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บูทคั์ดย่่อ

 การวิจัยนี�มีวัตถุ์ประสุงค์ิเพ่�อ 1) ศึกษาสุภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา 2) 

ศึกษาผลจากการบรูณาการองคิค์ิวามรู�แบบสุะเตม็ศึกษาในสุถ์านศกึษาทีิ�เกิดกับผู�เรียน และ 3) จัดทิำาข้�อเสุนอแนะ

เชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสุมวิธี กลุ�มผู�ให้�ข้�อมูล ได�แก� คิรู นักเรียน 

ผู�แทินศูนย์สุะเต็มศึกษา อาจารย์จากมห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง และผู�ทิรงคุิณวุฒิิ ทุิกภูมิภาคิทัิ�วประเทิศ รวม 750 คิน 

เคิร่�องม่อทีิ�ใช�การเก็บข้�อมูล ได�แก� แบบสัุมภาษณ์ ประเด็นการสุนทินากลุ�ม และแบบสุอบถ์าม วิเคิราะห์้ข้�อมูล

ด�วยการห้าคิ�าเฉลี�ย สุ�วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคิราะห์้เน่�อห้า 

 ผลการวิจัย พบว�า 1) สุภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา พบว�า ด�านการ

บริห้ารจัดการและงบประมาณ ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ข้องคิรู ด�านสุ่�อ เทิคิโนโลยี และแห้ล�งเรีนรู� และด�าน

การวดัและประเมนิผล มีระดับการปฏิิบัติในภาพรวมอยู�ในระดบัมาก มีคิ�าเฉลี�ยเทิ�ากับ 4.19 4.14 4.03 และ 4.17 

ตามลำาดับ 2) ผลจากการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษาทีิ�เกิดกับผู�เรียน พบว�า นักเรียนมี

คิวามสุามารถ์ในการสุ่�อสุาร คิวามสุามารถ์ในการคิิด คิวามสุามารถ์ในการแก�ปัญห้า และคิวามสุามารถ์ในการใช�

เทิคิโนโลยีในภาพรวมอยู�ในระดับมาก มีคิ�าเฉลี�ยเทิ�ากับ 3.99 4.09 4.09 และ 3.93 ตามลำาดับ 3) ข้�อเสุนอแนะ

เชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษาแก�ทิุกระดับ ได�แก� การกำาห้นดนโยบายทีิ�ชัดเจน การปรับ

โคิรงสุร�างห้ลักสูุตร การผลิตและพัฒินาคิรู การสุร�างเคิร่อข้�าย การสุนับสุนุนปัจจัยทิางการศึกษา และการกำากับ 
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Abstract

 This research aims to 1) study STEM education management conditions in schools, 2) 

study the results of STEM education integration in schools that affect learners, and 3) make 

policy recommendations on STEM education projects. This research adopted a mixed-methods 

approach. The informant groups included 750 people consisting of teachers, students, repre-

senting STEM studies centers, lecturers from nanny universities, and qualified persons form 

all regions nationwide. The data collection instruments contained interviews, and focus group 

discussion issues and questionnaires. The collected data were analyzed by mean, standard 

deviation, and content analysis. 

 The results of the research showed that: 1) Based on the issue of STEM education 

management conditions in schools, it was found that management and budgeting in organizing 

learning activities for teachers; media, technology and learning resources as well as measure-

ment and evaluation had an overall level of practice at a high level. The mean values were 

4.19, 4.14, 4.03 and 4.17, respectively. 2) Based on the results of STEM education integration 

in schools that affect learners, it was found that students had the ability to communicate. The 

levels of thinking ability, problem-solving ability and the ability to use technology as a whole 

was at a high level. The mean values were 3.99, 4.09, 4.09 and 3.93, respectively. 3) Policy 

recommendations for STEM education projects at all levels comprised clear policy formulation, 

curriculum restructuring, teacher production and development, networking, supporting educa-

tional factors, and supervision, monitoring and evaluation.

Keywords: STEM education, Cognitive Integration, Policy recommendations

บูทนำา

 ทีิ�มาข้องงานนี�อันเน่�องมาจากการเปลี�ยนแปลงข้องบริบทิทิางเศรษฐกิจและสัุงคิมโลกมีสุาเห้ตุมาจาก

การปฏิิวัติดิจิทัิล (Digital Revolution) ทิำาให้�แต�ละประเทิศต�องปรับบริบทิภายในเพ่�อรองรับการเปลี�ยนแปลง

ทีิ�เกิดขึ้�น  ประเทิศไทิยได�เตรียมคิวามพร�อมสุำาห้รับการเปลี�ยนแปลงดังกล�าว โดยกำาห้นดยุทิธศาสุตร์ชาติ 20 ปี 

เป็นกรอบและแนวทิางในการพัฒินาประเทิศเพ่�อนำาไปสูุ�การบรรลุวิสัุยทัิศน์ “ประเทิศไทิยมีคิวามมั�นคิง มั�งคัิ�ง 

ยั�งยน่ เป็นประเทิศทีิ�พัฒินาแล�ว ด�วยการพัฒินาตามห้ลักปรัชญาข้องเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำาห้นดให้�การพัฒินา

ทิรัพยากรมนุษย์เป็นยุทิธศาสุตร์ทีิ�สุำาคัิญยุทิธศาสุตร์ห้นึ�ง ค่ิอ ยุทิธศาสุตร์ทีิ� 3 การพัฒินาและเสุริมสุร�างศักยภาพ

ทิรัพยากรมนุษย์ ซึึ่�งสุอดรับกับแผนการศึกษาแห้�งชาติทีิ�มุ�งเน�นให้�ประชาชนได�รับโอกาสุในการศกึษาและการเรียน

รู�ตลอดชีวิตอย�างมีคุิณภาพ สุามารถ์พัฒินาศักยภาพและขี้ดคิวามสุามารถ์ให้�เต็มตามศักยภาพข้องแต�ละบุคิคิล 

เพ่�อพัฒินาประเทิศให้�สุามารถ์ก�าวข้�ามกับดักประเทิศทีิ�มีรายได�ปานกลางไปสูุ�ประเทิศทีิ�พัฒินาแล�ว รวมทัิ�งเพ่�อ

ตอบสุนองนโยบาย Thailand 4.0 ข้องรัฐบาลทีิ�มุ�งเน�นการสุร�างคิวามสุามารถ์ในการแข้�งขั้น ปรับสุู�เศรษฐกิจ

ทีิ�ขั้บเคิล่�อนด�วยนวัตกรรม ซึ่ึ�งการจะสุร�างทิรัพยากรมนุษย์ทีิ�ตอบสุนองต�อการเปลี�ยนแปลงทีิ�รวดเร็วได�นั�น โดย

เฉพาะระบบการศึกษา ทีิ�เป็นกลไกสุำาคัิญในการสุร�างทิรัพยากรมนุษย์ทีิ�มีคุิณภาพ ระบบการศึกษาจึงจำาเป็นต�อง

ก�าวทัินกับการเปลี�ยนแปลงข้องโลก ต�องให้�คิวามสุำาคัิญกับการจัดการเรียนการสุอนและการเรียนรู�ตลอดชีวิตทีิ�

อยู�บนพ่�นฐานข้องนวัตกรรมและเทิคิโนโลยีดิจิทัิลเพิ�มมากขึ้�น อันจะเป็นแนวทิางทีิ�จะขั้บเคิล่�อนการพัฒินากำาลัง
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คินข้องประเทิศเป็นไปตามเป้าห้มายทีิ�กำาห้นดไว� โดยเฉพาะอย�างยิ�งการพัฒินาคุิณภาพการศึกษาในวิชาห้ลัก ค่ิอ 

คิณิตศาสุตร์ วิทิยาศาสุตร์ และภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาทีิ�ฝึึกการคิิดสุร�างสุรรค์ินวัตกรรมและคิ�นคิว�าห้าคิวาม

รู�ให้ม� ๆ เพ่�อให้�คินไทิยและประเทิศไทิยสุามารถ์พัฒินาประเทิศจากกับดักรายได�ปานกลางไปสูุ� Thailand 4.0 

 กระทิรวงศกึษาธิการ ได�ตระห้นักถึ์งคิวามสุำาคัิญข้องการพัฒินาการเรียนการสุอนทิางด�านวิทิยาศาสุตร์ 

โดยสุถ์าบันสุ�งเสุริมการสุอนวิทิยาศาสุตร์และเทิคิโนโลยี (สุสุวทิ.) มีบทิบาทิในการยกระดับคุิณภาพการศึกษา

ด�านวิชาวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ ได�จัดการเรียนการสุอนในรูปแบบสุะเต็มศึกษา (STEM Education) ขึ้�น เพ่�อ

เตรียมทิรัพยากรมนุษยใ์ห้�มีคิวามพร�อมรองรับการเปลี�ยนแปลงทิางด�านเทิคิโนโลยีและนวัตกรรม STEM ย�อมาจาก 

Science, Technology, Engineering and Mathematics สุะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทิางการ

จัดการเรียนการสุอนทีิ�บูรณาการวิทิยาศาสุตร์ เทิคิโนโลยี วิศวกรรมศาสุตร์ และคิณิตศาสุตร์โดยเน�นให้�ผู�เรียนนำา

คิวามรู�ไปใช�ในการแก�ไข้ปัญห้าและสุร�างสุรรค์ินวัตกรรมให้ม� ๆ ในชีวิตประจำาวันได�จริง 

 ทัิ�งนี� กระทิรวงศึกษาการ ได�มีการพัฒินาและสุนับสุนุนการขั้บเคิล่�อนสุะเต็มศึกษามาอย�างต�อเน่�อง ตั�งแต�

ปี 2556 โดยในระยะเริ�มต�นเกิดขึ้�นจากคิวามร�วมม่อระห้ว�างสุถ์าบันสุ�งเสุริมการสุอนวิทิยาศาสุตร์และเทิคิโนโลยี 

(สุสุวทิ.) กับสุำานักงานคิณะกรรมการการศึกษาขั้�นพ่�นฐาน (สุพฐ.) ดำาเนินการวิจัยและพัฒินา เผยแพร�ห้ลักสูุตร 

สุ่�อและตัวอย�างกิจกรรมการเรียนรู�ตามแนวคิิดสุะเต็มศึกษาไปสูุ�โรงเรียนเพ่�อใช�ในการจัดการเรียนการสุอน ในปี 

2557 สุสุวทิ. ได�จัดตั�งศูนย์สุะเต็มศึกษาแห้�งชาติขึ้�น และจัดตั�งโรงเรียนในสัุงกัด สุพฐ. เป็นเคิร่อข้�ายศูนย์สุะเต็ม

ศึกษาภาคิ จำานวน 13 ศูนย์ ใน 12 จังห้วัด และลงนามคิวามร�วมม่อกับคิณะวิทิยาศาสุตร์จากมห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง 

จำานวน 13 มห้าวิทิยาลัย รวมถึ์งการสุร�างเคิร่อข้�ายคิวามร�วมม่อกับห้น�วยงานห้ลักทีิ�เกี�ยวข้�อง ได�แก� อปทิ. สุช. 

กทิม. ตลอดจนการสุร�างและพัฒินาศูนยก์ารเรียนรู�ดจิทิิลัระดับชาติทิางวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ และเทิคิโนโลยี 

ห้ร่อ IPST Learning Space เพ่�อการสุร�างโอกาสุในการเข้�าถึ์งแห้ล�งเรียนรู� สุ่�อการเรียนการสุอนทีิ�มีคุิณภาพ 

มาตรฐาน สุนับสุนุนการขั้บเคิล่�อนการจัดการเรียนรู�ตามแนวทิางสุะเต็มศึกษา ต�อมาในปี 2558 ได�มีการดำาเนิน

การขั้บเคิล่�อนมาอย�างต�อเน่�อง ได�แก� การบริห้ารจัดการศูนย์สุะเต็มศึกษา ขั้บเคิล่�อนข้ยายเคิร่อข้�ายสุะเต็มศึกษา 

คัิดเล่อกทูิตสุะเต็ม พัฒินากิจกรรมการเรียนรู�สุะเต็มศึกษา รวมถึ์งการพัฒินานักเรียน คิรู และบุคิลากรทิางการ

ศึกษาตามแนวทิางสุะเต็มศึกษา

 ในปี 2559 กระทิรวงศึกษาธิการกำาห้นดให้�สุะเต็มศึกษาเป็นโคิรงการสุำาคัิญด�านห้ลักสูุตรและ

กระบวนการเรียนรู�ตามจุดเน�น 6 ยุทิธศาสุตร์ข้องกระทิรวงศึกษาธิการ และได�แต�งตั�งคิณะกรรมการนโยบายการ

จัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา กระทิรวงศึกษาธิการจำานวน 3 คิณะ และเชิญชวนให้�โรงเรียน

ระดบัประถ์มศกึษาและมธัยมศกึษาในสุงักัด สุพฐ.  เข้ตพ่�นทีิ�การศกึษาละ 10 โรง รวม 2,250 โรง เข้�าร�วมโคิรงการ 

ปัจจุบันการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษาข้อง สุสุวทิ. ประกอบด�วยศูนย์สุะเต็มศึกษาภาคิ จำานวน 13 ศูนย์ โรงเรียนเคิร่อข้�าย

สุะเต็มศึกษา จำานวน 78 โรง และมห้าวิทิยาลัยเคิร่อข้�ายสุะเต็มศึกษา 26 แห้�ง ซึึ่�งมีการเผยแพร�กิจกรรมสุะเต็ม

ศึกษาไปยังโรงเรียนต�าง ๆ กว�า 5,700 โรง และมีเป้าห้มายข้ยายการจัดการเรียนรู�ตามแนวทิางสุะเต็มศึกษา

คิรอบคิลุมทุิกจังห้วัดในประเทิศไทิย 

 จากคิวามเป็นมาดังกล�าวข้�างต�นจะพบว�า โคิรงการสุะเต็มศึกษาได�ดำาเนินการมาเกิน 5 ปี แล�ว คิวรมี

การติดตามและประเมินผล สุารสุนเทิศทีิ�ได�จากการติดตามและประเมินผล นอกจากได�ทิราบผลการประเมินว�า

บรรลุวัตถุ์ประสุงค์ิและเป้าห้มายเพียงใดแล�ว สุารสุนเทิศดังกล�าวจะเป็นประโยชน์แก�ผู�บริห้ารและผู�เกี�ยวข้�องทิุก

ระดับในการนำาผลมาประกอบการพิจารณาทิบทิวนและปรับปรุงการดำาเนินการบูรณาการองคิ์คิวามรู�แบบ

สุะเต็มศึกษาทุิกระดับให้�มีประสิุทิธิผลและประสิุทิธิภาพยิ�งขึ้�นต�อไป 

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา
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วัต็ถุประสงค์์

 1)  เพ่�อศึกษาสุภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา 

 2)  เพ่�อศึกษาผลจากการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษาทีิ�เกิดกับผู�เรียน 

 3)  เพ่�อจัดทิำาข้�อเสุนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษา 

วิธีีดำาเนินการวิจััย่

 การวิจัยนี�เป็นการวิจัยแบบผสุมวิธี (Mixed methods) ค่ิอ ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้�อมูลทัิ�งข้�อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุิณภาพทุิกภูมิภาคิ ทัิ�วประเทิศ แบ�งเป็น 2 สุ�วน ดังนี�

 สุ�วนทีิ� 1 การศึกษาสุภาพและผลสัุมฤทิธิ�จากการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา 

ข้�อมูลเชิงปริมาณเก็บข้�อมูลด�วยการสุอบถ์ามคิรูและนักเรียนในโรงเรียนทีิ�มีการจัดการเรียนการสุอนด�วยการบูรณาการ

องค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาทัิ�งระดับประถ์มศึกษาและมัธยมศึกษาใน 13 ศูนย์ภาคิ แต�ละศูนย์ภาคิสุอบถ์าม 50 คิน 

เป็นคิรู 20 คิน นักเรียน 30 คิน รวมทัิ�งสิุ�นจำานวน 650 คิน สุ�วนข้�อมูลเชิงคิุณภาพ เก็บข้�อมูลโดยการสัุมภาษณ์

ผู�ทีิ�เกี�ยวข้�องทัิ�ง 4 ภูมิภาคิ แต�ละภูมิภาคิสัุมภาษณ์ 10 คิน ประกอบด�วย อาจารย์มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง 2 คิน 

ผู�แทินศูนย์สุะเต็มศึกษาภาคิ 2 คิน ผู�แทินสุถ์านศึกษา 6 คิน รวมการสัุมภาษณ์ทัิ�งสิุ�น 40 คิน เคิร่�องม่อทีิ�ใช�ในการ

เก็บรวบรวมข้�อมูลเชิงปริมาณ ค่ิอ แบบสุอบถ์ามมีการห้าคิ�าคิวามตรงเชิงเน่�อห้าโดยผู�เชี�ยวชาญ 5 คิน นำาผลมา

วิเคิราะห์้ห้าดัชนีคิวามสุอดคิล�อง (IOC) ได�คิ�า IOC .80 -1.00 และทิดลองใช�แบบสุอบถ์ามกบักลุ�มใกล�เคีิยงกับกลุ�ม

ตัวอย�างคิรูและนักเรียน กลุ�มละ 30 คิน นำามาวิเคิราะห์้ห้าคิ�าคิวามเช่�อมั�น (reliability) ด�วยการห้าสัุมประสิุทิธิ�

แอลฟา ได�คิ�าคิวามเช่�อมั�นฉบับคิรู .961 และฉบับนักเรียน .957 วิธีการเก็บรวบรวมข้�อมูลเก็บโดยคิณะวิจัยและ

ผู�ช�วยวิจัยทัิ�งในสุ�วนกลางและสุ�วนภูมิภาคิ

 สุ�วนทีิ� 2 การศึกษาและกำาห้นดข้�อเสุนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษาให้�บรรลุ

วัตถุ์ประสุงค์ิตามเป้าห้มายข้องโคิรงการ เก็บข้�อมูลโดยการสุนทินากลุ�ม 4 ภูมิภาคิ ภูมิภาคิละ 15 คิน ประกอบ

ด�วย ผู�ทิรงคุิณวุฒิิ 3 คิน อาจารย์มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง 3 คิน ผู�แทินศูนย์สุะเต็มศึกษาภาคิ 3 คิน ผู�แทินสุถ์านศึกษา 

6 คิน รวมทัิ�งห้มด 60 คิน เคิร่�องม่อทีิ�ใช�ในการเก็บรวบรวมข้�อมูล ค่ิอ ประเด็นการสุนทินาและแบบบันทึิกประเด็น

การสุนทินาเพ่�อให้�ได�ข้�อมูลเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษาให้�บรรลุวัตถุ์ประสุงค์ิตามเป้าห้มาย

ข้องโคิรงการในระดับชาติ ระดับกระทิรวง ระดับพ่�นทีิ� และระดับสุถ์านศึกษา มีการบันทึิกภาพและวิดีโอการ

สุนทินา วิธีการเก็บรวบรวมข้�อมูลเก็บโดยคิณะวิจัยและผู�ช�วยวิจัย

 การวิเคิราะห์้ข้�อมูล ข้�อมูลเชิงปริมาณวิเคิราะห์้ด�วยการห้าคิ�าเฉลี�ยและสุ�วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน แปลผล

คิ�าเฉลี�ยเทีิยบกับเกณฑ์์ สุ�วนข้�อมูลเชิงคุิณภาพใช�การวเิคิราะห์้เน่�อห้า เม่�อได�ผลการวิจัยแล�วทิำาการประชมุวิพากษ์

ผลการวิจัยโดยผู�ทิรงคุิณวุฒิิทิางด�านการวิจัยเชิงประเมินและด�านเน่�อห้าสุะเต็มศึกษา จำานวน 12 คิน

สุรุปผลการวิจัย

 ผลการวิจัยสุรุปตามวัตถุ์ประสุงค์ิข้องการวิจัยได� ดังนี�

 1.  สุภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา พบว�า ด�านการบริห้ารจัดการและ

งบประมาณ ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ข้องคิรู ด�านสุ่�อ เทิคิโนโลยี และแห้ล�งเรียนรู� และด�านการวัดและ

ประเมินผล มีระดับการปฏิิบัติในภาพรวมอยู�ในระดบัมาก มีคิ�าเฉลี�ยเทิ�ากับ 4.19 4.14 4.03 และ 4.17 ตามลำาดับ 

รายละเอียดดังตาราง 1 

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา
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ต็าราง 1 สุภาพข้องการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา

  รายการ Mean SD.   ระดับการปฏิิบัติ

การบริห้ารจัดการและงบประมาณ 4.19 .671  มาก

การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ข้องคิรู 4.14 .693  มาก

สุ่�อ เทิคิโนโลยี และแห้ล�งเรียนรู� 4.03 .775  มาก

การวัดและประเมินผล 4.17 .621  มาก

 นอกจากการสัุมภาษณ์แล�ว การศึกษาสุภาพการดำาเนินการยังมีการสัุมภาษณ์ผู�ทีิ�เกี�ยวข้�องทัิ�ง 4 ภูมิภาคิ 

ผลการสัุมภาษณ์สุรุปแต�ละด�านมีประเด็นดังนี� ศูนยส์ุะเต็มภาคิ มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง โรงเรียนเคิร่อข้�าย และโรงเรียน

เคิร่อข้�ายสุมทิบมีการดำาเนินตามบทิบาทิห้น�าทีิ�ทีิ� สุสุวทิ.กำาห้นดอย�างเข้�มแข็้งใน 3 ปีแรก ผลการดำาเนินงานยังไม�

บรรลุเป้าห้มายเทิ�าทีิ�คิวรทัิ�งในระดับนโยบายและระดับปฏิิบัติ ปัญห้าอุปสุรรคิสุำาคัิญได�แก� ข้าดคิวามต�อเน่�องข้อง

นโยบาย ข้าดการสุนบัสุนุนงบประมาณ คิรูไม�ยอมรับสุะเต็มศึกษา โคิรงสุร�างห้ลักสูุตรไม�เอ่�อต�อการบูรณาการเรียน

การสุอนสุะเต็มศึกษา และข้าดการติดตาม-ประเมินผลอย�างต�อเน่�อง

 2. ผลสัุมฤทิธิ�จากการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษาทีิ�เกิดกับผู�เรียน พบว�า 

นักเรียนมคีิวามสุามารถ์ในการสุ่�อสุาร คิวามสุามารถ์ในการคิิด คิวามสุามารถ์ในการแก�ปญัห้า และคิวามสุามารถ์ใน

การใช�เทิคิโนโลยใีนภาพรวมอยู�ในระดบัมาก มีคิ�าเฉลี�ยเทิ�ากับ 3.99 4.09 4.09 และ 3.93 ตามลำาดับ รายละเอยีด

ดังตาราง 2

ต็ารางที� 2 ผลสัุมฤทิธิ�ข้องการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา

 ราย่การ   Mean  SD.          ระดับูผลการเรีย่นรู�

คิวามสุามารถ์ในการสุ่�อสุาร 3.99 .723 มาก

คิวามสุามารถ์ในการคิิด 4.09 .761 มาก

คิวามสุามารถ์ในการแก�ปัญห้า 4.09 .774 มาก

คิวามสุามารถ์ในการใช�เทิคิโนโลยี 3.93 .801 มาก

 นอกจากนี� ผลจากการสัุมภาษณ์ผู�ทีิ�เกี�ยวข้�องทัิ�ง 4 ภูมิภาคิ แต�ละภูมิภาคิสัุมภาษณ์ 10 คิน ประกอบด�วย 

อาจารย์มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง ผู�แทินศูนย์สุะเต็มศึกษาภาคิ ผู�แทินสุถ์านศึกษา ได�ประเด็นดังนี� เม่�อเทีิยบกับกลุ�ม

ทีิ�ไม�ได�เรียนห้ร่อเข้�าร�วมกิจกรรมสุะเต็มศึกษา พบว�า ผู�เรียนกลุ�มสุะเต็มศึกษามีแนวโน�มทีิ�ดีกว�าในด�าน 1) คิวาม

สุามารถ์ในการบูรณาการคิวามรู�ทิางวิทิยาศาสุตร์ เทิคิโนโลยี กระบวนการทิางวิศวกรรม และคิณิตศาสุตร์ ทีิ�เป็น

พ่�นฐานในการเช่�อมโยงข้�อมูลห้ร่อแก�ปัญห้าในชีวิตจริง 2) กระบวนการคิิดเชิงนวัตกรรมและผลผลิตให้ม� ๆ  3) คิวาม

สุามารถ์ในการคิิดและการแก�ปัญห้า และ 4) ได�รับการห้ล�อห้ลอมคุิณลักษณะนิสัุยทีิ�ดี อาทิิ สุนใจการเรียนรู� มี

คิวามรับผิดชอบ อดทิน เป็นต�น 

 3.  ข้�อเสุนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษา สุรุปได�ดังนี�

     3.1 เคิร่�องม่อและกลไกสุนับสุนุนจากภาคิรัฐและภาคิสุ�วนต�าง ๆ ได�แก� 1) การทิำาให้�บุคิลากร

ทิางการศึกษาและผู�เกี�ยวข้�องเห็้นคุิณคิ�าและการยอมรับสุะเต็มศึกษา 2) มีนโยบายสุะเต็มศึกษาทีิ�ชัดเจนและเข้�ม

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา
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แข็้งอย�างต�อเน่�อง 3) มีระบบและกลไกการบริห้ารทีิ�ดีในการสุ�งเสุริมและสุนับสุนุนสุะเต็มศึกษา 4) มีห้น�วยงานรับ

ผิดชอบงานสุะเต็มศึกษาทีิ�เข้�มแข็้ง และ 5) มีการสุนับสุนุนงบประมาณการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษาทีิ�เพียงพอและ

ต�อเน่�อง 

    3.2  นโยบาย บทิบาทิ และแนวทิางการดำาเนินงานในระดับต�าง ๆ มีดังนี� 

          3.2.1 ระดับชาติ ได�แก� 1) จัดทิำานโยบายและแผนยุทิธศาสุตร์การจัดการศึกษาและการวิจัยทิาง

ด�านสุะเตม็ศึกษาแห้�งชาต ิ2) ปรบัห้ลักสูุตรการผลิตและพัฒินาคิรใูห้�มีเน่�อห้าและการจดัการเรียนการสุอนตามรปู

แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์าบันอุดมศึกษา 3) ปรับโคิรงสุร�างห้ลักสูุตรการศึกษาขั้�นพ่�นฐานให้�เอ่�อต�อการจัดการเรียน

การสุอนสุะเต็มศึกษา 4) สุร�างคิวามเข้�มแข็้งแก�มห้าวิทิยาลัยห้ร่อสุถ์าบันอุดมศึกษาพี�เลี�ยงสุะเต็มศึกษา และ 5) 

ปรับองค์ิประกอบการคัิดเล่อกเข้�าศึกษาต�อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพิ�มการพิจารณาผลจากการเรียน

ด�วยสุะเต็มศึกษาเพิ�มขึ้�น

          3.2.2 ระดับกระทิรวง ได�แก� 1) ตั�งห้น�วยงานเฉพาะด�านสุะเต็มศึกษารองรับนโยบายระดับชาติ 2) 

สุร�างระบบและกลไกข้องกระทิรวงในการสุ�งเสุรมิและสุนับสุนุนการบรหิ้ารจัดการงานสุะเตม็ศึกษาข้องพ่�นทีิ�และ

สุถ์านศึกษา 3) ปรับโคิรงสุร�างห้ลักสูุตรให้�มีสุ�วนข้องสุะเต็มศึกษาทีิ�ชัดเจน 4) ปรับแนวทิางการวัดและประเมินผู�

เรียน เน�นการประเมินสุมรรถ์นะทีิ�เกิดจากสุะเต็มศึกษามากกว�าการวัดและประเมินเน่�อห้า และ 5) สุร�างระบบ

การกำากับ ติดตาม และประเมินผลสุะเต็มศึกษาระดับพ่�นทีิ�และสุถ์านศึกษา

          3.2.3 ระดับพ่�นทีิ� ได�แก� 1) ผู�บริห้ารการศึกษาระดับพ่�นทีิ�เป็นผู�นำาในการขั้บเคิล่�อนสุะเต็มศึกษา 2) 

สุร�างเคิร่อข้�ายระดับพ่�นทีิ�ในการสุ�งเสุริมและสุนับสุนุนสุะเต็มศึกษา 3) มีห้น�วยงานรับผิดชอบการบริห้ารจัดการ

และแห้ล�งเรียนรู�สุะเต็มศึกษาระดับพ่�นทีิ� 4) จัดกิจกรรมให้�สุถ์านศึกษา คิรู และนักเรียน ได�แสุดงผลงานสุะเต็ม

ศึกษา และ 5) นิเทิศ กำากับ ติดตาม และประเมินผลการบริห้ารและการจัดการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา

อย�างต�อเน่�องและนำาผลการประเมินมาพัฒินาปรับปรุงให้�งานสุะเต็มศึกษาพัฒินายิ�งขึ้�น

    3.3  การจัดการศึกษาข้องสุถ์านศึกษา ได�แก� 1) ผู�บริห้ารสุถ์านศึกษาทีิ�เห็้นคิวามสุำาคัิญและสุนับสุนุน

ให้�คิรูจัดการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษาอย�างจริงจัง 2) มีการปรับปรุงห้ลักสูุตรสุถ์านศึกษาให้�มีชั�วโมงสุะเต็ม

ศึกษาในการจัดการเรียนการสุอนและการจัดกิจกรรมสุะเต็มศึกษา 3) สุร�างคิวามตระห้นักและพัฒินาคิรู สุนับสุนุน

งบประมาณ วัสุดุ อุปกรณ์ และสุร�างข้วัญกำาลังใจแก�คิรูในการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา 4) มีการประสุาน

ทิำาคิวามเข้�าใจกับผู�ปกคิรองและนักเรียนให้�เห็้นคุิณคิ�าและยอมรับในการเรียนรู�ตามแนวสุะเต็มศึกษา พร�อมกับ

สุร�างเคิร่อข้�ายและให้�ชุมชนมีสุ�วนร�วมในการจัดกิจกรรมและการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษา และ 5) มีการนิเทิศ 

กำากับ ติดตาม แลกเปลี�ยนเรียนรู� และประเมินผลสุะเต็มศึกษา นำาผลการประเมินมาพัฒินาการบริห้ารและการ

จัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาข้องสุถ์านศึกษาให้�ดียิ�งขึ้�น

การอภิิปราย่ผล

 การวิจัยคิรั�งนี� อภิปรายตามสุรุปผลการวิจัย ดังนี�

 1 สภิาพการจััดการศึึกษาต็ามรูปแบูบูสะเต็็มศึึกษาในสถานศึึกษา

    สุภาพการจัดการศึกษาตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา จากการสุอบถ์าม พบว�า อยู�ในระดับ

มากแต�คิ�าเฉลี�ยยังไม�สูุง ทีิ�อยู�ในระดับมาก อาจเป็นเพราะสุ�วนให้ญ�เป็นผลการตอบข้องนักเรียนกลุ�มทีิ�เรียนด�วย

การบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็ม นักเรียนกลุ�มนี�มีคิวามพึงพอใจต�อการได�รับการจัดการเรียนรู�และการร�วม

กิจกรรมสุะเต็มศึกษา จึงอาจให้�คิะแนนสุภาพการดำาเนินการและผลการดำาเนินการในระดับสูุง แต�ถ์�าสัุงเคิราะห์้

เน่�อห้าจากการสุัมภาษณ์อาจารย์จากมห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยงและคิรู จะพบว�า ยังไม�บรรลุเป้าห้มายเทิ�าทีิ�คิวรทัิ�งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิิบัติ เป้าห้มายระดับนโยบายพิจารณาตามเห้ตุผลทีิ�จัดการเรียนรู�ตามแนวคิิดสุะเต็ม

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา

 วิาร์สาร์พัฒนาการ์เร่์ยนการ์สอน มหาวิิทยาลััยรั์งสิต, 17(1),90-104
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ศึกษา (นัสุรินทิร์ บ่อซึ่า, 2558, น. 12) ค่ิอ ประเทิศไทิยกำาลังประสุบปัญห้าเกี�ยวกับการศึกษาคิณิตศาสุตร์และ

เทิคิโนโลยีห้ลายประการ ทีิ�สุำาคัิญ ได�แก� 1) จำานวนผู�เรียนสุายวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ และเทิคิโนโลยีลดลง 2) 

การประเมินผลวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ และเทิคิโนโลยี ทัิ�งในระดับประเทิศและระดับนานาชาติ อยู�ใน

ระดับตำ�า 3) ประเทิศต�องการกำาลังคินทีิ�มีคิวามรู�และทัิกษะด�านวทิิยาศาสุตรแ์ละเทิคิโนโลยทีีิ�เห้มาะสุมกบัการผลติ

และการบริการทีิ�มีการแข้�งขั้นสูุง แต�การศึกษาวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์และเทิคิโนโลยียังไม�สุามารถ์ตอบสุนอง

คิวามต�องการในการพัฒินาเศรษฐกิจและสัุงคิมข้องชาติ และ 4) ยคุิประชาคิมเศรษฐกิจอาเซีึ่ยน มีการเคิล่�อนย�าย

เสุรีข้องกำาลังคินด�านสุะเต็ม เช�น วิศวกร นักสุำารวจ สุถ์าปนิก แพทิย์ ทัินตแพทิย์ และพยาบาล ซึึ่�งประเทิศไทิย

ยังข้าดแคิลนกำาลังคินทิางด�านนี� ทัิ�งปริมานและคุิณภาพจึงจำาเป็นต�องเร�งปรับยุทิธศาสุตร์การจัดการศึกษาวิทิยา

ศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์และเทิคิโนโลยี ให้�เน�นคิวามรู�ทัิกษะทีิ�เห้มาะสุมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสัุงคิมยุคิ

เออีซีึ่ จากการดำาเนินโคิรงการสุะเต็มศึกษามาร�วม 7 ปี ผลดำาเนินการยังไม�บรรลุผลเชิงนโยบายดังกล�าว พิจารณา

ตามรายละเอียดแต�ละด�าน อภิปรายได� ดังนี�

     1.1  การจัดการเรียนการสุอนตามแนวสุะเตม็ศึกษา ผลการศึกษา พบว�า โรงเรียนสุ�วนให้ญ�ไม�ได�

จัดการเรียนการสุอนตามแนวทิางสุะเต็มศึกษาในชั�นเรียน สุ�วนให้ญ�จัดในรูปกิจกรรมเสุริม เช�น ชุมนุม การเข้�าคิ�าย 

กิจกรรมช�วงเวลาลดเวลาเรียนเพิ�มเวลารู� และจดักิจกรรมเฉพาะ ได�แก� การฝึึกเข้�มก�อนเข้�าแข้�งขั้น ไม�เป็นไปตามทีิ� 

สุสุวทิ. และ จำารัสุ อินทิลาภาพร, มารุต พัฒิผล,  วิชัย วงษ์ให้ญ�, และศรีสุมร พุ�มสุะอาด (2558, น. 64) ได�เสุนอ

ไว�ว�า การจัดการเรียนรู�ตามแนวคิิดสุะเต็มศึกษา ผู�สุอนคิวรจัดการเรียนรู�ทีิ�ห้ลากห้ลายทัิ�งในและนอกห้�องเรียน 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบบูรณาการใน 3 สุาระ ได�แก� สุาระวิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ และเทิคิโนโลยี โดย

สุอดแทิรกกระบวนการออกแบบทิางวิศวกรรม สุ่�อการเรียนการสุอนทีิ�โรงเรียนใช�ตามสุ่�อข้อง สุสุวทิ. แต�ไม�เพียงพอ 

โรงเรียนข้าดงบประมาณในการซ่ึ่�อสุ่�อ วิธีแก�ปัญห้ามีโรงเรียนบางโรงใช�การย่มจากโรงเรียนใกล�เคีิยง ดังนั�น สุ่�อ

การเรียนการสุอนก็เป็นปัจจัยอุปสุรรคิห้นึ�งข้องการสุอนแบบสุะเต็ม ในสุ�วนข้องการวัดและประเมินผล ทุิกระดับ

ยงัเน�นการวัดเน่�อห้า ไม�เอ่�อต�อการเรียนรู�แบบสุะเต็มศึกษาทีิ�มุ�งเน�นให้�ผู�เรียนเกิดสุมรรถ์นะมากกว�าการจำาเน่�อห้า

     1.2  การพัฒินาคิรู โคิรงการสุะเต็มศึกษามีการพัฒินาคิรูอย�างต�อเน่�องทัิ�งในระดับประเทิศโดย 

สุสุวทิ. และห้น�วยงานต�นสัุงกัด และในระดับพ่�นทีิ� โดย มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง โรงเรียนทีิ�เป็นศูนย์ภาคิ โรงเรียน

ต�นแบบและโรงเรียนเคิร่อข้�ายบางโรงเรียนทีิ�ได�รับคัิดเล่อกให้�ดำาเนินการพัฒินาคิรูในเคิร่อข้�าย อภิปรายได�ว�า คิรู

ได�รับการพัฒินาด�านการจัดกิจกรรมการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษาอย�างเพียงพอ แต�สุภาพการดำาเนินการมี

คิรูจำานวนมากเม่�อได�รับการพัฒินาแล�วไม�นำามาดำาเนินการสุอนตามทีิ�ได�รับการพัฒินา เพราะมีปัจจัยสุำาคัิญ ได�แก� 

คิรูไม�สุะดวกในการสุอนแบบบูรณาการสุาระ ห้ลักสูุตรสุถ์านศึกษาไม�เอ่�อต�อการสุอนสุะเต็มเพราะห้ลักสูุตรแยก

เน่�อห้ารายวิชา การสุอนแบบสุะเต็มต�องใช�วัสุดุอุปกรณ์ และการสุอนแบบสุะเต็มต�องใช�เวลานานกว�าจะเห็้นผล 

     1.3  การบริห้ารจัดการและงบประมาณ การบริห้ารจัดการมีเคิร่อข้�ายการดำาเนินงาน ได�แก� ศูนย์

สุะเต็มภาคิ มห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง โรงเรียนเคิร่อข้�าย และโรงเรียนเคิร่อข้�ายสุมทิบมีการดำาเนินตามบทิบาทิห้น�าทีิ�

ทีิ�กำาห้นดอย�างเข้�มแข็้งใน 3 ปีแรก เพราะได�รับการสุนับสุนุนงบประมาณและการกำากับติดตามอย�างเข้�มแข็้งจาก 

สุสุวทิ. การดำาเนินการในช�วงแรกเป็นการห้าและพัฒินาโรงเรียนเคิร่อข้�าย สุ�วนงบประมาณ ช�วงแรกได�รับการ

สุนับสุนุนงบประมาณจากสุ�วนกลาง งบสุ�วนให้ญ�ใช�ในการประชุมกรรมการ อนุกรรมการ การอบรมคิรู และการ

จัดกิจกรรมการแข้�งขั้นผลงานนักเรียน ระยะห้ลังการดำาเนินตามบทิบาทิห้น�าทีิ�ข้องแต�ละระดับลดลง เพราะไม�ได�

รับการสุนับสุนุนงบประมาณ ประกอบกับมีการปรับเปลี�ยนห้น�วยงานทีิ�รับผิดชอบจาก สุสุวทิ. มาป็นห้น�วยงาน

ต�นสัุงกัด คิ่อ สุพฐ. มีการปรับโคิรงสุร�างโรงเรียนเคิร่อข้�าย แต�เคิร่อข้�ายเดิมบางแห้�งก็ยังทิำาห้น�าทีิ�ต�อไป เช�น 

ศูนย์สุะเต็มภาคิตะวันออกเฉียงเห้น่อ โรงเรียนเบญจะมะมห้าราช ยังจัดกิจกรรมวิชาการและการแข้�งขั้นผลงาน

นักเรียนต�อเน่�องทุิกปี ปัจจัยสุำาคัิญทีิ�ทิำาต�อเน่�องได�เพราะการสุนับสุนุนจากผู�บริห้ารสุถ์านศึกษา 

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา
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  1.4  ปัญห้าอุปสุรรคิ การวิจัยคิรั�งนี�แยกศึกษา 3 สุ�วน ดังกล�าวข้�างต�น พบว�า ปัญห้าอุปสุรรคิตรง

กันทุิกสุ�วน จากการสัุมภาษณ์พบปัญห้าอุปสุรรคิทีิ�สุำาคัิญ ได�แก� ข้าดคิวามต�อเน่�องข้องนโยบาย ข้าดการสุนับสุนุน

งบประมาณ คิรูไม�ยอมรับสุะเต็มศึกษา โคิรงสุร�างห้ลักสูุตรไม�เอ่�อต�อการบูรณาการการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษา 

และข้าดการติดตาม-ประเมินผลอย�างต�อเน่�อง ปัญห้าดังกล�าวสุอดคิล�องกับปัญห้าทีิ� สุสุวทิ. (สุาข้าคิอมพิวเตอร์ 

สุสุวทิ. 2560) ได�ประชุมปฏิิบัติการ (workshop) หั้วข้�อ ปัญห้าและแนวทิางการแก�ไข้ในการจัดการเรียนการสุอน

ตามกระบวนการสุะเต็มศึกษา: STEM WORKSHOP มห้าวิทิยาลัยเกษตรศาสุตร์ วันทีิ� 17 – 20 ธันวาคิม 2559 

และสุรุปปัญห้าไว� มีดังนี� 1) คิวามสุับสุนในคิวามห้มายข้องสุะเต็มศึกษา 2) คิวามต�องการคิวามช�วยเห้ล่อและ

การสุนับสุนุนเพ่�อเรียนรู�การจัดการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา 3) คิวามเข้�าใจทีิ�คิลาดเคิล่�อนเกี�ยวกับการเรียน

การสุอนแบบสุะเต็ม  และ 4) ผู�ทีิ�ผ�านการอบรมการจัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาไม�สุามารถ์นำาคิวามรู�ทีิ�ได�

ไปต�อยอดในการเรียนการสุอนในห้�องเรียน และเผยแพร�ให้�แก�คิรูผู�อ่�นได� 

 2.  ผลสัมฤทธิี�จัากการบููรณาการองค์์ค์วามรู�แบูบูสะเต็็มศึึกษาในสถานศึึกษาที�เกิดกับูผู�เรีย่น

    ผลการวิจัยศึกษาผลสัุมฤทิธิ�ตามวัตถุ์ประสุงค์ิข้องโคิรงการสุะเต็มนำามาอภิปราย ได�ดังนี�

     2.1 ผลการเรียนรู�และคิวามสุามารถ์ในการบูรณาการคิวามรู�ทิางวิทิยาศาสุตร์ เทิคิโนโลยี 

กระบวนการทิางวิศวกรรม และคิณิตศาสุตร์ ทีิ�เป็นพ่�นฐานในการเช่�อมโยงข้�อมูลห้ร่อแก�ปัญห้าในชีวิตจริง พบว�า 

ผลการเรียนรู�ทีิ�เป็นผลสัุมฤทิธิ�ทิางการเรียนกลุ�มสุาระต�าง ๆ ไม�ปรากฏิผลชัดเจนว�า กลุ�มนักเรียนทีิ�เรียนห้ร่อเข้�า

ร�วมกิจกรรมสุะเต็มศึกษามีผลสัุมฤทิธิ�ทิางการเรียนสูุงกว�ากลุ�มทีิ�ไม�ได�เรียนห้ร่อเข้�าร�วมกิจกรรม แม�แต�กลุ�มสุาระ

ห้ร่อรายวิชาทีิ�เกี�ยวข้�องกับสุะเต็ม ได�แก� วิทิยาศาสุตร์ เทิคิโนโลยี และคิณิตศาสุตร์ สุำาห้รับคิวามสุามารถ์ในการ

บูรณาการคิวามรู�ทิางวิทิยาศาสุตร์ เทิคิโนโลยี กระบวนการทิางวิศวกรรม และคิณิตศาสุตร์ ทีิ�เป็นพ่�นฐานในการ

เช่�อมโยงข้�อมูลห้ร่อแก�ปัญห้าในชีวิตจริง นักเรียนกลุ�มสุะเต็มศึกษามีแนวโน�มว�ามีมากกว�านักเรียนกลุ�มปกติ ผล

การวิจัยคิรั�งนี�ไม�คิ�อยสุอดคิล�องกับงานวิจัยห้ลายเร่�องทีิ�พบว�า การจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการสุะเต็มศึกษาทิำาให้�

ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ดีขึ้�นและดีกว�าการจัดการเรียนรู�แบบปกติ เช�น งานวิจัยข้อง กมลฉัตร กล�อมอิ�ม (2560) ; 

นัสุรินทิร์ บ่อซึ่า (2558) ; อาทิิตย์  ฉิมกุล (2559) และงานวิจัยข้อง เจษฎา ชวนะไพศาล, พินดา วราสุุนันท์ิ, และ

สุามารถ์ อรัญนารถ์ (2560)  ; อโนดาษ์ รัชเวทิย์,  ฐิชินีปกรณ์ สุมแก�ว, และปภาวี อุปธิ (2560)

     2.2 การพัฒินากระบวนการห้ร่อผลผลิตให้ม� ๆ นักเรียนทีิ�เข้�าร�วมกิจกรรมจะได�รับการฝึึก

กระบวนการคิิดเชิงนวัตกรรม โดยเฉพาะนักเรียนทีิ�สุนใจสุ�งชิ�นงานประกวดจะได�รับการฝึึกกระบวนการคิิด

เชิงนวัตกรรมเพ่�อผลิตชิ�นงาน สุำาห้รับการเรียนการสุอนปกตินักเรียนได�รับการพัฒินาบ�าง แต�ยังไม�ถึ์งขั้�นการมี

คุิณลักษณะข้องนวัตกร  ผลผลิตให้ม� ๆ  ข้องนักเรียนมีบ�าง เห็้นได�จากการประกวดสิุ�งประดิษฐ์ห้ร่อโคิรงงาน

ต�าง ๆ ซึ่ึ�งสิุ�งประดิษฐ์สุ�วนให้ญ�มักเป็นลักษณะข้องนวัตกรรมทีิ�เป็นสิุ�งข้องห้ร่อเป็นระบบ สิุ�งประดิษฐ์สุร�างสุรรค์ิ

สุำาห้รับการแก�ปัญห้าในทิ�องถิ์�นห้ร่อเฉพาะพ่�นทีิ� และสิุ�งประดิษฐ์แก�ปัญห้าชีวิตประจำาวัน

     2.3  การพฒัินาทัิกษะการเรียนรู�ศตวรรษทีิ� 21 นักเรียนทัิ�งห้มดได�รบัการพฒัินาสุมรรถ์นะสุำาคัิญ

ข้องผู�เรียนตามทีิ�ห้ลักสูุตรแกนกลางกำาห้นด มี 5 สุมรรถ์นะ ได�แก� คิวามสุามารถ์ในการสุ่�อสุาร การคิิด การแก�ปัญห้า 

การใช�ทัิกษะชีวิต และการใช�เทิคิโนโลยี สุำาห้รับนักเรียนกลุ�มสุะเต็มศึกษาจะมีคิวามโดดเด�นด�านคิวามสุามารถ์ใน

การคิิดและการแก�ปัญห้ามากกว�านักเรียนกลุ�มปกติ ผลการวิจัยคิรั�งนี�สุอดคิล�องกับงานวิจัยห้ลายเร่�อง เช�น งาน

วิจัยข้อง อโนดาษ์ รัชเวทิย์ และคิณะ (2560) ห้ร่องานวิจัยข้องมห้าวิทิยาลัยราชภัฏิบุรีรัมย์ (2561) ทีิ�พบว�า การ

จัดการเรียนรู�แบบบูรณาการสุะเต็มศึกษาช�วยพัฒินาผู�เรียนมีทัิกษะศตวรรษทีิ� 21 ดีขึ้�นในด�าน การคิิดเชิงวิพากษ์และ

การแก�ปัญห้า การสุ่�อสุารและการมีสุ�วนร�วม และคิวามคิิดสุร�างสุรรค์ิและนวัตกรรม โดยมีคิ�าเฉลี�ยอยู�ในระดับมาก

     2.4  การห้ล�อห้ลอมคุิณลักษณะนิสัุยทีิ�ดี อาทิิ สุนใจการเรียนรู� มีคิวามรับผิดชอบ อดทิน เป็นต�น 

นักเรียนปกติทุิกคินจะได�รับการพัฒินาคุิณลักษณะอันพึงประสุงค์ิอย�างน�อย 8 ประการตามทีิ�ห้ลักสูุตรแกนกลาง

ศศิธร กาญจนสุุวรรณ1 ทิิวัตถ์์ มณีโชติ2* และสุมคิิด  พรมจุ�ย1 (2566) ผลการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา
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กำาห้นด แต�สุำาห้รับนักเรียนกลุ�มสุะเต็มศึกษาโดยเฉพาะนักเรียนทีิ�จะเข้�าประกวดผลงานจะได�รับการฝึึกฝึนในด�าน

คิวามรับผิดชอบ คิวามพยายาม คิวามข้ยัน คิวามอดทิน และคิวามมุ�งมั�นมากเป็นพิเศษ คุิณลักษณะทีิ�เปลี�ยนแปลง

ไปข้องนกัเรียนทีิ�ได�รับการฝึึกฝึน ค่ิอ พฤติกรรมการคิิดและการแสุดงออก พฤตกิรรมการเรียนรู� และพฤตกิรรมการ

ทิำางานกลุ�มทีิ�ดีขึ้�น สุอดคิล�องกับงานวิจัยข้อง อโนดาษ์ รัชเวทิย์ และคิณะ (2560) ทีิ�พบว�า พฤติกรรมการมีสุ�วนร�วม

กิจกรรมกลุ�มข้องนักเรียนทีิ�เรียนโดยชุดการเรียนการสุอนตามแนวสุะเต็มศึกษาอยู�ในระดับมาก

 3  ข้�อเสนอแนะเชิิงนโย่บูาย่ในการดำาเนินงานโค์รงการสะเต็็มศึึกษา 

    จากผลการวิจัยข้�อเสุนอแนะเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโคิรงการสุะเต็มศึกษา นำามาอภิปรายใน

ภาพรวมได� ดังนี�

  3.1  เคิร่�องม่อและกลไกสุนับสุนุนจากภาคิรัฐและภาคิสุ�วนต�าง ๆ  

         จากผลการวจัิยพบว�า ประเด็นทีิ�เป็นปัญห้าสุำาคัิญทีิ�สุุดข้องสุะเตม็ศึกษาในประเทิศไทิยตอน

นี� ค่ิอ การยอมรับในสุะเต็มศึกษาว�าสุามารถ์พัฒินาผู�เรียนได�ดีและยั�งย่น ดังนั�น การทิำาให้�บุคิลากรทิางการศึกษา

และผู�เกี�ยวข้�องเห้็นคุิณคิ�าและการยอมรับสุะเต็มศึกษาเป็นกลไกสุำาคัิญทีิ�จะช�วยให้�งานสุะเต็มศึกษาข้องประเทิศ

ประสุบคิวามสุำาเร็จ เพราะเม่�อบุคิลากรผู�ปฏิิบัติและผู�ทีิ�เกี�ยวข้�องเห็้นคุิณคิ�าและยอมรับแล�ว ย�อมทิำาให้�เกิดคิวาม

ร�วมม่อ เกิดคิวามมุ�งมั�นในการปฏิิบัติ ผลการดำาเนินงานก็จะประสุบผลสุำาเร็จ ในทิางตรงกันข้�าม ห้ากไม�ได�รับการ

ยอมรับย�อมจะเกิดการต�อต�าน การละเลย ห้ร่อห้ากจำาเป็นต�องปฏิิบัติ ก็ปฏิิบัติพอเป็นพิธี ก็ยากทีิ�จะประสุบผล

สุำาเร็จได� ในการสุร�างการยอมรับอย�างดีนั�นต�องทิำาโดยมีการวิจัยและสุร�างกรณีตัวอย�างทีิ�ดีข้องสุถ์านศึกษาและ

การเรียนการสุอนโดยสุะเต็มศึกษาว�า เกิดผลดีต�อผู�เรียนอย�างน�าเช่�อถ่์อมีผลเป็นทีิ�ประจักษ์ นอกจากการวิจัยเพ่�อ

ยน่ยนัผลการใช�สุะเตม็ในการพฒัินาผู�เรียนแล�ว คิวรมกีารศกึษาวจัิยเพ่�อสุนับสุนุนและพฒัินาสุะเตม็ศึกษาด�วย โดย

การศึกษาวิจัยคิวรมาจากห้ลายภาคิสุ�วนทัิ�งภาคิรัฐและเอกชน การร�วมม่อระห้ว�างชุมชน และสุถ์าบันอุดมศึกษา 

ในการทิำาวิจัยพัฒินาเพ่�อพัฒินาห้ลกัสูุตร คิรูผู�สุอน การเรียนการสุอน และการบรหิ้ารจัดการสุะเต็มศึกษาในบริบทิ

ข้องไทิย

 เม่�อบุคิลากรทิางการศึกษาและผู�เกี�ยวข้�องเห็้นคุิณคิ�าและการยอมรับสุะเต็มศึกษาแล�ว เคิร่�องม่อและ

กลไกสุำาคัิญลำาดับถั์ดไป ค่ิอ การมีนโยบายสุะเต็มศึกษาทีิ�ชัดเจนและเข้�มแข็้งอย�างต�อเน่�อง คิวามชัดเจนข้องนโยบาย

สุะเต็มศึกษา ค่ิอ ประเทิศไทิยต�องกำาห้นดให้�ชัดเจนว�า จะให้�สุถ์านศึกษาทุิกระดับ ทุิกสัุงกัด และทุิกประเภทิจัดการ

เรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา (STEM for All) ห้ร่อจะให้�สุะเต็มศึกษาเป็นเพียงทิางเล่อกห้นึ�งในการจัดการเรียน

การสุอนเพ่�อพัฒินาผู�เรียน STEM for All ห้มายคิวามว�า ใช�สุะเต็มเป็นห้ลักในการพัฒินาเยาวชนข้องชาติ ดังนั�น 

สุถ์านศกึษาทุิกสัุงกัด ทุิกระดับ ต�องจดัการศกึษาแบบสุะเตม็ศึกษา ระบบและกลไกการบรหิ้ารต�องทิำาเพ่�อทัิ�งห้มด 

ห้ากจะให้�สุะเต็มศึกษาเป็นเพียงทิางเล่อกห้นึ�งในการจัดการเรียนการสุอนเพ่�อพัฒินาผู�เรียนก็ต�องมีเกณฑ์์ชัดเจนว�า

สุถ์านศึกษาประเภทิใดบ�างคิวรใช�สุะเต็มศึกษา เช�น สุถ์านศึกษาทีิ�จัดการเรียนการสุอนเน�นวิทิยาศาสุตร์ ห้ร่อกลุ�ม

นักเรียนทีิ�มุ�งในการศกึษาต�อและประกอบอาชพีทิางวิศวกรรม เปน็ต�น นอกจากนโยบายต�องชดัเจนในทิิศทิางแล�ว 

นโยบายต�องมีคิวามยั�งย่นและเข้�มแข็้งอย�างต�อเน่�อง กล�าวค่ิอ ไม�ว�าจะเปลี�ยนผู�บริห้ารทิางการศึกษาข้องประเทิศ

กี�คินก็ตาม แต�นโยบายทีิ�ชัดเจนนี�ยังอยู�อย�างเข้�มแข็้ง

 การมรีะบบและกลไกการบรหิ้ารทีิ�ดีในการสุ�งเสุรมิและสุนบัสุนุนสุะเตม็ศึกษา ก็เป็นเคิร่�องม่อและกลไก

สุำาคัิญอีกประการห้นึ�งทีิ�ต�องทิำาคิวบคูิ�กับการมีนโยบายทีิ�ชัดเจน กล�าวค่ิอ เม่�อมีนโยบายทีิ�ชัดเจนแล�ว ต�องมีระบบ

และกลไกการบริห้ารทีิ�ดีในการสุ�งเสุริมและสุนับสุนุนการดำาเนินงานข้องทุิกระดับและทุิกภาคิสุ�วนในการมีสุ�วน

ร�วมในการสุร�าง ผลักดัน เสุริม และสุนับสุนุนให้�การดำาเนินงานสุะเต็มศึกษาบรรลุจุดประสุงค์ิและเป้าห้มายอย�าง

มีประสิุทิธิภาพ ระบบทีิ�สุำาคัิญได�แก� การเตรียมคิวามพร�อมให้�แก�ห้น�วยงานและบุคิลากร การดำาเนินงานด�วย

กระบวนการบริห้ารทีิ�ดีในการสุ�งเสุริมและสุนับสุนุนสุะเต็มศึกษา และการมีระบบและกลไกการประเมินผลและ
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การใช�ผลการประเมินทีิ�ดีเพ่�อการพัฒินาดำาเนินการให้�ดียิ�งขึ้�นอย�างต�อเน่�อง การมีระบบและกลไกการบริห้ารทีิ�ดี

ในการสุ�งเสุริมและสุนับสุนุนสุะเต็มศึกษา อาจเริ�มจากการมีห้น�วยงานรับผิดชอบงานสุะเต็มศึกษาทีิ�เข้�มแข็้ง เป็น

ห้น�วยงานระดับชาติทีิ�ทิำาห้น�าทีิ�เฉพาะการพัฒินาสุะเต็มศึกษาข้องประเทิศทัิ�งระบบ เป็นห้น�วยงานทีิ�ทิำาห้น�าทีิ�

อย�างเข้�มแข็้งต�อเน่�องในการบริห้ารจัดการร�วมกับห้น�วยงานสุะเต็มข้องระดับกระทิรวงและระดับพ่�นทีิ�ข้องห้น�วย

งานทิางการศึกษาทุิกสัุงกัดในการพัฒินา สุ�งเสุริม และสุนับสุนุนการบริห้ารจัดการและการเรียนการสุอนแบบสุะ

เต็มศึกษา โดยการสุนับสุนุนงบประมาณการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษาทีิ�เพียงพอและต�อเน่�อง ตลอดจนการสุนับสุนุน

ทิางวิชาการและอ่�น ๆ ทุิกด�านอย�างเป็นระบบ

 3.2  นโย่บูาย่ บูทบูาท และแนวทางการดำาเนินงานในระดับูต่็าง ๆ 

       นโยบาย บทิบาทิ และแนวทิางการดำาเนินงานในระดับต�าง ๆ อภิปรายได� ดังนี� 

       3.2.1 ระดบัูชิาต็ ิบทิบาทิและแนวทิางการดำาเนนิงานระดบัชาติลำาดับแรก ค่ิอ คิวรจดัทิำานโยบาย

และแผนยุทิธศาสุตร์การจัดการศึกษาและการวิจัยทิางด�านสุะเต็มศึกษาแห้�งชาติ ดังได�กล�าวไปแล�วว�า เคิร่�องม่อ

และกลไกสุำาคัิญประการห้นึ�ง ค่ิอ การมนีโยบายสุะเตม็ศึกษาทีิ�ชัดเจนและเข้�มแข็้งอย�างต�อเน่�อง ดังนั�น ห้น�วยงานทีิ�

เกี�ยวข้�องกบัการศึกษาข้องชาต ิเช�น สุภาการศกึษาคิวรจดัทิำานโยบายและแผนยทุิธศาสุตรก์ารจัดการศกึษาทีิ�ชัดเจน

ว�า ให้�มีการบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาการเรียนการสุอน ตลอดจนให้�มีการวิจัยเพ่�อการพัฒินาการ

บริห้ารจัดการ พัฒินาคิรู และพัฒินาการเรียนการสุอนแนวสุะเต็มศึกษา โดยนโยบายและแผนยทุิธศาสุตร์ดังกล�าว

เกิดจากการมีสุ�วนร�วมจากภาคิสุ�วนทีิ�เกี�ยวข้�องทุิกภาคิสุ�วนทัิ�งภาคิรัฐและภาคิเอกชน 

 แผนยุทิธศาสุตร์การจัดการศึกษาและการวิจัยทิางด�านสุะเต็มศึกษาแห้�งชาติ คิวรให้�มีการปรับห้ลักสูุตร

การผลิตและพัฒินาคิรูให้�มีเน่�อห้าและการจัดการเรียนการสุอนตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์าบันอุดมศึกษา โดย

มีเน่�อห้าและการจัดการเรียนการสุอนตามรูปแบบสุะเต็มศึกษาห้ลักสูุตรการผลิตและพัฒินาคิรูดังกล�าวคิวรเกิดจาก

การร�วมกันจากห้ลายคิณะ ได�แก� ศึกษาศาสุตร์ วิทิยาศาสุตร์ วิศวกรรมศาสุตร ์และเทิคิโนโลย ีเพ่�อให้�นักศึกษาคิรู

ได�เรียนรู�และได�รับการพัฒินากระบวนการจดักิจกรรมการเรียนการสุอนด�วยการบูรณาการสุะเตม็ศึกษา เปน็การ

เตรียมคิวามพร�อมให้�แก�บัณฑิ์ตคิรูเม่�อจบไปเป็นคิรูกส็ุามารถ์สุอนแบบสุะเต็มได�ทินัทีิ ตลอดจนเป็นห้ลักสูุตรระยะ

สัุ�นทีิ�ให้�คิรูประจำาการได�เข้�ามารับการพัฒินาเร่�องสุะเต็มศึกษาอย�างต�อเน่�อง

 สิุ�งทิำาคิวบคูิ�ไปกับการปรับห้ลักสูุตรการผลิตและพัฒินาคิรู ค่ิอ ปรับโคิรงสุร�างห้ลักสูุตรการศึกษาขั้�นพ่�นฐาน

ให้�เอ่�อต�อการจัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษา เพราะจากการสุนทินากลุ�มทุิกจุดระบุตรงกันว�า ปัญห้าทีิ�สุำาคัิญ

ข้องการจัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา ได�แก� เวลา สุอดคิล�องกับผลการวิจัยข้องเจษฎา ชวนะ

ไพศาล และคิณะ (2560, น. 297) ทีิ�พบว�า ปัญห้าอุปสุรรคิในการพัฒินาคิวามสุามารถ์ด�านทัิกษะสุะเต็มศึกษา

อันดับแรก ค่ิอ เวลาไม�เพียงพอ ทัิ�งนี�เป็นเพราะห้ลักสูุตรไม�มีชั�วโมงสุอนเฉพาะข้องสุะเต็มศึกษาและการสุอนโดย

บูรณาการสุะเต็มศึกษาต�องใช�เวลานาน ดังนั�น คิวรปรับโคิรงสุร�างห้ลักสูุตรในสุ�วนข้องวิชาและเวลา ให้�มีเวลาข้อง

การจดัการเรียนการสุอนแนวสุะเตม็ศึกษาทีิ�ชัดเจนและเพยีงพอต�อการพฒัินาผู�เรียนให้�บรรลผุลตามมาตรฐานและ

ตัวชี�วัดผลการเรียนรู� 

 อาจารย์มห้าวิทิยาลัยห้ร่อสุถ์าบันอุดมศึกษายังเป็นทีิ�พึ�งทีิ�ดีข้องพ่�นทีิ�และสุถ์านศึกษา ดังนั�น ต�องสุร�าง

คิวามเข้�มแข็้งแก�มห้าวิทิยาลัยห้ร่อสุถ์าบันอุดมศึกษาพี�เลี�ยงสุะเต็มศึกษา โดยเฉพาะในภูมิภาคิ มห้าวิทิยาลัยห้ร่อ

สุถ์าบันอุดมศึกษาพี�เลี�ยงระดับพ่�นทีิ�และสุถ์านศึกษามีบทิบาทิสุำาคัิญในการพัฒินาบุคิลากรและสุนับสุนุนการจัดการ

เรียนการสุอนแบบสุะเตม็ศึกษา ทีิ�ผ�านมาถ์งึแม�มีการทิำา MOU ตั�งให้�เป็นมห้าวิทิยาลัยพี�เลี�ยง มีการทิำางานร�วมกัน

ในระดับชาติเข้�มแข็้งในระยะแรก ๆ ระยะห้ลังแต�ก็ถ์ูกปล�อยให้�พ่�นทีิ�กับมห้าวิทิยาลัยทิำางานกันเอง ห้น�วยงาน

ระดับชาติเข้�ามามีสุ�วนร�วมน�อย ประกอบกับมห้าวิทิยาลัยและอาจารย์ทีิ�ได�รับมอบห้มายให้�เป็นพี�เลี�ยงไม�ถ่์อว�าเป็น

ห้น�าทีิ�ห้ลัก จึงทิำาให้�บทิบาทิพี�เลี�ยงบางแห้�งลดลง ทีิ�ทิำาได�ดีอย�างต�อเน่�องเป็นเพราะมีปัจจัยอ่�น เช�น มีโคิรงการอ่�น
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ร�วมกัน ห้ร่อมีคิวามรู�จักคุิ�นเคิยเป็นการสุ�วนตัว การดูแลช�วยเห้ล่อข้องพี�เลี�ยงจึงเป็นแบบการอนุเคิราะห์้เพราะ

เมตตา ดังนั�น คิวรมีนโยบายระดับชาติในการสุร�างคิวามชัดเจนและคิวามเข้�มแข็้งแก�มห้าวิทิยาลัยห้ร่อสุถ์าบัน

อุดมศึกษาพี�เลี�ยงดังกล�าว

 นอกจากทีิ�กล�าวมาแล�ว ในระดับชาติคิวรมีการปรับองค์ิประกอบการคิัดเล่อกเข้�าศึกษาต�อระดับ

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปัจจุบันการสุอบผู�เรียนไม�ว�าการสุอบระดับไห้น สุอบโดยห้น�วยงานใด และสุอบเพ่�อ

ประโยชน์ใด แม�แต�การสุอบเข้�าศึกษาต�อ ลักษณะข้�อสุอบเน�นการสุอบเน่�อห้า การสุอบเข้�าระดับอุดมศึกษาปัจจุบนั

ถึ์งแม�จะมรีะบบ TCAS มีสุ�วนข้องรบัตรงทีิ�พิจารณาจากแฟม้ผลงาน แต�กมี็สุ�วนห้นึ�งทีิ�ใช�การสุอบ และข้�อสุอบกย็งั

เน�นเน่�อห้า ดังนั�น เพ่�อให้�เอ่�อต�อคิวามต�องการพัฒินาสุมรรถ์นะข้องผู�เรียนในการลดการสุอบเน่�อห้าน�อยลง คิวร

เพิ�มการสุอบสุมรรถ์นะและพิจารณาผลจากผลงานข้องนักเรียนอันเกิดจากการเรียนด�วยสุะเต็มศึกษาให้�มากขึ้�น

     3.2.2 ระดับูกระทรวง นโยบาย บทิบาทิ และแนวทิางการดำาเนินงานในระดับกระทิรวง ลำาดับแรกคิวร

ตั�งห้น�วยงานเฉพาะด�านสุะเตม็ศึกษารองรบันโยบายระดบัชาต ิห้น�วยงานระดบักระทิรวงดงักล�าวทีิ�ทิำาห้น�าทีิ�อย�าง

เข้�มแข็้งอย�างต�อเน่�องร�วมกับห้น�วยงานระดับชาติและระดับพ่�นทีิ�ในการบริห้ารจัดการสุะเต็มศึกษาเพ่�อสุ�งเสุริม

และสุนับสุนุนการจัดการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษาข้องสุถ์านศึกษา ทีิ�ผ�านมาห้น�วยงานทีิ�ทิำาห้น�าทีิ�สุ�วนนี� 

ค่ิอ สุสุวทิ. ซึึ่�งทิำาห้น�าทีิ�ได�ดีโดยเฉพาะระยะแรก ๆ แต�ต�อมามีการตั�งห้น�วยงานรับผิดชอบระดับห้น�วยงาน แต�ดู

เห้ม่อนว�ามีการทิำางานร�วมกันน�อย ลักษณะเห้ม่อนต�างคินต�างทิำา ทิำาให้�ระดับพ่�นทีิ�และสุถ์านศึกษาสัุบสุนในการ

ทิำางานระดับปฏิิบัติ ดังนั�น ห้น�วยงานระดับกระทิรวงคิวรเป็นห้น�วยงานเฉพาะด�านสุะเต็มศึกษาทีิ�ทิำาห้น�าทีิ�อย�าง

เข้�มแข็้งและต�อเน่�องร�วมกับห้น�วยงานทุิกระดับในการบริห้ารจัดการและการพัฒินางานสุะเต็มศึกษาข้องพ่�นทีิ�และ

สุถ์านศึกษา 

 เม่�อมีห้น�วยงานระดับกระทิรวงเฉพาะด�านสุะเต็มศึกษา กระทิรวงต�องสุร�างระบบและกลไกในการสุ�ง

เสุริมและสุนับสุนุนการบริห้ารจัดการงานสุะเต็มศึกษาข้องพ่�นทีิ�และสุถ์านศึกษา ตลอดจนการสุนับสุนุนและสุร�าง

ข้วัญกำาลังใจแก�ผู�บริห้ารและคิรูทีิ�จัดการเรียนการสุอนแนวสุะเต็มศึกษา เช�น ใช�เป็นผลงานเพ่�อประเมินวิทิยะฐานะ 

คิวามก�าวห้น�าทิางตำาแห้น�งงาน ห้ร่อการเพิ�มเงินเด่อน เป็นต�น

 การรองรับห้ลักสูุตรระดับชาติ กระทิรวงก็ต�องปรับโคิรงสุร�างห้ลักสูุตรให้�มีสุ�วนข้องสุะเต็มศึกษาทีิ�ชัดเจน 

ทัิ�งในสุ�วนข้องรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู� ตัวชี�วัด และเพิ�มเวลาในการเรียนการสุอนและกิจกรรมสุะเต็มศึกษา 

ห้ลักสูุตรแกนกลางการศึกษาขั้�นพ่�นฐาน พุทิธศักราช 2551 มีการปรับปรุงเม่�อ พ.ศ. 2560 ในสุ�วนข้องกลุ�มสุาระ

วิทิยาศาสุตร์ คิณิตศาสุตร์ และเทิคิโนโลยี โดยสุ�วนข้องวิศวกรรมศาสุตร์มีเพียงลักษณะการสุอดแทิรกกระบวนการ

อยู�ในวิชาเทิคิโนโลยีและวิทิยาศาสุตร์เทิ�านั�น ในสุ�วนข้องการบูรณาการสุะเต็มยังไม�ชัดเจน ดังนั�น ระดับชาติและ

กระทิรวงต�องเพิ�มในสุ�วนข้องสุะเต็มให้�มาก นอกจากปรับห้ลักสูุตรทัิ�ง 4 วิชาแล�ว ต�องมีคิวามชัดเจนและคิวาม

พร�อมด�านกิจกรรมการเรียนการสุอน สุ่�อ และการวัดและประเมินผล ปรับแนวทิางการวัดและประเมินผู�เรียน เน�น

การประเมินสุมรรถ์นะทีิ�เกิดจากสุะเต็มศึกษามากกว�าการวัดและประเมินเน่�อห้า ตลอดจนมีแนวทิางการดำาเนิน

งานทีิ�ชัดเจนในการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานและผลสัุมฤทิธิ�ข้องสุะเต็มศึกษาระดับพ่�นทีิ�และ

สุถ์านศึกษาด�วย

     3.2.3 ระดับูพ้�นที� บทิบาทิและแนวทิางการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษาในระดับพ่�นทีิ� ลำาดับแรกผู�บริห้ารการ

ศึกษาระดับพ่�นทีิ�ต�องเป็นผู�นำาในการขั้บเคิล่�อนสุะเต็มศึกษา โดยผู�บริห้ารต�องมีคิวามรู�และเป็นผู�นำาในการดำาเนิน

งานสุนับสุนุนการบริห้ารและการจัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาข้องสุถ์านศึกษา สุร�างเคิร่อข้�ายระดับพ่�นทีิ�ใน

การสุ�งเสุรมิและสุนบัสุนุนสุะเตม็ศึกษา โดยเชิญห้น�วยงานทัิ�งทิางด�านการบรหิ้าร ด�านวชิาการ และด�านเศรษฐกจิ

ข้องภาคิรัฐและเอกชนเข้�ามามีสุ�วนร�วมในการบริห้ารจัดการและการพัฒินาสุะเต็มศึกษา นอกจากนี� ระดับพ่�นทีิ�

คิวรมีห้น�วยงานรับผิดชอบการบริห้ารจัดการและแห้ล�งเรียนรู�สุะเต็มศึกษาระดับพ่�นทีิ� เช�น ศูนย์สุะเต็มภาคิ 
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ศูนย์สุะเต็มจังห้วัด โรงเรียนและห้�องเรียนต�นแบบสุะเต็มศึกษา มีการจัดกิจกรรมให้�สุถ์านศึกษา คิรู และนักเรียน 

ได�แสุดงผลงานสุะเต็มศึกษา เช�น จัดกิจกรรมนิทิรรศการ การประกวดผลงาน สุ�วนทีิ�สุำาคัิญอีกประการห้นึ�งต�องมี

การนิเทิศ กำากับ ติดตาม และประเมนิผลการบรหิ้ารและการจดัการเรียนการสุอนแบบสุะเตม็ศึกษาอย�างต�อเน่�อง

และนำาผลการประเมินมาพัฒินาปรับปรุงให้�งานสุะเต็มศึกษาพัฒินายิ�งขึ้�นต�อไป

 3.3  การจััดการสะเต็็มศึึกษาข้องสถานศึึกษา 

       การจัดการสุะเต็มศึกษาข้องสุถ์านศึกษา ลำาดับแรกผู�บริห้ารสุถ์านศึกษาต�องเห็้นคิวามสุำาคัิญและ

ให้�การสุนับสุนุนให้�คิรูจัดการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษาอย�างจริงจัง จากการรวบรวมข้�อมูลทุิกสุ�วนทัิ�งการ

สุนทินากลุ�มและการศึกษาจากเอกสุารงานวิจัยได�ข้�อสุรุปทีิ�ตรงกันว�า กลไกทีิ�สุำาคัิญทีิ�สุุดข้องการจัดการเรียนการ

สุอนแบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษาให้�ดำาเนินไปด�วยดีและประสุบผลสุำาเร็จ คิ่อ ผู�บริห้ารสุถ์านศึกษา ดังนั�น 

ผู�บริห้ารสุถ์านศึกษาต�องมีคิวามรู�คิวามเข้�าใจสุะเต็มศึกษาและเป็นผู�นำาการขั้บเคิล่�อนในการจัดการเรียนการสุอน

แนวสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษา และต�องเป็นผู�บริห้ารม่ออาชีพ กล�าวค่ิอ สุามารถ์บริห้ารจัดการอย�างมียทุิธศาสุตร์ 

เป็นนักวิชาการ มุ�งพัฒินากระบวนการเรียนการสุอนเป็นห้ลัก เปิดโอกาสุให้�ทุิกฝ่ึายเข้�ามามีสุ�วนร�วมในการคิิด

และบริห้าร ให้�คิวามสุำาคัิญกับการเปลี�ยนแปลงเพ่�อการพัฒินา เป็นผู�นำาทีิ�ไม�ห้ยดุนิ�ง พร�อมทีิ�จะพัฒินาวิชาชีพข้อง

ตนเองให้�ก�าวทัินการเปลี�ยนแปลงเสุมอ และพร�อมทีิ�จะประสุานและทิำางานร�วมกับทุิกฝ่ึาย สุนับสุนุนการจัดการ

เรียนการสุอน ตลอดจนเปิดโอกาสุให้�บุคิคิลภายนอกจากภาคิสุ�วนต�าง ๆ เข้�ามามีสุ�วนร�วมในการจัดการศึกษา 

(มห้าวิทิยาลัยราชภัฏิบุรีรัมย์, 2561, น. 8) มีการประสุานทิำาคิวามเข้�าใจกับผู�ปกคิรองและนักเรียนให้�เห็้นคุิณคิ�า

และยอมรับการเรียนรู�ตามแนวสุะเต็มศึกษา พร�อมกับสุร�างเคิร่อข้�ายและให้�ชุมชนมีสุ�วนร�วมในการจัดกิจกรรม 

และการดำาเนินงานสุะเต็มศึกษา

 สุถ์านศึกษาต�องมีการปรับปรุงห้ลักสูุตรสุถ์านศึกษาให้�มีชั�วโมงสุะเต็มศึกษาในการจัดการเรียนการสุอน 

และการจัดกิจกรรมสุะเต็มศึกษา เม่�อมีการปรับปรุงห้ลักสูุตรสุถ์านศึกษาทีิ�เอ่�อต�อการจัดการเรียนการสุอนสุะเต็ม

ศึกษาแล�ว กลุ�มบุคิลากรสุำาคัิญในการขั้บเคิล่�อนการเรียนการสุอน ค่ิอ คิรู โดยคิรูต�องยอมรับและเห็้นคุิณคิ�าสุะ

เต็มศึกษา การจัดการเรียนรู�ตามแนวสุะเต็มศึกษา คิรูผู�สุอนเป็นผู�ทีิ�มีบทิบาทิสุำาคัิญ ค่ิอ เป็นผู�อำานวยคิวามสุะดวก

และโคิ�ชผู�เรียน โดยสุร�างสุถ์านการณ์ทีิ�เป็นปัญห้าทีิ�ทิ�าทิายคิวามคิิดข้องผู�เรียน และให้�ผู�เรียนมีสุ�วนร�วมในการแก�

ปัญห้าโดยใช�ทัิกษะกระบวนการทิางวิทิยาศาสุตร์ เพ่�อให้�การจัดการเรียนรู�ดังกล�าวมีประสิุทิธิภาพมากทีิ�สุุด 

ผู�สุอนจำาเปน็ต�องมคีิวามรู�คิวามเข้�าใจเกี�ยวกับการจัดการเรียนรู�ตามแนวสุะเตม็ศึกษาโดยจัดการเรียนรู�ในชั�นเรียน

ให้�สุอดคิล�องกับคิวามสุนใจข้องผู�เรียนและบริบทิข้องชั�นเรียน (มห้าวิทิยาลัยราชภัฏิบุรีรัมย์, 2562, น. 12) 

ผลการวิจัยข้องเจษฎา ชวนะไพศาล และคิณะ (2560, น. 297) พบว�า ปัญห้าอุปสุรรคิในการพัฒินาคิวามสุามารถ์

ด�านทัิกษะสุะเต็มศึกษาอันดับสุองรองจากเวลาไม�เพียงพอ ค่ิอ คิวามไม�สุนใจและไม�ตั�งใจเรียนข้องผู�เรียน ซึึ่�งเกี�ยว

เน่�องจากการจัดการเรียนรู�ข้องคิรู

 คิวบคูิ�ไปกับการพัฒินาคิรู สุถ์านศึกษาต�องสุนับสุนุนงบประมาณ วัสุดุ อุปกรณ์ และสุร�างข้วัญกำาลังใจ

แก�คิรูในการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา ให้�มีคิวามก�าวห้น�าทิางตำาแห้น�งวิชาการห้ร่อวิทิยะฐานะ ตำาแห้น�งงาน 

และการขึ้�นเงินเด่อน เพราะคิรูผู�สุอนแบบสุะเต็มศึกษาต�องเป็นผู�ทีิ�มีคิวามมุ�งมั�น เสีุยสุละ ทุิ�มเทิกับการสุอนจึงจะ

ประสุบผลสุำาเร็จในการสุอนแบบสุะเต็มศึกษา การสุร�างข้วัญกำาลังใจแก�คิรูอีกทิางห้นึ�ง ค่ิอ ผู�บริห้ารสุถ์านศึกษา

เอาใจใสุ� ดังนั�น สุถ์านศึกษาต�องมีการนิเทิศ กำากับ ติดตาม แลกเปลี�ยนเรียนรู� และประเมินผลการจัดการ

เรียนการสุอนและกิจกรรมสุะเต็มศึกษา ตลอดจนนำาผลการประเมินมาเป็นข้�อมูลในการพัฒินาการบริห้ารและ

การจัดการเรียนการสุอนสุะเต็มศึกษาข้องสุถ์านศึกษาให้�ดียิ�งขึ้�น
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ข้�อเสนอแนะ

 ข้�อเสนอแนะการนำาผลการวิจััย่ไปใชิ�

 นอกจากข้�อเสุนอแนะเชิงนโยบายทีิ�ได�เสุนอข้�างต�นแล�ว ข้อเสุนอแนะเพ่�อยำ�าและเสุนอแนะเพิ�มเติม

ในการนำาผลการวิจัยไปใช� ดังนี�

 1.  สุำานักงานเลข้าธิการสุภาการศึกษาและกระทิรวงศึกษาธิการคิวรเสุนอรัฐบาลกำาห้นดนโยบายให้�มี

การบูรณาการองค์ิคิวามรู�แบบสุะเต็มศึกษาในสุถ์านศึกษาต�อไป โดยระดับชาติ ระดับกระทิรวง และระดับพ่�นทีิ�มี

การปรับเปลี�ยนบทิบาทิและแนวทิางการดำาเนินนโยบายตามข้�อเสุนอเชิงนโยบายทีิ�เสุนอข้�างต�น  

 2.  ผู�บริห้ารสุถ์านศึกษาและคิรูในด�านการตระห้นักเห็้นประโยชน์และการรับดำาเนินการอย�างต�อเน่�อง 

นอกจากนี� สุถ์านศึกษาคิวรให้�ผู�ปกคิรองและชุมชนเข้�ามามีสุ�วนร�วมในการบูรณาการเน่�อห้าต�อทีิ�บ�านห้ร่อภายใน

ชุมชน ย�อมทิำาให้�เกิดการเช่�อมโยงทีิ�มีประสิุทิธิภาพมากขึ้�น 

 3.  คิวรมีการกำาห้นดเกณฑ์์การประเมินสุถ์านศึกษาทีิ�จดัการเรียนการสุอนแบบสุะเต็มศึกษาทีิ�ด ีกำาห้นด

เป็นสุถ์านศกึษาและคิรตู�นแบบ มีการให้�รางวลัและให้�ใช�ประโยชนจ์ากการเปน็สุถ์านศกึษาและคิรตู�นแบบในการ

ประเมินคิวามก�าวห้น�าทิางตำาแห้น�งและวิทิยฐานะ 

 ข้�อเสนอแนะการวิจััย่ค์รั�งต่็อไป

 คิวรมีการวิจัยประเมินและติดตามนักเรียนทีิ�จบจากการเรียนการสุอนด�วยสุะเต็มศึกษาในการศึกษาต�อ

และการดำารงชีพห้ลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา โดยศึกษาองค์ิรวมทัิ�งห้มด ทัิ�งผลการเรียน 

การประกอบอาชีพ บุคิลิกลักษณะ และการสุร�างผลงานทีิ�เป็นประโยชน์ต�อชุมชนและประเทิศชาติ และเพิ�ม

การศึกษาเชิงลึกกับกลุ�มนักเรียนและผู�ปกคิรอง เช�น การสุนทินากลุ�ม การสัุมภาษณ์เชิงลึก เป็นต�น

กิต็ติ็กรรมประกาศึ

 งานวจัิยนี�ได�รับคิวามอนเุคิราะห้อ์ย�างดยีิ�งจากสุำานักงานเลข้าธกิารสุภาการศกึษาทีิ�ให้�การสุนบัสุนุนทุิน

ดำาเนินการวิจัย และได�อนุญาตให้�นำาผลการวิจัยมาเขี้ยนเป็นบทิคิวามวิจัยเพ่�อเผยแพร�  คิณะวิจัยข้อข้อบคุิณมา ณ 
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