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๑. โครงการอบรมระยะสัน้ หลักสตูร สมองกับการเรียนรู้  ต่อยอดแนวคิด BBL, STEM & STEAM  

       (Brain and Learning by building on the concept of BBL, STEM & STEAM) 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

๓. หลักการและเหตุผล 
   การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับผู้เรียนโดยคำนึงถึงศักยภาพของสมองที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัด ดังนั้นครูและ
ผู้ปกครองจึงต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเพ่ือการกระตุ้นสมองของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุด เป็นคนเก่ง ดีและมีความสุขสะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) คือ แนวทางการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทาง
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็น
การต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต 
ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็ม
จะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม 
การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส์ การทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไม่ได้
จำกัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่สามารถนำ
ความรู้ในวิชาอ่ืน เช่น ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการได้อีกด้วย เพ่ือความ
สุนทรียะจึงได้มี STEAM Education เพ่ิมเข้ามา แบบบูรณาการโดยเป็นการบูรณาการสาระท้ังหมด 5 สาระ 
คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะและคณิตศาสตร์  
 
๔. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม 

๑. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยโดยใช้สมองเป็น
ฐาน STEM และ STEAM 

๒. สามารถนำเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน STEM และ STEAM ไปใช้พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
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๒ 

๓. สามารถออกแบบจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน STEM และ STEAM ให้เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลเป็นรายบุคคล เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๖. สถานที่อบรม 

   ระบบออนไลน์ Google Meet  
๗. วิธีดำเนินการอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ 
๘. ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 
๑. กำหนดการอบรม ๒๖-๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียนการอบรม คนละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) 

๓. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ดร.ปรัชญา แก้วแก่น 

๔. ที่ปรึกษาหลักสูตร 
คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

๕. เนื้อหาวิชาของหลักสูตร 
๑. พ้ืนฐานของสมองและการทำงาน (Basic Brain Facts)  
๒. สมองและการเรียนรู้ (Brain and Learning),STEM, STEAM  
๓. รูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (Individual Learning Program)  
๔. การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการทำงานของสมอง (Learning Program and Brain Activation)  
๕. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ (Thinking Skills and Learning) 

๖. วิทยากร 
๑. ผศ.ดร.ปรัชญา แก้วแก่น     วิทยากร 

๗. งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร “สมองกับการเรียนรู้  ต่อยอดแนวคิด BBL, STEM & 

STEAM” แต่ละรุ่น มีดังนี้  
 

รายได้จากการลงทะเบียน จำนวน ๑๐ คน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน    ๒๐,๐๐๐.- บาท 
หัก ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ๑๒/๑๑๒ เป็นเงิน    ๒,๑๕๐.-  บาท 
คงเหลือรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๗,๘๕๐.- บาท 
  
 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  
 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร  ๗,๒๐๐.-  บาท 
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(ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท x วันละ ๖ ชั่วโมง x ๒ วัน x ๑ คน) 
 ๒. ค่าเอกสาร ๔,๕๐๐.-  บาท 
 ๓. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ๖,๑๕๐.-  บาท 
   
หมายเหตุ - ถัวจ่ายรายการที่ ๒ – ๓ 

- เงินเหลือจ่ายจากการใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจะนำส่ง
เป็นเงินรายได้ประเภทเงินรายได้อ่ืนของวิทยาลัยวิทยาการ
วิจัยและวิทยา การปัญญา 

 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน 

๒. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไปใช้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างถูกต้อง 

๓. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเป็นรายบุคคล เหมาะสม
กับแต่ละช่วงอายุ 
 

๙. การประเมินผล 
วิทยากรที่จัดการอบรมระยะสั้นในครั้งนี้ จะประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

แล้ว ในด้านพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยการวัดความรู้  ความพึงพอใจ และการฝึกปฏิบัติจากงาน
ที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากร 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

         - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่าอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า ๓.๕๑ 
จากมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ) 
      ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ 

        - มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับโครงการอบรมระยะสั้น 
 

๑๐. การนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
นำผลการจัดโครงการตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการไปใช้ปรับปรุงการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
 
                        ปรัชญา  แก้วแก่น 
                   (ผศ.ดร.ปรัชญา  แก้วแก่น) 
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๔ 

          อาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
                                                   หัวหน้าโครงการ 
 
(ลงนามเอกสารด้วยการยืนยันผ่านอิเล็กทรอนิกส์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการอบรมระยะสั้น หลักสูตร สมองกับการเรียนรู้  ต่อยอดแนวคิด BBL, STEM & STEAM 
วันที่อบรม  ๒๖ - ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อบรมออนไลน์ 
 

วันที ่๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 
๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดยคณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี  มากมี 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พ้ืนฐานของสมองและการทำงาน (Basic Brain Facts)  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สมองและการเรียนรู้ (Brain and Learning)  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. STEM & STEAM  Education  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นการทำงานของสมอง (Learning Program 

and Brain Activation) 
วันที ่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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๕ 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ (Thinking Skills and Learning)  
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ทักษะการคิดและการเรียนรู้ (Thinking Skills and Learning) (ต่อ) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. การดูแลเด็กเพ่ือเพ่ิมอัฉริยภาพทางการเรียนรู้ 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
๑๖.๐๐ น.  พิธีมอบวุฒิบัตร/ พิธีปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


