
 
 
 
 

นางสุภัทร  เงินดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมคงคา 



ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 







กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร  
กระจายอ านาจการบรหิาร  

และการจดัการศึกษา พ.ศ.2550 
ไดร้ะบุอ านาจหน้าที ่ ดา้นวชิาการ จ านวน 17 งาน  



การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 

จัดท าหลักสูตรสถานศกึษาเป็นของตนเอง 

สถานศกึษาสามารถจัดท าหลักสูตร 

คณะกรรมการสถานศกึษาให้ความเหน็ชอบ 

นิเทศ ตดิตาม ประเมนิผล 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศกึษา 



ศึกษาวิเคราะห์ หลักเกณฑ์ ระเบียบ มาตรฐาน แนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 

การวจัิยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูด าเนินการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบ เทคนิค  
และวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

นิเทศ ตดิตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อคัดเลือก 
รูปแบบ เทคนิค วิธีการ 

สรุป/นาเสนอผลการวจิัย/เผยแพร่ ปรับปรุงแก้ไข 



งานแนะแนว 

เอกสารที่เก่ียวข้อง 
1. พระราชบญัญัตคุ้ิมครองเดก็ พ.ศ. 2546 
2. พระราชบญัญัตมิาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเดก็ พ.ศ. 2540 
3. พระราชบญัญัตส่ิงเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2521 
4. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ 
5. คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ. 2545 
6. ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิเดก็และเยาวชน 
7. คู่มือการปฏบิตังิานสานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา “กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา” 



งานการศกึษาพเิศษ  
 

 
• พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ
หมวดที่ 2  มาตรา 10   การจัดการศึกษาต้องจดัให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ไม่น้อยกว่า  12  ปี  ที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถงึมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
        การศึกษาส าหรับคนพกิาร รัฐต้องจัดให้ตัง้แต่แรกเกิดหรือพบความพกิาร โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลือ 
        บุคคลที่มีความสามารถพเิศษ รัฐต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถงึความสามารถของ
บุคคล ( ความแตกต่างระหว่างบุคคล ) 

• พระราชบัญญัตกิารจัดการศกึษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
• แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579  
      การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 

 
 

 



สื่อและนวัตกรรมที่ใช้ 

Solar System 





ต้อนรับการมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท าของ  
ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ดร.รัตติมา  พานิชอนุรักษ์ วันที่ 19 มกราคม 2561 



ต้อนรับการมาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อการมีงานท าของ 
คณะศึกษาดูงาน จากประเทศ มาเลเซีย 

วันที่ 31 มกราคม 2561 



เข้าร่วมจัดนิทรรศการและสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
 (Transition Work Center) 

วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี ้กรุงเทพฯ 



20 เร่ืองที่ครูต้องรู้ 

1. ศาสตร์พระราชา 
2. พระบรมราโชวาท/พระราชกระแสรับส่ังรัชกาลที่ 9  
 ด้านการศกึษา  
3. พระบรมราโชบาย/พระราชปณิธานตามรอย ด้าน

การศกึษาของสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10 
4. แผนการศกึษาชาต ิ 
5. ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปีพุทธศักราช 2560 - 2579 



20 เร่ืองที่ครูควรรู้ 

6. หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
7. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาต ิ  
เก่ียวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และพืน้ที่พเิศษ  

8. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
9. การยกระดับโรงเรียนคุณธรรม 
10. ลดเวลาเรียน – เพิ่มเวลารู้ 
11. สะเตม็ศึกษา หรือ “STEM” 
12. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  
13. การพฒันาครู/TEPE 
14. นโยบายการบริหารจัดการโรงเรียน

ไอซียู/โรงเรียนขนาดเล็ก 

15. แผนบริหาร DLIT 
16. การจัดการขยะ และการพฒันา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
17. โรงเรียนประชารัฐ  
18. การลดอุบตัเิหตุทางท้องถนน/การ

จัดการจราจรภายในโรงเรียน (จัด
อบรม-มอบหน้าที่ปฏิบตัิ)  

19. เกณฑ์วิทยฐานะใหม่  
20. การบริหารจัดการ(นักเรียน) 
     เรียนร่วม 



สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
นวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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สะเต็มศึกษาคืออะไร (STEM Education) 

สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
 เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต และการท างาน 
 



ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 



สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 (21st Century) 

• ยุคแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
• สังคมข้อมูลข่าวสาร  (Information Society )  
• การแข่งขันในด้านเศรษฐกิจ 
• ความต้องการแรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์/ 

การแก้ปัญหา 



• ประเทศไทยขาดก าลังคนด้านสะเต็ม (STEM 
workforce) ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม 

• นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็น
เรื่องไกลตัว 

• ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  

ท าไมต้องสะเต็มศึกษา? 



สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

STEM 

S= Science  การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณธ์รรมชาติ 
T= Technology  วัสดุ เครื่องมือ รวมถึงผลจากการพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการหรอืความจ าเป็นของ
มนุษย์ 
E= Engineering  เป็นกระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบ
และสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือวธิีการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
M= Mathematics  เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน 
ปริมาณ และรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทาง
เหตุและผล 



หลักการทั่วไป 
ของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

 



ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

•มุ่งเน้นการบูรณาการ (Focus on Integration) 
• ให้เห็นความสัมพันธ์กับชีวิตจริง (Establish Relevance) 
•มุ่งเน้นทักษะศตวรรษที่ 21 (Emphasize Twenty-First-

Century Skills) 
•ท้าทายผู้เรียน (Challenge Your Students) 

 



มุ่งเน้นการบูรณาการ (Focus on Integration) 

•การบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Interdisciplinary 
approach) จะช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นความสัมพันธ์
ของแนวคิดต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานและความเชื่อมโยง
ของข้อมูล รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
 



นักเรียนได้เรียน
เนื้อหาและฝึกทักษะ
ของแต่ละวิชาของสะ
เต็มแยกกัน 

Disciplinary 
บูรณาการภายในวิชา 

นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึก
ทักษะของแต่ละวิชาของ 
สะเต็มแยกกันผ่านหัวข้อหลัก 
(theme) โดยการอ้างอิงถึง
หัวข้อหลักในการสอนท าให้
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชากับหัวข้อหลัก 

Multidisciplinary 
บูรณาการพหุวิทยาการ 

นักเรียนเรียนเนื้อหาและฝึก
ทักษะที่มีความสอดคล้องกัน
ของวิชาที่เกี่ยวข้องร่วมกันผ่าน
กิจกรรม ช่วยให้นักเรียนได้เห็น
ความสอดคล้องและสมัพันธ์กัน
ของวิชาเหล่านั้น 

Interdisciplinary 
บูรณาการสหวิทยาการ 

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหาและ
ฝึกทักษะของทั้ง 4 วิชาแล้ว 
นักเรียนได้ประยุกต์ความรู้และ
ทักษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง และสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ตัวเอง 

Transdisciplinary 
บูรณาการข้ามวิชา 



ท้าทายผู้เรียน (Challenge Your Students) 

 

•การจัดการเรียนรู้ควรมีความท้าทายและเหมาะสมกับระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะ
เรียนรู้ โดยต้องไม่ยากหรือง่ายเกินไปจนท าให้ผู้เรียนเกิด
ความเบื่อหน่าย 
 



6 ลักษณะส าคัญของบทเรียนสะเต็มที่ดี 
 

1. มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
2. ท ากิจกรรมผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
3. กระตุ้นให้ผุ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ส ารวจตรวจสอบผ่านปัญหาที่
เป็นแบบปลายเปิด 
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท างานเป็นทีม 
5. ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทย์ คณิต เทคโนโลยี ที่ได้
เรียน 
6. ให้ค าตอบของปัญหามีได้หลายแนวทาง และความผิดพลาดถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ 



แนวทางการใช้กิจกรรมสะเต็มในชั้นเรียน 

1. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
    ในคาบเรียน 
2. จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเพิ่มเติม/เลือกเสรี 
3. จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
 



สสวท. กับ STEM Education 



STEM: IN MY CLASSROOM 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 



STEM:CLASSROOM  
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาการงานอาชีพ6 



การน าสะเต็มมาใช้ในการแนะแนว 

จัดกจิกรรมการแนะแนวในรูปแบบบริษัท 
ที่มีหลากหลายอาชีพท างานร่วมกนั 



การน าสะเต็มมาใช้ในการแนะแนว 

S = การให้ความรู้และ
การศึกษาในเร่ืองชนิด
และความแตกต่างของ
แต่ละสายพนัธ์ุข้าว 



การน าสะเต็มมาใช้ในการแนะแนว 

T = การใช้เทคโนโลย ี
ในการออกแบบ
ผลติภัณฑ์ 



การน าสะเต็มมาใช้ในการแนะแนว 

E = การออกแบบ
บรรจุภณัฑ์ทีส่ามารถ
เกบ็ข้าวได้ด ีและการ
แปรรูปผลผลติข้าว 



การน าสะเต็มมาใช้ในการแนะแนว 

M = การตั้งราคาขาย และ
การค านวณก าไรจาก 
การขายผลติภัณฑ์ 



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น 



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาการงานอาชีพ5 



STEM: IN MY CLASSROOM  
วิชาการงานอาชีพ5 



STEM : IN MY CLASSROOM  
วิชาการงานอาชีพ5 
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STEAM  

S = วงจรสี 
           

T= การสืบค้นข้อมลูเพ่ือมาท างาน 



STEAM  

E= การวางแผนก่อนการวาดรูป  การจดัวางรูป 
 
          



STEAM  

A= การแต่งเติมรูปภาพใหมี้สีสัน 
          

M= การคิดค านวณในการวางรูป 



ความคิดรวบยอดของ  
STEM Education ในโรงเรียน 

http://www.stemthaied.com/wp-content/uploads/2017/09/STEM-concept-logo-1.gif


อธิบายได้ว่า 
          1. STEM Ed. หมายความถึง การจัดการศึกษาสะเต็มศึกษาในโรงเรียน 
ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับ…..ทุกวิชา 
          2. วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  จะต้องสอนแบบบูรณาการ  โดย
ยกตัวอย่าง การแก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่ใช้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
         3. วิชาอื่นๆ เช่น ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศิลปะ 
พลศึกษาและสุขศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอน ต้อง พยามยกตัวอย่าง การ
แก้ปัญหาชีวิตจริงที่ใช้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร ์

ความคิดรวบยอดของ  
STEM Education ในโรงเรียน 



        4. การจัดการเรียนการสอนทุกวิชา ใช้ หลักการของ Active learning 
ซึ่งอาจเป็น Inquiry-based learning หรือ Problem-based learning หรือ 
Cas -based learning หรือ Project – based learning หรือ อื่นๆ 
       5.  จัดให้มีการเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative learning) ทุกครั้ง ที่มี
โอกาส 
       6. ใช้ การคิดระดับสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ 
      7. มี STEM Activity เป็น “กิจกรรมต่อยอด” 
                หรือ กล่าวได้ว่าหาก ไม่มี STEM Activity เป็นกิจกรรม ต่อ
ยอดของการใช้พื้นความรู้ แล้ว …. ไม่ถือว่าเป็น STEM Education ……  

ความคิดรวบยอดของ  
STEM Education ในโรงเรียน 



 

• สะเต็มคือหลกัสตูร? 

• E and T แตกตา่งกนัอยา่งไร? 

• สะเต็มกบัสะเต็มศกึษาเหมือนกนัไหม? 

• STEM vs. Inquiry? 

• ต้องสอนแบบสะเต็มทกุครัง้ไหม? 

• STEM vs. Project based/ Problem based 

• ….??? 

ค าถามยอดฮิตเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 



ขอบคุณ 


