
เมื่อมีโอกาสไปร่วมการประชุมและทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา 
 

            อนัดับแรกตอ้งขอขอบคุณส านกังานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ท่ีอนุญาตและใหโ้อกาสขา้พเจา้นายอดิเรก แกว้จ ารัส   ต าแหน่งครูช านาญการ ปฏิบติัหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และหวัหนา้โครงการหอ้งเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เขา้ร่วมโครงการการประชุม    NSTA  Conference 2012      ณ  Convention Center  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
ในระหวา่งวนัท่ี   27 มีนาคม –  4 เมษายน  2555   เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และไดรั้บประสบการณ์ตรงจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติ ใน
การเดินทางในคร้ังน้ีมีคณะท่ีเดินทาง  12  คน  โดยเป็นบุคลากรท่ีประจ าท่ี สพฐ. จ านวน 3 คนเป็นผูน้ าทาง
ในการไปประชุมในคร้ังน้ี   และครูท่ีท าหนา้ท่ีหวัหนา้โครงการห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ประจ าศูนย์
เครือข่ายภาคต่างๆ จ านวน 9 ศูนย ์ จ  านวน 9 คน ในการเดินทางไปประชุมในคร้ังน้ี  นบัเป็นเป็นคร้ังแรก
ของขา้พเจา้ท่ีเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา  จึงมีอุปสรรคอยูม่ากในการเตรียมตวั แต่สุดทา้ยก็บรรลุ
จุดประสงคท่ี์ สพฐ.ไดว้างไว ้ 
               เช้าวนัท่ี27 มีนาคม 2555     ออกเดินทางโดยเคร่ืองบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยบินไปเปล่ียน
เคร่ืองบินท่ีสนามบินนามิตะ ประเทศญ่ีปุ่น ใชเ้วลาบินช่วงน้ีประมาณ 6 ชัว่โมง    จากสนามบินนามิตะบิน
ต่อไปลงท่ีสนามบินเมืองดีทรอยด ์ สหรัฐอเมริกาบินใชเ้วลาบิน ประมาณ 15 ชัว่โมง   รอบินต่อโดยบินจาก
สนามดีทรอยดไ์ปยงัสนามบินอินเดียน่าโปลิสรัฐอินเดียน่า  ใชเ้วลาบินประมาณ 1.30  ชัว่โมง    แลว้เดินทาง
เขา้ท่ีพกัท่ีโรงแรม JW Marriot  เมืองอินเดีนน่าโปลิส   สรุปวา่เดินทางใชเ้วลานานพอสมควร พกัท่ีเมือง
อินเดียน่าโปลิส รัฐอินเดียอยู ่ 4  คืน  
 

   
 
  ทีส่นามบินอนิเดียน่าโปลสิเตรียมน่ังรถรีมูซีนไปทีพ่กั                       เตรียมขนสัมภาระขึน้รถ 



 
           
             บรรยากาศบริเวณสนามอนิเดียน่าโปลสิ                      คุณคาร์เทลชาวอเมริกนัเดินทางมาต้อนรับ 
 

  
                        
                     บรรยากาศภายในรถรีมูซีน                                                     โรงแรม JW Marriot 
 
            วนัแรกท่ีเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมืองอินเดียน่าโปลิสในตอนเชา้มืด เขา้พกัท่ีโรงแรม 
JW  marriot พกัผอ่นสักพกัใหห้ายเหน่ือยแต่ก็ไม่ทนัหายก่อนเดินหาอาหารเชา้รับประทาน เป็นอาหารของ
พวกตะวนัตกเขา้รับประทานกนัก็เลยรับประทานล าบากหน่อยเพราะไม่ถูกปากเหมือนท่ีเมืองไทย 
พอไดเ้วลาตอนสายๆหน่อย  ผูน้  าทางจาก สพฐ. ไดน้ าทางกลุ่มผูท่ี้เดินทางมาในคร้ังน้ี  ไปทศันศึกษาบริเวณ
รอบๆท่ีพกั  เมืองอินเดียน่าโปลิสโดยการเดินและเดินไปเร่ือยๆ   สถานท่ีแรกท่ีเยีย่มชมคือที่ท าการรัฐสภา
ของรัฐอนิเดียน่า ภายในอาคารท่ีท าการถูกสร้างและตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกและทางยโุรป
สวยงามมาก สถานท่ีน้ีเปิดใหบุ้คคลภายนอกสามารถ เขา้ศึกษาความรู้ไดต้ลอดเวลาท าการ แต่ก่อนเขา้อาคาร
ตอ้งตรวจตราอยา่งเคร่งครัดหากจงัหวะดีอาจไดรั้บฟังค าบรรยายจากวทิยากรของสถานท่ีราชการแห่งน้ีได ้ 



   
 
             ทีท่ าการรัฐสภาของรัฐอนิเดียน่า                           บรรยากาศภายในทีท่ าการรัฐสภา รัฐอินเดียน่า 
   

     
 
                                                  บรรยากาศภายในทีท่ าการรัฐสภา รัฐอนิเดียน่า 
              จากเวลาน้ัน  ไดเ้ดินทางดว้ยการเดินต่อไปโดยเดินไปยงัโบสถ์ไอริส ท่ีเป็นโบสถเ์ก่าของรัฐน้ี  แต่
ไม่เก่ามากเสียทีเดียวเม่ือเทียบกบัโบสถใ์นแถบเอเซียโดยเฉพาะในเมืองไทยหรือในประเทศทางยโุรป  ถึง
โบสถแ์ห่งน้ีไดมี้วทิยากรประจ าโบสถม์าใหค้วามรู้ความเป็นมาของการสร้างและการด าเนินงานของโบสถ์
ภายในโบสถถู์กสร้างและตกแต่งไวส้วยงามมากและมีความหมายในทางศาสนาและทางการพฒันาของชีวติ
คนเรา    ภายในยงัมีโรงละครท่ีตกแต่งไดส้วยงามอยา่งมากทีเดียว    เดินชมภายโบสถม์าพอสมควรไดเ้วลา
อาหารกลางวนัก็เดินไปยงัศูนยก์ารคา้ใกล้ๆ  เดินไปผา่นอนุสาวรีย์ประจ ารัฐ  จึงมีภาพมาใหช้มกนั 
 

  
                                โบสถ์ไอริช                                                         ฟังค าบรรยายภายในโบสถ์ 



 

 
                                   
                ภายในห้องประชุมภายในโบสถ์                                       ภายใน ห้องโถงภายในโบสถ์   
 

      
                   
                                      อนุสาวรีย์ประจ าเมืองอนิเดียน่าโปลสิ  รัฐอินเดียน่า           
            หลงัอาหารกลางวนั   ท่ีศูนยก์ารคา้ใกลท่ี้พกั ทางกลุ่มไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีจดัการประชุมเพื่อ
รายงานตวัและรับเอกสารประกอบการประชุมท่ีจะมีในวนัรุ่งข้ึนตามท าเนียม    เสร็จส้ินการรายงานตวั  
กลุ่มผูเ้ขา้ประชุมไดเ้ขา้ชมในรายการ Science Rock เป็นการแสดงการท ากิจกรรมการปฏิบติัการ
วทิยาศาสตร์   และ  การบรรยายการท างานของนกัวทิยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาบางคนท่ีร่วมรายการ  
 

 
 
                   สถานทีจั่ดประชุม NSTA                                            การแสดง   Science  Rock 



 
 
      การแนะน านักวทิยาศาสตร์และนักบินอวกาศ            บรรยากาศการมีส่วนร่วม  Science Rock 
 
           วนัทีส่องท่ีสหรัฐอเมริกา  ของการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ ไดรั้บฟังค าบรรยายจาก Mr. Leland 
Melvin  Administration for Education , NASA Head quarter , Washington, D.C. เร่ืองการท างานของ
นกับินอวกาศ  และพลิกตนเองมาเป็นผูส้อนนกัเรียนท่ีสนใจการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์     เขา้รับฟังการสอน
ปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์จาก Mr. Brian Woodfield , Bringham Young University , Provo , Utah  และ
แนวคิดท่ีจะท าใหน้กัเรียนหนัมาอ่านต ารามากข้ึน  ในการบรรยายแต่ละเร่ืองจะมีตารางการบรรยายเป็น
หลายสิบๆหอ้ง มีตารางเร่ืองและเวลาการบรรยาย แลว้แต่ผูฟั้งจะสนใจเร่ืองใด   แต่ละหอ้งเป็นหอ้งเล็กๆท่ีจุ
คนฟังไดไ้ม่มากนกั สามารถโตต้อบ ซกัถามกนัได ้และผูเ้ขา้ฟังแต่ละใหค้วามสนใจท่ีจะฟังในเร่ืองตนเองฟัง
ตลอดเวลา ท่ีสังเกตเห็นผูเ้ขา้ฟังส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจในเร่ืองท่ีตนเองสนใจจนจบรายการ ส่วนใหญ่เวลา
ในการบรรยายแต่ละเร่ืองใชเ้วลาในแต่เร่ืองละประมาณ 1.30 – 2.00 ชัว่โมงเท่านั้นซ่ึงไม่นานเกินไป 
 
 

 
 
              นักบินอวกาศหันมาเป็นนักวิทยาศาสตร์                 บรรยายการสอนปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ 
 



           
 
                                     การสาธิตการใช้ส่ือการสอนวทิยาศาสาตร์ในสาขาวชิาต่างๆ 
 
             ตอนบ่ายเดินทางไปทศันศึกษาท่ีพิพิธภณัฑอี์เทลจอร์ทหรือพิพิธภณัฑรั์ฐอินเดียน่า   ตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์แสดงความเป็นมาของการเร่ิมตน้ก่อตั้งรัฐอินเดียน่า และความเจริญกา้วหนา้ของรัฐน้ี ใกล้
สถานท่ีน้ีมีพิพิธภณัฑอี์กแห่งเป็นพิพิธภณัฑข์องชาวอินเดียนพื้นเมือง แต่ ปัจจุบนัไดมี้แหล่งท่ีอยูช่านเมือง
เสียส่วนใหญ่  หลงัจากทศันศึกษาสถานท่ีแห่งน้ีแลว้จึงเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

  
  
                                       พพิธิภัณฑ์อเีทลจอร์ท หรือพพิธิภัณฑ์รัฐอินเดียน่า 
 

           
 
                                                       บรรยากาศภายในพพิธิภัณฑ์แห่งรัฐอนิเดียน่า 



 

 
              
                                      บรรยากาศภายในพพิธิภัณฑ์อนิเดียนพืน้เมืองแห่งรัฐอนิเดียน่า 
 
        วนัทีส่ามทีส่หรัฐอเมริกา  ของการเขา้ประชุมร่วมวชิาการ  ในช่วงเชา้ไดเ้ขา้ฟังการเรียนการสอน
วทิยาศาสตร์และปัญหาต่างๆท่ีพบในการพฒันา เช่น นกัเรียนไม่ชอบท่ีจะอ่านหรือคน้ควา้ต ารา และชมการ
สาธิตการใชส่ื้อการสอนในสาขาวชิาต่างๆ ในวชิาวทิยาศาสตร์ 
     

 
 
            กบัวทิยากรทีส่าธิตแสดงเคร่ืองมือ                                      รถแข่งที่น ามาแสดง 
 
            ตอนบ่าย   เดินทางไปทศันศึกษาท่ี พิพิธภณัฑเ์ด็ก เป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีขนาดใหญ่ ใหญ่กวา่ท่ีกรุงเทพฯ
เรามาก ภายในมีการจดัแสดงใหค้วามรู้หลากหลาย สร้างความสนใจใหก้บัเด็กๆอยา่งมาก 



  
 
                                    พพิธิภัณฑ์เด็ก                                  บรรยายภายในพพิธิภัณฑ์เด็ก 
 

  
           
         บรรยากาศเยี่ยมชมภายในพพิธิภัณฑ์เด็ก                 ความสนใจของเด็กๆในพพิธิภัณฑ์เด็ก 

 
                                                     
                                                      บรรยากาศเยี่ยมชมภายในพพิธิภัณฑ์เด็ก                  
 
            วนัทีส่ี่ทีส่หรัฐอเมริกา  ของการประชุมวชิาการ  ในช่วงเชา้เตรียมเดินทางไปทศันศึกษามหาวทิยาลยั
อินเดียน่าเป็นมหาวทิยาลยัท่ีใหญ่โตกวา้งขวาง  ตั้งอยูห่่างจากตวัเมืองไกลมากมากวา่มหาวทิยาลยัในบา้นเรา
เสียอีก  มีการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสาขาวชิา  และใชอุ้ปกรณ์ท่ีทนัสมยัช่วยในการศึกษา                 



มีสนามกีฬาอเมริกนัฟุตบอลขนาดใหญ่มากและ มีสนามกีฬาประเภทอ่ืนๆอีกมากมาย  ลกัษณะของ
มหาวทิยาลยัจะตั้งอยูติ่ดกบัหมู่บา้นของนกัศึกษา  มีรถประจ าทางบริกรภายบริเวณมหาวทิยาลยักบัหมู่บา้น
(ฟรี)  และบริการเขา้ตวัเมืองอินเดียน่าโปลิส (เสียเงิน)             

  
 

 

 
 

 

 
    รูปหล่ออธิการบดีคนที ่11 มหาวทิยาลัยอนิเดียน่า               ตึกอาคารเรียนภายในมหาวทิยาลยัอินเดียน่า 
 

  
 
    สนามอมริกนัฟุตบอลในมหาวทิยาลัยอเิดียน่า              บรรยากาศภายในหอสมุดมหาวทิยาลยัอินเดียน่า 
 

  
 
                                       บรรยากาศภายใน (ซ้าย)  และประตูมหาวทิยาลยัอินเดียน่า (ขวา) 



         ตอนบ่าย    เดินทางยงับา้นของคุณคาร์เทล(ขออภยัหากเขียนช่ือผิด) เป็นชาวอเมริกนัท่ีมาตอ้นรับท่ี
สนามบินวนัก่อน  เป็นผูท่ี้เคยใหก้ารอนุเคราะห์แก่นกัศีกษามหาวทิยาลยัอินเดียน่า และเคยใหก้ารอุปการะ
แก่ผูน้ าทางจาก สพฐ. ท่ีเดินทางไปดว้ยในคร้ังน้ี เม่ือคร้ังท่ีเคยมศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัแห่งน้ี   บา้นของ 
คุณคาร์เทลอยูห่่างจากตวัเมืองอินเดียน่าโปรลิสมากใชเ้วลาเดนทางชัว่โมงกวา่ๆ    เป็นบา้นท่ีตั้งในเน้ือท่ี
หลายสิบไร่หรืออาจจะเป็นร้อยไร่ก็ได ้มีเขตติดกบับริเวณป่าสน    พกัรับประทานอาหารเท่ียง พกัผอ่นอยู่
นาน ใกลเ้ยน็ก็ลากลบัโรงแรมท่ีพกั 
 

 
 
                                             บ้านของคุณคาร์เทลด้านหน้าและบริเวณด้านหลงับ้าน 
 

               
 
        รับประทานอาหารเทีย่งทีบ้่านคุณคาร์เทล                          สนามหลงับ้านติดต่อเขตป่าหมู่บ้าน 
 



               
 
                  ผู้มาเยีย่มมอบของฝากจากเมืองไทย                               รถโบราณน่าจะเป็นรถฟอร์ด 
              วนัที่ห้าทีส่หรัฐอเมริกา  ของการประชุมวชิาการ  เชา้มืดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางไปยงัสนามบิน
อินเดียน่าโปลิสเพื่อต่อไปยงักรุงวอชิงตนั ดี.ซี. โดยเคร่ืองบิน ใชเ้วลาเดินในช่องน้ีใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชม. 
ถึงสนามบินวอชิงตนั ดี.ซี.    เดินทางต่อไปท่ีพกั โรงแรม Hollyday inn capital  พกัท่ีน่ี  2  คืน พอมาถึงแต่ 
ยงัเขา้ท่ีพกัไม่ไดเ้พราะไม่ถึงเวลาเขา้พกัท่ีโรงแรมก าหนด   จึงไดฝ้ากสัมภาระไวท่ี้โรงแรม และเดินทางไป
รับประทานอาหารกลางวนัท่ีบริเวณ China Town  
 

 
 
                                                                 บริเวณ China Town 
 

 
 
                                                               บริเวณ China Town 



            ช่วงบ่าย  คณะผูท้ศันศึกษาไดเ้ดินทางไปยงั white House  เป็นท่ีพกันกัของประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริการะหวา่งทางเดินผา่นสถานท่ีส าค ญหลายแห่งในกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  อธิ  ธนาคารอเมริกา 
 

  
 
                                                               ด้านหน้าของอาคาร white House  
           จากบริเวณอาคาร  white House คณะน้ีไดเ้ดินทางต่อไปผา่น สภากาชาดของกรุงวอชิงตนั ดี.ซี.  องค็
การสหรัฐอเมริกา  ซุม้ตน้ซากุระหนา้อาคารองคก์ารสหรัฐอเมริกา    ผา่นอนุสรยส์งครามเวยีตนาม  จนถึง
อนุสาวรียอ์บัราฮมัลินคอนล ์

                              
 
                      องค์การสหรัฐอเมริกา                                                      ต้นและดอกซากุระทีส่วยงาม 
 

  
          
        บริเวณหน้าอนุสาวรีย์อับราฮัมลนิคอนล์                                     อนุสาวรีย์อบัราฮัมลนิคอนล์ 



 

  
                                                          
                                                                    อนุสรย์สงครามเวยีตนาม  
              จากอนุสาวรียอ์ปัราฮมัลินคอนล ์ เดินไปยงัอนุสาวรียม์าติน ลูเธอร์ คิงส์      และผา่นอนุสาวรีย ์
แฟรงคิน รูสเวลล ์  แลว้เดินกลบัท่ีพกั เพื่อพกัผอ่นและเตรียมตวัล่องเรือในแม่น ้าโปโตแมก โดยลงเรือท่ี
ท่าเรือวอชิงตนั                  
 

  
       
         อนุสาวรีย์มาติน ลูเธอร์ คิงส์                                 อนุสาวรีย์แฟรงคิน รูสเวลล์   
               การล่องเรือแม่น ้าโปโตแมก เพื่อชมทศันียภาพสองฝ่ังแม่น ้า มีธรรมชาติของป่าไมริ้มแม่น ้าและ
สถานท่ีส าคญั อธิ อาคาร Watergate     ศูนย ์Kennedy    ดา้นหลงัอนุสาวรียลิ์นคอลน์   อนุสาวรีย ์รูสเวลต ์
ใชเ้วลาในการล่องเรือในคร้ังน้ีใชเ้วลาประมาณ 1  ชัว่โมง เรือก็จอดเทียบท่าท่ีเดิม 
 



                    
  
           บริเวณท่าเรือวอชิงตัน                                            บรรยากาศการล่องเรือตามแม่น า้โปโตแมก 
 

  
                                          
                                                  บรรยากาศสองฝ่ังแม่น า้โปโตแมก 
        วนัที่หกทีส่หรัฐอเมริกา ของการประชุมวชิาการ ในตอนเชา้กลุ่มผูศึ้กษาดูงานเดินทางไปยงัหอ้งสมุด  
Conggress (หอ้งสมุดรัฐสภาสหรัฐอเมริกา)  ท่ีเก็บหนงัสือจ านวนมากเป็นลา้นเล่ม และเก็บหนงัทีมีอายุ
เก่าแก่มากมาย การเขา้ชมมีการตรวจเขม้งวดเช่นเคย และอนุญาตใหเ้ขา้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
 

  
 
                        ห้องสมุดคองเกรส                                       ภายในห้องสมุดคองเกรส 



 

 
 
                                                        บรรยากาศภายในห้องสมุดคองเกรส 
 

 
 
                                                    อกีมุมหน่ึงบรรยากาศภายในห้องสมุดคองเกรส 
 
      เดินผา่นศาลสูงสุด และเดินต่อไปยงัพิพิธภณัฑศิ์ลปท่ีทางตะวนัตก  
 

  
 
                                                      บรรยากาศภายนอกและภายในศาลสูงสุด 
 



  
 
                                                          พพิธิภัณฑ์ศิลปะที่ทางตะวนัตก 
 
           ในช่วงบ่ายเดินทางไปยงั  พิพิธภณัฑ ์ Smithsoniun   ท่ีสร้างและบุกเบิกโดย Mr. James  Smithson 
ต่อจากนั้นไดเ้ดินทางไปยงัพิพิธภณัฑ ์ Natural History  มีบริเวณกวา้งขวางมาก  ภายในมีหอ้งวิจยัเก่ียวกบั
เก่ียวกบัซากดึกด าบรรพด์ 
 

  
 

  
 
                                                        บรรยากาศภายในพพิิธภัณฑ์   Smithsoniun 
   



  
 
                                                                พพิธิภัณฑ์  Natural History 
             พิพิธภณัฑ ์  Natural History  เป็นพิพิธภณัฑข์นาดใหญ่ จดัแสดงการววิฒันาการของส่ิงมีชีวิตต่าง
รวมถึงการววิฒันาการของมนุษย ์ เดินทศันศึกษาอยูพ่อสมควรจึงไดเ้ดินทางต่อไปยงั  
พิพิธภณัฑ ์ Air & Space  เป็นพิพิธภณัฑท่ี์แสดงการววิฒันาการการบินตั้งแต่ในยคุก่อนๆ จึงมาถึงการ
เดินทางไปยงัอวกาศ 
 

  
 
                                                                    พพิธิภัณฑ์  Air & Space   
 

   
  



    ออกจากพิพิธภณัฑ ์ ไดเ้ดินทางกลบัท่ีพกัโรงแรมในตอนเยน็คงตอ้งเดินทางไปหาอาหารเยน็รับประทาน  
         วนัทีเ่จ็ดท่ีสหรัฐอเมริกา ของการประชุมวชิาการ  เป็นการเตรียมไปสนามบินกรุงวอชิงตนั ดี.ซี. เพื่อ
เดินไปยงัสนามบินดีทรอยด ์   บินจากสนามบินดีทรอยด ์ไปลงท่ีสนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่น บินต่อจาก
สนามบินนาริตะ บินไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

   
 
                                                     บรรยากาศสนามบินกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 

  
 
                                                       บรรยากาศสนามบินดีทรอยด์ สหรัฐอเมริกา 

  
 
                                                           บรรยากาศสนามบินนาริตะ ญีปุ่่น 



 
               การเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงานในคร้ังน้ีนบัวา่ไดประสบการณ์ตรงอยา่งมากมาย แมว้า่จะมี
เวลาอนัจ ากดั แต่ก็ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งมาก ใน
ประเทศท่ีเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละมกัจะมีงบประมาณท่ีส่งเสริมสูง   มีรายไดข้อง
ประเทศท่ีสูงมากดว้ย   โดยดูจากรายไดป้ระชาชาติของประชากร  และประชาชนตอ้งไดรั้บการศึกษาอยา่ง
ทัว่ถึงและมีความเท่าเทียมกนัใหม้ากท่ีสุด  ตอ้งมีจิตส านึกท่ีจะท างานเพื่อส่วนประโยชน์ขององคก์ร
ส่วนมาก ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนตลอด  ประชาชนตอ้งรู้จกัเสียสละเพื่อส่วนรวม  เป็นคนท่ีมีระเบียบ
วนิยัในตนเองใหม้าก แต่ท่ีส าค ญท่ีสุดผูบ้ริหารประเทศทั้งหลายตอ้งปฏิบติัตนเป็นอยา่งท่ีดีแก่ประชาชน 
ปฏิบติัดว้ยเสียสละเพื่อประเทศชาติ และมองเห็นงานใดโครงการใดท่ีส าคญัมากนอ้ยแค่ไหน ส่ิงเหล่าหาก
ท าไดก้ารพฒันาใดๆ ไม่ใช่แค่ดา้นวทิยาศาสตร์เท่านั้น แต่ดา้นอ่ืนๆก็พฒันากา้วหนา้ไดดี้เหมือนกนัดว้ย 


