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จากบรรณาธิการถึงเพื่อนสมาชิก
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์จะรวบรวม แลกเปลี่ยน
และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารตลอดจนผลงานของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกของสมาคมฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ด้า นดังกล่าว จึงได้จ ัดท า
วารสารเพื่อ เป็นสื่อ กลางระหว่างสมาคมครูฯ และเพื่อน
สมาชิก
วารสารสมาคมครูฯ 28 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ พ.ศ.
2534 ซึ่งเป็นปีที่ก ่อตั้งสมาคมครูฯ จัดท าให้รูปเอกสาร
สิ่งพิมพ์ แต่นับตั้งแต่ปีนี้ คือ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จะจัดทา
เป็น e-journal เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
และทั่วถึงกัน
วารสารสมาคมครูฯ ฉบับปีที่ 29 นี้ ประกอบด้วย
บทความ 2 ส่วน
ส่วนที่หนึ่ง เป็นบทความวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้ งความรู้และแนวคิดหลากหลาย รวม 2
บทความ
ส่วนที่สอง เป็นผลงานของสมาชิ กสมาคมครูฯ รวม
4 บทความ
สมาคมครูฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกคงจะได้รับ
ประโยชน์จากบทความดังกล่าวข้างต้นไม่มากก็น้อย และขอ
เชิ ญ ชวนสมาชิ ก ที ่ ม ี แ นวคิ ด หรื อ เรื ่ อ งราวที ่ เ ห็ น ว่ า เป็ น
ประโยชน์แก่เพื่อนสมาชิก ส่งบทความมายังคณะผู้จัดทา
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อ ๆ ไป
กองบรรณาธิการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู สร้างชุมชน
แห่งการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียน
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ถอดบทเรียน เปลีย่ นมุมมอง การสอนคณิตศาสตร์ยคุ ใหม่
ภายใต้ new normal
หากย้อนกลับไปตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 คงไม่มีใครคาดคิดว่า
จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกจนถึงทุกวันนี้ และส่งผลกระทบใน
ทุก ๆ ด้าน รวมถึงในภาคส่วนของการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึ ก ษา
ระดับสูง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ COVID-19 ระบาดหนักในประเทศไทยที่มีผู้ป่วยราย
แรก จากนั้นมีข่าวต่าง ๆ มากมาย เช่น นักเรียนกลับมาจากต่างประเทศเข้าข่ายติดเชื้อ จึงต้องปิด
สถานศึกษาบางแห่งเป็นการชั่วคราว เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงเลยมาจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคม พ.ศ.
2563 ซึ ่ ง เริ ่ ม มี น โยบายการปิ ด เมื อ ง และประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ก ารบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องปิดทาการใน
สถานที่ตั้งอย่างกระทันหัน ถึงแม้กาลังอยู่ในระหว่างภาคการศึกษาก็ตาม ในขณะที่โรงเรียนต่าง ๆ
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ปิดภาคการศึกษาไปแล้ว
จากสถานการณ์ น ี ้ ท าให้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ จนเมื่อเหตุการณ์คลี่คลาย มี
การปรับการเรียนการสอนจนเกือบเป็นรูปแบบปกติ แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง
ในบทความนี้ ผู้เขียนจะเรียบเรียงจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนประสบในช่วง COVID19 เพื่อนามาถอดบทเรียนสาหรับการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนยุคใหม่ ผสมผสานไปกับ
เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน
นาไปประยุกต์ในชั้นเรียนต่อไป
จาก Child center สู่ flipped classroom และ active learningแนวคิดที่มาก่อนกาล :
ในยุคปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดการเรียน
การสอนแบบ “child center” กาหนดให้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด ในการสอนจะเน้นการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยให้ความสาคัญกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดสาระการเรียนรู้ การทากิจกรรมและปฏิบัติจริง จน
สามารถพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลา
กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา
แนวคิดในปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีการกล่าวถึงค่อนข้างมากคือ แนวคิดการ
กลับด้านห้องเรียน (flipped classroom) รวมถึงการเรียนการสอนแบบ active learning ภายใต้
แนวความคิดของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งทักษะที่สาคัญ
ที่สุดคือทักษะการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับรูปแบบให้ผู้เรียนมี
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ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นในการดารงชีพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
โดยมีกรอบความคิดของการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้แกนหลัก และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะเห็นได้ว่า แนวคิดของ active learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบ
child center
สาหรับแนวคิดของ flipped classroom เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
น่าจะทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีมาเสริมการเรียนการ
สอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ลดการเรียนการสอนแบบบรรยาย ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาด้วย
ตนเอง เปลี่ยนบทบาทของผู้สอนจากการเป็นผู้บรรยายหน้าชั้นเรียน เป็นการให้ผู้เรียนปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อสืบเสาะ ค้นหาองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติ
ปัจจุบันมีการส่งเสริมแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแนวนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ทั้งแบบ active learning การจัดการเรียนผสมผสาน
ระหว่าง flipped classroom และ active learning มาเป็นระยะเวลาพอสมควร
ผู้เขีย นได้ทดลองจัดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัยผ่านโครงการดังกล่าวในปี
การศึกษา 2562 ในรายวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน โดยได้ทดลองปรับวิธีการเรียนการสอน
จากการเป็นผู้บรรยายในชั้นเรียน เป็นการจัดเนื้อหาให้นักศึกษาศึกษานอกชั้นเรียนผ่านวิดีโอ ใน
ชั้นเรียนเน้นการฝึกปฏิบัติร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยผู้สอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และ
มอบหมายงานในลักษณะโปรเจคที่ต้องอาศัยความรู้ที่ศึกษาในชั้นเรียน ผลจากการจัดการเรียนการ
สอนดังกล่าวพบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดี และมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะดังกล่าว

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติในห้องเรียน และมอบหมายชิ้นงานในลักษณะโปรเจค
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ส าหรับกรณีของโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน
จากเดิมในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยโรงเรียนหลายโรงเรียน
มีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบที่แตกต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เริ่มออกอากาศตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เป็นต้นมา และมีการแนะนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน สาหรับโรงเรียนบางแห่ง
ที่มีความพร้อม มีการจัดระบบการเรียนการสอนเป็นเฟสต่าง ๆ เช่น กรณีของโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ มีการแบ่งเฟสการสอนเป็น 4 เฟส ประกอบด้วย (1) online self study
ผู้เรียนศึกษาจากวิดีโอที่บันทึกไว้โดยผู้สอน (2) online interactive classroom ผู้เรียนเรียน
ร่วมกับผู้สอนแบบมีส่วนร่วม (การเรียนออนไลน์ร่วมกัน) (3) pre-school ห้องเรียนเสมือนเพื่อ
เตรีย มความพร้อมก่อนเปิดเทอม และ (4) MC we move on การจัดการเรียนการสอนแบบ
online ร่วมกับ onsite โดยแบ่งสลับกันเข้าชั้นเรียน
ผู้เขียนมีโอกาสได้เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย คณาจารย์
ผู้สอนได้ประชุมร่วมกัน และแบ่งเนื้อหาสาหรับจัดท าวิดีโอ โดยผู้เรียนสามารถชมวิดีโอได้ตาม
อัธยาศัย อย่างไรก็ตาม มีการกาหนดตารางการแนะนาการชมวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทยอยชมวิดีโอ
การเรี ย นการสอนโดยไม่ ไ ปชมวิ ด ี โ อพร้ อ มกั น ที เ ดี ย วในช่ ว งใกล้ ส อบ ทั ้ ง นี ้ มี ก ารติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยกาหนดให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบย่อยออนไลน์ทุกสัปดาห์ตามตาราง
ที่สอดคล้องกับวิดีโอที่จัดทา และมีการปรับสัดส่วนการให้คะแนน จากเดิมที่เน้นการสอบเป็นหลัก
เป็นการเพิ่มสัดส่วนของคะแนนทดสอบย่อย ทั้งนี้ เมื่อกาหนดให้ผู้เรียนได้ชมวิดีโอตามอัธยาศัย
แล้ว ในคาบเรียนก็จะเน้นให้ผู้เรียนได้ทาแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหา โดยมีการแบ่งกลุ่มกัน
เข้าชั้นเรียนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนการสอน กระบวนวิชา 206111 แคลคูลัส 1 ภาควิช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้ผู้เรียนชมคลิปวิดีโอล่วงหน้า และมี
การแจ้งให้ทำแบบทดสอบย่อย (ที่มาจากเอกสารคำอธิบายกระบวนวิชา ภาคการศึกษา 1/2563)
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สิ่งที่ COVID-19 ฝากไว้ สู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทาให้เราได้พบเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดด อาทิ
• แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) จะเริ่มเห็นเด่นชัด
ขึ้น ด้วย platform ที่สะดวกมากขึ้น และผู้สอนมีประสบการณ์มากขึ้นจากการจัดการ
เรียนการสอนที่ก้าวข้ามขีดจากัดเรื่องสถานที่ จะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบ
การศึกษาตลอดชีวิตได้สะดวกมากขึ้น
• การเกิดของ platform ใหม่ ๆ ของการเรียนแบบออนไลน์ ถึงแม้ว่ามีระบบต่าง ๆ
อยู่แล้ว เช่น MOOC, edX, coursera แต่ด้วยเหตุการณ์ COVID-19 ทาให้เกิดแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ ๆ เช่น โครงการ Project14 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเป็นโครงการสอนออนไลน์ ในรายวิช าคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อนาสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (new normal
education) โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามอัธยาศัย รวมถึงโครงการที่
ก าลังจะเกิดขึ้นโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU
School of Lifelong Education) เช่น โครงการ เลขจั๊ดง่า ยสไตล์ มช. (MATH
just easy) ที่จะนาเนื้อหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย
เปิดให้ผู้เรียนทั่วไปได้ศึกษาในระบบออนไลน์ และผู้เรียนที่ต้องการเข้าสู่ระบบการวัด
และประเมินผล สามารถเข้าระบบผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
• รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ จะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการ
เช่น การประชุมวิช าการ การเข้าร่ว มการสัมมนาทางวิช าการ Webinars ต่าง ๆ
สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีข้อจากัดด้านสถานที่ และสะดวกมากยิ่งขึ้น
• การปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีของผู้สอน เราคงคาดไม่ถึงว่า ด้วยสภาวะ COVID19 จะส่ ง ผลให้ ค รู ผ ู ้ ส อนมี ก ารปรั บ ตั ว ใช้ เ ทคโนโลยี ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มากขึ้ น
คอมพิวเตอร์แทปเลตกลายเป็นอุปกรณ์คู่ใจของครู – อาจารย์ ในช่วงเหตุการณ์
COVID-19
เราจะถอดบทเรียน นาสิ่งที่เกิดขึ้นจาก COVID-19 มาประยุกต์ใช้ต่อไปได้อย่างไร
จะเห็นว่า จากภาวะ COVID-19 ทาให้การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีส่วนสาคัญมากขึ้น
เหตุการณ์ดังกล่าวยังกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการใช้
ชีวิตที่แตกต่างไปของผู้เรียนในยุคใหม่ จึงเป็นโจทย์สาคัญที่ผู้สอนจะต้องนามาสะท้อนคิดว่า เราจะ
มีการจัดการเรีย นการสอนอย่างไรเพื่ อให้เ อื้อต่ อการเรียนรู้ข องผู้เรียน และให้การเรียนรู้ มี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
ผู้เขียนมีความเห็นว่า จากการจัดการเรียนการสอนในช่วง COVID-19 จะทาให้การเรียน
การสอนแบบ flipped classroom เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมากขึ้น ด้วยความยืดหยุ่น ทาง
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในช่วง COVID-19 จะเห็นได้จากปัจจุบันหลังจาก
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ยุค COVID-19 กลายเป็นยุคที่ทุกคนสามารถมีสตูดิโออย่างง่ายเป็นของตัวเองในราคาที่เอื้อมถึง ทา
ให้ผู้สอนสามารถสร้างเนื้อหา (content) ของสื่อการสอนได้โดยง่ายที่บ้านของตัวเอง
ค าถามต่ อ มาที ่น ่า สนใจคื อ หากมี ส ื ่ อ วิ ดี โ อการเรี ยนการสอนแล้ ว ครู ผ ู ้ ส อนยัง จะมี
ความสาคัญอยู่หรือไม่ ในทัศนะของผู้เขียน เนื่องจากเนื้อหาการเรียนการสอนแบบเดิมสามารถย้าย
ไปอยู ่ ใ นวิ ด ี โ อได้ การจั ด การเรีย นการสอนในห้ อ งเรีย นจึ ง เป็น สิ ่ งที ่ ท ้า ทายผู้ ส อนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับเนื้อหาในสื่อที่ผู้สอนจัดทาโดยให้เสริม แต่ไม่ให้ซ้ากับสิ่งที่อยู่ใน
วิดีโอ ดังนั้น การสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้เรียนโดยผู้สอน ก็จะเป็นการสร้างความแตกต่าง
ระหว่างการศึกษาจากวิดีโอกับการเรียนในห้องเรียน สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของ active
learning และ child center ซึ่งคงจะเป็นความสาคัญที่เหลือของผู้สอนหลังจากถูก disrupt ด้วย
การเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้ว
“พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” ในหลาย ๆ ครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และเราต้องเผชิญ
วิกฤตการณ์เหล่านั้น เราอาจรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง แต่หากวิกฤตได้ผ่านพ้นไป การศึกษาเหตุการณ์ใน
วิกฤตที่เกิดขึ้น และนาวิกฤตมาถอดบทเรียน ย่อมทาให้เราสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น
ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนขอร่วมเป็นกาลังใจให้ผู้อ่านก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ไปพร้อมกัน
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การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันหลังเกิดการระบาด ไวรัส -โควิด19 ทั่วโลก นานา
ประเทศต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด้านการศึกษา ทุกๆ คนต้องมีการปรับตัวในการดาเนินชีวิต การทางาน
และการเรียนรู้ ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal หรือความ
ปรกติใหม่
ราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติคาศัพท์ "นิวนอร์มัล" (New Normal) หมายถึง ความปรกติ
ใหม่ หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่แตกต่างจากอดีตอั นเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปรกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่วิถีใหม่ภายใต้มาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย รูปแบบความปรกติใหม่นี้ ประกอบด้วยวิธีคิด วิธี
เรี ย นรู ้ วิ ธ ี ส ื ่ อ สาร วิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ แ ละการจั ด การ การใช้ ช ี ว ิ ต แบบใหม่ เ กิ ด ขึ ้ น หลั ง จากเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทาให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะรักษาวิถีดั้งเดิม
New Normal Education หรือการศึกษาแบบปรกติใหม่ เป็นวิถีการศึกษาเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
เกิดขึ้น เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างมาก สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นตัวกลางส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สืบค้นข้อมูล
ต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีอยู่มากมาย ครูและผู้เรียนติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยีและสื่อ
สังคมออนไลน์ การเรียนการสอนเปลี่ยนรูปแบบเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือ Blended
learning ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายสาหรับทั้ง ครูและนักเรียน การสอนของครูจึงต้องปรับ
ให้เป็นการสอนแบบเชิงรุกที่เรียกว่า Active learning
ในบทความนี้ผู้เขียนขอนาเสนอแนวทางการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้แบบ Active
learning เพื ่ อ เป็ น แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ย ุ ค New Normal Education
เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning นี้จะนาไปสู่วิถีในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนของครูอย่างไร ก่อนอื่นขอแนะนาเครื่องมือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นามาเสนอนี้มีหลากหลาย
ประเภท ผู้เขียนได้แบ่งกลุ่มของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 4
กลุ่ม ตามลักษณะของเทคโนโลยีนั้น ๆ ดังนี้
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1. กลุ่มโปรแกรมประยุกต์สาหรับการจัดการชั้นเรียนออนไลน์
โปรแกรมกลุ่มนี้เหมาะสาหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถออกแบบการ
เรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบผสมผสานหรือจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วยตนเองได้อย่างง่ายๆ
สามารถประยุกต์เชื่อมโยงไปยัง application ต่าง ๆ เพื่อนามาสร้างกิจกรรมหรือเนื้อหาเพิ่มเติมให้
น่าสนใจ ด้วยลักษณะของโปรแกรมจะมีส่วนที่ช่วยในการสื่อสารกับผู้เรียน เช่น การสร้างข่าว
ประกาศ การสร้างฟอร์ม การมอบหมายงาน รวมถึงการประเมินติดตามผู้เรียนด้วยแบบฝึกหัดและ
การให้คะแนนผลป้อนกลับ (Feedback) แบบต่าง ๆ และสามารถติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
การเลือกใช้โปรแกรมเพื่อจัดการชั้นเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนควรคานึงถึงระดับของผู้เรียนและ
วิธีการในการเข้าถึงชั้นเรียนออนไลน์ด้วยว่าโปรแกรมประยุกต์ใดที่ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายและตรงกับ
บริบทในการสอนของผู้สอน โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ ที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Moodle, Google
Classroom, Edmodo, Classdojo เป็นต้น

รูปที่ 1 หน้าจอระบบ Moodle ของ มศว

รูปที่ 2 แสดงห้องเรียนใน google classroom

รูปที่ 3 แสดงห้องเรียนใน Edmodo
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รูปที่ 4 แสดงห้องเรียนใน Classdojo
2. กลุ่มโปรแกรมประยุกต์สาหรับการสร้างสื่อ
กลุ่มโปรแกรมนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยในการสร้างสื่อต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวกและง่าย
ช่วยสร้างชิ้นงานต่าง ๆ เช่น การนาเสนอผลงานด้วยโปรแกรม PowerPoint การสร้างเกมจาก
PowerPoint การออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Piktochart การสร้าง Animation เพื่อ
การน าเสนอ Motion Infographic ด้ว ย Powtoon การตัดต่อวิดีโ ออย่ างง่า ยผ่ านมื อถือ ด้ ว ย
โปรแกรม Kinemaster การสร้ า งเฟซบุ ๊ ค เพจ ( Facebook Page) เพื ่ อ การน าเสนอและการ
ประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพด้วยมือถือ เช่น Adobe Lightroom หรือ Piclab
การสร้าง e-book แบบมีปฏิสัมพันธ์ การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google site การสร้างช่อง
การสอนด้วย Youtube เป็นต้น

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการสร้างสื่อด้วย Powtoon

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างการสร้างสื่อ Infographic
ด้วยโปรแกรม Piktochart
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3. กลุ่มโปรแกรมประยุกต์สาหรับการวัดและประเมินผล
โปรแกรมกลุ่มนี้ เป็นเครื่องมือช่วยในการวัดและประเมินผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ ในแต่
ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกันในการใช้งาน เช่น ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม
ประยุกต์ Edpuzzle ซึ่งจะมีฟังก์ชันในการประเมินผู้เรียนด้วยคาถามคั่นแต่ละช่วงของการดูวดิ ีโอ
โดยผู้สอนสามารถออกแบบคาถามเองได้และเลือกสื่อวิดีโอที่ทาขึ้นเองหรือใช้ คลิปวิดีโอจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น youtube หรือจะใช้โปรแกรม Kahoot ซึ่งเป็น แอปพลิเคชันในการวัดและ
ประเมินผลในรูปแบบของเกมการตอบคาถามในระยะเวลาที่กาหนด สามารถกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี หรือการใช้ โปรแกรม Plickers ที่ใช้การยกโค้ดกระดาษของตนเองในการ
เลือกคาตอบ และครูใช้เพียงโทรศัพท์มือถือสแกนโค้ดเหล่านั้นก็จะรู้ว่าผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจเนื้อหา
มากน้อยเพียงใด โดยจุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ ผู้เรียนไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถเล่น
ทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หรือการใช้โปรแกรม Socrative ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ครูผู้สอน
สามารถประเมินผู้เรียนในขณะสอนได้ทันที รวมถึงประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเพื่อปรับ
กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนได้

รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างการสร้างเกมคาถามด้วย Kahoot

รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างการเลือกใช้วิดีโอ
สาหรับการทดสอบความเข้าใจแบบมีปฏิสัมพันธ์จากโปรแกรม Edpuzzle
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4. กลุ่มโปรแกรมสาหรับการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียน
โปรแกรมประยุกต์กลุ่มนี้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ช่วยกระตุ้นผู้เรียน
ทั้งก่อนเรียน ขณะเรียน หรือหลังเรียนได้ โดยผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับผู้สอนและรู้ผล
ป้อนกลับ (feedback) ได้ทันที โดยการโหวต หรือการทดสอบ เช่น โปรแกรม Mentimeter
Polleverywhere บางโปรแกรมยังสามารถสร้างบรรยากาศในการทางานร่วมกันของผู้เรียน ช่วย
ให้ผู้เรียนทางานกลุ่มหรืองานที่มีลักษณะเป็นทีม ใช้ในการระดมความคิด หรืออภิปรายได้ ซึง่
งานวิจัยพบว่า การใช้เครื่องมือทางานเป็นกลุ่ม ทาให้นักเรียนบางคนมีประสบการณ์เชิงบวกจาก
การใช้เครื่องมือสาหรับการทางานร่วมกันออนไลน์ กลุ่มโปรแกรมประยุกต์นี้ เช่น Mindmap
Coggle Miro หรือหลายๆ โปรแกรมประยุกต์ของ google drive เช่น Google docs, Google
sheet, Google Presentation, Google drawing เป็นต้น

รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างการสร้างการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยโปรแกรม Coggle
จะเห็นว่า แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สามารถนามาออกแบบการเรียน
การสอนได้อย่างหลากหลาย การเลือกใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ช่วยในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูให้มีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนของนักเรียน จึงน่าจะเป็นแนวการสอนแบบ
ปกติใหม่ทางการศึกษาที่ต้องปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนตามสถานการณ์
ในบทความนี้ผู้เขียนขอนาเสนอตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี ช่วยในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
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ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแบบออนไลน์

จากตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หากครูต้องการ
นามาประยุกต์ใช้แบบ Onsite ในการสอนในห้องเรียน การใช้เทคโนโลยีก็สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ แตกต่างเพียงห้องเรียนที่เป็นการสอนออนไลน์จาเป็นต้องใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์เป็นห้องเรียน ส่วนการสอนแบบ Onsite จะมีเพียงบางแอปพลิเคชันเท่านั้นที่ใช้ส าหรับ
การสอนออนไลน์ไม่ได้ เช่น Plickers ซึ่งต้องใช้กล้องจากมือถือของครูในการสแกนโค้ดจากผู้เรียน
เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะจัดกิจกรรมในรูปแบบใดสิ่งส าคัญ คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีให้ตรงตาม
จุดประสงค์ของการสอน ก็จะเป็นการออกแบบการสอนที่เพิ่มพลังในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็น
อย่ า งมาก ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Karla V. Kingsley. (2007) และ Asli Lidice Gokturk Saglam.
(2018) ที่ได้นาเสนอแนวทางและแสดงให้เห็นถึงการใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
ทาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและพึงพอใจในการเรียนเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อครูมีการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยเสริมในการสอนเพื่อนาเสนอเนื้อหา เป็นการช่วยให้ครูได้เข้าใจว่านักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดได้ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของเครื่องมือออนไลน์ในการ
ประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการ
เรียนรู้ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีการเผยแพร่วิธีการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้นในยุคของ New Normal Education นับได้ว่าเป็นการ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ได้ง่าย และทั่วถึงรวดเร็ว
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เทคนิค Math League
กระตุ้นและส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างไร
เทคนิค Math League เป็นเทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในรูปแบบ
ที่แตกต่างไปจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบบรรยายตามปกติทั่วไป เป็นเทคนิคที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การ
ตั้งคาถาม การแก้ปัญหา และการแสวงหาความรู้ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาความไม่สนใจเรียน
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ในระดับที่น่าพอใจโดยการใช้กระบวนการกลุ่มใน
ลักษณะของทีมร่วมกันแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อสะสมคะแนน สร้างแรงจูงใจให้
นักเรียนสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียน อันจะนาไปสู่การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นเทคนิคที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง ทั้ง
นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน นอกจากนี้เทคนิค Math League ยังเป็นเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนที่สามารถสอดแทรกการสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี อาทิ
เรื่องการมีน้าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เป็นต้น
ลักษณะเด่น ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Math League เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกอยู่ในขั้นการตรวจสอบความเข้าใจ หรือการทบทวนด้วย
การนาโจทย์แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะในแผนการจัดการเรียนรู้มาให้นักเรียนฝึกทาในรูปแบบที่
แตกต่างจากเดิมในทุกกลุ่มสาระ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ดาเนินการเฉพาะขั้นการตรวจสอบความ
เข้าใจหรือการทบทวนความรู้เท่านั้น ทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถดาเนินการได้
อย่างเต็มที่ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนได้กาหนดไว้
กระบวนการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Math League จะมีการ
แบ่งนักเรียนออกเป็นทีม ส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันโดยที่ในแต่ละทีมประกอบด้วยสมาชิก
ที่มีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวม โดยการใช้เกมการแข่งขัน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อสะสมคะแนนของแต่ละทีม การให้คะแนนและกติกาในการแข่งขั นประยุกต์มา
จากรูปแบบของการแข่งขันฟุตบอลอาชีพของประเทศต่าง ๆ มีการเสริมแรงในการเรียนการสอน
ด้วยการนาคะแนนจากการแข่งขัน Math League ของทีมที่เป็นบวกมาเทียบกับคะแนนเต็ม 20
คะแนน แล้วรวมกับคะแนนจากการเรียนการสอนปกติอีก 80 คะแนน เพื่อตัดสินผลการเรียนเมื่อ
จบภาคเรียน

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ภาพครูผู้สอนชี้แจงกติกาการแข่งขัน และครูให้นักเรียนแต่ละทีมร่วมกันทบทวนสาระที่ได้เรียนรู้ใน
ต้นชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวในการแข่งขัน Math League ประมาณ 5 นาที โดยครูช่วยแนะนาดูแล
เพิ่มเติมอย่างทั่วถึง

ภาพแสดงการแข่งขันที่ผู้เรียนจะต้องจับฉลาก โจทย์ คาสั่ง หรือคาขอร้อง

ภาพแสดงการแข่งขันที่มีการเพิ่มเติมกติกาที่หลากหลายเพื่อสร้างความเร้าใจมากขึ้น
เช่น การใช้การปาลูกดอกเพื่อกาหนดเวลาในการทาโจทย์
ตัวอย่างวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมด้วยนวัตกรรม Math League

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขั้นที่ 1 : ขั้นฟอร์มทีม
ขั้นนี้ครูผู้สอนจัดทีมซึ่งประกอบด้วยนักเรียน 4 คน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนของแต่
ละภาคเรียนที่ครูสร้างขึ้นในการจัดทีม ทั้งนี้ในแต่ละทีมจะต้องประกอบด้วยนักเรียนกลุ่มเก่ง :
กลุ่มปานกลาง : กลุ่มอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
การดาเนินการแข่งขัน Math League ให้ใช้ทีมเดียวกันตลอดภาคเรียน ทั้งนี้ให้แต่ละทีมเลือก
กัปตันทีม 1 คน พร้อมทั้งหาโค้ชประจาทีม ซึ่งจะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาที่เรียนหรือครูคนใดใน
โรงเรียนก็ได้ และในการดาเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ดาเนินการไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เขียนไว้และตลอดกิจกรรมในการเรียน หรือการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การ
มอบหมายงานต่าง ๆ ให้ดาเนินการในลักษณะของทีมตามที่จัดไว้ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการ
ทางานเป็นทีม สร้างความคุ้นเคย มีการช่วยเหลือ และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในทีม มี
กัปตันทีมเป็นผู้ดูแลและวางแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ในทีม ภายใต้คาแนะนาของโค้ชประจาทีม
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ขั้นที่ 2 : ขั้นเปิดฤดูกาล
เป็นขั้นเร้าความสนใจใฝ่เรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยครูผู้สอนต้องชี้แจงข้อตกลง
และทาความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการดาเนินการแข่งขัน Math League กติกาการแข่งขัน
เกณฑ์การให้คะแนน รางวัล การตัดสินผลการเรียนหรือสิ่งที่นักเรียนจะได้รับเมื่อการแข่งขัน
Math League จบลงภายใน 1 ภาคเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องแจ้งให้นักเรียนทราบตั้งแต่ชั่วโมงแรก
ของการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และฝึกให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการเรียนรู้
ขั้นที่ 3 : ขั้นแข่งขัน Math League
ในขั้นนี้เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ปกติที่ครูผู้สอนได้เตรียมไว้
โดยจะสอดแทรกการแข่งขัน Math League เข้าไปในขั้นการตรวจสอบความรู้หรือการทบทวน
ด้วยการนาโจทย์จากแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะในแผนการจัดการเรียนรู้มาแข่งขันทาโจทย์
สะสมคะแนนตามระบบของกติกาการแข่งขัน Math League การแข่งขันดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ครูให้นักเรียนแต่ละทีมร่วมกันทบทวนสาระที่ได้เรียนรู้ในต้นชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวในการ
แข่งขัน Math League ประมาณ 5 นาที โดยครูช่วยแนะนาดูแลเพิ่มเติมอย่างทั่วถึง
2. ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม โดยนักเรียนในทีมเดียวกันห้ามนั่งติดกัน
3. ดาเนินการแข่งขัน Math League โดยครูเปิดเพลงแล้วให้นักเรียนส่งปากกาเคมี 2 ด้าม
กาหนดให้ด้ามที่ 1 เป็นโจทย์ ด้ามที่ 2 เป็นคาสั่ง โดยปากกาแต่ละด้ามจะถูกส่งต่อไป
รอบ ๆ วง ถ้าเสียงนกหวีดดังและเพลงหยุด ถ้าปากกาเคมีด้ามที่ 1 อยู่ที่นักเรียนคนใด
นักเรียนคนนั้นจะต้องหยิบโจทย์ปัญหาที่ครูเตรียมไว้ โดยต้องรอฟังคาสั่งจากคนที่ถือ
ปากกาเคมีด้ามที่ 2 ที่จะหยิบแผ่นคาสั่งในแต่ละครั้ง แล้วนักเรียนคนที่ถือปากกาด้ามที่
1 จะปฏิบัติตามคาสั่งก่อนที่จะแก้โจทย์ที่ตนเองหยิบได้

ภาพแสดงการแข่งขันที่ผู้เรียนพยายามมีส่วนร่วมและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ภาพแสดงการช่วยเหลือแนะนา พร้อมให้กาลังผู้เรียนที่ออกมาทาโจทย์หน้าชั้นเรียนเพื่อลดความ
กังวล และแสดงให้เพื่อน ๆ ในชั้นเรียนเห็นว่าสามารถออกมาทาโจทย์โดยมีครูช่วยดูแลอย่าง
ใกล้ชิดนั่นเอง
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4. หลังจากครูตรวจสอบความถูกต้องจากการทาโจทย์แต่ละข้อของนักเรียนแล้ว ให้ครู
บันทึกคะแนนที่ได้ของแต่ละทีมลงในตารางคะแนน Math League ทั้งนี้ต้องติดตาราง
คะแนน Math League ในที่ที่แสดงให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดล าดับ
คะแนนของแต่ละทีมทุกครั้งที่ทาการแข่งขัน Math League เสร็จสิ้น แล้วบันทึกคะแนน
ลงในตารางคะแนน Math League ในแบบบันทึกคะแนน Math League ของกรรมการ
อีกชุดหนึ่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนอีกครั้งหนึ่ง

ภาพแสดงตารางบันทึกคะแนนในการแข่งขัน Math League แต่ละครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนให้ความ
สนใจและลุ้นอันดับของทีมตนเอง

ภาพแสดงการสรุปคะแนนของแต่ละทีมหลังจบการแข่งขันแต่ละครั้ง พร้อมให้กาลังใจในการ
เตรียมเพื่อการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป
ขั้นที่ 4 : ขั้นชิงถ้วย FA Cup
เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการเมื่อการเรียนการสอนจบเนื้อหาสาระในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยจะใช้การ
แข่งขัน FA Cup เข้ามาช่วยทบทวนด้วยกระบวนการ ดังต่อไปนี้
1. ครูให้นักเรียนแต่ละทีมจั บฉลากประกบคู่การแข่งขัน โดยครูชี้แจงกติกาและรางวัลใน
การแข่งขัน FA Cup ให้นักเรียนทราบก่อนการแข่งขันรอบแรก

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

2. จัดการแข่งขัน FA Cup รอบแรกเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตามกติกาการแข่งขัน FA
Cup ซึ่งจะใช้เวลาในชั่วโมงว่าง ช่วงพักเที่ยง หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ทั้งนี้ช่วงเวลาในการแข่งขัน
FA Cup ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ หรือความเหมาะสม โดยจะแข่งขัน FA Cup 2 คู่ ต่อสัปดาห์ แบบ
แพ้คัดออก

รูปแสดงการแข่งขัน FA Cup ระหว่าง 2 ทีม ที่จับฉลากประกบคู่
3. จัดการแข่งขัน FA Cup รอบรองชนะเลิศเมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทั้งนี้โจทย์ที่ใช้ใน
การแข่งขัน FA Cup รอบรองชนะเลิศควรมีเนื้อหาครอบคลุมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 และมีระดับ
ความยากรวมทั้งการประยุกต์โจทย์มากขึ้นตามลาดับ
4. จัดการแข่งขัน FA Cup รอบชิงชนะเลิศ หรือรอบชิงถ้วย FA Cup เมื่อจบหน่วยการ
เรียนรู้สุดท้ายในภาคเรียนก่อนการสอบปลายภาคเรียน
5. การมอบรางวัลจากการแข่งขัน FA Cup โดยการมอบถ้วย FA Cup ให้กับทีมที่ชนะเลิศ
พร้อมรางวัลอื่นตามความเหมาะสม เช่น ขนม อุปกรณ์การเรียนเป็นต้น รวมทั้งการเพิ่มคะแนนใน
ตารางคะแนน Math League ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันตามกติกาของ FA Cup

รูปแสดงการมอบรางวัลจากการแข่งขัน FA Cup
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ในการแข่งขัน FA Cup แต่ละครั้ง มีกติกาและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. กรรมการให้นักเรียนแต่ละคนในทีมที่จะแข่งขันกาหนดหมายเลขประจาตัวโดยที่ทั้ง 2 ทีมไม่
ทราบหมายเลขสมาชิกของคู่แข่งขัน
2. กรรมการจับฉลากหมายเลขประจาตัวของสมาชิกของทั้ง 2 ทีม เพื่อออกมาทาโจทย์โดยกา
สลับกันเลือกโจทย์ที่ครูเตรียมไว้
3. ถ้าทาโจทย์ถูกต้องได้คะแนน 1 คะแนน แต่ถ้าผิดได้คะแนน 0 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสะมของ
แต่ละทีม แล้วจะสรุปผลแพ้ชนะด้วยการเปรียบเทียบคะแนนรวมของทีมที่แข่งขัน กัน ทั้งนี้ทีม
ที่ชนะจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบต่อไป
4. ในการแข่งขัน FA Cup ในแต่ละครั้ง ถ้าทั้ง 2 ทีมที่แข่งขันได้คะแนนสะสมของสมาชิกทุกคน
ในทีมเท่ากัน ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนออกมาทาโจทย์พิเศษที่กรรมการเตรียมสารองไว้ (เป็น
ลักษณะคล้ายกับการยิงลูกโทษตัวต่อตัว)
5. ในระหว่างการแข่งขันทุกครั้ง โจทย์ที่นามาใช้ในการแข่งขันให้นักเรียนทุกคนจดบันทึกลงในมุด
ของตนเอง พร้อมกับครูควรจะมีการน าโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันมาเป็นแนวทางในการสอบ
ปลายภาค โดยให้ปรับเป็นข้อสอบคู่ขนานกับโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อกระตุ้นการสนใจ
เรียนและการทาโจทย์ของนักเรียนทุกคน
6. ในกรณีที่ทาการแข่งขัน FA Cup แล้ว ถ้าสมาชิกของทีมที่กาลังแข่งขันทาโจทย์ผิดทั้ง 2 ทีม
กรรมการจะต้องให้สมาชิกคนอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกของทั้ง 2 ทีมที่กาลังแข่งขัน FA Cup ได้ส่ง
ตัวแทนของทุกทีมออกมาน าเสนอแนวคิดและค าตอบโดยส่งค าตอบพร้อมวิธีการท ามาที่
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งถ้าทีมใดทาได้ถูกต้องจะทาให้ทีมนั้นมีคะแนนสะสมเพื่อนาไปรวมกับ
การแข่งขัน FA Cup ในนัดที่ทีมตนเองจะแข่งขันต่อไป
7. หลังจบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วย FA Cup พร้อมทั้งได้คะแนนเพิ่ม
+2 คะแนน ในขณะที่ทีมรองชนะเลิศจะได้ +1 คะแนน แล้ว ให้น าคะแนนที่ได้ไปรวมกับ
คะแนนในตารางคะแนน Math League ของทีมตนอง
การแข่งขัน FA Cup อาจจัดการแข่งขันในลักษณะแบบเหย้า-เยือน ทาให้เกิดความท้าทาย
และมีการเชียร์ให้กาลังใจแก่เพื่อนในห้องเรียนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละทีมได้ช่วยกันเตรียมความ
พร้อมและทบทวนความรู้ในเนื้อหาที่เรียนผ่านมาก่อนการแข่งขันทุกครั้ง แต่ละทีมสามารถปรึกษา
กับโค้ชในการเตรียมความพร้อมของทีม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนต้องแสวงหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
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ขั้นที่ 5 : ขั้นปิดฤดูกาล
ขั้นนี้เป็นการสรุปผลจากการแข่งขัน Math League ซึ่งจะดาเนินการเมื่อจบภาคเรียน โดย
ที่ครูผู้สอนจะต้องแบ่งอัตราส่วนของคะแนนจากการเรียนการสอนปกติกับคะแนนจากการแข่งขัน
Math League เป็น 80 : 20 นั่นคือ เมื่อการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และการแข่งขัน Math
League ของฤดูกาลที่ 1 จบลง ให้นาคะแนนที่ได้จากตารางคะแนน Math League ที่มีค่าเป็นบวก
ของแต่ละทีมมาเทียบกับคะแนนเต็มของการแข่งขัน Math League ฤดูกาลนั้น ๆ แล้วปรับให้มี
คะแนนเต็มเป็น 20 คะแนน ทั้งนี้คะแนนเต็มของการแข่งขัน Math League ในแต่ละฤดูกาลนั้น
ขึ้นกับจานวนโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันรวมทั้งการต่อรองคะแนนในแต่ละข้อที่แข่งขันด้วย ตัวอย่างเช่น
ตลอดการแข่งขัน Math League ทั้งฤดูกาล มีโจทย์ในการนามาใช้ในการแข่งขันทั้งสิ้น 35 ข้อ ซึ่งใน
ระหว่างการแข่งขันมีโจทย์ที่นักเรียนกับกรรมการต่อรองกันข้อละ 2 คะแนน จานวน 5 ข้อ คิดเป็น
10 คะแนน อีก 30 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน คิดเป็น 30 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็มของการแข่งขัน Math
League ในฤดูกาลนี้มีค่าเท่ากับ 30 + 10 = 40 คะแนน นั่นคือ ถ้าทีม ก. เข้าร่วมการแข่งขัน Math
League และสะสมคะแนนในตารางคะแนน Math League ตลอดฤดูกาลได้ 30 คะแนน ในการคิด
คะแนนให้กับสมาชิกในทีม ก. แต่ละคน เพื่อนาไปรวมกับคะแนนในส่วนของการเรียนการสอนปกติ
(80 คะแนน) นั้น จะต้องเทียบกับคะแนนเต็มของการแข่งขัน Math League ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 40
คะแนนด้วยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้
คะแนนเต็ม
40
คะแนน
ทีม ก. ได้คะแนน 30 คะแนน
20
ถ้าคะแนนเต็ม 20
คะแนน
ทีม ก. ได้คะแนน 30
40 = 15 คะแนน
แสดงว่าสมาชิกในทีม ก. ทุกคนจะได้คะแนนจากการแข่งขัน Math League ในฤดูกาลนี้คิด
เป็น 15 คะแนน เพื่อนาไปรวมกับคะแนนในส่วนของการเรียนการสอนปกติ ได้แก่ คะแนนจากการ
สอบกลางภาคเรียน สอบปลายภาคเรียน สอบย่อยตามจุดประสงค์ ชิ้นงาน เป็นต้น ซึ่งสมาชิกแต่ละ
คนในทีม ก. ไม่จาเป็นที่จะได้รับผลการเรียนเท่ากัน เพราะคะแนนจากการเรียนการสอนปกติของแต่
ละคนนั้นไม่เท่ากัน เช่น นางสาว A และนาย B เป็นสมาชิกของทีม ก. มีคะแนนจากการแข่งขัน Math
League คิดเป็น 15 คะแนน เท่ากัน แต่เนื่องจากนางสาว A และนาย B มีคะแนนจากการเรียนการ
สอนปกติที่ 60 และ 72 คะแนน ตามลาดับ นั่นคือ นางสาว A จะได้รับการตัดสินผลการเรียนด้วย
คะแนนรวม 60 + 15 = 75 คะแนน ทาให้ได้เกรด 3.5 ส่วนนาย B นั้น จะมีคะแนนรวม
72 + 15 = 87 คะแนน ทาให้ได้เกรด 4 เป็นต้น
กระบวนการวัดผลดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตั้งใจเรียนและร่วมกิจกรรมได้ดีขึ้น
ส่วนทีมที่มีคะแนนจากการแข่งขัน Math League ตลอดฤดูกาลติดลบจะคิดเป็น 0 คะแนน ทา
ให้ทุกคนในทีมมีเพียงคะแนนในส่วนของการเรียนปกติเท่านั้น โดยนักเรียนทุกคนทราบเกี่ยวกับการ
คิดคะแนนดังกล่าวตั้งแต่ชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักเรียนทั้งกลุ่มเก่ง
และกลุ่มอ่อนกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
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การตรวจสอบความเข้าใจด้วยเทคนิค Math League สามารถนาไปปรับใช้ได้กับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพราะเป็นรูปแบบของกิจกรรมที่จัดได้ง่าย อุปกรณ์ไม่มาก สถานที่อาจจะเป็นใน
ห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้ โดยผู้เขียนมีแนวคิดที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในหลาย ๆ
ด้าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ อาจเริ่มด้วยการประชุมครูในรายวิชาที่สนใจ
ในระดับชั้นเดียวกัน เพื่อชี้แจง เกณฑ์ กติกาการแข่งขัน และการให้คะแนน และใช้ตารางคะแนน
เดียวกัน ภายใต้ชื่อ “ League วิชาการระดับชั้น....” ซึ่งในการจัดทีมของนักเรียนแต่ละห้อง แทนที่
จะใช้แบบทดสอบก่อนเรียน อาจใช้เกรดเฉลี่ยในภาคเรียนที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละคน เพราะมี
หลายวิชา นักเรียนมีความสามารถในแต่ละวิชาแตกต่างกัน เทคนิคการ Math League จะเป็น
แนวทางที่ปฏิบัติได้ไม่ยาก
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การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัจ จุบันปัญหาของโรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา
จากรายงานการจัดการศึกษาโรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และรายงาน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ร่วมกับการนิเทศ ตรวจงาน การ
เยี่ยมห้องเรียน ตรวจแฟ้มทะเบียนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่ า ครูยังขาด
ความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง (Independent Study : IS) โดยการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยบั น ได ๕ ขั ้ น (5 STEPs) ตาม
หลักสูตรโรงเรียนนารายณ์คาผงวิทยา ที่เทียบเคียงหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่งผลให้การ
จัดการเรีย นรู้ในรายวิช าดั ง กล่าวและรายวิช าอื ่น ๆ ที่เน้นให้นักเรีย นลงมื อปฏิบั ติ ( Active
Learning) การทาโครงงานและการนาเสนอผลงาน ไม่มีแบบแผนที่เป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ยัง
พบว่า ครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องนาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติแบบ “ต่างคน ต่างทา” ใน
วิชาของตน จึงขาดพลังในการขับเคลื่อนทั้งระบบในโรงเรียน
ผู้บริหารและคณะครูจึงได้มีมติตกลงกันว่า ควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ด้วยบันได ๕ ขั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อ (๑) ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ในวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มีประสิทธิภาพ (๒) พัฒนาศักยภาพครู
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิช าชี พ และมีการเปิดชั้นเรีย น (๓) สร้างความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้ ๓ กิจกรรม ต่อไปนี้ (๑) การ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได ๕ ขั้น (๒) การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่าน
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ ครู ( Lesson Study through Professional Learning
Community : LSPLC) และ (๓) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน (Student Sharing
Forum) เป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาครู อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ใน
การลงมือปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนาเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลต่อนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ฯ การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC (LSPLC)

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS) ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยบันได
๕ ขั้น (5 STEPs)” โดย “กระบวนการเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน” เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอนแบบโครงงาน ประกอบด้วย "การตั้งคาถาม การแสวงหาสารสนเทศ การ
สร้างองค์ความรู้ การสื่อสาร และการตอบแทนสังคม" ซึ่งจะเป็นตัวช่วยพัฒนาครูให้มีคุณภาพ อีกทั้ง
จะสามารถทาให้เด็กไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วย โดยมีสาระสาคัญในแต่ละขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเรียนรู้ตั้งคาถาม หรือขั้นตั้งคาถาม เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนฝึกสังเกต
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ จนเกิดความสงสัย จากนั้นฝึกให้นักเรียนตั้งคาถามสาคัญ รวมทั้ง
การคาดคะเนคาตอบ ด้วยการสืบค้นความรู้จากแหล่งต่างๆ และสรุปคาตอบชั่วคราว
ขั้นตอนที่ ๒ การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ เป็นขั้นตอนการออกแบบ วางแผนเพื่อรวบรวม
ข้อมูล สารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ขั้นตอนที่ ๓ การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนใช้การคิดวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูลด้วยรูปแบบต่างๆ หรือด้วยผังกราฟิก
การแปลผล จนถึงการสรุปผล หรือการสร้างคาอธิบาย เป็นการสร้างองค์ความรู้ ซึ่งเป็น แก่นความรู้
ประเภท ข้อเท็จจริง คานิยาม มโนทัศน์ หลักการ กฎ ทฤษฏี
ขั้นตอนที่ ๔ การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร คือ ขั้นนาเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจ
ขั้นตอนที่ ๕ การเรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนการฝึกเด็กให้นาความรู้ที่เข้าใจ นา
การเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้ว ยการท างานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานที่ได้จากการ
แก้ปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งอาจเป็นความรู้ แนวทางสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม
หลังจากการจัดการอบรม ครูมีการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู (Lesson Study through Professional Learning Community : LSPLC) กิจกรรมนี้
นามาใช้ทดแทนการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยเป็นกิจกรรมทางวิชาชีพที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นัก
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้องแสวงหาแนวทางหรือข้อตกลงร่ว มกัน มีเป้าหมายเพื่อ มุ่งพัฒนาและ
ปรับปรุงตนเอง ให้ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และตนเองก็มีความก้าวหน้าของวิชาชีพครูด้วย
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หลังจากการน าบทเรียนที ่ พัฒ นาร่ว มกั น ไปใช้ใ นการจัด การเรีย นรู ้จนนั กเรียนมีผ ลงานจาก
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โรงเรียนได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน (Student
Sharing Forum) และมีการเปิดชั้นเรียนในงาน “N.K.W. Open House 2020” ของโรงเรียน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน รวบรวม จัดระบบความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
นักเรียน ตลอดจนการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของครู

การเปิดชั้นเรียน (Open Class) มี ศน. ร่วมสังเกตการณ์

การเปิดชั้นเรียน (Open Class) มี ศน. ร่วมสังเกตการณ์

ผลของการดาเนินการ ปรากฏดังนี้
๑. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการจัดกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยการจัดการเรียนรู้
ด้วยบันได ๕ ขั้น มีประสบการณ์ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study ; IS) จน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่มีคุณภาพ และผลงานที่มีคุณภาพได้รับ
คัดเลือกน าเสนอในงานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านเพื่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลของโรงเรียน
ภายใต้มาตรฐานการนาเสนอผลงานในระดับชาติ จานวน ๔๐ ผลงาน นักเรียนมีความสุขที่ได้แสดง
ศักยภาพทางวิชาการ ส่งผลทาให้บรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียนดีขึ้น

N.K.W. Independent Study and Symposium Exhibition 2019
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๓๕ คน มีแนวทางและมีความมั่นใจในการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยบันได ๕ ขั้น (5 STEPs) มีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง สามารถทางานเป็นทีม มีประสบการณ์ในการเปิดชั้นเรียน มีแนวทางการพัฒนาตนเองเป็น
ครูคุณภาพและเป็ นมืออาชีพด้านการจัดการเรียนรู้ โดยมีผลงานจากการเป็นครูผู้สร้างพลังการ
เรียนรู้ (Active Teachers) ชนะเลิศในระดับจังหวัด จ านวน ๕ คน และมีผลงานรางวัลระดับ
ภูมิภาค OBEC Award จานวน ๒ คน

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

จากที่กล่าวมานี้ จะเห็นว่า หัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้อยู่ที่ครูผู้สอน หากโรงเรียนใด มี
ครูดี มีคุณภาพ มีความกระตือรือร้น ก็จะสามารถสร้างผลงานการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ
ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพด้วย ดังนั้น นวัตกรรม “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสร้างชุมชน
แห่งการศึกษาค้นคว้ าด้วยตนเองของนักเรียน” เป็นการที่กลุ่มครู ผู้บริหาร นักการศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องแสวงหาแนวทางหรือข้อตกลงร่วมกัน มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
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การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนั้นเป้าหมายที่สาคัญคือ จะทาอย่างไรให้นักเรียนนา
ความรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เรียนมาไปใช้ได้จริง โดยมีทักษะในการนาความรู้ในแขนงต่าง ๆ มา
บูร ณาการใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของตนเองในชีวิ ต ประจาวัน ได้ จากแนวทาง
การจั ด การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ที่ ผู้ เ รี ย นทุ ก คน ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะในกลุ่ ม ทั ก ษะที่ สาคั ญ
ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and Innovation Skill) กลุ่ ม
ทั ก ษะด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศสื่ อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology
Skills) และกลุ่มด้านทักษะชีวิต (Life and Career Skills) การเรียนโดยการบูรณาการนั้น
เป็น กิจ กรรมการเรีย นรู้ที่ส่งเสริมนักเรียนให้ส ามารถเชื่อมโยงความรู้ส อดคล้องกับความเป็น
จริงในการดาเนินชีวิต เพราะกิจกรรมต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิตนั้นต้องใช้ความรู้ในหลายด้ าน
ผสมผสานกั น อยู่ เ สมอ ไม่ว่าจะเป็ น กิจ กรรมการดาเนิ นชีวิ ต ประจาวั น หรื อ การทางานต่ า งๆ
ในการประกอบอาชี พ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เป็ น
การจั ด การเรี ย นรู ้ บู ร ณาการข้ า มสาระวิ ช า (Interdisciplinary Integration) มุ่ ง เน้ น ให้
ผู้เรีย นนาความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาบูรณา
การด้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม (Engineering: E) ในการเรี ย นรู้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้
นักเรียนนาความรู้ ในแขนงต่าง ๆ มาใช้ในชีวิตจริงได้มากขึ้น
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่สนับสนุนให้นักเรียนได้พบกับผู้ประกอบ
อาชีพด้านสะเต็มนั้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ และมีการนา
ความรู้มาพัฒนาตนเองให้เป็นนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีขึ้นใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ซึ่งแนวทางจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนอกจากจะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการนา
ความรู้มาใช้ได้จริงแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้นาความรู้ที่ได้เรียนมาพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญา
ในท้องถิ่นซึ่งในอนาคตจะเกิดเป็นนวัตวิถี เกิดมูลค่าเพิ่มภูมิทางปัญญาและปรับเปลี่ยนวิถีการ
ดาเนินชีวิตพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
นอกจากจะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 แล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active Learning) ฝึกทักษะการคิดและการทางานเป็นทีม
หลักการ ทฤษฎี และเป้าหมายแห่งความสาเร็จ
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าวิชา (Independent Study: IS) และการ
สร้างองค์ความรู้ โดยนาทฤษฎีสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียน (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการ
บูรณาการข้ามสาระวิชาในรูปแบบสะเต็มศึกษา นากระบวนการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (Active
Learning) ที่ผ่านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry) มาแก้ปัญหาที่นักเรียนสนใจ
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จนเกิดผลสำเร็จ ของชิ้นงานที่ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ดังแผนผังแนวคิดวิธ ีพั ฒ นา
นักเรียน ดังต่อไปนี้
แผนผังแนวคิดวิธีการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา
พัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมเกิดนวัตวิถีสู่ชุมชน ดาเนินการตามขั้นตอน
วงจรการพัฒนาคุณภาพเพื่อความยั่งยืน Deming Cycle
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วิธีการพัฒนา
การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา พัฒนานักเรียน
ให้เป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมเกิดนวัตวิถีสู่ชุมชน มีวิธีการพัฒนาตามขั้นตอนในวงจรการพัฒนา
คุณภาพเพื่อความยั่งยืนโดยใช้วงจรเดมมิง (Deming Cycle) ดาเนินการดังนี้
ขั้น P (Plan)
1) ส ารวจความสามารถในการท ากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2) สารวจความรู้ความเข้าใจการบูรณาการข้ามสาระวิชาในรูปแบบสะเต็มศึกษาของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
3) แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด าเนินกิจกรรมสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ สาขาเคมี สาขาฟิ ส ิ ก ส์ สาชาชี ว วิ ท ยา สาขาโลกดาราศาสตร์ อ วกาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
4) ออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะการบูรณาการข้ามสาระวิชา ใน
รูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถนาความรู้และทักษะการบูรณาการข้ามสาระ
วิชาไปใช้ทากิจกรรมโครงงานสะเต็มด้วยเทคนิครูปแบบบันได 5 ขั้น และกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม ด้วยกิจกรรมพัฒนา 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรม 1 รู้จักสะเต็มศึกษา
จุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการข้ามสาระวิชาในรูปแบบสะเต็มศึกษา ให้กับ
นักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทาโครงงานสะเต็ม
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายนาทักษะการบูรณาการข้ามสาระวิชา ใน
รูปแบบสะเต็มศึกษาไปใช้ในการออกแบบและทาโครงงานสะเต็ม ด้วยเทคนิคบันได 5 ขั้น และ
กระบวนการ Independent Study ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ในการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม 3 นิทรรศการโครงงานสะเต็ม
จุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินคุณภาพโครงงานสะเต็ม โดยนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายได้ฝึก
ทักษะการน าเสนอผลงานที่หลากหลาย น าเสนอผลงานโครงงานสะเต็ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้สนใจทั้งนักเรียน ครู ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการประเมินผลโครงงานสะเต็ม
5) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการกิจกรรมโครงงานสะเต็ม
6) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน โครงงานสะเต็ม

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ขั้น D (Do)
กิจกรรมค่ายโครงงานสะเต็ม ดาเนินการตามกิจกรรมพัฒนาในระยะต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรม 1 รู้จักสะเต็มศึกษา
กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทาโครงงานสะเต็ม
กิจกรรม 3 นิทรรศการโครงงานสะเต็ม
กิจกรรม 1 รู้จักสะเต็มศึกษา
วิธีการพัฒนา
1) ประเมินความรู้การบูรณาการข้ามสาระวิชาในรูปแบบสะเต็มศึกษา
2) จัดกิจกรรมปฏิบัติฝึกทักษะการบูรณาการกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตามคู่มือจัดกิจกรรม
สะเต็ม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) พานักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวบรวมประเด็นที่
สนใจ4) วิเคราะห์ประเด็นที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้
5) น าเสนอผลการวิเคราะห์ ประเด็นที่สนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่อที่ประชุม รับฟังการ
วิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาและผู้ร่วมกิจกรรม
6) กาหนดหัวข้อโครงงาน วิเคราะห์หัวข้อโครงงาน
7) น าเสนอหัว ข้อโครงงาน และผลการวิเคราะห์ต่อที่ประชุม รับฟังการวิพากษ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาและผู้ร่วมกิจกรรม
8) ประเมินความรู้การบูรณาการข้ามสาระวิชา

ภาพแสดงการดาเนินกิจกรรมรู้จักสะเต็มศึกษา (STEM Education)
กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดทำโครงงานสะเต็ม
วิธีดำเนินการ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจวิธีการดำเนินโครงงานด้วยเทคนิคบันได 5 ขั้น
และกระบวนการ Independent Study ของสำนั ก วิ ช าการและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมของสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
2) นำหัวข้อโครงงานจากกิจกรรมที่ 1 มาออกแบบตามวิธ ีการที่วางไว้ โดยปรึก ษากับ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และครูที่ปรึกษาโครงงาน
3) จัดทำเค้าโครงโครงงานสะเต็มให้สมบูรณ์ พร้อมกำหนดปฏิทินปฏิบัติการการทำ
โครงงาน (Log Book)

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

4) น าเสนอเค้าโครงโครงงานต่อที่ประชุม รับฟังการวิพากษ์จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ล ะ
สาขาวิชาเพื่อปรับแก้ให้สมบูรณ์ และอนุมัติให้ดาเนินการ
5) ประเมินความรู้การออกแบบโครงงานสะเต็มหลังการอบรม
6) ดาเนินการจัดทาโครงงานตามปฏิทินการทาโครงงาน พร้อมเสนอความก้าวหน้าต่อครูที่
ปรึกษาตามกาหนด
7) จัดทารายงานโครงงานสะเต็มฉบับสมบูรณ์
8) จัดเตรียมการนาเสนอโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster) และการนาเสนอแบบปาก
เปล่า (Oral Presentation)

ภาพแสดงตัวอย่างการดาเนินกิจกรรมออกแบบและจัดทาโครงงานสะเต็ม (STEM Project)
กิจกรรม 3 นิทรรศการโครงงานสะเต็ม (STEM project exhibition)
วิธีดาเนินการ
1) จัดการเรียนรู้ส่งเสริมความเข้าใจการเขียนบทความวิชาการ โครงงานสะเต็ม
2) เขียนบทความ โครงงานสะเต็ม นาเสนอต่อครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อนาเสนอใน
รูปของวารสาร และเอกสารที่เผยแพร่ออนไลน์ในเว็บไซต์ของสถานศึกษา
3) นาเสนอผลงานโครงงานสะเต็มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจทั้งนักเรียน ครู ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ และคณะกรรมการประเมินผลงานโครงงานสะเต็มต่อที่ประชุมในรูปแบบนิทรรศการ
ด้วยโปสเตอร์และนาเสนอแบบปากเปล่า
4) ประเมินผลโครงงาน จากคณะกรรมการประเมินผลงานโครงงานสะเต็มตามเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินโครงงานสะเต็มของ สสวท. และประเมินผลงานจากผู้เข้าร่วมงาน
5) สรุปรายงานผลคุณภาพโครงงานและการดาเนินกิจกรรม
ขั้น C (Check)
ตรวจสอบผลการดำเนินงาน
1) ตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
1.1 ความสามารถในการทำกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
1.2 ความรู้ความเข้าใจการบูรณาการข้ามสาระวิชา
1.3 คุณภาพผลงานโครงงานสะเต็ม
1.4 เจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1.5 การประเมินตนเองของนักเรียนในการทากิจกรรมกลุ่ม
1.6 ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
2) ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมทั้งสามกิจกรรม
3) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมย่อยทั้ง 3 กิจกรรมด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
4) เสนอแนวทางในการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ในข้อ 1)
ขั้น A (Act)
1) ดาเนินกิจกรรมโครงงานสะเต็มให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษาต่อไปเพื่อ
ความต่อเนื่องและยั่งยืน
2) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการจัดกิจกรรมโครงงานสะเต็มสาหรับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ในปีการศึกษาต่อไปให้สูงขึ้นกว่าเดิม
3) ขยายผลกิ จ กรรมโครงงานสะเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นโครงการห้ อ งเรี ย นพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอื่นที่เป็นนักเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์
4) ขยายผลกิ จ กรรมโครงงานสะเต็ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นโครงการห้ อ งเรีย นพิ เ ศษทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนเครือข่ายที่เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
1) ประเมินจากคุณภาพผลงาน โครงงานสะเต็มตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ
2) ประเมินจากร่องรอยหลักฐานการดำเนินกิจกรรมค่ายโครงงานสะเต็ม

ภาพแสดงตัวอย่างการจัดนิทรรศการโครงงานสะเต็ม (STEM Project) ที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้น
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แผนผังแสดงการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมเกิดนวัตวิถีสู่ชุมชนสู่ห้องเรียน

สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความแตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนในอดีต
เนื่องจากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว แต่เป็นการเรียนรู้และการ
พัฒนาร่วมกันระหว่างผู้เรียนและครูผู้สอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข มี
ทักษะทางวิชาชีพที่จาเป็น และสามารถนาความรู้ที่มีไปใช้ประโยชน์ได้จริง ระบบการจัดการศึกษา
ในปัจจุบันมีบทบาทสาคัญในการก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ต้องพึ่งพาความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการพั ฒ นาคน องค์กร เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ จะเป็นกลไกสาคัญในการนาพาประเทศไปอยู่ในกลุ่ม
ประเทศก้าวหน้า ผนวกกับสังคมปัจจุบันเป็นสังคมข้อมูลข่าวสารหรือสังคมวิทยาศาสตร์ การ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จึงต้องให้ความสาคัญทั้งสภาพปัจจุบันและอนาคต โดยคานึงถึง
สภาพความเป็นจริง คานึงถึงปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอน และแนวโน้มของการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สิ่งสาคัญใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คือ การใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Inquiry-based Science) และเน้นผู้เรียนเป็นหลัก จะทาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็น สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาในบทเรียนและน ามาปรับใช้ในชีวิตจริง เป็นการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีส่วนร่วมเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีประโยชน์ในชีวิตจริง นอกจากนี้ยัง
เป็นการผสมผสานเนื้อหาความรู้จากบทเรียนและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการสื่อสาร การ
ท างานเป็น ทีม การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการผสมผสานนี้มีความส าคั ญ ต่อ
ความสาเร็จในอนาคตของผู้เรียนเป็นอย่างมาก การออกแบบและการถ่ายทอดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เรียนผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
ในชั้นเรียน
ในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษา การที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน จึงขึ้นอยู่กับครูผู้สอนโดยตรง ซึ่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนัก และถือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการส่งเสริมให้ครูผู้
เป็นบุคลากรหลัก ได้แสดงศักยภาพให้ปรากฏอย่างสูงสุด เนื่องด้วยครูผู้สอนเป็นผู้มีความรู้และได้
ผ่านการศึกษาอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว การส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย คือ การสนับสนุนช่วยเหลือการทางานของครูไปในทิศทางเชิงบวก โดยกระตุ้นให้ครู
เกิดกาลังใจ ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ การดูแลเอาใจใส่ จัดให้มีการ
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พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้นาทางวิชาการให้กับ
ครูในโรงเรียน

โรงเรียนเถินวิทยา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่บ้านดอน
ไชย ตาบลล้อมแรด อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนขาดการพัฒนาครู
ด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย
แทบไม่มีเลย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถสร้างจินตนาการให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ต่อมาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา มีหน่วยงานภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วม ทาให้โรงเรียนเถินวิทยาได้เป็นศูนย์เครือข่ายวิชาการครูที่มีความสามารถพิ เศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ภาคเหนือ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจาก
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ครูวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ การผลิตสื่อ และการพัฒนาผู้เรียนด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
สนองต่อความต้องการ สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนในการสนใจใฝ่เรียนรู้ จน
ประสบความส าเร็จในหลายๆด้าน เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก รางวัล
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานวิทยาศาสตร์นิทรรศน์ราชภัฎลาปาง ระดับ
ภาคเหนือตอนบน และรางวัลวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆ อีกมากมาย ปัจจุบัน โรงเรียนเถินวิทยา เป็น
ศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศของจังหวัดลาปาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา
และดาราศาสตร์สาหรับครู ผู้เรียน และผู้ที่สนใจทางด้านธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานและผลงานการพัฒนาด้านธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยามี
พิพิธภัณฑ์หินและแร่ โดยเฉพาะ “แก้วโป่งข่าม”หรือแร่ควอตซ์ ที่เคยโด่งดังในอดีต และในส่วน
ของงานด้านดาราศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยาเป็นโรงเรียนเครือข่ายกระจายโอกาสการเรียนรู้ดารา
ศาสตร์ 77 จังหวัด ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจได้มี
โอกาสชมภาพของปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ด้วยการสัมผัสจริงจากกล้องโทรทรรศน์
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ดอปโซเนียน ซึ่งก่อให้เกิดแรงบันดาลใจใฝ่เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โรงเรียนเถินวิทยา เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และจัด
กิจกรรมทางด้านธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ ซึ่งจะสร้างผู้เรียนให้เกิดความสนใจด้านวิทยาศาสตร์
ดังนั้นครูวิทยาศาสตร์ทุกคนจึงควรจัด การเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และเสียสละ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ผู้ส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
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ในปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนจะเริ่มโครงการความร่วมมือใหม่ระหว่างโรงเรียนเถิน
วิทยา โรงเรียนเครือข่าย และเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คือ การสร้างแหล่ง
เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวิชาการด้านธรณีวิทยา กรณีศึกษา “แก้วโป่งข่าม”และด้านดาราศาสตร์
ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์ของอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง กลายเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา
และดาราศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมให้เยาวชนมีคณ
ุ ภาพอย่างสมบูรณ์
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