


                                ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป3นเลิศ (Best Practice) ของ นายวิษนุกร นามมุงคุณ  1 

คำนำ  

 

รายงานน้ีเป+นการเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป+นเลิศ (Best Practice) ของขGาพเจGา นายวิษนุกร 

นามมุงคุณ ตำแหนRง ครู กลุRมสาระการเรยีนรูGวิทยาศาสตรU โรงเรียนบGานไผRศึกษา  ซึ่งเน้ือหาในรายงาน

นี ้ประกอบดGวยหัวขGอ ความเป+นมาและความสำคัญ จุดประสงคU เป^าหมาย กระบวนการ ผลการ

ดำเนินงาน  ป_จจัยที่ทำใหGประสบผลสำเร็จ บทเรียนที่ไดGรับ การเผยแพรRกระบวนการสRงเสริมการ

เรียนรูGของผูGเรียนดGวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ผRานชุมชนการเรียนรูGของครู (PLC)  หรือ   

BPS Model 

BPS Model เป+นรูปแบบกระบวนการสRงเสริมสะเต็มศึกษาสูRนักเรยีนทั้งในและนอกหGองเรียน 

โดยผRานการทำงานรRวมกันของครู ในลักษณะชุมชนการเรียนรูGแหRงวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ซึ่งขGาพเจGาในฐานะผูGดำเนินการโครงการโดยไดGรับอนุมัติจากผูGบริหารสถานศึกษา

รRวมกับคณะครูโรงเรียนบGานไผRศึกษา ไดGรRวมกันดำเนินการตลอดปtการศึกษา 2560 ลงสูRช้ันเรียนและ

นักเรียน จนบรรลุวัตถุประสงคUไดGกระบวนการพัฒนาครูและนักเรียนที่มีความเหมาสะสมกับบริบท

โรงเรียน  

ขGาพเจGาขอบขอบพระคุณผู GมีสRวนเกี ่ยวขGอง โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมี school 

partner บริษัท ฟ}นิคซ พัลพ แอนดU เพเพอรU จํากัด (มหาชน) ที่ใหGการสนับสนุนดGานงบประมาณ 

สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คอยใหGคำแนะนำใหGความรูGดGานการปฏิบัติการทุกๆ 

ดGาน ดร.วรรณประกรณU จุมพลนGอย ผูGอำนวยการโรงเรียนบGานไผRศึกษา ที่ช้ีนำใหGขGาพเจGาไดGดำเนินการ

จนสำเร็จลุลRวง สนับสนุนทุกประการ คณะครู เพื่อนรRวมงานโรงเรียนบGานไผRศึกษาที่คอยใหGกำลังใจ 

และมีหัวใจพรGอมจะเรียนรูGไปดGวยกันอยRางเป+นกัลยาณมิตร สุดทGายนี้ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป+นเลิศชิ้นน้ี 

เป+นเพียงแนวทางหนึ่ง ซึ่งขGาพเจGาไดGดำเนินการและพัฒนาขึ้นอยRางสอดคลGองกับป_ญหา และบริบท

ของโรงเรียน ซึ่งอาจจะเป+นประโยชนUสำหรับการศึกษาและประยุกตUใชGกับผูGทีส่นใจ แตRหากมีสิ่งหน่ึงสิง่

ใดในการเสนอน้ีที่เกิดจากความเขGาใจผิดพลาด คลาดเคลื่อน ขGาพเจGาขอรับไวGเพียงผูGเดียว  

 

 

วิษนุกร นามมุงคณุ 

ผู1เสนอผลงาน 
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แบบเสนอผลงาน  

วิธีปฏิบัติท่ีเป@นเลิศ (Best Practice) 

จังหวัดขอนแกQน ปR 2561  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกQน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ช่ือผลงาน “กระบวนการสRงเสริมการเรียนรูGของผูGเรียนดGวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

ผRานชุมชนการเรียนรูGของครู (PLC)  หรือ   BPS Model” 

 

ขGอมูลทั่วไป  

1.) ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนบGานไผRศึกษา  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ตำบลหัวหนอง  

อำเภอบGานไผR  จังหวัดขอนแกRน   รหสัไปรษณียU 40110   

โทรศัพทUหนRวยงาน 043-373541   

2.) ช่ือครูสRงผลงาน 

2.1) ช่ือ นายวิษนุกร นามมุงคุณ โทรศัพทUมือถือ 091-8613256   

e-mail: n.wisanugorn@gmail.com  
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วิธีปฏิบัติที่เป+นเลิศ (Best Practice) 

จังหวัดขอนแกRน ปt 2561  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกRน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ช่ือผลงาน “นวัตกรรมการสRงเสริมการเรียนรูGของผูGเรียนดGวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

ผRานชุมชนการเรียนรูGของครู (PLC)  หรือ   BPS Model” 

 

1. ความเป@นมา และความสำคญั  

ในการสRงเสริมการจัดการเรียนรูGสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเป+นนโยบายหรือวาระหลักของ

ประเทศไทย ตั้งแตRระดับกระทรวงศึกษาธิการจนถึงชั้นเรียน สะเต็มศึกษาเป+นแนวคิด แนวทางใหมR

สำหรับบริบทการศึกษาไทย เพราะระบบโรงเรียนไทยการจัดการเรียนรูGอิงอยูRกับแบบแผนรายวชิาที่

แบRงชัดเจน แตRสะเต็มศึกษาเป+นการบูรณาการศาสตรUหรือสหวิทยาการในหลายแขนง ไดGแกR 

วิทยาศาสตรU (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตรU (Engineering) คณิตศาสตรU 

(Mathematics) เพื่อแกGป_ญหาในประเด็น สถานการณUตRาง ๆ  โลกยุคโลกาภิวัตนUการใชGชีวิตตGองเผชิญ

กับเหตุการณU ประเด็นป_ญหามีความซับซGอน การเขGาถึงแหลRงขGอมูลขRาวสารที่รวดเร็ว ทันที แทบไมRมี

ขGอจำกัดใด ๆ ความรูGที่ถูกสะสมไวGเป+นขGอความรูGในศาสตรUที่มีสอนในโรงเรียนไมRจำเป+นตGองรอครูสอน

ในชั ้นเรียนอีกตRอไป ความรู GเหลRานี ้ถูกบรรจุไวGในโลกออนไลนUทั ้งในรูปของขGอความ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว หรือแมGกระทั้งเทคโนโลยีสามมิติ กระบวนทัศนUของการจัดการเรียนรูGใหGนักเรียนไดG

เคลื่อนจากการที่มองวRานักเรียนเป+นผูGรับความ (passive learner) มาสูRการเป+นผูGกระทำ (active 

learner) ขณะเดียวกันมุมมองตRอบทความของครูคRอย ๆ  เปลี่ยนไป จากการเป+นผูGเก็บกำความรูGและ

ถRายทอดไปสูRผูGเรียน มาเป+นผูGคอยใหGความชRวยเหลือ (assistant)  อำนวยการเรียนรูG  (facilitator) 

และเป+นผูGฝ�กฝน (Coach) สะเต็มศึกษาเป+นกระบวนการที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกลRาวน้ี ครูใน

หลากหลายวิชาจะรRวมกันออกแบบการจัดการเรียนรูG ออกแบบกิจกรรม สถานการณU โดยความ

เช่ียวชาญ และความรูGจำเพาะในแตRละศาสตรUจะช้ีวRา หลักการใดที่อยูRเบื้องหลังกิจกรรมที่จะนำไปสูRช้ัน

เรียน โรงเรียนบGานไผRศึกษาเป+นโรงเรียนประชารัฐ ภายใตGนโยบายของรัฐบาลที่จะผนวกหนRวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนสานพลังขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย การสRงเสริมสะเต็มศึกษาในการจัดการ

เรียนรู Gเป+นหนึ ่งในนโยบายหลักของโรงเรียนประชารัฐ รัฐบายโดยสำนักงานสRงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรUและเทคโนโลยี (สสวท.) คาดหวังวRา ผูGบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดGรับการ

เพิ่มพูนศักยภาพเป+นผูGนำทางวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ครูปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอนตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา ในโรงเรียนทุกระดับช้ัน สรGางแรงบนัดาลใจใหGกับนักเรียนเห็นความสำคัญของ 
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อาชีพสายสะเต็ม ยกระดับคุณภาพการเรียนรูGวิทยาศาสตรUคณิตศาสตรUและ เทคโนโลยีในโรงเรียน

เครือขRายสะเต็มศึกษา สรGางกำลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพใหกบัประเทศชาติ  

ในฐานผูGสอนรายวิชาวิทยาศาสตรU กลุRมสาระการเรียนรูGวิทยาศาสตรU ซึ่งเป+นหนึ่งในสหา

วิทยาการสะเต็มศึกษา ไดGตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคน นักเรียนโรงเรียนบGานไผR

ศึกษาใหGเป +นผูGที่ม ีสมรรถนะและทักษะดGานสะเต็ม ขณะเดียวกันคร ูในฐานะป_จจัยสำคัญใน

กระบวนการจัดการเรียนรูG ขGาพเจGาจึงไดGดำเนินการกระบวนการสRงเสริมการเรียนรูGของผูGเรียนดGวยสะ

เต็มศึกษา (STEM Education)  ผRานชุมชนการเรียนรูGของครู (PLC)   

  

2. จุดประสงค[และเป\าหมาย 

จุดประสงคU  

1. เพื่อใหGนักเรียนมีความรูGความเขGาใจ และมีสมรรถนะดGานสะเต็ม รวมทั้งพัฒนา

เป+นทักษะพื้นฐานสำหรับการแกGป_ญหาในการเรียนและในชีวิตประจำวัน  

2. เพื่อแสวงหาแนวทางการทำงานรRวมกันของครู (ครูวิทยาศาสตรU ครูคณิตศาสตรU 

และครูเทคโนโลยี) กับผูGเช่ียวชาญ (นักวิทยาศาสตรU และวิศวกร) เพื่อออกแบบ

กิจกรรม การเรียนรูGดGานสะเต็มศึกษา  

เป^าหมาย  

 เชิงปริมาณ  

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปtที่ 1-6 จำนวน 129 คน  

- ครูและบุคลการโรงเรียน จำนวน 15 คน  

เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปtที ่ 1-6 มีสมรรถนะ และทักษะดGานสะเต็ม 

สามารถบูรณาการความรูGสหาวิทยาการ ไดGแกR วิทยาศาสตรU เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตรU และคณิตศาสตรU เพื่อแกGป_ญหาในสถานการณUการ

เรียนรูGและชีวิตประจำวัน  

- ครูและบุคลการขอโรงเรียนที่มีสRวนเกี่ยวขGองในการจัดการเรียนรูGดGาน

สะเต็มศึกษามีความรูGความเขGาใจ สามารถทำงานรRวมกันในลักษณะ

ชุมชนการเรียนรูGแหRงวิชาชีพเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูGสำหรับ

นักเรียนอยRางมีคุณภาพและพัฒนาการ  

3. กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินการ  

 ตามที่โรงเรียนบGานไผRศึกษาไดGเขGารRวมในโครงโรงเรียนประชารัฐ  ไดGรับงบประมาณสนับสนุน

ในการบริหารจัดการโรงเรียนจาก School partner บริษัท SCG จำกัด มหาชน ขGาพเจGาไดGเขียน
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โครงการขอรับการสนับสนุนในชื ่อ “โครงการ STEM Education” และเป+นแกนนำในการดำเนิน

กิจกรรมตามโครงการดังกลRาวนั ้น โดยดำเนินการตลอดปtการศึกษา 2560 ทั้งสองภาคการศึกษา 

ขGาพเจGามีความมุRงมั่นที่ผลักดันใหGโครงการ STEM Education ขยายมุมมองใหGนักเรียนโรงเรียนบGาน

ไผRศึกษาไดGตระหนักถึงความสำคัญของสะเต็มทั้งในช้ันเรียน ชีวิตประจำวันในทุกระดับ มองเห็นวRาโลก

การทำงานในอนาคตความสามารรถดGานสะเต็มเป+นสิ่งจำเป+นพื้นฐาน พัฒนาสมรรถนะ ทักษะดGานสะ

เต็มอันหมายถึงความสามารถในการระบุประเด็นวิทยาศาสตรUที่อยูRในประเด็นเชิงสงัคม มีกระบวนการ

คิดเชิงวิศวกรรม  และเชิงออกแบบ (Design thinking) รูGจักใชGวิทยาการคำนวณ หรือคณิตศาสตรUใน

การลำดับความสัมพันธUเชิงตรรกะ ตลอดจนผลิตและใชGเทคโนโลยีในการแกGป_ญหาอยRางเหมาสม  ใน

ดGานครู ขGาพเจGาเห็นโอกาสที่จะใหGครูในหลายศาสตรU วิชาไดGมารRวมกันทำงานเพื่อการเรียนรูGของ

นักเรียน โดยใชGกระบวนการชุมชนการเรียนรูGแหRงวิชาชีพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายหนRวยเหนือโดยเฉพาะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ตามแนวทาง เสี่ยวโมเดล หรือ นวัตกรรม "SIAO 

MODEL"  

สำหรับการดำเนินการโครงการ STEM Education ขGาพเจGาไดGนำวงจร PDCA มาเป+นกรอบ

ในการวางแผน ดำเนินการ ตรวจสอบจุดเดRน จุดควรพัฒนา และปรับปรุงวิธีการใหGเห็นวิธีการปฏิบัติที่

ดีข้ึนตRอไป  

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นำสารสนเทศความคิดเห็นของนักเรียน และครู

มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินการ 

- นำความเห็นจากผูGเช่ียวชาญซ่ึงเป+นวิทยากรใน

โครงการมาปรับปรุง และพัฒนาการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรูG 

- นำผลทีเกิดจากการสะทGอนและแลกเปล่ียเรียนรูG

ในลักษณะชุมชนการเรียนรูGของครู  

(PLC)  

- ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูGดGานสะเต็ม

ศึกษาตามแหลRงตRาง ๆ  

- ศึกษาหลักสูตร นโยบาย จุดเนGนของหนRวยงาน

ระดับสูงและของโรงเรียน  

- วางแผนและออกแบบการดำเนินการ  

 
- การสำรวจความพึงพอใจ 

- และสะทGอนความคิดของนักเรียน และครูที่รRวม

ในโครงการ  

- การสะทGอนและแลกเปล่ียนเรียนรูGของครูผูGมีสRวน

เก่ียวขGอง 

- ความเห็นผูGเช่ียวชาญในโครงการ 

นักวิทยาศาสตรU และอาจารยUดGานวิศวกรรมศาสตรU 

 

 

 

- กิจกรรมศึกษาดูงาน 

- กิจกรรมคRายสะเต็มศึกษา  

- การบูรณาการกิจกรรมสะเต็มสูRช้ันเรียน  
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3.1) กรอบและขั้นตอนการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการและวางแผนการดำเนินการ  

จัดจQายสะเต็มโรบ็อต 

เพ่ือฝeกฝนกระบวนการเชิงวิศวกรรม 

จัดคQายสะเต็มสืบเสาะ 

เพ่ือฝeกฝนกระวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร[ 

จัดทีมและกQอต้ังศูนย[สะเต็มศึกษาของโรงเรียน 

เพ่ือรQวมกันออกแบบและนำกิจกรรมสะเต็มลงสูQช้ันเรียน 

นักเรียนได1เรียนรู1ผQานกิจกรรมสะเต็ม 

โดยการอำนวยการเรียนรู1ของครูใน

รายวิชาวิทยาศาสตร[ คณิตศาสตร[ 

เทคโนโลยี และผู1เช่ียวชาญด1านวิศวกรรม 

ผQานกระบวนการ PLC  

ศึกษาดูงานและถอดบทเรียนจากโรงเรียน

เครือขQายสะเต็มศึกษาของ สสวท. 

คำส่ังแตSงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนกิจกรรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนบ[านไผSศึกษา 
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3.2) การศึกษาดูงานและถอดบทเรียน 

ขGาพเจGาไดGจัดทำกิจกรรมเตรียมความพรGอม ความรูGของครูในโรงเรียนดGวยการพาคุณครูและบุคลากร

ของโรงเรียนบGานไผRศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูGกับโรงเรียนเครือขRายสะเต็มศึกษาของ สสวท. 

ไดGแกR โรงเรียนพิมายวิทยา และโรงเรียนสุรนารีวิทยา  

 

1.) ศึกษาดูงานและรับการอบรมเชิงปฏิบัต ิการ ณ ศูนยUอบรมสะเต็มศึกษา พิมายวิทยา 

โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  

 
2.) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูGเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ณ ศูนยUสะ

เต็มศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลRาง 1 โรงเรียนสรุนรีวิทยา อำเภอเมอืง จงัหวัด

นครราชสีมา 
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กิจกรรม คQาย STEM Workshop: จุดประกายความรู1 STEM ด1วยกิจกรรมควบคุมหุQนยนต[ โดย 

ผศ.ดร.ประมินทร[ อาจฤทธิ์ ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ\า คณะวิศวกรรมศาสตร[ มหาวิทยาลยัขอนแกQน 

 
คQายสะเต็มสืบเสาะ: เรียนเลQนเป@นสะเต็ม โดย ดร.ไชยพงษ[ เรืองสุวรรณ ภาควิชาฟzสิกส[ คณะ

วิทยาศาสตร[ มหาวิทยาลัยขอนแกQน 

 

 

3.3) กQอต้ังศูนย[สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเพ่ือรQวมกันออกแบบและนำกิจกรรมสะเต็มลงสูQชั้นเรียน  

 ขGาพเจGาไดGดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษาสูRชั้นเรียน โดยไดGปรึกษากับผูGบริหาร

และหัวหนGาฝ�ายงานที่เกี่ยวขGอง ออกเป+นคำสั่งโรงเรียนแตRงต้ังคณะกรรมการขับเคลือ่นกิจกรรมสะเต็ม
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ศึกษา ประจำปtการศึกษา 2560 มีบทบาทเป+นเลขานุการคณะทำงาน เป+นผูGนำในการประสานงาน 

และดำเนินการทุกอยRาง และเป+นเลขานุการศูนยUสะเต็มศึกษา โรงเรียนบGานไผRศึกษาอีกดGวย  

 การนำสะเต็มศึกษาลงสูRชั้นเรียนผRานการจัดการผRานกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตรU และ

ฟ}สิกสU เป+นรายวิชาขGาพเจGารับผิดชอบสอนเป+นหลัก กRอนการจัดกิจกรรมคุณครูศูนยUสะเต็มศึกษาและ

รายวิชาอื่นที่เกี่ยวขGองจะรRวมกันออกแบบกิจกรรมและสะทGอนหลกัการ ความรูGในรายวิชาวิทยาศาสตรU 

คณิตศาสตรU เทคโนโลยี และการคิดเชิงวิศวกรรมออกมา เพื่อตอบใหGไดGวRาเมื่อนักเรียนไดGทำกิจกรรม

ดังกลRาวน้ัน พวกเขาจะไดGเรียนรูGอะไร มีความสามารถที่จะทำอะไร หรือเกิดทักษะใดบGาง การรRวมมือ

ดังกลRาวมาน้ี เป+นการเรียนรูGในเชิงชุมชนแหRงการเรยีนรูGของคนวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งหมายความถึงชุมชน

แหRงการเรียนรูGในวิชาชีพครู (Professional Learning Community : PLC)  เป+นการรวมตัว รRวมใจ 

รRวมพลัง รRวมคิด รRวมเรียนรูGกันของผูGบริหาร ครูและบุคลการ รวมถึงผูGมีสRวนไดGสRวนเสีย บนพื้นฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธUแบบกัลยาณมิตรสู Rค ุณภาพการจัดการเรียนรู Gที ่ เนGนความสำเร็จหรือ

ประสิทธิผลของผูGเรียนเป+นสำคัญ และความสุขของการทำงานรRวมกันของสมาชิกในชุมชน โดย

ขGาพเจGาไดGดำเนินการบูรณาการ PLC สูRการจัดการเรียนรูGสะเต็มในช้ันเรียนตามข้ันตอนตRอไปน้ี  

1.) เชิญชวนคุณครูผูGสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขGองกับสะเต็มที่มหีัวใจใฝ�เรียนรูG กระตือรอืรGนทีจ่ะ

ถRายทอดสิ่งที่ดีสูRนักเรียนมารRวมกันทำงาน  

2.) วิเคราะหUและระบุป_ญหา ประเด็น หรือกิจกรรมสะเต็มที่จะลงสูRชั้นเรียน โดยคำนึงถึง

ระดับความสามารถของนักเรียน เป+นประเด็นที่สอดคลGองกับความสนใจ และสัมพันธUกับ

ชีวิตประจำวันของนักเรียนเป+นสำคัญ 

3.) ออกแบบและจัดทำแผนการจัดการเรียนรูGสะเต็มรRวมกัน  

4.) วิพากษU แลกเปลี่ยนเรียนรูGและปรับปรุงแกGไขกิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรูGสะเต็ม 

5.) จัดกิจกรรมการเรียนรูGสะเต็มสูRช้ันเรียน  

6.) ประเมินผลการจัดการเรียนรูG โดยเนGนการประเมินเพื่อพัฒนาและประเมินตามสภาพจริง 

เนGนใหGนักเรียนไดGแสดงความสามรถในหนทางที่หลากหลาย ไมRใชRเพียงเขียนขGอความ 

นักเรียนจะไดGรับการประเมินทั้งการวาดภาพ การจัดทำผลงาน การแสดงบทบาทสมมติ  

7.) สรุปและเผยแพรRการจัดการเรียนรูG ในประเด็นนี้ขGาพเจGาไดGรับเลือกจากสหวิทยาเขต

ปราสาทพญาไผR เพื่อใหGตัวแทนครูในทุกโรงเรียนในสหวิทยาเขตฯ เขGาเย่ียมและสังเกตช้ัน

เรียนการจัดการเรียนรูGโดยใชGแผนสะเต็มศึกษา เป+นการเผยแพรRกิจกรรมการเรียนรูGและ

รRวมแลกเปลี่ยนกับชุมชนครูในสหวิทยาเขตอีกดGวย  
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4. ผลการดำเนินงาน  

 จากการดำเนินการกระบวนการสRงเสริมการเรียนรูGสะเต็มศึกษา ดGวยชุมชนการเรียนรูGแหRง

วิชาชีพคร ูตลอดปtการศึกษา 2560 โดยมุRงหมายใหGเกิดผลสำเร็จทุกองคาพยพในโรงเรียน ทั้งครู บุคล

การทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อใหGนักเรียนมีความรูGความเขGาใจ และมีสมรรถนะดGานสะเต็ม 

รวมทั้งพัฒนาเป+นทักษะพื้นฐานสำหรับการแกGป_ญหาในการเรียนและในชีวิตประจำวัน  และเพื่อ

แสวงหาแนวทางการทำงานรRวมกันของครู (ครูวิทยาศาสตรU ครูคณิตศาสตรU และครูเทคโนโลยี) กับ

ผูGเชี่ยวชาญ (นักวิทยาศาสตรU และวิศวกร) เพื่อออกแบบกิจกรรม การเรียนรูGดGานสะเต็มศึกษา ใน

บริบทโรงเรียนบGานไผRศึกษาเป+นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนักเรียนในปtการศึกษา 2560 ที ่ผ Rานมา 

จำนวน 129 คน ขGาพเจGาจึงไดGดำเนินการกระบวนการสะเต็มศึกษาผRานชุมชนการเรียนรูGของครูเป+น

ระบบทั้งโรงเรียน โดยไดGรับความรRวมมือในทุกภาคสRวนที่เกี่ยวขGอง อาทิ ชุมชนตำบลหัวหนองและ

โรงเรียนในเขตบริการที่สRงนักเรียนระดับประถมศึกษามารRวมทำกิจกรรมกับนักเรียนของโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยขอนแกRนที่ใหGความอนุเคราะหUผูGเชี่ยวชาญเป+นวิทยากรใหGความรูG ยิ่งไปกวRานั้นในฐานะ

โรงเรียนประชารัฐโดยมี School partner เป+นบริษัท ฟ}นิคซ พัลพ แอนดU เพเพอรU จํากัด (มหาชน) 

เขGามาใหGความดูแลดGานงบประมาณ และสRงทีมวิศวกรของหนRวยงานมาใหGความรูGแกRนักเรียนอีกดGวย  

ในการเสนอผลการดำเนินงานนี ้ ขGาพเจGาแบRงการนำเสนอออกเป+นสองสRวนตามวัตถุประสงคU 

ดังตRอไปน้ี  
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1.) ผลจากการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับนักเรียน  

 ขGาพเจGาไดGจัดคRายเรียนรูGสะเต็มสองคRาย คRายแรกมุRงหมายใหGนักเรียนไดGรับการฝ�กฝนดGานการ

คิดเชิงออกแบบ และกระบวนการวิศวกรรมผRานกิจกรรมหุRนยนตUควบคุม โดยนักเรียนกลุRมเป^าหมาย

ทุกคนไดGมีสRวนรRวมในกิจกรรมคRายและมีนักเรียนรGอยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมดสามารถออกแบบ

และสั่งการ ควบคุมหุRนยนตUไดGตามเป^าหมายภารกิจ นักเรียนไดGเรียนรูGการคิดเชิงวิศวกรรมอยRางเป+น

ข้ันตอน และไดGแลกเปลี่ยนกับผูGเช่ียวชาญดGานวิศวกรรมศาสตรUโดยตรงอีกดGวย  และในคRายที่สองเป+น

คRายสรGางแรงบันดาลใจดGานวิทยาศาสตรUใหGแกRนักเรียน คRายเรียนเลRนเป+นสะเต็ม นักเรียนเกิดมุมมอง

วRาวิทยาศาสตรUเป+นสิ่งที่ใกลGตัว แนบชิดกับชีวิตประจำวัน แฝงฝ_งในประเด็นเชิงสังคมแวดลGอมที่พวก

เขาอาศัยอยูR สะเต็มหน่ึงในน้ันมี S ที่หมายถึงความรูGวิทยาศาสตรU เป+นการหยิบใชGความรูGวิทยาศาสตรU

เพื่อแกGป_ญหาหรอืบรรลภุารกิจที่ตGองการ ย่ิงไปกวRาน้ันนักเรียนยังไดGเรียนรูGกิจกรรมการสืบเสาะ ซึ่งถือ

วRาเป+นหัวใจการแสวงหาความรูG นักเรียนทกุคนไดGเขGารRวมในกิจกรรม และเกิดรGอยละ 80 สามารถทำ

กิจกรรมตามวัตถุประสงคUของคRาย และจากผลการสำรวจความพึงพอใจในการเขGารRวมกิจกรรมทั้งสอง

คRาย นักเรียนมความพึงพอใจมากที่สุด และสนับสุนใหGจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกตRอไป นอกจากน้ี

ขGาพเจGายังไดGรRวมกับคุณครูผูGสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรU คณิตศาสตรU และเทคโนโลยีรRวมกันออกแบบ

กิจกรรมสะเต็มแทรกไปในรายวิชาที่สอนจริงในช้ันเรียน ผลจาการทดสอบความรูGความเขGาใจเกี่ยวกับ

สะเต็มของนักเรียน พบวRานักเรียนมีความรูGความเขGาใจเพิ่มข้ึนอยRางมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับ

กRอนจัดกิจกรรม และนักเรียนมีพัฒนาการดGานสมรรถนะ และทักษะสะเต็ม กลRาวคือ สามารถมองเหน็

กระบวนการแกGเป+นหาอยRางเป+นข้ันตอน เป+นระบบ สอดคลGองกับกระบวนการเชิงวิศวกรรม และการ

คิดเชิงออกแบบ รู Gจ ักใชGเทคโนโลยีท ีเหมาะสมมาชRวยในการทำงาน รวมทั ้งผสานความรู Gว ิชา

วิทยาศาสตรUและคณิตศาสตรUที่เกี่ยวขGองกับภารกิจที่กำลังศึกษาไดGอยRางดี  

2.) ผลจากการทำงานของชุมชนการเรียนรูGของครูเพื่อจัดการเรียนรูGสะเต็มศึกษา 

บทบาทที่สำคัญในงานการสอนน้ันคือบทบาทของครู เพราะครูเป+นผูGที่เช่ือมโยงเป^าหมายการ

จัดการศึกษาของชาติสูRการคัดสรรกิจกรรมการเรียนรูGสำหรบันักเรยีน ครูเป+นผูGที่ไดGรับความไวGวางใจวRา

รูGวRาสิ่งใดที่ดีและเหมาะสมกับนักเรยีนของตน ขGาพเจGาจึงไดGเชิญชวนคุณครูผูGสอนในรายวิชาที่เกี่ยวขGอง

และครูที่สนใจเรียนรูGมารRวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยทำงานรRวมกันในรูปแบบชุมชนการ

เรียนรูGแหRงวิชาชีพ หรือ PLC ซึ่งรูปแบบดังกลRาวน้ี ขGาพเจGาไดGพัฒนาข้ึนเป+นโมเดลของโรงเรียนบGานไผR

ศึกษา เรียกวRา BPS Model เป+นรูปแบบการสRงเสริมการเรียนรูGที่ดำเนินการคูRควบกันไปในสองมิติ คือ 

มิติที่หน่ึง การจัดกาเรียนรูGสะเต็มทั้งนอกและในช้ันเรียน และมิติที่สอง การทำงานรRวมกันของครูเพื่อ

ออกแบบกิจกรรม แผนการเรียนรูG สะทGอนผล และพัฒนากิจกรรมสะเต็มสูRช้ันเรียน ทำใหGครูเกิดความ

ตระหนัก เห็นความสำคัญและผลอันเกิดจากากรบูรณาการสหวิทยาการเพื่อฝ�กฝนนักเรยีนใหGเป+นผูGทีม่ี
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สมรรถนะและทักษะสะเต็ม อันเป+นทักษะแหRงอนาคตตลอดจนเกิดประโยชนUสำหรับการทำงานเมื่อ

สำเร็จการศึกษาไปแลGว  

 

5. ป|จจัยท่ีทำให1ประสบความสำเร็จ  

 งานประสบความสำเร็จเป+นเป^าหมายของของการทำงาน หากแตRความสำเร็จไมRใชRสิ่งที่จะ

เกิดข้ึนไดGโดยไมRมีเหตุผล มีป_จจัยสนับสนุน เกื้อหนุนใหGบรรลุผล ขGาพเจGาไดGวิเคราะหUป_จจัยทีส่RงเสรมิใหG

กระบวนการสRงเสริมการเรียนรูGของผู GเรียนดGวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ผRานชุมชนการ

เรียนรูGของครู (PLC)  หรือ   BPS Model ประสบความสำเร็จในระดับหน่ึงไวG 2 ประการ ดังตRอไปน้ี  

5.1 ป_จจัยหลัก (Key Factor) ไดGแกR  

1.) การมีผู1บริหารท่ีเห็นความสำคัญในทุกระดับ ต้ังแตRระดับเขตพื้นที่การศึกษา ขGาพเจGาไดG

รRวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย ดร.คเชนทรU กองพิลา ศึกษานิเทศกU 

ขับเคลื่อนกิจกรรม ที่เกี่ยวขGองกับ PLC  ระดับสหวิทยาเขตไดGรับความไวGวางใจจากสหวิทยาเขต

ปราสาทพญาไผR ใหGโรงเรียนบGานไผRศึกษาเป+นโรงเรียนแกนนำในการขับเคลื ่อน PLC กลุ Rมสาระ

วิทยาศาสตรU สำคัญยิ่ง คือ ดร.วรรณประกรณU จุมพลนGอย ผูGอำนวยการโรงเรียนบGานไผRศึกษา เป+น

ผูGบริหารที่ใหGความสำคัญและดูแล อำนวยการใหGขGาพเจGาดำเนินกรรมทุกอยRางจนประสบความสำเร็จ  

2.) เพื ่อนรQวมงานที่มีหัวใจพร1อมจะเรียนรู 1ไปพร1อมกัน นอกจากคุณครูในรายวิชาที

เกี่ยวขGอง ไดGแกR วิทยาศาสตรU  คณิตศาสตรU และเทคโนโลยีแลGว ยังไดGรับความพรGอมใจจากคุณครู

รายวิชาอื่น อันไดGแกR สังคมศึกษา และศิลปะ  

3.) บริบทโรงเรียนและนักเรียน นักเรียนเปรียบเสมือนหัวใจของการจัดการศึกษาทั้งมวล 

ขGาพเจGาไดGพิจารณาอยRางถี่ถGวนวRานักเรียนโรงเรียนบGานไผRศึกษาเป+นผูGที่มีความสามารถ แมGวRาจะ

แตกตRางกันไปตามแตRละคน บริบทโรงเรียนซึ่งเป+นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียนมาจากครอบครัวที่

ผูGปกครองมีความพรGอมนGอยกวRาโรงเรียนขนาดใหญR กิจกรรมสะเต็มเป+นแนวทางที่สRงเสริมใหGเกิดการ

คิด และการปฏิบัติที ่ไมRใชRในเชิงวิชาการอยRางเดียว จึงเหมาะสมกับบริบทโรงเรียนและนักเรียน

โรงเรียนบGานไผRศึกษา 

5.2)ป_จจัยอื่น (Other Factors) ไดGแกR  

-  โครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งเป+นโครงการที่มีประโยชนUโดยการผนึกกำลังหนRวยงาน

เอกชนรRวมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเร ียน โรงเรียนบGานไผRศึกษาไดGรับสนับสนุนทั้ง

งบประมาณ และความชRวยเหลือดGานวิชาการ และการจัดกิจกรรมมากมาย  
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6. บทเรียนทีได1รับ  

 เมื่อขGาพเจGาไดGสะทGอนตนเองวRา ไดGเรียนรูGอะไรบGางจากการดำเนินการกระบวนการสRงเสริม

การเรียนรูGของผู GเรียนดGวยสะเต็มศึกษา (STEM Education)  ผRานชุมชนการเรียนรู Gของครู (PLC) 

พบวRาบทเรียนชิ้นสำคัญ คือ การทำงานรRวมกันของครูเป+นเสมือนการเสริมสรGางความเขGมแข็งใหG

วิชาชีพ เพราะเมื่อครูที่ตRางมีความรูGความสามารถแตRละดGานไดGมารRวมกันคิด รRวมกันเสนอ รRวมกันสอน

และรRวมกันสะทGอน ผลลัพธUที่ดียRอมเกิดกับผูGเรียน มีงานวิจัยจำนวยหน่ึงช้ีความสำคัญของการทำงาน

รRวมกันของครูเพื่อดำเนินการกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน (สุทธิดา จำรัส, 2559) และพบวRา

รRวมกันทำงานรRวมกันทำใหGเกิดผลลัพธUที่ดีกับนักเรียนและชุมชนการเรียนรูGของครู (Thana, Siripun 

and Yuenyong, 2018)  ขGาพเจGาพบวRากRอนหนGานี้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมที่

เนGนวิชาการเพียงอยRางเดียว นักเรียนในบริบทโรงเรียนบGานไผRศึกษาใหGความสนใจนGอยกวRา เมื่อเทียบ

กับการแทรกกิจกรรมสะเต็มลงไปในชั้นเรียน เพราะครูไดGนำเสนอป_ญหาไปสูRชั้นเรียน นักเรียนจะ

ตระหนักขึ้นวRานั่นไดGกลายเป+นป_ญหาของพวกเขาที่จะตGองชRวยกันแกGไข หรือผลิตชิ้นงานออกมา 

นักเรียนจะใหGความใสRใจรRวมทำมากกวRาเดิม  
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7. การเผยแพรQ/การได1รับการยอมรับ  

 

ท่ี การเผยแพรQ ระดับ หนQวยงาน หลักฐาน 

1 - เป+นตัวแทนสหวิทยาเขตปราสาท

พญาไผR ใหGครูตัวแทนครู

วิทยาศาสตรUของทุกโรงเรียนเขGา

สังเกตช้ันเรียนที่จัดกจิกรรมการ

เรียนรูGสะเต็มศึกษา ปtการศึกษา 

2560 

สหวิทยาเขต สหวิทยาเขต

ปราสาทพญาไผR  

- ภาพถRาย 
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2 - เป+นเครือขRายกจิกรรมพัฒนา

วิชาชีพครูแบบชุมชนแหRงการ

เรียนรูGทางวิชาชีพเครือขRายพฒันา

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจำปt 2561 และ

นำเสนอกระบวนการสRงเสริมสะ

เต็มศึกษาดGวยชุมชนแหRงกาเรียนรูG

ของครูของโรงเรียนบGานไผRศึกษา  

เขตพื้นที่

การศึกษา 

-สำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา 

- สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 

25   

- เกียรติบัตร 

- ภาพถRาย  

3 ไดGรับการยอมใหGนำเสนอวิจัยใน

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

he 1st International Annual 

Meeting on STEM education 

 (I AM STEM) 2018 และตีพมิพU

บทความวิจัยบนวารสาร the 

Journal of Physics: 

Conference Series (JPCS) โดย

ไดGรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ระดับ

นานาชาติ 

ASEAN 

COMPARATIVE 

EDUCATION 

RESEARCH 

NETWORK 

(ACER-N)  

- จดหมายตอบ

รับการเขGารRวม 

- จดหมายแจGง

การไดGรับทุน  
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