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“การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ”

โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลัย จงัหวัดนครปฐม เป็นโรงเรยีนทีเ่ป็นต้นแบบชธูงจดัการเรยีนการสอนตามแนวทาง
สะเตม็ศึกษาทัง้ระบบ ซ่ึงได้ด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม จนเหน็ผลชดัเจน อกีทัง้ได้ประกาศตวัเป็นโรงเรยีนผูน้�าด้าน
สะเต็มศึกษา โดยมีรอยยิ้มของนักเรียน ความสุขของครูในการเรียนรู้ร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดี
ให้แก่นักเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้การบริหารของ  ดร. สามารถ  รอดส�าราญ  ซึ่งท่าน
จะมาเปิดใจเล่าสู่กันฟังในนิตยสาร สสวท. ฉบับนี้

Q : ที่มาของการเป็นโรงเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา

A: เนื่องจากการเรียนการสอนปัจจุบันได้เน้นนักเรียนรู้จักคิด ค้นคว้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสะเต็มศึกษา ซึ่งถือว่าเปน็นวัตกรรม 
ของการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการเรียนแบบบูรณาการ 

ในปี พ.ศ. 2556 มีการเปิดตัวสะเต็มศึกษาระดับอาเซียนที่สวนสามพราน จึงมีการคาดว่าสะเต็มศึกษาจะเกิดที ่
ประเทศไทยแน่นอน ในขณะนั้นผมมารับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนใหม่ๆ กำาลังคิดทำาโครงการโรงเรียนอนาคต (Future  
School) จึงคดิว่าสะเตม็ศกึษาน่าจะสอดคล้องกบันโยบายนี ้และโรงเรยีนพระปฐมวทิยาลยัได้ทำามาก่อนที ่สสวท. จะประกาศ
ให้เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาล่วงหน้า 11 เดือน

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีโครงการพัฒนา
นักเรยีนอย่างเป็นระบบโดยตลอด นกัเรยีนของโรงเรยีนได้เรยีนสะเตม็ศกึษาทกุชัน้ และทกุห้อง ครทูกุคนรวมท้ังครอูตัราจ้าง
ทุกรายวิชา ได้รับการอบรมด้านสะเต็มศึกษา ฉะนั้นครูทุกคนสามารถสอนสะเต็มได้  

ดร.สามารถ รอดส�าราญ  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

และประธานศูนย์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง
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สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเริ่มต้นท่ีการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning)
นักเรียนทุกคนได้ทำากิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ร่วมกัน และ 
เข้าสูข้ั่นการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นหลกั (Problem – Based 
Learning : PBL) นักเรียนทุกคนได้รับโจทย์ ที่ต้องทำาเพื่อ
พฒันาอาชพีของผูป้กครอง   เป็นการต่อยอดจากการฟักตวั
ด้านสะเต็มมากว่า 2 ปีแล้ว เพื่อพัฒนาชุมชน จากนั้นได้ส่ง
สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมเข้าประกวดในเวทีต่างๆ 

ในอนาคต เราจะทำาสะเต็มข้ันสุดท้ายตามท่ีกล่าว
คือ ก้าวสูก่ารแก้ปัญหาชวีติประจำาวนัและพฒันาอาชพี ทกุ
ปีเด็กต้องเขียนยกย่องอาชีพของผู้ปกครอง และหาวิธีการ
ที่จะพัฒนาอาชีพของผู้ปกครองให้ได้ การทำาเช่นนี้จะช่วย
ผู้ปกครองได้  และทำาประโยชน์เพื่อสังคม

Q : ท่านผูอ้�านวยการบรหิารจดัการสะเตม็ศกึษาในโรงเรยีน 
    อย่างไร

A:   เราต้องเตรียมเดก็สำาหรบัอนาคต ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ต้องคดิว่า  
ถ้านักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนเรา อนาคตข้างหน้า รูปแบบ 
การศกึษาจะเปลีย่นไปอย่างไร อาชีพในอนาคตจะเปล่ียนไป 
อย่างไร สะเต็มศึกษาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาสำาหรบัเดก็ 
ในอนาคตให้ได้ ดงันัน้ เราต้องทำานายอนาคตให้ได้ 

ตอนแรกทีน่ำาสะเต็มศึกษาเข้าสูโ่รงเรยีน ผมได้คุย
กบัคณะครวู่าเราจะจดัสะเตม็ศกึษาให้แก่นกัเรยีนห้องเรยีน
พิเศษตามหลักสูตร สสวท. แต่หลังการประชุม ครูท้ัง
โรงเรียนได้สนับสนุน จึงจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาทั้งโรงเรียน 

สะเต็มศึกษาทั้งระบบในโรงเรียนเกิดขึ้นได ้
เพราะสงัคมให้การยอมรบัและเหน็ความสำาคญัในแนวทาง 
สะเต็มศึกษา บุคลากรทั้งโรงเรียนมีความเชื่อมั่นและม ี
จดุมุ่งหมายร่วมกนัว่า สะเตม็ศึกษาจะทำาให้นกัเรยีนประสบ
ความสำาเร็จในอนาคต

Q : บทบาทการเป็นโรงเรยีนผูน้�าสะเตม็ศึกษา

A: โรงเรยีนได้จัดให้มกีารสอนสะเตม็ทุกวนัอยูแ่ล้ว แต่หลงัจาก 
ท่ีมีนโยบายสะเต็มศึกษาแห่งชาติ ก็เกิดผลกระทบเหมือน 
คลืน่สนึามสิะเตม็ต่อโรงเรยีน โรงเรยีนจงึได้เพิม่ความเข้มข้น 
ด้านสะเตม็ศกึษา โดยจัดให้มกีจิกรรม STEM Day ทกุวนัพธุ  
มีการจัดวิทยากรหลักให้ จัดห้องท่ีทำากิจกรรมสะเต็ม  
เพราะเรามีอาคารสะเต็มศึกษาแล้ว เพ่ือให้ครูและผู้สนใจ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

ผมคิดว่า โรงเรยีนพระปฐมวทิยาลัย กำาลงัพฒันา 
จากการเป็นศูนย์ภาคกลางตอนล่าง มาเป็นโรงเรียน 
แกนนำาสะเตม็ศกึษาในอนาคตอันใกล้ มคีรท่ีูผ่านการอบรม
กว่าพันคน มีโรงเรียนเครือข่าย 108 แห่ง มี มหาวิทยาลัย
เครือข่าย 8 มหาวิทยาลัย ที่มาดูงานและให้ศูนย์ฯ  
จัดอบรมให้ โดยเราเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
เพราะมหาวิทยาลัยทำาหน้าที่รับเด็กที่ส่งต่อจากเรา

ในปี พ.ศ. 2559 มีการประกาศให้โรงเรียน 323  
โรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐม ทั้งระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา สังกัดเอกชน และเทศบาล เป็นโรงเรียน 
สะเต็มศึกษา โดยมีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นหลัก  
เรามท้ัีง Core Trainer, Local Trainer หลายคนไปเดนิสายเป็น 
วทิยากรอบรมท่ัวประเทศ รวมถงึมีผูอ้ำานวยการด้วย ดังนัน้ 
เราจึงไม่ได้เป็นเพียงโรงเรียนแกนนำา แต่เป็นโรงเรียนผู้นำา
สะเต็มศึกษา



6นิตยสาร สสวท

Q : จุดเด่นของโรงเรียนท่ีน�าสะเต็มศึกษามาใช้ และ 
การผลกัดนัสู่การพฒันาอาชีพ  

A:  ทีเ่ด่นๆ คอืเด็กเรา หลงัจากได้เรยีนรูส้ะเตม็ มโีอกาสเป็น 
ตัวแทนไปนำาเสนอโครงงานยังต่างประเทศ ตอนนี้เรามี 
ผลงานนวตักรรมของนกัเรยีน เช่น อปุกรณ์ปอกข้าวหลาม 
อุปกรณ์ปอกทุเรียน ซึ่งโรงเรียนได้เชื่อมโยงสู่โครงการ 
สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเชิงพาณิชย ์สำาหรับ 
เยาวชนไทย หรือ E2STEM ของ สสวท. เราอยากให้เด็ก
รูจ้กัทำาการค้าออนไลน์ ต่อไปเราจะพฒันาโครงการการซือ้
ขายผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก 

นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีห้องเรียนร่วมกับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 6 ห้องเรียนมีอาจารย์
มาสอนทุกวันศุกร์ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจเพื่อการส่งออกสมัยใหม่ ซึ่งสถาบันปัญญาภิวัฒน์ 
จะรับช่วงต่อจากเรา ถ้านักเรียนเลือกเรียนกับเขา 

โรงพยาบาลศนูย์นครปฐม ให้ทนุพยาบาลเรยีนฟรี  
20 ทุนต่อปี และรับทำางานต่อ นักเรียนจากวงดนตรีลูกทุ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี นักร้อง แดนเซอร์ ได้เรียนต่อฟรี 
ท่ีมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม วงดนตรขีองโรงเรยีนได้นำา
ผลงานขึน้ยทููบ ทำาให้สามารถได้รบัการสนบัสนุนให้เดินทาง 
ไปต่างประเทศ นักฟุตบอลเคยมีโอกาสไปฝึกอบรมที่
สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งคิดว่า 
ในอนาคตนักเรียนท่ีจบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
จะไม่ตกงาน

“การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องท�านาย
อนาคตได้”  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหลาย
มหาวทิยาลยั และหลายภาคส่วน เพือ่อนาคต เราคดิว่า 
“การศึกษา คือ การเอาตัวรอดในสังคมให้ได้”

Q : แนวทางการจัดกิจกรรมสะเตม็ศกึษาของโรงเรยีน   
มกีารจดักจิกรรมอย่างไร  ในรปูแบบใดบ้าง

A: จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วัด 
ของกลุ ่มสาระหลักที่จัดในช่วงนี้  คือ วิทยาศาสตร ์ 
คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ โดยไม่แยกรายวชิา เรียนรูร่้วมกนั  
ครั้งละ 3 ชั่วโมง เทอมละ 2 ครั้ง และมีคะแนนมาตรฐาน
ตวัชีว้ดัความสามารถของนกัเรยีน แต่ละห้องมี STEM Club  
มีนักเรียนทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู  

โรงเรยีนมชีดุการสอนสะเตม็ศกึษา เทอมละ 1 ชดุ  
รวม 12 ชุด ถ้าโรงเรยีนใดสนใจสามารถเข้าไปดใูนเวบ็ไซต์ของ
โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยัได้ตลอดเวลา ซึง่มีทัง้ชดุการสอน  
เทปวีดีโอ ภาพการสอน และภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ของแต่ละหน่วย 

สำาหรับเร่ืองกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ตามนโยบายของรฐับาลนัน้ โรงเรยีนเรามอียูแ่ล้ว นอกจากนี ้
เรากำาลังพัฒนาผู ้ประกอบการรุ ่นใหม่ โดยได้ร่วมจัด
ทำาโครงการสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพ หรือ E2STEM กับ 
สสวท.  
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Q : ประโยชน์ของการน�าสะเตม็ศึกษามาใช้ในการเรยีนรู้ 
     ของนักเรียน

A: เด็กมีความสุข แบบ วิน-วิน คือได้ประโยชน์ทั้งผู้เรียน 
และผูส้อน ทำากจิกรรมกลุม่ เรยีนเท่ากนั กลุม่ใดสำาเรจ็ ก็เตรยีม 
นำาเสนอ กลุ่มใดไม่สำาเร็จ ก็เตรียมทำาต่อ โดยไม่ซำ้ากับ 
กลุ่มที่สำาเร็จ คือเรียนโดยไม่ต้องแข่งขัน ใครเก่งวิชาการ 
ก็เป็นผู้ทำาปัญหาวิชาการ ใครเก่งเป็นนักประดิษฐ์ หรือ
นักกิจกรรมก็ทดลอง ใครถนัดพูดก็เป็นผู้นำาเสนอผลงาน 
คะแนนจะได้เท่ากันทั้งกลุ่ม 

ส่วน ครวูทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ คอมพวิเตอร์ 
จะคอยสังเกต และตั้งคำาถามหลัก ให้นักเรียนตอบ
สมมติฐานทีต้ั่งขึน้ ดังนัน้ เด็กจะมีปัญหาทีแ่ตกต่างกนั เดก็
ทุกคนจะได้พูด ได้คิด ได้ทำา

Q : ความประทบัใจจากการท�างานขบัเคลือ่นสะเตม็ศกึษา

 A: เห็นรอยยิ้มของนักเรียนเวลาที่ได้เรียนชั่วโมงสะเต็ม 
ได้เห็นความสุขของครูที่ไม่ได้สอนเฉพาะเนื้อหาที่มีใน 
แบบเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิง เห็นครูกับนักเรียนทำา
กิจกรรมที่มีบูรณาการร่วมกัน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
จึงไม่ได้เป็นเพียงโรงสอนแล้ว แต่เป็นโรงเรียนแห่งการ
เรยีนรูร่้วมกนั และผมประทบัใจทีไ่ด้เหน็อาชพีอนาคตของ
นักเรียนชัดเจนขึ้น

“ผมเป็นลกูหลานคนจนี สามารถทอนแบงก์ร้อย
ได้ก่อนเข้า ป.1 ขายของ หงุข้าวได้ก่อนไปโรงเรยีน ผมเปน็
ครูที่จบเอกคณิตศาสตร์ เพราะพ่อแม่อยากให้รับราชการ 
เม่ือมีโอกาสรับราชการ กร็ูอ้ย่างเดียวว่าจะต้องท�าให้ดท่ีีสุด 
จงึอยากให้นกัเรยีนทกุคนมีอาชพี  และคิดว่าตวัเองเป็นครู
ตลอดเวลา ผมจะเป็นผูช่้วยครกูบันกัเรยีนให้ดีทีส่ดุ จะสร้าง
สวัสดิการการศึกษาและขวัญก�าลังใจให้แก่ครูและนักเรียน 
และจะเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนครูกับนักเรียนตลอดไป”

Q : มอีะไรฝากไปถึงผู้บรหิารสถานศกึษา และครผููส้อน 

A: เด็กไทยเก่งกว่าครูปัจจุบันท่ีมีอายุเท่ากันในอดีต  
เด็กบางคนเก่งกว่าครูและผู ้อำานวยการในบางเรื่อง  
ถ้าจะส่งเสรมิพฒันาอาชพี ผมคดิว่าเดก็ไทยจะเป็นผูน้ำาได้ 
ในทุกเรื่อง  และควรนำาสะเต็มศึกษามาใช้ในโรงเรียน

ในการเริ่มต้น ลองเปิดเข้าเว็บไซต์โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย และลองเรียนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลน์
สะเตม็ศกึษาของ สสวท. ได้เลย  โรงเรยีนใดทียั่งไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาเองได้ เราสามารถสอน
แบบทางไกลผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เราคิดว่าการพัฒนา 
การศกึษาของประเทศไทยทกุคนต้องช่วยกนั ดงันัน้ ทีน่ีจึ่ง
ไม่มีรั้วโรงเรียน หากนึกอะไรไม่ออก ลองเข้ามาที่เว็บไซต์
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เรามกีารให้บรกิาร หรือสามารถ
เข้าไปศกึษาทีเ่วบ็ไซต์สะเตม็ศกึษาประเทศไทยของ สสวท. 
http://www.stemedthailand.org  

http://www.stemedthailand.org/

