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1. ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สมอง 
 การศึกษาเรื่องจิตใจหรือการคิด เริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ โดยกลุ่มท่ีมีความคิดโต้แย้งกัน คือ กลุ่มเหตุผลนิยมและ
ประสบการณ์นิยม (Rationism and Empericism) กลุ่มเหตุผลนิยมเชื่อว่าความคิดเป็นสิ่งท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิด ส่วนกลุ่ม
ประสบการณ์นิยมเชื่อว่าประสบการณ์นํามาซ่ึงความรู้และการคิด การโต้แย้งของสองแนวคิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งราวปี 
ค.ศ. 1800  

ราวต้นศตวรรษท่ี 18 ฟร้านซ์ แกล (Franz Gall; 1757-1828) บิดาแห่งศาสตร์ Phrenology: ความรู้เรื่องจิต) นํา
ลักษณะกะโหลก และสมองมาใช้ในการทํานายบุคลิกภาพ ความคิด ความจํารวมท้ังลักษณะอาชญากร ดังนั้นการศึกษาการคิดจึง
มุ่งศึกษากระบวนการทํางานของสมอง  

ในปี ค.ศ. 1861  โบรกา (Broca) ได้พบบริเวณโบรกา (Broca’s area) ซ่ึงทําหน้าท่ีสั่งการเกี่ยวกับภาษาและการเปล่ง
เสียงพูด รวมทั้งการทําหน้าท่ีในการคิด การตัดสินใจ การวางแผนต่าง ๆ และ ในเวลาไล่เลี่ยกัน เวนิเก (Wernicke) นําเสนอ
บริเวณเวอร์นิเก (Wernicke’s area) ซ่ึงทําหน้าท่ีเก่ียวข้องกับความเข้าใจ และการตีความภาษาพูด   

ในปี ค.ศ. 1873 เบน (Alexander Bain) สร้างทฤษฎี Neural networks และตีพิมพ์เป็นตําราจิตวิทยาเล่มแรก เบนมี
ความเห็นแตกต่างจากผู้อื่นโดยเขาเชื่อว่า “เครือข่ายเซลล์ประสาทเป็นรากฐานของการเรียนรู้และความจํา” สมองของมนุษย์
ติดต่อกันผ่านการกระตุ้นของสิ่งเร้าและการตอบสนองของเซลล์แต่ละเซลล์เชื่อมโยงไปสู่เซลล์อื่น ๆ ในต่างกลุ่มเซลล์และแต่ละ
เซลล์ภายในกลุ่มจะตอบสนองต่อระดับของสิ่งเร้าท่ีได้รับจากเซลล์อื่น ๆ ภายในกลุ่มเซลล์ของมันเอง 
 ยุคสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการพัฒนาในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการรู้คิด (Cognitive Psychology) อย่างมาก โดยมี
สาเหตุมาจาก 
 1) ความเร่งด่วนและความจําเป็นในการประเมินความรู้และทักษะของทหารจํานวนมากเพ่ือส่งไปรบในสงคราม 
ดังนั้นนักจิตวิทยาจึงร่วมกันสร้างแบบทดสอบเชาว์ปัญญาขึ้น  
 2) ทหารและประชาชนหลายพันคนได้รับบาดเจ็บทางสมองและต้องได้รับการประเมินกระบวนการรู้คิดอย่างเป็น
ระบบ 
   3) วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และนักจิตวิทยาร่วมมือกันในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้มนุษย์มีการ
ตัดสินใจอย่างรวดเร็วหรือให้ทํางานแทนมนุษย์ ซ่ึงนําไปสู่การพัฒนาโมเดลคอมพิวเตอร์ด้านการคิดและแนวคิดของ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intellectual: AI)  

2. สมองและจิตใจ 
 ความเชื่อมโยงระหว่างสมองและจิตใจถูกกล่าวถึงในแวดวงจิตวิทยายุคใหม่ซ่ึงเป็นแนวคิดของฮอลล์ (Hall) และ 
บลาดวิน (Baldwin) ในตอนต้นศตวรรษท่ี 18 โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง “Baldwin effect” ซ่ึงเสนอแนะให้นําแนวคิดเรื่อง
ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) มาใช้ในการวางนโยบายด้านการศึกษา ปัจจุบันวงการศึกษาและจิตวิทยาต่างให้ความ
สนใจต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมอง จิตใจและการศึกษา ดังปรากฏในหนังสือและตําราหลาย ๆ เล่มท่ีมักใช้ชื่อว่า “mind, 
brain, and education” เช่น หนังสือของ Tokuhama- Espinosa (2010) ชื่อ “The new science of teaching and 
learning: Using the best of mind, brain, and education science in classroom” และ ผลงานของ Ferrari & 
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Vuletic (2010) ชื่อ “The developmental relations between mind, brain, and education: Essay in honor of 
Robbie case” รวมทั้งมีวารสารทางวิชาการ ชื่อ “Mind, Brain, and Education” ของ the International mind, brain & 
education society เป็นต้น 

3. หลักสูตรสมอง จิตใจและการศึกษา 
 การเปิดสอนหลักสูตร สมอง จิตใจและการศึกษาน้ัน เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกท่ี Dartmouth college ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1968 ซ่ึงเป็นหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขา psychological and brain science โดย O’dell เป็นผู้ทํา
ดุษฎีนิพนธ์เล่มแรก ชื่อ“Neuroeducation: Brain compatible learning strategies”ในปี ค.ศ.1981 และต่อมาหลักสูตร
ปริญญาตรีสาขา Educational neuroscience ได้เปิดทําการสอนในปี ค.ศ. 1990 
 ในปี ค.ศ. 1997  Prof. Dr. Kurt Fischer และคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
“Brain, mind, and education” ณ Harvard University โดยเปิดสอนเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2001-2002 ส่วน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ เช่น University of Texas, University of Southern California เริ่มเปิดสอนราวปี ค.ศ. 2005 หลังจาก
นั้นสาขาวิชานี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้น ดังท่ีมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น University of Toronto นําไปเป็นวิชา
เลือกสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีต้องการเป็นครู โดยใช้ชื่อวิชาว่า “The adolescent brain: Implications for 
instructor” ในปี ค.ศ. 2007 และ วิชา “Neuroscience and education” ในปี ค.ศ. 2008 นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย ๆ 
มหาวิทยาลัยชั้นนํา เช่น Johns Hopkins ได้เปิดหลักสูตรท่ีมีความใกล้เคียงกันแต่ใช้ชื่อว่า “Brain, mind, and teaching” 
รวมทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนําหลาย ๆ แห่งท้ังในยุโรปและออสเตรเลียต่างเปิดสอนหลักสูตร Brain, mind, and education ใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเช่นเดียวกัน 
 ลักษณะของการนํางานวิจัยด้าน cognitive neuroscience ท่ีนํามาใช้ในการศึกษานั้น เป็นไปในลักษณะท่ีนําความรู้
เก่ียวกับพัฒนาการทางสมองมาใช้ในการศักยภาพของผู้เรียน เช่น การนําความรู้ด้านพัฒนาการของสมองส่วนหน้า (Prefrontal 
cortex) มาใช้เพ่ือการสอนแนะ (Scaffold) สมองส่วนการบริหารจัดการขั้นสูง (Executive function brain) ของผู้เรียน หรือ 
การนําความรู้เรื่องวงจรการนอนหลับ (Circadian rhythm) ของวัยรุ่นมาเป็นจุดเปล่ียนให้ครู ผู้ปกครองและผู้วางนโยบายด้าน
การศึกษาหันมาสนใจและให้ความสําคัญกับการจัดตารางการเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพโดยคํานึง
วงจรการนอนหลับของผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ความรู้ด้านสมองและระบบประสาทยังถูกนํามาใช้อย่างมากกับผู้เรียนท่ีมีความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อาการสมาธิสั้นและไม่อยู่นิ่ง (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder: ADHD) ความ
บกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities) ความบกพร่องด้านการอ่าน (Dyslexia) การบกพร่องด้านการคํานวณ 
(Dyscalculia) ความผิดปกติของสมองด้านการบริหารจัดการขั้นสูง (Higher Executive Brain Disorder) ความผิดปกติด้าน
อารมณ์และพฤติกรรม (Emotional and behavior disorder) และโรคพฤติกรรมเป็นปัญหา (Conduct Disorder) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังอยู่ในระยะเริ่มแรกซ่ึงต้องการการขยายผลการศึกษาอย่างลุ่มลึกต่อไป โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยท่ีต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  

4. ปัญหาด้านการศึกษาของไทย 
วิกฤตปัญหาด้านการศึกษาของประเทศไทยได้รับความสนใจอีกครั้งหลังจากท่ีWorld Economic Forum (WEF, 

2012-2013) จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยไว้ในลําดับท่ี 6 ในหมวดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและลําดับสุดท้ายใน
หมวดขั้นมัธยมและอุดมศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา 
เวียดนามและไทย ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสํารวจการคัดกรองเด็กท่ีมีปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ., 2556) ท่ีพบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 3 ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ 
ประมาณ ร้อยละ 8 หรือประมาณ 64,000 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมดประมาณ 800,000 คน ส่วนนักเรียนชั้น ป.6 อ่านไม่ได้
ร้อยละ 4 หรือประมาณ 32,000 คน จากจํานวนนักเรียนท้ังหมดประมาณ 800,000 คน นอกจากนี้ผลการประเมิน โครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) ซ่ึงประเมินผลการศึกษาของ
ประเทศสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and 
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Development: OECD) โดยสํารวจระบบการศึกษาของประเทศในกลุ่มสมาชิกว่ามีการเตรียมเยาวชนของชาติให้พร้อมสําหรับ
การใช้ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่  ซ่ึง PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี ใน
การใช้ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือ“การรู้เรื่อง” (Literacy) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ผลการประเมิน
ในรอบปี 2012 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 50 จากท้ังหมด 65 ประเทศ และยังมีคะแนนท่ีตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

จากผลการสํารวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความสามารถในด้านการอ่าน การเขียนและการใช้ทักษะชีวิต ล้วนเป็นผลมาจาก
การทํางานของสมองส่วนหน้า ซ่ึงปัญหาเหล่านี้จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขและฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ อย่างไรก็ตามการนําความรู้ด้านสมองและจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนรู้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนปกติให้มีสมรรถนะสูงสุดในกลุ่มของครู อาจารย์ นักการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้องยังไม่เป็นท่ีปรากฏเด่นชัด
ในประเทศไทย ดังเช่นมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา ซ่ึงล้วนให้ความสําคัญเพ่ือ
นํามาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล ดังนั้นความต้องการอย่างเร่งด่วนอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการ
เรียนการสอนของไทย คือ การเพ่ิมความรู้ความสามารถของผู้สอนให้สามารถนําแนวคิดเก่ียวกับสมองและจิตใจ เช่น  การรับรู้ 
การคิด การตัดสินใจและการให้เหตุผลอย่างถูกต้องและชัดเจน เพ่ือนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางสมองและ
กระบวนการรู้คิดของนักเรียนรวมทั้งการช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนหรือปัญหาในการเรียนรู้อื่น ๆ   

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เริ่มต้นพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ มาต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทย ท่ี
ประยุกต์องค์ความรู้และกระบวนการทางจิตวิทยาและสมองมาปรับใช้ในบริบทของการเรียนรู้และการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ครู นัก
การศึกษาและนักพัฒนาศักยภาพบุคคล สามารถจัดการเรียนรู้หรือการอบรม เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ของบุคคล อันจะนําไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีสามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างโดดเด่นและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการพัฒนาศักยภาพของบุคคลน้ันให้ความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการคิด โดย
อาศัยศาสตร์ท่ีจะต้องทําความเข้าใจในสารัตถะของสมอง จิตใจ และการเรียนรู้อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการของ
จิตใจหรือกระบวนการทางสมองซ่ึงมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ ความซับซ้อนของการคิดท่ีไม่มีขอบเขตจํากัด รวมถึงกระบวนการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์หรือสิ่งเร้าท่ีมากระตุ้นและการประมวลความรู้จากการทํางานของสมอง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา สมอง จิตใจและการเรียนรู้ จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนต้น (14 
สิงหาคม 2557) เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจโดยเฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นผู้นําในการพัฒนาและวางแผนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย 
บูรณาการความรู้ด้านสมอง ความคิดและการวิจัยสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสมองท้ังของตนเองและ
บุคคลอ่ืนได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติของกระบวนการทํางานของสมอง เพ่ือการดํารงชีวิตอย่างผาสุก ก่อให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้ท่ีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหลักสูตรได้ให้ความสําคัญกับการประยุกต์แนวคิดทางสมองและจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการดูแลและส่งเสริมศักยภาพสมองของบุคคลให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ และเรียนรู้เก่ียวกับ
ความผิดปกติของโรคทางสมองที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้และวิธีการปรึกษาเพ่ือส่งเสริมศักยภาพบุคคล
ท่ีมีความต้องการพิเศษ ตลอดจนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือนําไปสู่การประยุกต์ในสถานการณ์จริงเม่ือสําเร็จการศึกษา  
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