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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงาน 
โครงการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ได้แก่ ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษา และข้าราชการครูจากโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่าย และครูโรงเรียน
ศูนย์สะเต็มศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 คน ระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2562 

จากการอบรมและสัมมนาครั้งนี ้แบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ จ านวน ๑๐ หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. Teacher training in Finland / ITE at Helsinki University Teacher Training School 
2. Integration -Step by step - guide to successful pedagogical products 
3. The role of practical activities in Science Education 
4. ICT in Education 
๕. An overview of phenomenon based learning 
๖. Teaching and learning methods of phenomenon based learning 
๗. Implementation of phenomenon based learning 
๘. The evaluation of phenomenon based learning 
๙. School visit : Auroran Koulu in Espoo  
๑๐. School visit : Etelä Tapiola Lukio in Espoo 

 โดยคณะผู้จัดท ารายงานมีข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์
เป็นฐานในประเทศไทยดังนี้ 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานนั้น จุดเด่นคือการจัดการเรียนรู้ แบบ active 
learning และ สหวิทยาการ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ซึ่ง ในประเทศไทยมีการน าการเรียนการสอนแบบ 
active learning อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการน า สหวิทยาการมาใช้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากมาปรับใช้ในประเทศไทย 
ครูจะต้องวางแผนเป็นล าดับขั้นคือการเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนเองก่อน แล้ว
ท าการศึกษาวิจัย ว่ามีจุดดีจุดเด่นอย่างไร จากนั้นก็ขยายผลต่อไปในระดับโรงเรียน(น าร่อง) และระดับประเทศ 
นอกจากนี้ในการวางแผนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ก็ให้น าหลักการ PEE เข้ามาช่วยในการวาง
แผนการสอน 
 ๒. ต้นแบบการจัดการเรียนรู้  ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูมีการน าไปใช้ในห้องเรียนได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ยังมีจ านวนไม่
มาก ซึ่งครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเก่า เหมือนภาพที่ครูเคยเห็นมาในตอนสมัยเรียน และมีการยึดติดกับ
เนื้อหาวิชามากกว่าการฝึกทักษะ กระบวนการ จากการสังเกตชั้นเรียนในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มี
คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ยิ่งเห็นได้ว่าครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม  Active 
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learning ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ Phenomenon based learning ท าให้ผู้เรียนได้เห็น
ความเชื่อมโยงของเรื่องที่เรียนในห้องเรียนกับชีวิต และเห็นความเกี่ยวโยงกันของความรู้ในวิชาต่างๆ  และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆของผู้เรียน 
 ๓. บรรยากาศการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กล่องชาร์จแท็บเล็ต โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย  ในประเทศไทย
ต้องยอมรับว่ายังมีห้องเรียนอีกจ านวนมากที่ขาดอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเหลื่ อมล้ าของคุณภาพ
การศึกษา 
 ๔. พฤติกรรมเชิงบวกของครูที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก เห็นได้จากครูรอคอย/ยอมรับค าตอบ
ของผู้เรียน ไม่ตัดสินว่าค าตอบนั้นถูกผิด แต่จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดออกมาและให้ค าชมเชย
อยู่เสมอ ซึ่งยังมีครูไทยอยู่จ านวนหนึ่งที่จัดการชั้นเรียนด้วยพฤติกรรมเชิงลบท าให้สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 
และท าให้เด็กไม่กล้าแสดงออก 
 ๕. ส าหรับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษานั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการ
ประยุกต์ใช้กับการรเรียนการสอนในประเทศไทย เนื่องด้วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรื อร้นในการ
เรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน โดย
สังเกตว่ากระบวนการที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์นั้น มีกระบวนการที่ไม่ค่อยแตกต่างจากไทยมากนักเพียงแต่มี
การใช้อย่างจิงจังมากกว่า และหัวข้อท่ีใช้ในการศึกษาก็มีความกว้างและสอดคล้องกับปัญหาในระดับโลกและมี
การเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น การปรับให้เข้ากับประเทศไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากมาก
นัก โดยน่าจะสามารถส่งเสริมผ่าน กิจกรรม STEM เพียงแต่มีการปรับแนวคิดและหัวข้อให้กว้างขึ้น 
 ๖. จากการศึกษาดูงานพบว่าการใช้ ICT ในด้านการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์และ
โรงเรียนที่มีความพร้อมในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้ใช้
ประโยชน์ของระบบ ICT ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ การติดตามนักเรียนทั้งด้านการเข้า
เรียน การส่งงาน การท าแบบฝึกหัด และผลการเรียน ซึ่งนักเรียนสามรถติดต่อได้อย่างง่าย สะดวก โรงเรียน
บางแห่งใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น Facebook Line Youtube สื่อ
หรือบทเรียนออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน Office 365 เกมส์ออนไลน์ ฯลฯ  แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่ง
น าเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางท่ีผิดๆ  เช่น เล่นเกมส์ หรือเข้าเวปไซต์ท่ีไม่เหมาะสม  
 ๗. กระทรวงศึกษาธิการมีแผนหลักในเรื่องการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ ICT ตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะประกอบด้วยเรื่องส าคัญ เช่น 
ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล การจัดเก็บและเรียกใช้ ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ และ
การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลความรู้และการใช้
เครือข่ายค้นคว้า วิเคราะห์ภาษาคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งกรอบหลักสูตรดังกล่าว จะมีความ
ยากง่าย เป็นขั้นตอน ครู อาจารย์ จะเป็นส่วนส าคัญมากที่จะพัฒนาความรู้ กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ให้
เด็กเรียนอย่างเข้าใจและสนุกสนาน รวมทั้งใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการท างานของครู อาจารย์ เด็ก
และผู้ปกครองที่เก่ียวข้องทุกคน  
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 ๘. การจัดสถานที่ ในฟินแลนด์ มีรูปแบบที่ก าหนดให้สถานที่ในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่
จะเล่น มุมพักผ่อน เรียนรู้ หรือมุมที่เป็นส่วนตัวแก่นักเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ
เน้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงตัวตนของตนเอง หรือเลือกท าในสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างหลากหลาย 
 ๙. การบริหารจัดการในโรงเรียนที่เน้นความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการให้พ้ืนที่แลกเปลี่ยน
ระหว่างครูกับนักเรียน และครูกับครูด้วยกัน 
 ๑๐. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ก าหนดสถาณการณ์ หรือ ประเด็น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และระหว่างเพ่ือนนักเรียนกับครู โดยให้การ
ยอมรับในทุกความคิดเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของกระบวนการประชาธิปไตย ที่ถูกปลูกฝังในห้องเรียน โดย
ไม่เน้นการแข่งขันว่าเพือ่ให้ได้ผลการประเมินที่สูงกว่า 
 ๑๑. การประเมินผลการเรียน ควรแบ่งสัดส่วนเป็น สมรรถนะ เนื้อหา และการประยุกใช้ ให้มีความ
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางในการน าเนื้อหา และสมรรถนะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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กิตติกรรมประกำศ 

 
 โครงการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาก
ปราศจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ศึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 
 กราบขอบพระคุณ ท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มอบ
นโยบายและโอกาสในการเรียนรู้แก่คณะผู้จัดท ารายงาน  
 ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.วันชัย ธงชัย ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ ที่ให้ค าปรึกษา และมอบ
แนวคิดท่ีมีประโยชน์ตลอดการเดินทาง 
 ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.โชติมา หนูพริก ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถ
พิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่ประสานงานกับหน่วยจัดอบรม และอ านวยความสะดวก 
จนสามารถท าให้งานครั้งนี้ส าเร็จลงได้อย่างประทับใจทุกภาคส่วน 
 ขอบพระคุณอาจารย์นพดล หอทอง และอาจารย์พัชรา พุ่มพชาติ ที่ประสานงาน University of 
Helsinki และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทยและประเทศฟินแลนด์จนสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้
ครั้งนี ้
 ขอขอบคุณคุณดารากร  เพ็ญศิริ นักวิเทศสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ที่คอยประสานงาน อ านวยความสะดวกด้านการสื่อสาร และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ในอบรมสัมมมาในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากและ ทีม Facilitators จาก The Normal Lyceum of Helsinki,  
Faculty of Behavioral Sciences in University of Helsinki ทุกท่านที่จัดการอบรมและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ท าให้เข้าใจ Phenomenon based learning มากยิ่งขึ้น 
 และในท้ายที่สุดขอขอบคุณคณะเดินทาง และผู้อยู่เบื้องหลังที่ไม่อาจเอ่ยนามได้หมดสิ้นที่ให้โอกาสใน
การพัฒนาตนเองเพ่ือร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยต่อไป 
 

คณะผู้จัดท ารายงาน 
เมษายน 2562 
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จ 

ค ำน ำ 
 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงาน 
โครงการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการใน
ครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษา และข้าราชการครูจากโรง เรียนแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่าย  
ครูโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 19 คน ระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2562  
 บัดนี้การอบรมสัมมนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะผู้เข้าร่วมอบรมจึงจัดท ารายงานฉบับนี้
ขึ้นเพ่ือสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไว้ในภาคผนวก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้สนใจส าหรับศึกษาเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
อบรมครั้งนี้  
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- บทบาทส าคัญของครูในการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 22 
- การแสดงตัวอย่างกิจกรรม ที่ใช้การสอนแบบ กิจกรรมเชิงปฏิบัติซึ่งใช้การเรียนรู้แบบ
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22 
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- ด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในห้องเรียน  24 
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- การจัดห้องเรียน 29 
- การสังเกตชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 วิชาวิทยาศาสตร์ 30 
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๑ 

รำยงำนโครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ณ University of Helsinki  

ประเทศฟินแลนด์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ด าเนินงาน
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย  นักประดิษฐ์ 
คิดค้น ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพระดับสากล มีโรงเรียนในโครงการ 220 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ นั้น ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญ ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะครูผู้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียน จึงเห็นควรส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์   ซึ่งเป็นประเทศที่มีการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการศึกษาดีที่สุด จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ให้กับครูวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ โดยกิจกรรม
สอดคล้องกับจุดเน้น สพฐ. และสนองนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับการศึกษา
ขั ้น พื ้น ฐ าน  และ  STEM Education ที ่บ ูรณากา ร คว า มรู ้ร ะ ห ว ่า ง ศ า สต ร ์ก ับว ิทยาการต ่างๆ 
ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที ่เคยได้ขอเสนอ
งบประมาณจากส านักงบประมาณไว้  

ครูผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นต้นแบบ ในการ
จัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ
สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้  มาขยายผลให้กับครูในโครงการ ทั้ง 220 โรงเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบคดิ
เชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Thinking) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project- based 
Learning) การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ (Science Communication) และวิทยาการค านวณ (Computing 
Science) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์ในสาขาวิชาต่างๆ อีกทั้งยังท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยดีเสมอมา ทั้งนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ประสานกับ University of Helsinki แล้ว และทาง
มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้วยความยินดียิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร สพฐ. 
นักวิชาการศึกษา และข้าราชการครูจากโรงเรียนแม่ข่ายทั้ง 9 เครือข่าย และครูโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา รวมทั้งสิ้น 19 คน 
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. 
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๒. นายวันชัย ธงชัย  ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย ์
๓. นางสาวโชติมา หนูพริก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๕. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ครูช านาญการช่วยราชการ สวก. 
๖. นายนพพร แสงอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๗. นางสุภารัตน์ น้อยนาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
๘. นางสาวศุภวิตา จรรยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
๙. นายธนกฤต   เลิศล้ า    ครูช านาญการ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 
๑๐. นางสาวมณิศา ชื่นจิต  ครูช านาญการ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
๑๑. นางสาวเกวลินทร์ ท่วมกลาง ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
๑๒. นางสาวศิวพร ศรีจรัญ ครูช านาญการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 
๑๓. นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูช านาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
๑๔. นางสาวพัชราภรณ์ ทองนาค ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๑๕. นางสาวปริดา โชติเชย ครูปฏิบัติการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๑๖. นายธวัช แพรกทอง  ครูปฏิบัติการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
๑๗. นายระชานนท์ ศรีเพชร  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
๑๘. นางสิริรัตน์ ประจักษ์ววิทย์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
๑๙. นางดารากร เพ็ญศิริ  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
จากการอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ ได้ท าการสรุปองค์ความรู้
ออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ จ านวน ๑๐ หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1. Teacher training in Finland / ITE at Helsinki University Teacher Training School 
2. Integration -Step by step - guide to successful pedagogical products 
3. The role of practical activities in Science Education 
4. ICT in Education 
๕. An overview of phenomenon based learning 
๖. Teaching and learning methods of phenomenon based learning 
๗. Implementation of phenomenon based learning 
๘. The evaluation of phenomenon based learning 
๙. School visit : Auroran Koulu in Espoo  
๑๐. School visit : Etelä Tapiola Lukio in Espoo 
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(ก) 

  
(ข) (ค) 

ภำพที่ 1 ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษา และข้าราชการครูผู้เข้าร่วมโครงการ 
(ก) ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษาเข้าพบนายนพพรอัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศ

ฟินแลนด์ 
(ข) การประชุม After Action Review (AAR) 

(ค) ผู้บริหาร สพฐ. นักวิชาการศึกษารับวุฒิบัตรการอบรมจาก University of Helsinki 
 
โดยแต่ละหัวข้อจะมีผู้รับผิดชอบสรุปองค์ความรู้ (ภาคผนวก ค) แล้วน าเสนอในการประชุม After Action 
Review (AAR) ทุกวันที่เข้ารับการอบรมและสัมมนา แล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริบทของประเทศ
เพ่ือน าแนวคิดมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อดังนี้  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔ 

1. An overview of phenomenon based learning 
(ภำพรวมของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฎกำรณ์เป็นฐำน) 

 
วิทยำกร 
 1. Mr.Taneli Nordberg 
 2. Mr.Ilkka Ahola-Luttila 
 
กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฎกำรณ์เป็นฐำน (Phenomenal based learning : PhBL)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL) หมายถึง  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์ต่าง ๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยอาศัย
แนวคิดพ้ืนฐานที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง (Constructivism) ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active learning) เช่น การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) การเรียนรู้โดย
ใ ช้ โ ค ร ง ง า น เ ป็ น ฐ า น  ( Project based learning)  ฯ ล ฯ  โ ด ย ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ  PhBL 
 เป็นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary Integration)  
 ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานนั้นคือ เน้นการเรียนรู้แบบ 
สหวิทยาการ ( Inter Disciplinarity) โดยไม่แบ่งรายวิชาเหมือนการจัดการศึกษาทั่วไป และเรียนรู้ผ่าน
ปรากฏการณ์ที่เป็นสภาพจริง (ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน หรือปรากฏการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้น) โดยในการเรียนรู้นั้นจะเน้นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เช่น ใช้กระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบ ปัญหาเป็นฐาน เน้นให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง ได้สังเคราะห์ความรู้ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง  
 ทั้งนี้ในประเทศฟินแลนด์ก็ได้ปฏิรูปการศึกษาในประเทศ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ซึ่งสิ่งที่
เปลี่ยนไปในระบบการศึกษาอย่างชัดเจน คือ   

1. ในหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์ได้มีการก าหนดให้ ในหนึ่งปีการศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียนรู้
แบบ PhBL อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 2. คณะครูจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เข้ากับบริบทเพ่ือท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับรายวิชาของตนเอง (Cross curricular learning) 
 3. สาระวิชาต่าง ๆ ยังคงแยกสอนตามรายวิชา แต่เน้นการบูรณาการระหว่างรายวิชามากขึ้น  
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(ก)  

     
(ข)  

ภำพที่ ๒ การอบรมและสัมมนา An overview of phenomenon based learning 
(ก) บรรยากาศการอบรมและสัมมนาภายในห้องเรียน  

(ข) วิทยากรอธิบายในหัวข้อ An overview of phenomenon based learning 
 

แนวคิดต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PhBL  
 1. Responsibility ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท างานที่ได้รับมอบหมายโดยครูต้องวางแผน
อย่างรอบคอบว่างานที่มอบหมายนั้นท้าทาย และเหมาะสมต่อความสามารถของผู้เรียน 
 2. Moving school เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมเชิงกายภาพ (Physical 
activity) ซึ่งผู้เรียนสามารถสังเกตปรากฏการณ์ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าและปฏิบัติได้ เพ่ือน าไปเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ที่ค้นคว้าเพิ่มเติมในการท าความเข้าใจ ตีความ และลงข้อสรุปจากปรากฎการณ์นั้น ๆ  
 3. Interaction between school and parents ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน  
 4. The structure of the school day เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
กับเนื้อหา 
 5. Action based learning การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ เช่น บทบาทสมมติ (role play) 
การแสดง (drama) การอภิปราย (debate) ความร่วมมือร่วมใจ (Co-operative) 
 6. New technology มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดกาเรียนรู้ 
 7. Together ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนต่างอายุสามารถจับกลุ่มหรือข้ามระดับชั้น เพ่ือเรียนรู้
ร่วมกันได้ และเมื่อมีการจับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุต่างกันหรือข้ามระดับชั้น นักเรียนที่มีอายุมากกว่าจะ
รับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 
 8. Alternative to working in a traditional classroom นักเรียนสามารถเลือกสถานที่ในการ
เรียนได้ซึ่งอาจเป็นภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนขึ้นอยู่กับลักษณะการท างานรวมถึงธรรมชาติของวิชาที่
ได้รับการมอบหมายชิ้นงานนั้น 
 9. Feedback มีการสะท้อนผลโดยใช้ลักษณะการสะท้อนผลเชิงบวกเพ่ือกระตุ้นนักเรียนสามารถ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสม 
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ประเด็นในกำรอภิปรำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฎกำรณ์เป็นฐำน (Phenomenal based 
learning : PhBL) 
 1. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน 
 ตอบ ครูมีบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนได้สังเกต ตั้งค าถาม โดยน าบริบทหรือปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นมาเป็นสิ่งเร้าความสนใจ ให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  
 2. สิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรคืออะไร  
 ตอบ ปรากฎการณ์ที่น ามาเป็นบริบท 
 3. สิ่งที่จ าเป็นที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based 
learning : PhBL) มีประสิทธิภาพคืออะไร  
 ตอบ ปรากฏการณ์ที่น ามาเร้าความสนใจนักเรียนจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ได้หลายวิชา และ
ท าให้นักเรียนได้เข้าถึงแก่นของความรู้จริง ๆ  
 4. ท าไมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : PhBL)  
จึงส าคัญต่อระบบการศึกษา  
 ตอบ เพราะเป็นการเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้  
 5. ท าไมจึงต้องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน (Phenomenal based learning : 
PhBL)  
 ตอบ นักเรียนได้ท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และสามารถน าความรู้ไปอธิบายหรือ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ท าให้การเรียนรู้นั้น ๆ มีความหมาย และคงทน  
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๗ 

 

ภำพที่ ๓ การจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ใช้ปรากฎการณ์ใกล้ตัวของนักเรียน ซี่งต้องมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตร มาจัดการเรียนรู้ และกระตุ้นให้นักเรียนขยายของเขตองค์ความรู้ของตนจนเกิดเป็นสมรรถนะ 

 

ภำพที่ ๔ พ้ืนฐานส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL  
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2. Teaching and learning methods of phenomenon based learning 
(กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฎกำรณ์เป็นฐำน) 

 
วิทยำกร 
 1. Mr.Taneli Nordberg 
 2. Mr.Ilkka Ahola-Luttila 

 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ PhBL  
 1. เลือกปรากฏการณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ซึ่งต้องมีลักษณะเป็นปรากฏการณ์ที่ใกล้ตัว
นักเรียน หรือมีความส าคัญต่อชีวิตของนักเรียน โดยอาจเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว ก าลังเกิดขึ้น หรือ
ก าลังจะเกิดข้ึนก็ได้ ซึ่งปรากฏการณ์นี้ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
 2. ใช้กระบวนการ PEE ในการจัดการเรียนรู้ปรากฏการณ์ที่เลือก โดยแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 P (Planning) คือ การวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างครูผู้สอน
ในแต่ละวิชาเริ่มต้นจากการคัดเลือกเนื้อหาจากมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันได้ แล้ว
ร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมต่อธรรมชาติวิชานั้น ตัวอย่างเช่นวิชาสังคมศึกษาและ
วิทยาศาสตร์ที่รวมการจัดการเรียนรู้เรียนฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยยกประวัติศาสตร์ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มา
จัดการเรียนรู้ร่วมกับการค้นพบองค์ประกอบของอะตอมจนถึงการน าเอาความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาระเบิดปรมาณู 

2.2 E (Execution) คือ การด าเนินการจัดการเรียนรู้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองโดยการค้นคว้าอย่างหลากหลาย ออกแบบการประเมินเชิงปฏิบัติในการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง
อภิปรายโต้เถียงเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาความรู้ของตนเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งให้แรงเสริมทางบวกแก่นักเรียนให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจและกล้าที่แสดงความเป็น
ตัวตนของตนเอง 

2.3 E (Evaluation) คือ การประเมิน เป็นการประเมินระหว่างเรียนที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการ
ของผู้เรียน โดยมีลักษณะการประเมินที่หลากหลาย เช่นการประเมินโดยครู เพ่ือน ผู้ปกครอง และผู้เรียน
ประเมินตนเอง จุดมุ่งหมายของการประเมินที่ไม่ใช่มุ่งเน้นเกรดหรือผลการเรียน แต่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
ตัวเองยิ่งขึ้น โดยที่ทุกคนสามารถพัฒนางานของตนเองในกรอบที่ก าหนด ซึ่งการประเมินอาจก าหนดคะแนนให้
อยู่ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งแต่มีการประเมินร่วมกันของครูมากกว่าหนึ่งคน หรือก าหนดให้อยู่ในรายวิชาทั้ง
สองวิชาก็ได้ตามความเหมาะสม 
 
ขั้นตอนกำรท ำปฏิบัติกำร (Work shop) 
 วิทยากรได้ยกตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม PhBL โดยใช้กระบวนการ PEE เช่น เรื่อง Translation 
(การแปล) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาส าหรับนักเรียนเกรด 8 (หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2) 
จ านวน 25 คน ในรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาฟินนิช (ภาษาราชการของฟินแลนด์) มีการมอบหมายงาน
ให้กบันักเรียนเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม โดยให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฟินนิชในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ของวรรณกรรมทางภาษาแบบต่าง ๆ เช่น นวนิยาย (Fiction) เรื่องจริง สารคดี อัตชีวประวัติคนส าคัญ (Non-
Fiction) กวีนิพนธ์ (Poetry) เนื้อเพลง (Lyrics) และค าบรรยายใต้ภาพยนต์หรือละคร (Subtitles) เป็นต้น 
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โดยใช้เวลาในการจัดการจัดการเรียนการสอน 2 คาบ/สัปดาห์ มีการเรียน 4 หน่วย/สัปดาห์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
14 สัปดาห์ โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีการก าหนดหัวข้อเพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมตามที่
กล่าวมาข้างต้น (“Theme of the week”) หลังจากด าเนินกิจกรรม Phenomenon ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจะ
มีการประเมินผลทั้งครู นักเรียน และกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด ว่าจัดอยู่ในล าดับใด และกิจกรรมดังกล่าว
มีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
 จากนั้นวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มและออกแบบกิจกรรม PhBL โดยใช้กระบวนการ 
PEE มากลุ่มละ 1 เรื่อง โดยวิทยากรได้ยกตัวอย่างหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ ตัวแทนในสังคม (Agent in society) 
เที่ยวรอบโลก (Trip around the world) ความเท่าเทียม (Equality) น้ าและอาหาร (Water and food) และ
บ้านเกิดของฉัน (My hometown) แล้วให้แต่ละกลุ่มลองก าหนดหัวข้อเรื่องที่ตนเองสนใจ ซึ่งแต่ละกลุ่ม
ก าหนดหัวข้อเรื่องได้หลากหลายแตกต่างกัน เช่น ของเสียที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ปัญหาฝุ่นละออง เป็นต้น 
จากนั้นวิทยากรได้สลับหัวข้อของกลุ่มตนเองให้กลุ่มอ่ืน แล้วให้เอาหัวข้อที่ได้จากกลุ่มอ่ืนมาออกแบบกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการ PEE 
 

  
(ก) (ข) 

ภำพที่ ๕ การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ใช้กระบวนการ PEE 
(ก) วิทยากรอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ใช้กระบวนการ PEE 

(ข) ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มและออกแบบกิจกรรม PhBL โดยใช้กระบวนการ PEE  
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ภำพที่ ๖ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL และสรุปแนวคิดของกระบวนการ PEE  
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3. Implementation of phenomenon base learning 
(กำรน ำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบประสบกำรณ์เป็นฐำนลงสู่กำรปฏิบัติ) 

 
วิทยำกร 
 1. Dr. Lasse Hongisto 
 2. Dr. Johanna Jauhiainen 
 
ขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงรำยวิชำ  

การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นฐานลงสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากองค์ความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆ อย่างลุ่มลึก ซี่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการทั้งในสาขา
เดียวกันและภานนอกสาขาวิชา โดยสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้  

1. ครูที่ต้องการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1.1 ความรู้ในโลกสามารถหาได้จากมุมมองที่แตกต่างกัน แต่มีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกัน 
1.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความรู้ได้ลุ่มลึกขึ้นจากการเรียนรู้ผ่านความแตกต่างขององค์ความรู้

และธรรมชาติวิชาในแต่ละสาขา 
1.3 ทุกรายวิชามีธรรมชาติวิชาแตกต่างกัน แต่มีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
1.4 บางรายวิชามีเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และสามารถน ามาจัดการเรียนรู้ร่วมกัน

ได ้
2. ความต้องการพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างรายวิชาสามารถด าเนินการ โดยมีเงื่อนไขส าคัญ ๓ ประการได้แก ่
2.1 ต้องมีครูมากกว่า 1 สาขาวิชามาร่วมออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผลการ

เรียนรู้ร่วมกัน 
2.2 ต้องมีการท างานร่วมกันเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตรเปิดกว้างในการจัดการเรียนรู้ร่วมกันให้กับ

ผู้เรียน 
2.3 ต้องจัดโครงสร้างหลักสูตร และก าหนดตารางเรียนร่วมกัน โดยอาจเป็นภาคเรียนละ 1 ครั้ง ปี

การศึกษาละ 1 ครั้ง หรืออย่างอ่ืนตามความเหมาะสมและบริบทของสถานศึกษา 
3. การเลือกวิธีการสอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา ตัวอย่างเช่น  

3.1 การพรรณา (Narrative) ใช้เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านการอธิบายที่เป็นล าดับขั้นตอนและ
เชื่อมโยง องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการอธิบายโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จากนั้นจึงตีความและวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือจากค าอธิบายต่าง ๆ แล้วลงข้อสรุปร่วมกัน 

3.2 การสอนแบบ Story line ใช้เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้ค าถามขยายขอบเขต
ความรู้ ของผู้เรียนเพ่ือผู้เรียนท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัว โดยมีการเรียงล าดับเหตุการณ์และ
ค าถามจากง่ายไปยาก ซึ่งจะท าให้มีความน่าสนใจในการเรียนรู้และส่งเสริมต่อเจตคติค่านิยมทักษะและความรู้
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ของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนสามารถแสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ 
เพ่ือสื่อสารให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 

 
ตัวอย่ำง  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมระหว่ำงวิชำฟิสิกส์และวิชำประวัติศำสตร์ 

ตัวอย่างนี้ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกันระหว่างวิชาประวัติศาสตร์และฟิสิกส์ ซึ่งเกิดขึ้น
โดย ครูสองคนที่มีความสนใจในบทบาทของประวัติศาสตร์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ และบทบาทของวิทยาศาสตร์
ในหน้าประวัติศาสตร์ โดยใช้สงครามโลกครั้งที่สองและช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนา
ความรู้ด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์ มาใช้กระตุ้นความสนใจ เพ่ือให้นักเรียนท าความเข้าใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับผลของ
เศรษฐกิจและสังคมต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และผลของวิทยาศาสตร์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และเศรษฐกิจ   และให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับต าแหน่งประเทศเกิดของนักวิทยาศาสตร์บนแผนที่โลก 

ตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญ ได้แก่ การขยายอ านาจของนาซีเยอรมัน การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กัมมันตรังสีและโครงสร้างอะตอม แนวคิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) ก่อนและหลังการเกิดสงครามโลก 

การจัดการเรียนรู้ครั้งนี้จัดให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นเตรียมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีความรู้พ้ืนฐานด้าน
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑. ท าการทดลองเรื่อง การเบนของรังสีแอลฟาในสนามแม่เหล็ก 
๒. แบ่งกลุ่มผู้เรียน กลุ่มละ 3 คนและเลือกหัวข้อที่นักเรียนสนใจ 
๓. ผู้เรียนมีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่ร่วมกันให้ความรู้อภิปรายโต้แย้งรวมทั้งแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จัดกระท าและน าเสนอข้อมูลภายในกลุ่มของตนเอง เมื่อตกผลึกองค์ความรู้แล้วให้น าเอาความรู้นี้ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนต่างกลุ่มโดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมกันสรุปองค์ความรู้กับ
ผู้เรียน 

๔. ครูให้นักเรียนดู Timeline ค้นพบอะตอม และการคิดค้นนิวเคลียร์ ควบคู่ไปกับการที่ครูวิชา
ประวัติศาสตร์สอนต าแหน่งประเทศเกิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบแต่ละช่วงเวลาบนแผนที่โลก 
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๑๓ 

 

ภำพที่ ๗ การน าการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์เป็นฐานลงสู่การปฏิบัติ  
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4. The Evaluation of Phenomenon Based Learning 
           (กำรประเมินผลในกำรเรียนรู้โดยใช้ปรำกฏกำรณ์เป็นฐำน) 

 
วิทยำกร 
 Ms. Kaisu Otsamo 
 
ลักษณะเด่นของกำรประเมินในประเทศฟินแลนด์ 

จากการอบรมและสัมนนาวิทยากรได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะเด่นของการประเมินผลของประเทศ
ฟินแลนด์ไว้ดังนี้ 

๑. ประเทศฟินแลนด์ไม่มีการวัดผลระดับชาติ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ม.3) แต่จะวัดผล
ระดับชาติ มีการวัดผลเมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยข้อสอบที่ใช้ในการวัดผลเป็น
ข้อสอบข้อเขียน  

๒. ประเทศฟินแลนด์ให้ความส าคัญกับการประเมินผลในชั้นเรียนของครู โดยถือเป็นจุดยุติของการ
ประเมินในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. ครูจะประเมินผลอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ และทักษะ
กระบวนการ ที่สอดดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือประเมินสมรรถนะของนักเรียน 

๔. ครูมีกระบวนการการวัดทักษะและความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้ผลการวัดยืนยันซึ่งกันและ
กันจนมั่นใจในการตัดสินผลของนักเรียน 

๕. การสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับเพ่ือนนักเรียน และการ
สะท้อนผลดดนตัวนักเรียนเอง ในการจัดการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ถือเป็นสิ่งส าคัญ ในการประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 
ลักษณะท่ัวไปของกำรประเมินในประเทศฟินแลนด์ 

๑. ครูเป็นผู้การจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการวางแผนการประเมินผลผลอย่างละเอียดก่อนเริ่มวัดผล
จริงกับนักเรียน 

๒. การวัดผลไม่สามารถแยกออกจากกระบวนการเรียนรู้ได้ ดังนั้นการวัดผลจึงมีการวัดในทุก
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๓. ครูใช้ทฤษฎีของ Krathwohl-Anderson มาใช้ในการวัดด้านความรู้ และกระบวนการ ได้จัด
โครงสร้างในมิติด้านความรู้เป็น 4 ประเภท ได้แก่                                                                                     

  ๓.๑ ความรู้เกี่ยวกับความเป็นจริง (Factual knowledge) ความรู้ในสิ่งที่เป็นจริงอยู่ เช่น ความรู้ 
เกี่ยวกับค าศัพท์ และความรู้ในสิ่งเฉพาะต่างๆ                                           

๓.๒ ความรู้ในเชิงมโนทัศน์ (Conceptual knowledge) ความรู้ที่มีความซับซ้อน มีการจัด
หมวดหมู่เป็นกลุ่มของความรู้ สามารถสรุปสาระส าคัญของเนื้อหาได้                                               

๓.๓ ความรู้ในเชิงวิธีการ (Procedural knowledge) ความรู้ว่าสิ่งนั้น ๆ ท าได้อย่างไร ซึ่งรวมถึง
ความรู้ทางกระบวนการที่ เป็นทักษะ เทคนิค                                                                      
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๑๕ 

๓.๔ ความรู้เชิงอภิปัญญา (Metacognitive knowledge) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทางปัญญาของ    
นักเรียนเอง โดยนักเรียนจะท าความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการแก้ปัญหา ไปจนถึงสามารถประเมิน
ตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถหรือถนัดในด้านใด 

๔. นักเรียนจะเป็นผู้พิจารณาความจริง วิธีการ concepts กระบวนการคิด และความรู้ที่เกิดขึ้นด้วย
ตนเอง โดยครูเป็นเสมือนโค้ชที่กระตุ้นและแนะน า 

๕. ครูใช้อนุกรมวิธานของ Bloom (ปรับปรุง ค.ศ.๒๐๐๑) มาใช้ในการสร้างค าถามเพ่ือประเมินความรู้ 
ได้แก่ 

๕.๑ จ า (Remember) หมายถึง ความสามารถในการดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยความจ าระยะ
ยาวออกมาใช้ 

๕.๒ เข้าใจ (Understand) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดความหมายของคาพูด ตัวอักษร 
และการสื่อสารจากสื่อต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการสอน  

๕.๓ ประยุกต์ใช้ (Apply) หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการหรือน าความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
แต่ละสถานการณ ์

๕.๔ วิเคราะห์ (Analyze) หมายถึง ความสามารถในการแยกส่วนประกอบของสิ่งต่างๆและค้นหา
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบที่มีความเก่ียวข้อง  

๕.๕ ประเมินค่า (Evaluate) หมายถึง ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ์หรือมาตรฐาน  
๕.๖ สร้างสรรค์ (Create) หมายถึง ความสามารถในการรวมส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันด้วย

รูปแบบใหม่ๆ หรือท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต่างจากเดิม 
 

ตัวอย่ำงกำรประเมินผล 
ในการอบรมและสัมมนา วิทยากรได้ยกตัววิธีการประเมินผล ไว้ดังนี้ 
๑. บทสนทนารวม โดยนักเรียนเขียนสมุดบันทึกความรู้ที่ได้จากการเรียนในทุกกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ครูมีการพูดคุย ร่วมวิเคราะห์กับนักเรียนโดยยึดผลจากสมุดบันทึกความรู้จากนักเรียนเป็นหลัก 
๒. การประเมินตนเองของผู้เรียน ซึ่งนักเรียนมีการประเมินตนเอง ในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 

รวมถึงความถนัดในด้านต่างๆ 
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ภำพที่ ๘ ลักษณะเด่นของการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน 
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๑๗ 

 

ภำพที่ ๙ รูปแบบการประเมินที่หลากหลายและความส าคัญของการประเมินในประเทศฟินแลนด์ 
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5. Teacher Training in Finland  
(กำรฝึกหัดครูในประเทศฟินแลนด์) 

 
วิทยำกร 

Ms. Irina Penne 
 
กำรฝึกหัดครูในประเทศฟินแลนด์  
          ในประเทศฟินแลนด์ การผลิตครูให้เป็นคนที่มีคุณภาพนั้น คนที่จะเข้ามาประกอบอาชีพเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมการเป็นครู ณ สถาบันฝึกหัดครู ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในประเทศฟินแลนด์ โดย
การฝึกของสถาบันต่างๆ ก็จะมีพ้ืนฐานในการฝึกที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่บางสถาบันก็จะมีหลักสูตรพิเศษในการฝึก
ด้วย ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับข้อมูลการฝึกหัดครูของสถาบัน Norssi ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของ University of Helsinki  

สถาบันจะมีการคัดเลือกบุคคลที่มาเข้ารับการฝึกอบรม โดยการสัมภาษณ์ ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ 
ที่เหมาะสม และตรวจสอบประวัติด้านต่างๆ โดยเฉพาะประวัติด้านอาชญากรรมจะมีการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด ซึ่งโดยทั่วไปส าหรับการฝึกอบรมในหลักสูตรพ้ืนฐานของการเป็นครูจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ประมาณ 7 – 8 สัปดาห์ โดยเป้าหมายส าคัญในการฝึกอบรมนี้ คือต้องการให้คุณครูฝึกหัดสามารถวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้เหมาะสมกับนักเรียนและดีที่สุด  

จุดที่น่าสนใจประการหนึ่งคือการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาด้าน
การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เข้ามาฝึกหัดครูได้ โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ ต้องเป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต 
และต้องส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าในระดับปริญญาโทขึ้นไปซึ่งต่างกับผู้ที่จบการศึกษาด้านการศึกษา ครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ที่เมื่อจบปริญญาตรีก็สามารสมัครเข้ารับการฝึกได้ 

โครงสร้างการฝึกอบรมประกอบด้วยการฝึกเขียนแผนการสอน (วางแผนการสอนในรูปแบบของตนเอง) 
โดยเมื่อวางแผนการสอนเรียบร้อยแล้ว จะมีการน าแผนการสอนนี้ไปอภิปรายร่วมกันระหว่างคุณครูฝึกหัดและ
คุณครูที่มีประสบการณ์ และระหว่างคุณครูที่สอนวิชาเดียวกัน โดยมีการให้คุณครูฝึกหัดได้เข้าไปสังเกตการ
สอนของคุณครูท่านอ่ืนในห้องเรียนจริง เพ่ือน าเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตไปปรับใช้กับการวางแผนการ
สอนของตนเอง แล้วน าไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนของตนเอง (การฝึกสอน) โดยระหว่างการฝึกสอนคุณครูฝึกหัด
จะต้องเก็บข้อมูลและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนของตนเอง 
โดยการวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะท าในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งในการฝึกหัดนี้ทางสถาบันจะมี
เกณฑ์ในการประเมิน โดยคุณครูฝึกหัดจะต้องผ่านการประเมินทุกขั้นตอนตามเกณฑ์ที่สถาบันวางไว้ ผลการ
ประเมินจะออกมาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน คุณครูฝึกหัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การะประเมินจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม
ใหม่อีกครั้ง เมื่อคุณครูฝึกหัดผ่านการฝึกอบรมก็จะสามารถสมัครเข้าเป็นครูในโรงเรียนได้ โดยผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมจะกลายเป็นคุณครูที่มีคุณภาพ 
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โดยรูปแบบการฝึกหัดครูในประเทศฟินแลนด์นี้ มีลักษณะคล้ายกับการฝึกสอนของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ของประเทศไทย คนที่จะไปเป็นครูจะต้องวางแผนการสอนของตนเอง (เขียน
แผนการสอน) มีการสังเกตการณ์สอนของคุณครูในห้องเรียนจริง และจะต้องฝึกสอนในโรงเรียน ส าหรับ
ประเทศไทยการที่จะผลิตครูให้ได้คุณภาพนั้น ต้องมีการร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และจะต้อง
เพ่ิมมาตรฐานในการฝึกหัดครูให้เข้มข้นมากขึ้น อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกหัดครูให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ ก็จะสามารถท าให้ประเทศไทยมีครูที่มีคุณภาพและพร้อมจะผลิตเด็กท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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6. Integration “Step by step” guide to successful pedagogical products 
(กำรบูรณำกำร “Step by step” แนวทำงสู่ผลส ำเร็จของกำรจัดกำรเรียนรู้) 

 
วิทยำกร  

Mr. Taneli Nordberg 
 
กำรสอนแบบ Step by step 

การสอนแบบ Step by step เป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่ท าทีละขั้นตอนโดยทั้งครูและนักเรียนได้
ร่วมกันลงมือปฏิบัติจริง จากทฤษฎี Self-Determination ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ของมนุษย์ ประกอบไปด้วย 

1. มนุษย์แต่ละคนต้องการอิสระในการแสดงออกด้านต่างๆ (Autonomy) 
2. มนุษย์แต่ละคนต้องการการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน (Relatedness) 
3. มนุษย์แต่ละคนต้องการแสดงความสามารถในแบบของตัวเอง (Competence) 

ในการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้นักเรียนสามารถแสดงความต้องการด้านต่างๆ ออกมาอย่างเต็มที่
นั้นจะสามารถท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีการใช้เทคนิคการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในส่วนนี้ 
ยกตัวอย่างเช่น เกมส์ การแสดง หรือบทบาทสมมติ เป็นต้น  

 

 
ภำพที่ ๑๐ วิทยากรและผู้เข้าอบรมร่วมกันสะท้อนและอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีการจัดการศึกษา 

 
โดยเริ่มต้นครูและนักเรียนจะร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียน และ

ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนด้วยกันเองอาจจะใช้เกมส์เป็นตัวสร้างปฏิสัมพันธ์ในครั้งนี้  
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ภำพที่ ๑๑ การท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกันเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนในฟินแลนด์ 
 

จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาโดยใช้การแสดงบทบาทต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกมาได้
อย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนจดจ าเนื้อหาและสร้างองค์ความรู้ของตัวเองได้ โดยคุณครูจะสอนทีละ
ขั้นตอนโดยเริ่มจากขั้นพ้ืนฐานไปถึงขั้นประยุกต์ (จากง่ายไปยาก) 

 

     
ภำพที่ ๑๒ บรรยากาศในการร่วมท ากิจกรรม 
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๗. The role of practical activity in science education  
(บทบำทของกิจกรรมเชิงปฏิบัติในวิทยำศำสตร์ศึกษำ) 

Johanna Jauhiainen วิทยำกร 
เวลำ  13.00-14.30  

 
กิจกรรมเชิงปฏิบัติในวิทยำศำสตร์ศึกษำ (Practical work in science education) 
 ส าหรับในประเทศฟินแลนด์ การเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ศึกษามุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมในการลง
มือปฏิบัติจริงของนักเรียน โดยจะต้องพิจารณา 3 หัวข้อส าคัญ ดังนี้  
 1. ท าไมต้องใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติ  
  2. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ มีบทบาทอย่างไรในกระบวนการเรียนรู้  
 3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ ประเภทใดท่ีมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้  
 
เป้ำหมำยของกำรใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Aims of practical work in science education)  
 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียนในด้านแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และสามารถอธิบายความ
จริงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง  
 2. เพื่อสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน  
 3. เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการท างานร่วมกัน  
 
บทบำทของกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Role of practical work)  
 1. การมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาบทบาททางทฤษฎี  
 2. สามารถทดสอบและใช้ทฤษฎีในการประเมินค่า  
 3. การแสดงความหมายของแนวความคิด (Meaning first, name afterwards) 
 4. กิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรจะมีเป้าหมายในกระบวนการเรียนรู้ 
 5. ควรจะมีท้ังคู่มือปฏิบัติและจิตพิสัย 
 6. มีแนวโน้มการใช้ค าถามจากปลายปิดเป็นปลายเปิด 
 
กำรเรียนรู้ โดยใช้โครงงำนเป็นฐำนในวิทยำศำสตร์ศึกษำ  (Project based learning in science 
education) 
  การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเป็นวิธีการหรือแนวการสอนอย่างหนึ่งที่นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่ง
จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะ โดยโครงงานที่เรียนรู้ต้องกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและมีความซับซ้อน และครูใช้
ค าถามในการขับเคลื่อนกิจกรรม การลงมือปฏิบัติที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ที่วิทยากรจัดให้โดยมีลักษณะส าคัญ ดังนี้  
 1. มีการใช้การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based learning) เข้ามามีส่วนร่วมในการ
สร้างกิจกรรมเชิงปฏิบัติ (ในที่นี้แสดงการหาค าตอบเกี่ยวกับการตกของวัตถุหรื อการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดย
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญในการคาดการณ์ค าตอบและการทดลองเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบที่ถูกต้อง)  
 2. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอธิบายปรากฏการณ์ นักเรียนร่วมกันตอบ
ค าถามและนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการตอบค าถามที่ครูเป็นผู้ตั้ง 
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 3. นักเรียนจะต้องมีการออกแบบ ลงมือปฏิบัติ สังเกตการณ์และการวิเคราะห์ผลซึ่งจะท าให้นักเรียน
ฝึกการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสในการพูดคุย น าเสนอความคิดและการรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน รู้จัก
การรับฟังและการโต้แย้ง การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถบันทึกสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง  
 
บทบำทส ำคัญของครูในกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็นฐำน (The role of the teacher in project 
based learning)  
 1. ครูเป็นผู้ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
 2. ครูควบคุมการบริหารจัดการห้องเรียน 
 3. ครูยอมรับปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ได้  
 ยกตัวอย่างการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการตกของวัตถุในทางฟิสิกส์ โดยให้นักเรียน
รวมกันท านายหรือคาดการณ์ และสังเกตการณ์สิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้ค าถามในการขับเคลื่อน คือ ท าไมวัตถุต่าง
ชนิดกันบางครั้งตกพร้อมครั้ง บางครั้งตกไม่พร้อมกัน นักเรียนมีส่วนรวมในการหาค าตอบของปรากฎการณ์ที่
เกิดข้ึน  
 ยกตัวอย่าง ไอซี โปรเจค (I See-project) ซึ่งเป็นโครงการในระดับนานาชาติมุ่งเน้นความส าคัญกับ
ทักษะในอนาคต : การคิดการวางแผนเพ่ือรับมือกับความเสี่ยง การคิดนอกกรอบ การจัดการกับความไม่
แน่นอน การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การอภิปราย โต้เถียง โดยมีหัวข้อที่ส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum computer)  
 
กำรแสดงตัวอย่ำงกิจกรรม ที่ใช้กำรสอนแบบ กิจกรรมเชิงปฏิบัติซึ่งใช้กำรเรียนรู้แบบโครงงำนเป็นฐำน 
 เป็นกิจกรรมในวิชาฟิสิกส์ที่มุ้งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้ความเร่งเนื่องจากแรง
โน้มถ่วงของโลก โดยในกิจกรรมได้มีการยกตัวอย่างวัตถุซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกัน คือ 
 1. ก้อนโลหะขนาดเล็กต่างชนิดกันสองก้อน 
 2. กระดาษท่ีใชห่อขนม หลากหลายชนิด 
โดยมีชั้นตอนคือครูจะเป็นผู้ตั้งค าถาม ว่านักเรียนคิดว่า  
 1. ระหว่างวัตถุสองก้อน คิดว่าใครจะตกถึงพ้ืนก่อน 
 2. ระหว่างกระดาษกับก้อนโลหะใครตกถึงพ้ืนก่อน 
 3. ระหว่างกระดาษหนึ่งแผ่นกับกระดาษซ้อนกันหลายแผ่น ใครจะตกถึงพ้ืนก่อน 
เมื่อนักเรียนตอบค าถามโดยใช้วิธีการคาดเดาเสร็จแล้ว หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนทดลองดูว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้
นั้นถูกต้องหรือไม่ แล้วจึงให้วิเคราะห์ร่วมกันในกลุ่ม เพ่ือน าเข้าสู่การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพ่ือให้
ร่วมกันสร้าง สมการตามทฤษฎีที่ถูกต้อง 
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๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภำพที่ ๑๓ ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มที่ใช้การสอนแบบกิจกรรมเชิงปฏิบัติซึ่งใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
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๒๕ 

8. ICT in Education เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรศึกษำ 
วิทยำกร 

Perjantai maaliskuuta  
 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ใน Finnish education  
 ปัจจุบันในประเทศฟินแลนด์มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้นทั้ง
ในด้ารารศึกษาและโรงเรียน มีการเพ่ิมและพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน ICT รวมทั้งการใช้สื่อออนไลน์เป็นอุปกรณ์
ช่วยเสริมในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานในหัวข้อนี้สามารสรุปความรู้ออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนภำยในห้องเรียน  
 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์แบ่งออกเป็น 
3 รูปแบบตามประเภทของห้องเรียน 
  1. ห้องเรียนทั่วไป จัดให้มีเครื่องฉายแผ่นใส คอมพิวเตอร์ โปรเจ็คเตอร์ เครื่องเล่น CD-DVD และ 
external   
 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดให้มีคอมพิวเตอร์จ านวน 28 เครื่อง (ตามจ านวนนักเรียน) เครื่องสแกน 
และเครื่องปริ้นซ์ ส่วน Digital work space จัดให้มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) จ านวน 13 เครื่อง คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค (laptop) จ านวน 28 เครื่องเพ่ือง่ายในการเข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียนและ Study hall 
 3. ห้องสมุดและ Study hall จัดให้มีคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เครื่อง และเครื่องปริ้นซ์ 
 

  
 

ภำพที่ ๑๔ การบรรยายการใช้ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในฟินแลนด์ 
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๒๖ 

 
ภำพที่ ๑๕ ความพร้อมในการใช้ ICT  ในห้องเรียนของฟินแลนด์ 

 
 ส าหรับในภาพรวมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในประเทศฟินแลนด์นั้น มีการ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ในการสืบค้น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้อย่างแพร่หลาย นอกจากนี้
คุณครูผู้สอนยังมีการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวช่ วยในการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรศึกษำใน Normaalilyseo 

ประเทศฟินแลนด์มีการบรูณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนปกติ ยกตัวอย่าง 
เช่น การน าเสนอหรือการท าแบบฝึกหัดโดยใช้โปรเจ็คเตอร์แทนการใช้กระดานด า มีการใช้ Office 365 การ
ใช้ Web-based บทเรียนออนไลน์ช่วยสนับสนุนการสอนและให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนใช้
สื่อดิจิทัลเป็นหนังสือ แหล่งข้อมูล รวมทั้งการใช้โปรแกรมทางการศึกษาและค าถาม-ตอบผ่านทางโปรแกรม
ต่างๆ เช่น Kahoot Quizlet Flingaและ Geogebra เป็นต้น 

 

 
(ก)        (ข) 

ภำพที่ ๑๖ ตัวอย่างโปรแกรมทางการศึกษาที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
(ก) โปรแกรม Geogebra (ข) โปรแกรม Flinga 

 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper secondary school) ในประเทศฟินแลนด์ จะมี
การสอบ Matriculation examination ซึ่งเป็นทั้งการสอบจบ ม.6 และการสอบเข้ามหาวิทยาลัย จะจัดสอบ 
2 ครั้งต่อปี คือ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง โดยเริ่มเปลี่ยนจาก Paper exam เป็น Digital exam ในปี 
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๒๗ 

ค.ศ. 2016 และในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี ค.ศ. 2019 ทุกวิชาจะต้องสอบแอดมิชชั่นผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มี
ชื่อ ว่า “Digital Matriculation examination” นักเรียนจะมีคอมพิวเตอร์แลปท็อปส่วนตัวไว้ใช้ระหว่างเรียน 
การทดสอบ และ Matriculation examination โรงเรียนในประเทศฟินแลนด์ (Finnish school) ได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาร่วมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
 
ข้อสังเกต  
 1. ครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน นอกจากจะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการเรียนรู้แล้ว ยังขยายความรู้ของตนเองไปสู่ครูผู้สอนคนอ่ืน เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือ          
ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งโปรแกรมทางการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนแบบออนไลน์
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเอ้ือต่อการเข้าถึงของนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2. โครงสร้างพ้ืนฐานภายในห้องเรียนไม่แตกต่างจากโรงเรียนที่มีความพร้อมในประเทศไทยมากนัก 
แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ คุณภาพการน าไปใช้ของครูและผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการประเมิน PISA 
2015 จาก focus ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 33 และ 34 (สสวท., 2561 อ้างถึง OECD, 2015) ที่ระบุว่า 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตกับคะแนนการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนั กเรียนไทย 
หากผู้เรียนมีการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 1 ชั่วโมง จะส่งผลต่อการลดลงของคะแนนประเมิน 1 
คะแนน (สิงคโปร์ลดลง 2 คะแนน) ซึ่งในการศึกษาครั้งก่อนหน้า (2006) ระบุว่าการใช้งานอินเทอร์เนตอาจมี
ผลต่อการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้เรียนจากการเรียนรู้ นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ว่าการจัดให้ครูและ
นักเรียนมีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้จะส่งผลบวกต่อคะแนนประเมินโดยการจัดให้ครูมี
คอมพิวเตอร์ส าหรับจัดการเรียนรู้จะส่งผลเชิงบวกต่อคะแนนการประเมินมากกว่าการจัดคอมพิวเตอร์ให้ครบ
ตามจ านวนผู้เรียน 
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กำรจัดกำรศึกษำในประเทศฟินแลนด์ 
 

 
ภำพที่ ๑๗ ผังการจัดการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ 

  
กำรจัดกำรศึกษำในประเทศฟินแลนด์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

๑. การศึกษาในระดับอนุบาล (Pre-primary education) รับเด็กที่มีอายุ 6 ปี เพื่อเตรียมเข้าสู่
ระดับพ้ืนฐาน (BASIC EDUCATION) 

๒. การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน รับเด็กท่ีมีอายุครบ 7 ปีเท่านั้น ซึ่งใช้เวลาในการเรียนทั้งหมด 9 ปี 
(Grade1-9) เมื่อเด็กเรียนจบ grade9 นักเรียนจะมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ย เพ่ือเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในกรณีท่ีเด็กท่ีมีคะแนนสมรรถนะเฉลี่ยน้อย แต่มีความต้องการที่จะเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอน
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๒๙ 

ปลาย สายสามัญ เด็กจะต้องเรียนเพ่ิมอีก 1 ปี (รวมเรียนขั้นพื้นฐานทั้งหมด 10 ปี)  เพื่อปรับคะแนนให้เป็น
ตามเกณฑ์การเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ แต่ถ้ายังท าคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ต้องเรียน
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ  

๓. การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 
๓.๑ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (Upper Secondary Education) รับ

นักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับคะแนนสมรรถนะ ดีขึ้นไป ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี นักเรียนสามารถเลือก
เรียนรายวิชาที่ต้องการ โดยการเรียนแต่ละรายวิชา จะเรียนเป็น period (ช่วงเวลา ม.4-ม.6) แต่ละ period 
จะแบ่งเป็นหลาย course ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาฟิสิกส์ อาจจะมี 6 course ใน 1 period โดยนักเรียน
จะต้องสอบแต่ละ  course ให้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อนักเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.6 นักเรียนจะต้องสอบแต่ละ
รายวิชาที่ลงเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดเช่นกัน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีการก าหนดให้นักเรียน
สอบ Admission เพ่ือศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวิชาสอบตามคณะที่จะเข้าเรียน 

๓.๒ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ (Upper Secondary Vocational 
Education and Training) รับนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับคะแนนสมรรถนะน้อยกว่าระดับดี 

๔. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  แบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 
๔.๑ หลักสูตรมหาวิทยาลัย (University) ระดับปริญญาตรี - โท โดยใช้เวลาเรียน 5 ป ี
๔.๒ หลักสูตรสถาบันอาชีวศึกษา (Polytechnic) ระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาเรียน 4 ปี 

 จากระบบการศึกษาดังกล่าว๕ระอบรมและสัมมนาจึงเข้าศึกษาดูงานในโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจ านวน ๒ แห่ง โดยมีรายละเอียดและข้อสังเกต ดังนี้ 
  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๐ 

9. School visit - Auroran Koulu in Espoo 
(กำรศึกษำดูงำนที่โรงเรียน Auroran Koulu) 

 
Auroran Koulu เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในเมือง Espoo เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 

– ระดับชั้น ป.6 มีนักเรียนทั้งหมด 370 คน โดยภารกิจส าคัญของโรงเรียน คือ ผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด 
โดยโรงเรียนท าหน้าที่ช่วยให้นักเรียนค้นพบจุดแข็งของตนเอง และบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดของพวกเขา โดยได้
เรียนรู้จากการศึกษาดูงานดังนี้ 

 
กำรจัดห้องเรียน  
 ในทุกห้องเรียนมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ประจ าห้อง โปรเจคเตอร์
และเครื่องฉาย กระดานไวท์บอร์ด กระดานด า โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียนที่ออกแบบให้เหมาะสมส าหรับท ากิจกรรม
กลุ่ม มีผลงานนักเรียนแสดงอยู่บริเวณผนังของห้องเรียน 

 
ภำพที่ ๑๗ แสดงการจัดห้องเรียนใน Auroran Koulu 

 
กำรสังเกตชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  4 วิชำวิทยำศำสตร์  
 ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้ Phenomenon based learning โดยครูเริ่มต้นกระตุ้นให้นักเรียนคิดโดยใช้
ค าถามว่า ลมมีการเคลื่อนที่อย่างไร เมื่อมีการเป่าลมด้านบนและด้านล่างของกระดาษ 3 แบบ ที่มีขนาด



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๑ 

ต่างกัน แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันทดสอบ สังเกต และร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่ม พร้อมร่วมกันท านาย
การเคลื่อนที่ของลมผ่านกระดาษแบบที่ 4 ที่มีรูปร่างต่างออกไป 
 สังเกตเห็นว่ำ นักเรียนได้ร่วมกันวางแผน ท าการทดสอบ แสดงความคิดเห็น แล้วจดบนทึก บางกลุ่มมี
การใช้แท็บเล็ตในการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม หลังจากนั้นครูน าอภิปรายโดยใช้ค าถามเกี่ยวกับผลการทดสอบเป่า
ลมกระดาษแต่ละแบบที่มีขนาดแตกต่างกัน (แบบ A,B,C) รวมถึงผลการท านายการเคลื่อนที่ของลมผ่าน
กระดาษแบบที่ 4 (แบบ D) โดยสุ่มถามนักเรียนทีละคน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอ่ืนๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ครูมีการแสดงออกถึงการรับฟัง / ยอมรับค าตอบของของนักเรียน และเสริมแรงด้วยการชมเชย  ในขณะที่
เพ่ือนก าลังแสดงความคิดเห็นอยู่ มีนักเรียนคนอ่ืนๆ ยกมือแสดงความต้องการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็น
เพ่ิมเติม แต่ครูยังไม่อนุญาตให้พูด นักเรียนเหล่านั้นรู้จักรอคอย ไม่มีการพูดแทรก เพ่ือนที่ก าลังแสดงความ
คิดเห็นอยู่ในขั้นสุดท้ายครูและนักเรียนมีอภิปรายการสรุปบทเรียนร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน 
 หลังจากจบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหัวข้อข้างต้น นักเรียนกลุ่มรับผิดชอบน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า
ที่ได้รับมอบหมายจากชั่วโมงก่อน น าเสนอเกี่ยวกับ “ขยะรีไซเคิล” สังเกตเห็นว่ำ นักเรียนกลุ่มที่น าเสนอมี
สมรรถนะในการสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีประกอบการน าเสนอได้อย่างคล่องแคล่ว และเป็นธรรมชาติ 
ในขณะที่เพ่ือนๆในห้องก็เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่มีการคุยกันระหว่างที่เพ่ือนน าเสนอ 
 

 
ภำพที่ ๑๘ การสังเกตชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  วชิาวิทยาศาสตร์ 

 นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่เป็น Active learning ได้ฝึกกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริง มี
การท างานเป็นกลุ่ม และมีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าหากต้องการ) 
 
กำรสังเกตชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  5 วิชำตัดเย็บเสื้อผ้ำ และ งำนไม้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เวียนกันเข้าเรียน วิชางานไม้และตัดเย็บ
เสื้อผ้า โดยมี task ในแต่ละวิชาดังนี้ 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๒ 

วิชางานไม้ : ท าอุปกรณ์ตักน้ าในซาวน่า, ม้านั่ง 
วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า : ตัดเย็บกางเกงขาสั้นส าหรับตนเอง 

ในการเรียนวิชานี้นักเรียนทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างชิ้นงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผน 
ออกแบบ ศึกษาวิธีการท างาน มีการสืบค้นวิธีการท าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยมีครูเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก แนะน าในขณะปฏิบัติงาน นักเรียนทุกคนใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ในการท างานอย่างคล่องแคล่ว เมื่อ
หมดเวลานักเรียนที่ยังท างานไม่เสร็จจะเก็บชิ้นงาน เก็บอุปกรณ์ เข้าตู้อย่างเป็นระเบียบ มีการท าความสะอาด
ห้องหลังจากหมดชั่วโมง  

 

 
ภำพที่ ๑๙ การสังเกตชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชางานไม้ และตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งนักเรียนทุกคนได้ลงมือ

สร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการวางแผน ออกแบบ ลงมือสร้างชิ้นงานจนส าเร็จ 
  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๓ 

10. School visit - Etela Tapiola Lukio in Espoo 
(กำรศึกษำดูงำนที่โรงเรียน Etela Tapiola Lukio) 

 
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในประเทศฟินแลนด์ 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศฟินแลนด์แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
1. กำรศึกษำสำมัญศึกษำ รับนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน (เกรด 9) ที่ผ่านการประเมินความสามารถ

ด้านสมรรถนะ ระดับดีข้ึนไป         
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตนเองต้องการเพ่ือใช้เป็น

พ้ืนฐานในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และนักเรียนทุกคนต้องสอบ National Test เพ่ือประเมิน
สมรรถนะของตนเองในการที่จะเรียนต่อคณะต่าง ในระดับอุดมศึกษา ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนในแต่ละรายวิชาจะเป็นรูปแบบระดับผลการเรียนหรือระบบเกรด 

 2. กำรศึกษำอำชีวศึกษำ จะรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่น้อยกว่าระดับดีลงไป 
การจัดการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายยังคงใช้ Phenomenon- based Learning เหมือนระดับขั้น

พ้ืนฐาน โดยเน้นการใช้ Digital literacy เป็นเครื่องมือที่จะท าให้นักเรียนทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท๊บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อ
ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เช่น การสืบค้น การน าเสนอ การท า
แบบฝึกหัด ฯลฯ นักเรียนทุกคนจะมี Notebook เป็นของตนเองเพ่ือเชื่อมต่อเนื้อหาและแบบฝึกหัดที่ครูจัดท า
ขึ้นในระบบออนไลน์ 

ในช่วงเวลาเรียนนักเรียนสามารถเชื่อมต่อเนื้อหา และตอบโต้กับครูผ่านระบบออนไลน์หรือยกมือ เพ่ือ
ซักถามเรื่องที่สงสัยหรือตอบค าถามของครู หรือแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ก าลังเรียนอยู่ 
 

 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๔ 

     
ภำพที่ ๒๐ การสังเกตชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ซึ่งจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย  

  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๕ 

ในบางรายวิชา ยกตัวอย่างเช่น วิชาชีววิทยารูจะให้การบ้านนักเรียนจากเนื้อหาที่ก าลังจะเรียนใน
ชั่วโมงถัดไป โดยนักเรียนจะท าการสืบค้น และจัดท าการน าเสนอออนไลน์ (google presentation) มาจาก
บ้าน เมื่อถึงช่วงเวลาเรียนนักเรียนจะแบ่งกลุ่มในการเสนอเรื่องที่ตนเองได้ท าการสืบค้น และแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนในกลุ่ม 

 

 
ภำพที่ ๒๑ การสังเกตชั้นเรียนวิชาชีววิทยา ซึ่งจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ทั้ง

ในประเทศฟินแลนด์ และท่ัวโลก แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

นอกจากนี้ ยังสังเกตเห็นว่ำโรงเรียนจะออกแบบและจัดห้องเรียนที่เน้นการเรียนรู้ระบบกลุ่ม และมี
อุปกรณ์พ้ืนฐาน เช่น ปลั๊ก โปรเจคเตอร์ Active board เตรียมให้ในชั้นเรียน อีกทั้งมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
แต่ที่ส าคัญกว่านั้น คือ การจัดพ้ืนที่ส าหรับให้นักเรียนได้น าเสนอความคิด การแสดงความคิดเห็นซึ่งในช่วงเวลา
เรียนนักเรียนอาจไม่จ าเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน อาจจะเลือกพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละรายวิชา หรือช่วงที่เรียนเน้นทางด้านเนื้อหานักเรียนจะเรียนในชั้นเรียน
และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  (ไม่ท ากิจกรรมใดๆนอกจากเรื่องที่ก าลังเรียน
อยู่) 

 

     



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๓๖ 

 

  
ภำพที่ ๒๒ การจัดบรรยากาศทางการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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๓๗ 

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร 
ผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้  Phenomenon- based Learning ส่งผลให้นักเรียนสามารถ

ออกแบบและสร้าง project ของเอง และน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองขณะ
เรียน และเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจในอนาคต 

 
ภำพที่ ๒๓ นักเรียนน าเสนอแบรนด์ที่ออกแบบเองซึ่งสามารถท าก าไรจากการประกอบการได้ถึง 100,000 ยโูร 

 
การศึกษาในประเทศฟินแลนด์ให้ความส าคัญกับนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยใช้ Phenomenon- 

based Learning ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังทักษะการใช้ชีวิตบูรณาการกับเนื้อหาวิชาที่
เรียน และรู้จักการประเมินอาชีพของตนเองในอนาคตก่อนจบระดับขั้นพ้ืนฐาน 
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๓๘ 

 
ภำพที่ ๒๔ ข้อสังเกตจากการศึกษาดูงานในโรงเรียน Etela Tapiola Lukio 
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๓๙ 

 
ภำพที่ ๒๕ การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในฟินแลนด์ 
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๔๐ 

ข้อเสนอแนะในกำรประยุกต์ใช้ในประเทศไทย 
 ๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานนั้น จุดเด่นคือการจัดการเรียนรู้ แบบ active 
learning และ สหวิทยาการ โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน ซึ่ง ในประเทศไทยมีการน าการเรียนการสอนแบบ 
active learning อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการน า สหวิทยาการมาใช้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากมาปรับใช้ในประเทศไทย 
ครูจะต้องวางแผนเป็นล าดับขั้นคือการเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนของตนเองก่อน แล้ว
ท าการศึกษาวิจัย ว่ามีจุดดีจุดเด่นอย่างไร จากนั้นก็ขยายผลต่อไปในระดับโรงเรียน(น าร่อง) และระดับประเทศ 
นอกจากนี้ในการวางแผนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ PhBL ก็ให้น าหลักการ PEE เข้ามาช่วยในการวาง
แผนการสอน 
 ๒. ต้นแบบการจัดการเรียนรู้  ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ครู
จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และครูมีการน าไปใช้ในห้องเรียนได้แล้วในระดับหนึ่งแต่ยังมีจ านวนไม่
มาก ซึ่งครูยังใช้รูปแบบการสอนแบบเก่า เหมือนภาพที่ครูเคยเห็นมาในตอนสมัยเรียน และมีการยึดติดกับ
เนื้อหาวิชามากกว่าการฝึกทักษะ กระบวนการ จากการสังเกตชั้นเรียนในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มี
คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอันดับหนึ่งของโลก ยิ่งเห็นได้ว่าครูมีการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม  Active 
learning ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่ครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ Phenomenon based learning ท าให้ผู้เรียนได้เห็น
ความเชื่อมโยงของเรื่องที่เรียนในห้องเรียนกับชีวิต และเห็นความเกี่ยวโยงกันของความรู้ในวิชาต่างๆ  และการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆของผู้เรียน 
 ๓. บรรยากาศการจัดห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กล่องชาร์จแท็บเล็ต โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และเครื่องฉาย  ในประเทศไทย
ต้องยอมรับว่ายังมีห้องเรียนอีกจ านวนมากที่ขาดอุปกรณ์เหล่านี้ ซึ่งมีผลท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพ
การศึกษา 
 ๔. พฤติกรรมเชิงบวกของครูที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเด็ก เห็นได้จากครูรอคอย/ยอมรับค าตอบ
ของผู้เรียน ไม่ตัดสินว่าค าตอบนั้นถูกผิด แต่จะคอยกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดออกมาและให้ค าชมเชย
อยู่เสมอ ซึ่งยังมีครูไทยอยู่จ านวนหนึ่งที่จัดการชั้นเรียนด้วยพฤติกรรมเชิงลบท าให้สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์ 
และท าให้เด็กไม่กล้าแสดงออก 
 ๕. ส าหรับกิจกรรมเชิงปฏิบัติการส าหรับวิทยาศาสตร์ศึกษานั้นมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งในการ
ประยุกต์ใช้กับการรเรียนการสอนในประเทศไทย เนื่องด้วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือใช้ในการพัฒนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน  โดย
สังเกตว่ากระบวนการที่ใช้ในประเทศฟินแลนด์นั้น มีกระบวนการที่ไม่ค่อยแตกต่างจากไทยมากนักเพียงแต่มี
การใช้อย่างจิงจังมากกว่า และหัวข้อท่ีใช้ในการศึกษาก็มีความกว้างและสอดคล้องกับปัญหาในระดับโลกและมี
การเชื่อมโยงกับระดับท้องถิ่นได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น การปรับให้เข้ากับประเทศไทย จึงไม่ใช่เรื่องยากมาก
นัก โดยน่าจะสามารถส่งเสริมผ่าน กิจกรรม STEM เพียงแต่มีการปรับแนวคิดและหัวข้อให้กว้างขึ้น 
 ๖. จากการศึกษาดูงานพบว่าการใช้ ICT ในด้านการจัดการเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์และ
โรงเรียนที่มีความพร้อมในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยได้ใช้
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๔๑ 

ประโยชน์ของระบบ ICT ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ การติดตามนักเรียนทั้งด้านการเข้า
เรียน การส่งงาน การท าแบบฝึกหัด และผลการเรียน ซึ่งนักเรียนสามรถติดต่อได้อย่างง่าย สะดวก โรงเรียน
บางแห่งใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพ่ือช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น Facebook Line Youtube สื่อ
หรือบทเรียนออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน Office 365 เกมส์ออนไลน์ ฯลฯ  แต่ก็มีนักเรียนส่วนหนึ่ง
น าเอาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในทางท่ีผิดๆ  เช่น เล่นเกมส์ หรือเข้าเวปไซต์ท่ีไม่เหมาะสม  
 ๗. กระทรวงศึกษาธิการมีแผนหลักในเรื่องการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้
ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงและสามารถใช้ ICT ตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจะประกอบด้วยเรื่องส าคัญ เช่น 
ความหมายของข้อมูล แหล่งข้อมูล การจัดเก็บและเรียกใช้ ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ และ
การใช้ระบบปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากลความรู้และการใช้
เครือข่ายค้นคว้า วิเคราะห์ภาษาคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งกรอบหลักสูตรดังกล่าว จะมีความ
ยากง่าย เป็นขั้นตอน ครู อาจารย์ จะเป็นส่วนส าคัญมากที่จะพัฒนาความรู้ กระบวนการ ถ่ายทอดความรู้ ให้
เด็กเรียนอย่างเข้าใจและสนุกสนาน รวมทั้งใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพการท างานของครู อาจารย์ เด็ก
และผู้ปกครองที่เก่ียวข้องทุกคน  
 ๘. การจัดสถานที่ ในฟินแลนด์ มีรูปแบบที่ก าหนดให้สถานที่ในโรงเรียนมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่
จะเล่น มุมพักผ่อน เรียนรู้ หรือมุมที่เป็นส่วนตัวแก่นักเรียนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ
เน้นและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงตัวตนของตนเอง หรือเลือกท าในสิ่งที่ตนสนใจได้อย่างหลากหลาย 
 ๙. การบริหารจัดการในโรงเรียนที่เน้นความเท่าเทียม ความเสมอภาค และการให้พ้ืนที่แลกเปลี่ยน
ระหว่างครูกับนักเรียน และครูกับครูด้วยกัน 
 ๑๐. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ก าหนดสถาณการณ์ หรือ ประเด็น ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น ระหว่างเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน และระหว่างเพ่ือนนักเรียนกับครู โดยให้การ
ยอมรับในทุกความคิดเห็น ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของกระบวนการประชาธิปไตย ที่ถูกปลูกฝังในห้องเรียน โดย
ไม่เน้นการแข่งขันว่าเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่สูงกว่า 
 ๑๑. การประเมินผลการเรียน ควรแบ่งสัดส่วนเป็น สมรรถนะ เนื้อหา และการประยุกใช้ ให้มีความ
ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นักเรียนมีแนวทางในการน าเนื้อหา และสมรรถนะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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๔๒ 

ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ก าหนดการโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด ์
ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2562 
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เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๔ 

ก ำหนดกำร 
โครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 

ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
University of Helsinki ประเทศฟินแลนด ์
ระหว่ำงวันที่ 13 – 20 มีนำคม 2562 

 
วันพุธที่ ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๒  Bangkok-Helsinki 
๐๕.๓๐ น  คณะอาจารย์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น ๔ 
ทางเข้า  

ประตูทางหมายเลข ๔ โดยสายการบิน FINNAIR เคาน์เตอร์ G  เพ่ือท าการเช็คอิน
ก่อนการเดินทาง 

๐๘.๕๕ น.        เดินทางจากกรุงเทพฯ บินตรงสู่เฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ AY142  
๑๕.๐๕ น.       เดินทางถึงเมืองเฮลซิงกิ หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 

จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าที่พักโดยรถโค้ช 
๑๘.๐๐  น.  อาหารเย็น (๑) 
             พักท่ี Holiday Inn Helsinki City Centre (๑) 
   
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนำคม ๒๕๖๒   The Normal Lyceum of Helsinki, Faculty of Behavioral 

Sciences in University of Helsinki 
๐๗.๐๐ น.     อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   Workshop : 

1. Teacher training in Finland / ITE at Helsinki University Teacher  
Training School 
2. Integration -Step by step - guide to successful pedagogical 
products 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.    อาหารกลางวัน (๒) 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น      Workshop :  

3.  The role of practical activities in Science Education 
  4. ICT in Education 

๑๗.๐๐ น.  น าคณะผู้บริหารและอาจารย์เข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายพิเศษ 
โดย ฯพณฯ นพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ประจ ากรุงเฮลซิงกิ 
ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิง และร่วมรับประทานอาหารค่ า (๓) 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๕ 

        พักที่ Holiday Inn Helsinki City Centre (๒) 
 
วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนำคม : The Normal Lyceum of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences in 
University of Helsinki 
๐๗.๐๐ น.         อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น       Workshop :   The  phenomenon based teaching and learning  
                                     1. An overview of phenomenon based learning 

                  2. Teaching and learning methods of phenomenon based 
learning 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   อาหารกลางวัน(๔) 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.   Workshop :   The  phenomenon based teaching and learning 

      3. Implementation of phenomenon based learning 
                        4. The evaluation of phenomenon based learning 
๑๘.๐๐ น.      อาหารเย็น(๕) 
       พักที่ Holiday Inn Helsinki City Centre (๓) 
 
วันเสำร์ที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๒     Helsinki 
๐๗.๐๐ น.     อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.    ทัศนศึกษาเมือง Helsinki อาทิ Rock Church, Senate Square, Sibelius 

Monument, Helsinki Cathedral 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.    อาหารกลางวัน (๖)  
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น     ทัศนศึกษาเมือง Helsinki  
๑๘.๐๐ น.       อาหารเย็น (๗) 
       พักที่ Holiday Inn Helsinki City Centre (๔) 
 
วันอำทิตย์ที่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๒   Helsinki - Turku – Helsinki  
๐๗.๐๐ น.  อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๘.๐๐ น. เดินทางไปทัศนศึกษาเมือง Turku เมืองหลวงเก่าของประเทศฟินแลนด์ ก่อตั้งใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 13 เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของฟินแลนด์ Turku เป็นเมืองส าคัญใน
ประวัติศาสตร์สมัยที่ฟินแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน และเป็นเมืองหลวงของราชรัฐ
ฟินแลนด์ในช่วงปี 1809 ถึง 1812 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเฮลซิงกิ Turku ตั้งอยู่ที่ปาก
แม่น้ าเอาราทางตอนใต้ของประเทศ เป็นเมือง (เขตเทศบาล)ขนาดใหญ่อันดับที่ห้า



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๖ 

ของฟินแลนด์ มีประชากรราว 1.7 แสนคน (สิ้นปี 2006) Turku เป็นเมืองเอกของ
จังหวัดฟินแลนด์ตะวันตก ใช้ทั้งภาษาฟินแลนด์และสวีเดนเป็นภาษาทางการของเขต
เทศบาล 

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น  .   ทัศนศึกษาในเมือง Turku 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐  น.     อาหารกลางวันในเมือง Turku (๘) 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.     ทัศนศึกษาในเมือง Turku  
๑๗.๐๐ น.                 อาหารเย็นในเมือง Turku (๙) 
๑๘.๐๐ น.         เดินทางกลับ Helsinki   
          พักที่ Holiday Inn Helsinki City Centre (๕) 
 
วันจันทร์ที่  ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๒   Helsinki  
๐๗.๐๐ น.   อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๙.๐๐ น.               School Visit : Auroran Koulu in Espoo  
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   อาหารกลางวัน(๑๐) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    School Visit : Etelä Tapiola Lukio in Espoo 
๑๘.๐๐ น.      อาหารเย็น (๑๑) 
       พักที่ Holiday Inn Helsinki City Centre (๖) 
 
วันอังคำรที่  ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒   Helsinki 
๐๗.๐๐ น.       อาหารเช้าในโรงแรม 
๐๙.๐๐ น.               free time 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.   อาหารกลางวัน(๑๒) 
๑๗.๓๕ น.               เดินทางจากเมืองเฮลซิงกิ สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ AY141 
 
วันพุธที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๖๒  Bangkok  
๐๗.๑๕ น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
หมำยเหตุ :  

1. พักท่ี Holiday Inn Helsinki City Centre  
Elielinaukio 5, Kluuvi, 00100 เฮลซิงก,ิ ฟินแลนด์ 

2. ศึกษาดูงานโรงเรียนระดับประถม และมัธยมที่ 
2.1 Auroran Koulu in Espoo 

Kalasääksenkatu 4, 02620 Espoo, Finland 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๗ 

2.2 Etelä Tapiola Lukio in Espoo 
Ahertajantie 5, 02100 Espoo, Finland 

  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๘ 

ภำคผนวก ข 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด ์
ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2562 

 
  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๔๙ 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมและสัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 
ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด ์
ระหว่ำงวันที่ 13 – 20 มีนำคม 2562 

 

 

 
 
 
นำยบุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำยวันชัย ธงชัย 
ผู้อ านวยการส านัการคลังและสินทรัพย์ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำงสำวโชติมำ หนูพริก 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำงสำวพรเพ็ญ ทองสิมำ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๐ 

 

 
 
นำงดำรำกร เพ็ญศิริ 
นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำยนพพร แสงอำทิตย์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำยเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง 
ครชู านาญการช่วยราชการ 
สวก. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
 
นำงสำวศุภำวิตำ จรรยำ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต2 

 

 
 
นำงสุภำรตัน์ น้อยนำง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต3 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๑ 

 

 
 
นำยระชำนนท์ ศรีเพชร 
ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

 

 
 
นำยธนกฤต เลิศล้ ำ 
ครูช านาญการ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอปุถัมภ์ฯ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

 
 
นำงสำวอภิณห์พร มำนิ่ม 
ครูช านาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

 
 
นำงสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์ 
ครูช านาญการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

 

 
 
นำงสำวศิวพร ศรีจรัญ 
ครูช านาญการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๒ 

 

 
 
นำงสำวมณิศำ ชื่นจิต 
ครูช านาญการ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 

 

 
 
นำยธวัช แพรกทอง 
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

 

 
 
นำงสำวเกวลีนทร์ ท่วมกลำง 
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 

 
 
นำงสำวปำริดำ โชติเชย 
ครูปฏิบัติการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

 

 
 
นำงสำวพัชรำภรณ์ ทองนำค 
ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๓ 

ภำคผนวก ค 
รายชื่อผู้จัดท ารายงาน 

โครงการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ณ University of Helsinki ประเทศฟินแลนด ์
ระหว่างวันที่ 13 – 20 มีนาคม 2562 

 
  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๔ 

ที่ปรึกษำ 
๑. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการ กพฐ. 
๒. นายวันชัย ธงชัย  ผู้อ านวยการส านักคลังและสินทรัพย์ 
๓. นางสาวโชติมา หนูพริก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

ผู้จัดท ำรำยงำน 
๑. นางสุภารัตน์ น้อยนาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อุบลราชธานี เขต 3 
๒. นางสาวศุภวิตา จรรยา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ 
๓. นายธนกฤต   เลิศล้ า    ครูช านาญการ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 
๔. นางสาวมณิศา ชื่นจิต  ครูช านาญการ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 
๕. นางสาวเกวลินทร์ ท่วมกลาง ครูปฏิบัติการ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
๖. นางสาวศิวพร ศรีจรัญ  ครูช านาญการ โรงเรียนชลกันยานุกูล 
๗. นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม ครูช านาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
๘. นางสาวพัชราภรณ์ ทองนาค ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
๙. นางสาวปริดา โชติเชย  ครูปฏิบัติการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
๑๐. นายธวัช แพรกทอง  ครูปฏิบัติการ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 
๑๑. นายระชานนท์ ศรีเพชร  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
๑๒. นางสิริรัตน์ ประจักษ์ววิทย์ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

บรรณำธิกำร 
๑. นางสาวโชติมา หนูพริก  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๒. นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๓. นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ครูช านาญการช่วยราชการ สวก. 
๔. นายนพพร แสงอาทิตย์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๕. นางดารากร เพ็ญศิริ  นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ 
 

 

 
  



 

  

กลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เมษายน ๒๕๖๒ 

 

๕๕ 

 


