กระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM: Science Technology Engineering
and Mathematics Education) ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช. จัดทาโครงการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยนาเป้าหมายสูงสุดและวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559 มาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ เชียงราย พะเยา ลาปาง และศรีสะเกษ รวมจานวนทั้งสิน้
69 โรงเรียน โดยดาเนินการพัฒนาวิสัยทัศน์การเรียนรู้ตามกรอบความคิ ดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่นักการศึกษาได้
ร่วมกันกาหนดสมรรถนะ (Competencies) และทักษะ (Skills) ที่สาคัญและจาเป็น โดยมุ่งเสริมสร้างให้ทุกโรงเรียนมีศักยภาพ
ที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM: Science
Technology Engineering and Mathematics Education) รวมทั้ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนให้มีความพร้อม ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับ
โรงเรียนที่ นอกจากนี้ยังสามารถนาระบบนิเทศภายในไปเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
อาจารย์ผ่องพรรณ เอกอาวุธ ผู้เชี่ยวชาญ ไบโอเทค กล่าวว่า “โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยตั ิ
ธรรมฯ ทั้งพระอาจารย์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบรรพชิต ครูฆราวาส และสามเณรนักเรียน ให้ได้รับความรู้มีความเข้าใจทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการเรียนรู้กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดอย่างมีเหตุมีผล ผ่านการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยการนานักวิจัยพี่เลี้ยงจากไบโอเทค สวทช. ไปให้คาปรึกษาการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้กับครูและสามเณร
นักเรียน การจัดค่ายเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งโรงเรียนเชตวันวิทยา เป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการนาเอากระบวนการ
เรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาผสมผสานกับหลัก เศรฐษกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนสามเณรได้เรียนรู้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรไปพร้อมกัน การออกแบบการเรียนรู้เริ่มต้นจากครูผู้สอนได้กาหนดโจทย์
หั ว ข้อที่ เฉพาะเจาะจง และสามเณรต้ องเรีย นรู้ตั้ งแต่ การสืบค้นข้อมู ล การออกแบบและวางแผนการโครงงาน ทั้ ง นี้ เพื่อ
เสริม สร้า งกระบวนการเรีย นรู้ วางแผน ค้น คว้ า ลงมื อท า และแก้ปั ญ หาได้ ภายใต้ท รัพ ยากรที่ มี อยู่อย่ างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และสร้างอาชีพในอนาคตต่อไป”
พระครูโสภณปัญญาธร ผู้อานวยการโรงเรียนเชตวันวิทยา พระปริยัติธรรม วัดเชตวัน อ.ลอง จ.แพร่ กล่าวว่า “โรงเรียนเชตวัน
วิทยาฯ ได้จัดทาโครงงานฐานวิจัยตามแนวทางเพาะพันธุ์ทางปัญญา (โครงการปฏิรูปการศึกษาสนับสนุนโดย สกว. และธนาคาร
กสิ ก รไทย) โดยใช้ วิ ท ยากรจากโครงการเพาะพั น ธุ์ ท างปั ญ ญามาช่ ว ย ร่ ว มกั บ การสนั บ สนุ น จาก สวทช.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส้มจีนอุณหะนันท์มูลนิธิ และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) โดยการบูรณาการ
STEM และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าด้วยกัน โดยปรับปรุงออกมาในรูปแบบ SEEEM (Science Economics Ecology
Engineering Mathematics) ซึ่งจะไม่เน้นการสร้างเทคโนโลยีจากความคิดวิศวกรรมศาสตร์แบบที่ STEM ทา แต่จะเป็นการใช้
ความคิดกระบวนการเชิงระบบจากวิศวกรรมศาสตร์มาทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ (Economics) และ

นิเวศวิทยา (Ecology) ซึ่งจะเหมาะสมกับนักเรีย นที่จบออกไปแล้วประกอบอาชีพบนฐานทรัพยากรในพื้นที่เพื่อรักษาความ
ยั่งยืนไว้ โดยนักเรียนสามารถอธิบายเพื่อการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ (S) มีตรรกะตามแนวคิดคณิตศาสตร์
(M) และอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ทาให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติอย่างพอประมาณ
เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ โดยใช้ความรู้จากการทาโครงงานฐานวิจัย เช่น โครงการทาปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และเศษ
หญ้า แล้วนามาบารุงต้นไม้และผักสวนครัวที่ปลูกไว้เพื่อทาเป็นอาหาร โครงการผลิตน้าหมักชีวภาพเพื่อนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อาทิ ยาสระผม น้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้า โครงการเพาะเห็ดฟางและเห็ดโคนน้อย ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ในการเพาะปลูก และการปรับสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น”
ด้าน พระพิพัฒน์ อภิวฑฺฒโน ครูสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม อ.สูงเม่น จ.แพร่ กล่าวว่า “ทาง
โรงเรีย นฯ ได้ ท างานร่ว มกับ สวทช. มาตั้ ง แต่ ปี 2557 ในการน ากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ศึกษาผสมผสาน
วัฒนธรรม หรือ STEM+C (Culture) มาทดลองใช้ เพื่อให้นักเรียนสามเณรได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสืบสาน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านไปพร้อมกัน สาหรับการออกแบบการเรียนรู้เริ่มต้นจากครูผู้สอนได้กาหนดโจทย์หัวข้อที่เฉพาะเจาะจง และ
สามเณรต้องเรียนรู้ตั้งแต่การสืบเสาะ สืบค้นข้อมูลงานช่างสิบหมู่ ออกแบบและวางแผนการสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการทาง
วิศวกรรม เรียนรู้การใช้อุปกรณ์แกะสลักไม้และฉลุลาย โดยมีครูภูมิปัญญาเป็นช่างไม้ในหมู่บ้านที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้แก่สามร
เณรนักเรียน ซึ่งงานสลักไม้เป็นหนึ่งในงานช่างสิบหมู่ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ เป็นภูมิปัญญาของชาว
ล้านนาที่มีมาแต่อดีตและสืบทอดมาจนถึ งปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีโครงการสมุนไพรในวัด โดยเป็นการบูรณาการกลุ่มวิชาการ
ต่างๆ เข้ากับวิทยาศาสตร์ เช่น การนาเอาสมุนไพรมาทาเป็ นน้าสมุนไพรเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ตลอดจนรู้ถึง
สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด เพื่อที่จะได้นาความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อทาเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคอีกด้วย”
โรงเรียนพระปริยัติธรรม คือโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้แก่พระและสามเณร โดยมุ่งเน้นวิชาการในด้านพุทธ
ศาสนาเป็นหลัก ปัจจุบนั แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ส่วน คือ แผนกสามัญ แผนกธรรม และแผนกบาลี โดยการศึกษาใน
แผนกสามัญศึกษา เป็นการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาเช่นเดียวกับโรงเรียนสามัญทั่วไป ส่วน
การศึกษาแผนกธรรม จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนาโดยใช้ภาษาไทยในการเรียน การสอน โดยมีการศึกษา
3 ระดับ คือ นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรมเอก ส่วนการศึกษาแผนกบาลี เป็น การศึกษาพระปริยัติธรรมจากพระไตรปิฎก
ซึ่งเขียนเป็นภาษาบาลี โดยแบ่งเป็น ประโยค 1 ถึง ประโยค 9 ซึ่งเบื้องต้นผู้เรียนต้องเรียนเรื่องการอ่านและเขียนภาษาบาลีก่อน
และเรียนจนถึงระดับทีส่ ามารถแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนได้

