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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเปน็มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัย                       
องค์ ความรู้ เ พ่ื อ ให้ ก้ า วทันการ พัฒนา เศรษฐกิ จ และสั งคม  ประ เทศที่ มี คว าม เข้ มแข็ ง                             
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  ประเทศก าลัง
พัฒนา จึงมีความพยายามในการสร้างความตระหนักและส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
เพ่ือช่วยในการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวความคิดที่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพ                    
สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ และในปัจจุบันความก้าวหน้า                      
ทางเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชาติให้สูงขึ้นได้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555:1-2) น าเสนอตัวชี้วัดของสถาบัน 
IMD (The International Institute for Management Development) ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศ
ไทยมีสมรรถนะการแข่งขันในเวทีสากลในภาพรวม พ.ศ.2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 30                   
เมื่อเทียบกับประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศไทยเป็นรองสิงคโปร์และมาเลเซีย  โดยปัจจัย                   
ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ มีอันดับลดลง จากอันดับที่ 12 เป็นอันดับที่ 13 ซึ่งเป็นผลมาจาก                 
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              
เป็นจุดอ่อนที่สุดและเป็นมาโดยตลอด  และปัจจัยย่อยอีก 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยี (Technological Infrastructure)  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Infrastructure) สุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Health & Environment) และการศึกษา (Education)               
มีอันดับอยู่ต่ ากว่าค่ามัธยฐาน  นั้นแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยยังต้องให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยเร่งพัฒนาการศึกษา รวมถึง    
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งในอนาคตจ าเป็นต้องใช้ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีส่วนในการด าเนินการทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ  แต่พบว่า               
คนในประเทศไทยในปัจจุบันยังขาดความรู้ ความตระหนัก ขาดบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และด้านการวิจัย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยยังล้าหลังกว่าหลายประเทศ  ข้อมูลแรงงานของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557: 3) พบว่า แรงงานของประเทศไทยปี พ.ศ.2557 มีจ านวน 38.58               
ล้านคน แต่มีจ านวนแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง 3.79 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.82 ในจ านวนนี้มีผู้ที่จบการศึกษาและท างานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 46.2 
ส่วนผู้ที่จบสาขาอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 15.8 ในขณะเดียวกัน  ก าลังแรงงานที่จบด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแต่ ไปท างานสายอาชีพ อ่ืนมีสู งถึ งร้อยละ 38.0  จะเห็นได้ว่ าตลาดแรงงาน                         
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยยังไม่สามารถรองรับแรงงานที่มีอยู่ได้หรือ
แรงงานที่มีอยู่มีคุณภาพไม่เพียงพอ  ดังนั้นการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยีและ                 
การพัฒนาทักษะก าลั งคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึ ง เป็นสิ่ งส าคัญในการเ พ่ิม                               
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมความพร้อม โดยสนับสนุน
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ให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ
การจัดการศึกษา จึงควรให้ความส าคัญกับการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์  คณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  ให้มากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะเป็นแนวทางที่สามารถส่งเสริมและให้นักเรียนมีความพร้อมสู่ตลาดอาชีพในอนาคต  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยง
ความรู้ชีวิตประจ าวันให้มากขึ้น  เ พ่ือใช้ในการเตรียมก าลั งคนให้มี ความรู้ความสามารถ                           
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับมาตรฐาน
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นได้  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11                  
( พ.ศ.2555-2559 ) ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยให้มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งต้องสนองต่อการด ารงชีวิตของประชาชน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม                
( ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555: 13-14 ) และนโยบายรัฐบาล
ของท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา  โดยก าหนดให้
มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ส่ ง เสริม ให้ สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้ า ง งานในอนาคต                            
โดยปรับกระบวนการเรียนและหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม บูรณาการความรู้และคุณธรรม                
เข้าด้วยกัน  เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา                  
โดยเน้นความร่วมมือระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน (  ค าแถลงการณ์นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557) และกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้าง        
ความเท่าเทียม พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้
ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเตรียมก าลังคนให้พร้อมในด้านที่ขาดแคลน  
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ พัฒนานวัตกรรม                      
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนา สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและการสร้างนวัตกรรม 
ในสถาบันการศึกษา  
 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์จึงได้จัดการศึกษาโดยเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับ                  
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ  มีทักษะและความรู้พ้ืนฐานเพ่ือรองรับ                
การออกสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคต  โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า เป็นผู้น าในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  มีคุณภาพ จริยธรรมและค่านิยมที่ พึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทย                          
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ( แผนกลยุทธ์
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ , 2558 : 7) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                       
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของโรงเรียน บริบทท้องถิ่นและการจ้างงานของท้องถิ่นในอนาคต  ได้แก่ 
โรงเรียนตั้งอยู่กลางใจกลางอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดชายแดน  มีภูมิประเทศติดต่อกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เป็นเมืองหน้าด่านในการรับ
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สินค้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม                       
มีนักท่องเที่ยวมาจากหลายประเทศ  โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนและกลุ่มชาติตะวันตก 
โรงเรียนจึงเปิดหลักสูตรภาษาเพ่ือการสื่อสารและบริการ  ทั้งภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส   
เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษและเปิดวิชาภาษาอังกฤษเป็นรายวิชา
การเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  ซึ่งภาษาอังกฤษมีความส าคัญในการเรียนและการท างาน
อนาคต  จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในทุกชั้นเรียนของทุกระดับชั้น  ( EIS: English for 
Integrated Study ) และเปิดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมและห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ                 
ตอนปลาย เพ่ือสนองความต้องการของนักเรียนละผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานเรียนแผน            
การเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสอดคล้องกับตลาดแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
ในอนาคต  โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์มีครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์                   
อย่างเพียงพอ  มีครูที่มีคุณภาพโดยเป็นครูที่ได้รับการบรรจุตามโครงการคุรุทายาท สาขาวิทยาศาสตร์
และครูตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) จ านวนมาก แต่พบว่า ครูยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย ให้นักเรียนท่องจ า                      
สอนหนังสือมากกว่าการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ความรู้และเชื่อมโยงกับ
สถานการณ์ในชีวิตจริงมีน้อยมาก และพบว่า ผลการทดสอบระดับชาติขั้นฐาน ( O-NET )             
วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน X = 46.48 ,S.D.=13.05 เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด คือ X = 49.30) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน X =37.03 ,S.D.=6.06 เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
คือ X =38.99 ) ซึ่งลักษณะของข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบระดับชาติขั้นฐาน ( O-NET ) เป็นข้อสอบ 
ที่วัดความรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นการวัดความรู้หลากหลายระดับ  โดยเฉพาะต้องใช้
ทักษะการคิดและจากการประเมินภายนอกรอบที่  3 ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์                        
ในปีการศึกษา 2555 พบว่า ด้านผลการศึกษา ได้รับข้อเสนอให้พัฒนาผู้ เรียนด้านผลสัมฤทธิ์     
ทางการเรียน  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิเคราะห์ค้นหา
สาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ต่ า และน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนให้เห็น
ความส าคัญของการทดสอบระดับชาติ และยังเสนอให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการในการจัดการเรียนรู้     
ให้มีความหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ  
พร้อมทั้งวางแผนการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกสาระการเรียนรู้  (รายงานประเมินภายนอกรอบสาม, 
2555 ) และยังพบว่า ด้านการบริหารจัดการศึกษา ยังไม่สามารถเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้                       
อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปีการศึกษา 2558 ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการได้เสนอให้โรงเรียนตั้งงานสะเต็มศึกษาเป็นงานหนึ่งของฝ่ายวิชาการ        
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  เพ่ือให้เกิดการน าแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  ผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษา               
ในปีการศึกษา 2558 พบว่า กระบวนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา มีระดับคุณภาพการด าเนินการ            
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อยู่ในระดับปานกลาง โดยโรงเรียนก าหนดเป้าหมายระดับคุณภาพ มากที่สุด ซึ่งถือว่ายังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดและพบว่า คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ยังขาดประสบการณ์                 
ในการด าเนินงาน  ส่งผลให้คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและคุณภาพนักเรียนยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดเช่นกัน  ซึ่งส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ( 2559:142-148 )                
ได้ด าเนินการวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา               
ของประเทศไทย  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ   ระดับหน่วยปฏิบัติ   
ประกอบด้วย ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันของหน่วยงานระดับปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ถึงแผนยุทธศาสตร์
ประเทศ และแผน Roadmap การพัฒนาการศึกษา  เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถเข้าใจ                    
ความเชื่อมโยง และพัฒนาแผนปฏิบัติการ  เพ่ือขับเคลื่อนระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับ                         
กรอบการพัฒนาสะเต็มศึกษา แห่งชาติและสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ปรับระบบการบริหาร
จัดการด้านสะเต็มศึกษา ในแต่ละระดับการศึกษาให้มีความชัดเจนถึงผลลัพธ์ (Outcome)         
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในทุกระดับให้สอดคล้องกับการพัฒนา                  
สะเต็มศึกษา  ตั้งแต่หลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้  ยกระดับคุณภาพครูและสร้างความเข้าใจของการศึกษาเชิงผลลัพธ์เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น  เพ่ือให้การจัดการศึกษาและ
พัฒนาก าลังคนทางด้านสะเต็ม ( STEM ) ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง  
โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์การท างานจริง  เร่งรัดพัฒนาก าลังคนด้านสะเต็ม ( STEM ) 
ขั้นสูงระดับมืออาชีพ  ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์                      
ให้มีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  เร่งรัดสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 
ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจสะเต็มศึกษา การเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางและการบริหารจัดการการศึกษา  ดังนั้น การปฏิรูปการศึกษาภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา             
จึงเป็นทางออกที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน และจากการที่โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้ใช้แนวทางของการพัฒนาของโรงเรียนมาตรฐานสากล                     
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ซึ่งจะท าให้เกิดคุณภาพด้านการบริหารจัดการ              
ด้านการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนได้ประเมินผ่านเกณฑ์การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ เพ่ือรับรางวัลระดับโรงเรียน (School Quality Award :ScQA) ในปีการศึกษา 2557 
และเป้าหมายของโรงเรียน คือ เสนอขอรับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ เพ่ือรับรางวัลส านักงานคุณกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ( Office of Basic 
Education Commission Quality Award : OBECQA ) ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้นทุกฝ่ายและ  
ทุกงานของโรงเรียนต้องเร่งพัฒนาระบบงาน  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดดังกล่าว  

 ผู้วิจัยในฐานะรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการซึ่งรับผิดชอบโดยตรงกับการบริหาร                  
งานสะเต็มศึกษา  จึงสนใจพัฒนารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารสะเต็มศึกษา ให้มีคุณภาพ  
โดยศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาที่ส าคัญและส่งผลต่อคุณภาพ                 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการศึกษาจากโรงเรียนต้นแบบที่บริหารงานสะเต็มศึกษา 
จนประสบความส าเร็จ  เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน  อันจะส่งผล
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ให้นักเรียนมีทักษะตามหลักสูตรที่ก าหนด รวมถึงนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้น 
ซึ่งรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ที่มีประสิทธิภาพดังกล่าว  จะสามารถเป็นแนวทางให้กับ                 
การบริหารงานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจน ารูปแบบการบริหาร                
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงรายไปประยุกต์ใช้  อันจะส่งให้                       
มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมของโรงเรียนให้สูงขึ้นและ                        
เกิดความยั่งยืนต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 1. องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นอย่างไร 
 2. สภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายเป็นอย่างไร 
 3. แนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 4. รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
มีลักษณะอย่างไร 
 5. การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ไปใช้ในโรงเรียนมีผลอย่างไรและผู้เกี่ยวข้อง     
มีความพึงพอใจต่อการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบ 
4. เพ่ือร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 5. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
  
ขอบเขตกำรวิจัย 
 

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 สังเครำะห์องค์ประกอบของกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน                
 

   1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

              ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา การบริหารสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานสะเต็มศึกษา 
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การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR) รูปแบบและการพัฒนา
รูปแบบการบริหารการศึกษา โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คือ ข้อมูลที่สังเคราะห์ได้ตรงกัน                 
เกินร้อยละ 50 ขึ้นไป  น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

    2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 

    ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ 
2.1 การบริหารการศึกษา  ประกอบด้วย ความหมายการบริหาร ความหมาย                   

การบริหารการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารการศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
การศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล  
   2.2 การบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่คุณภาพ  
   2.3 การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ  

   2.4 สะเต็มศึกษา   ประกอบด้วย ความหมายของสะเต็มศึกษา  นโยบาย              
ด้านสะเต็มศึกษา  จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา แนวการจัดการเรียน                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  การวัดและประเมินผล 

  
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษำสภำพและปัญหำกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

สภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยใช้องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังเคราะห์
ได ้
 

2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 
 

 2.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  1 คน   
    2.2 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน  
    2.3 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน  
39 คน  
      รวมทั้งสิ้น 55 คน 
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนต้นแบบ 
 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
   การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้องค์ประกอบของการบริหาร               

งานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สังเคราะห์ได้ 
 

2. ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล  
 

   2.1 แหล่งข้อมูล 
   โรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา โดยก าหนดเกณฑ์

ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนต้นแบบ ดังนี้ 
      1. เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับภาค จ านวน 1 

โรงเรียน 
      2. เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับจังหวัด หรือศูนย์สะเต็มศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง

จากหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 โรงเรียน 
      3. เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา จ านวน 2 

โรงเรียน 
           4. เป็นโรงเรียนที่มีครูหรือนักเรียน ได้รับรางวัลด้านสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับภาค 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ จ านวน 1 โรงเรียน    
  โดยเลือกแหล่งข้อมูลแบบเจาะจง ประกอบด้วย 5 โรงเรียน ได้แก่ 
   1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับภาค 
   2. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับ
จังหวัด 
   3. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  จังหวัดล าปาง เป็นโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ                 
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา   
   4. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเ รียนที่ประสบความส าเร็จ                    
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  
   5. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนที่มีครูหรือนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ด้านสะเต็มศึกษาตั้งแต่ระดับภาคข้ึนไป 
 
   2.2 ผู้ให้ข้อมูล 

      เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ                 
3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย                     

      1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ  
      2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหรือครู              

ที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 
   3. ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ  
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ขั้นตอนที่ 4 ร่ำง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 
 ผู้ วิจัยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม( PAOR)  ในการสร้างรูปแบบ                        
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งขั้นตอนนี้เป็น              
ขั้นการวางแผน (P-Plan) ผู้วิจัยด าเนินการประกอบด้วย  2 ขั้นตอนย่อย คือ 
  

 ขั้นตอนย่อย 4.1 ร่ำงรูปแบบและคู่มือกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ ของโรงเรียน                    
ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  
 

  1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
   ร่างรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย จากการศึกษาการศึกษาเอกสารของนักการศึกษาต่างๆ น ามาก าหนดองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของการบริหาร                 
งานสะเต็มศึกษา 4) แนวทางการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 5) วัตถุประสงค์ของ    
การด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบ
ของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหาร                     
งานสะเต็มศึกษา และ 8) การน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์  

 คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย 1) บทน า 2) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสะเต็มศึกษา                 
3) รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) แนวทางการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 
และ 5)  ภาคผนวก ซึ่ งประกอบด้วยปฏิทินการด า เนินงานสะเต็มศึกษาและเครื่ องมื อ                             
ที่ใช้ในการด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  

  
 2.ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 

 ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน  
 

 ขั้นตอนย่อย 4.2 ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียน
ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

 1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
   ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

  2. ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
    ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เลือกแบบเจาะจง  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้   
       1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนารูปแบบบริหารการศึกษา  
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       2. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษา  
       3. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา    
       4. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา   
       5. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา  

 
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์
สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 
 

 ผู้วิจัยด าเนินการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR)  โดยด าเนินการ 
ขั้นตอนการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย เป็นขั้นการสังเกต ติดตาม (Observe :O) ของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ                         
แบบมีส่วนร่วม (PAOR) ผู้วิจัยได้ด าเนินการประเมินผลการใช้รูปแบบและน าเสนอผลการใช้รูปแบบ                         
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย   

 1. คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 

 2. คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 3. คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 4. ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 

การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังนี้ 
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5.1 คุณภำพของกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย  

 

   1.ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
    ศึกษาคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
 

 2.ขอบเขตด้ำนผู้ให้ข้อมูล 
 

  2.1 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนคุณภำพของกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียน                
ด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  

  คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่  1) ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบ                   
การบริหารงานสะเต็มศึกษาและ 2) รางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา  ดังนี้ 

 

   2.1.1 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนระดับกำรปฏิบัติตำมรูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ
ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย ประกอบด้วย 

    1.ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  
         2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   
                3.ครทูีป่ฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ยกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 39 คน   

    ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 55 คนและปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 55 คน 
 
   2.1.2 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนรำงวัลด้ำนกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ  ได้แก่ รางวัลของ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการ       
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน รวม 2 คน  

 

  2.2 ผู้ ให้ข้อมูลด้ำนคุณภำพของครูที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้                           
สะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  

 

  คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน               
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จั งหวัดเชียงราย แยกเป็นประเด็นพิจารณา  2 ประเด็น ได้แก่                        
1) ระดับการปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และ 2) รางวัลที่ครูได้รับด้าน
สะเต็มศึกษา  ดังนี้ 
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   2.2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนระดับปฏิบัติของครูด้ำนกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  

 

   ประชำกร 
    1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน              

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                      
สะเต็มศึกษา โดยใช้การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  จ านวน 54 คน 

           2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาของโรงเรียน             
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินตนเอง จ านวน 54 คน  

           3.นักเรียน เป็นนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาประเมิน
ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 
ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  353 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 
ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน  654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,007 คน                  
ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวน
นักเรียน 352 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวน
นักเรียน 653 คน รวม จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน  แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 

 
ตาราง 1.1  จ านวนประชากรของนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

ชั้น จ านวนนักเรียน(คน) 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   119 119 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 118 118 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   116 115 

รวมชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 353 352 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   214 214 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  223 223 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  216 216 

รวมชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 653 653 
                 รวมจ านวนนักเรียน 1,007 1,005 

 
 
 

    ประชากร ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 1,115 คน และปีการศึกษา 2561                 
รวมทั้งสิ้น 1,113 คน 
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       กลุ่มตัวอย่ำง  
           1.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน             

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
สะเต็มศึกษาจากการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน  จ านวน 54 คน 

           2.ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา ของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมินตนเอง จ านวน 54 คน  

         3.นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ได้มาโดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงใน พิษณุ  ฟองศรี.2551:109) 
ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม  12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน  และปีการศึกษา 256 1                      
เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6  จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน  ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน  (Proportionate Stratified 
Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่าง ง่าย                     
( Simple Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 
  

ตาราง 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย   

 

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ประชำกรจ ำนวน ( คน ) กลุ่มตัวอย่ำง (คน ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 119 48 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 118 48 

รวม 237 96 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 215 90 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 223 94 

รวม 438 184 
รวมทั้งสิ้น 675 280 

 
         กลุ่มตัวอย่างปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 388 คน และปีการศึกษา 2561 รวม

ทั้งสิ้น 388 คน 
 

   2.2.2 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนรำงวัลที่ครูได้รับด้ำนสะเต็มศึกษำ  ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560  จ านวน 54 คนและปีการศึกษา 2561  
จ านวน 54 คน 
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  2.3 ผู้ ให้ข้อมูลด้ำนคุณภำพของนักเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้                    
สะเต็มศึกษำ ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 

   คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จั งหวัดเชียงราย   แยกเป็นประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่                               
1) ระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ 2) รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา  

 

   2.3.1 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนระดับคุณภำพของนักเรียนจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
สะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่                   
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประเมิน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ นักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน  237 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน  438 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 675 คน  และปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 237 คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 437 คน                       
รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 674 คน  แบ่งตามระดับชั้น ดังนี้ 

ตาราง 1.3 จ านวนนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 
 

ชั้น จ ำนวนนักเรียน(คน) 
ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   119 119 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 118 118 

รวมชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 237 237 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   214 214 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  223 223 

รวมชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 438 437 
                 รวมจ ำนวนนักเรียน 675 674 

 
 

    2.3.2 ผู้ให้ข้อมูลด้ำนรำงวัลที่นักเรียนได้รับด้ำนสะเต็มศึกษำ  ได้แก่ นักเรียนที่
ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 
ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน  353 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ระดับละ  6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน  654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 
1,007 คน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 352 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 653 คน รวม รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน (ปรากฏดังตาราง 1.1 ) 



14 
 

  2.4 ประชำกรและกลุ่ มตั วอย่ ำ งด้ ำนควำมพึ งพอใจต่ อกำรใช้ รู ปแบบ                         
กำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 

 

  ผู้วิจัยประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา                     
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์   จังหวัดเชียงราย  ประเมิน 3 ด้าน ประกอบด้วย                                
1 )  ด้ านคว าม พึ งพอ ใจต่ อ ก ารด า เ นิ น การต าม รู ป แบบกา รบริ ห า ร ง าน สะ เต็ ม ศึ ก ษ า                                        
2) ด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู และ 3) ด้านความพึงพอใจต่อ
คุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

  ประชำกร ประกอบด้วย 
   1) ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 คน  

   2) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   

   3) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 
39 คน   

   4) ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาและครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  จ านวน 74 คน   

       5) นักเรียน เป็นนักเรียนที่ ได้ เรียนจากการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา                          
ปีการศึกษา 2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวน
นักเรียน  353 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน                      
รวมจ านวนนักเรียน  654 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,007 คน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  รวมจ านวนนักเรียน 352 คน  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 653 คน                        
รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,005 คน (ปรากฏดังตาราง 1.1 )     

   6) ผู้ปกครองนักเรียน ที่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 1,007 คน และปีการศึกษา 2561 จ านวน 1,005 
คน  

   7) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและครู 
จ านวน 13 คน  

  ดังนั้น ประชากร ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 2,156 คน  ประชากร ปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 2,152 คน 

 

   2.4.1 ผู้ ให้ข้อมูลด้ำนควำมพึ งพอใจต่อกำรด ำ เนินกำรตำมรูปแบบ                              
กำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ ของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย  

 

   กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 
    1) ผู้อ านวยการโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายจ านวน 1 คน  
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          2) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน       
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จ านวน 15 คน   

          3) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ยกเว้นครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 39 คน   

          4) ครผูู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาและครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้มาโดยใช้ตาราง
ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.2551:109) 
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Simple Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อครู จ านวน 63 คน   

          5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยกเว้นผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ครู จ านวน 13 คน  
    ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 131 คน  และปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 131 คน 
 

   2.4.2 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำของครู
จำกกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัด
เชียงรำย  

 

   กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 
   1) ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 54 คน  
    2) นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ได้มาโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (อ้างถึงใน พิษณุ  ฟองศรี. 2551:10 )              
ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน  และปีการศึกษา 256 1                         
เป็นนักเรียนกลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 เป็นชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5-6  จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง  ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็นสัดส่วน  (Proportionate Stratified 
Random Sampling )โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่าง ง่าย                      
( Simple Random Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน ( ปรากฏดังตาราง 1.2 ) 

 
   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 334 คน และปีการศึกษา 

2561 รวมทั้งสิ้น 334 คน 
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   2.4 .3 ด้ ำนควำมพึ งพอใจต่ อคุณภำพนัก เรี ยนจำก กำรใช้ รู ปแบบ                         
กำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำของโรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย 

 
   กลุ่มตัวอย่ำง ประกอบด้วย 
 

   1) ครทูี่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จ านวน 54 คน  
    2) นักเรียน ที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ได้มาโดยใช้ตาราง

ก าหนดขนาดของเครซีและมอร์แกน (Krejcie  and  Morgan) (อ้างถึงในพิษณุ  ฟองศรี.2551:109) 
ปีการศึกษา 2560  เป็นนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 6 ห้องเรียน  
รวมจ านวนนักเรียน 96 คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 12 ห้องเรียน 
รวมจ านวนนักเรียน 184 คน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 280 คน และปีการศึกษา 2561 เป็นนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างของปีการศึกษา 2560 เลื่อนชั้นจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2-3 จ านวน 96 คน และเลื่อนชั้นจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6  
จ านวน 184 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 280 คน  ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  ก าหนดวิธีการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้ น อย่ า ง เป็ น สั ดส่ วน  (Proportionate Stratified Random Sampling )                      
โดยใช้ชั้นมัธยมศึกษาเป็นชั้นของการสุ่มนักเรียน ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย ( Simple Random 
Sampling ) โดยวิธีจับฉลากรายชื่อนักเรียน ( ปรากฏดังตาราง 1.2 )     

     ดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 334 คน  และปีการศึกษา 
2561 รวมทั้งสิ้น 334 คน 
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 

 กรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการประเมินออกเป็น  3  ส่วน ดังแผนภาพ 1.1  
 

          ตวัแปรต้น          ตัวแปรตาม         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพ 1.1 กรอบแนวทางการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของ               
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการบริหารงาน                     
สะเต็มศกึษาของโรงเรยีน
ต้นแบบ 

คุณภาพของครูดา้นการจัด                       
การเรียนรูส้ะเต็มศกึษา 

ทฤษฎี  หลกัการ แนวคดิ                 
การบรหิาร การบริหาร
สถานศึกษา การบริหารงาน
วิชาการ การบรหิารงานสะเต็ม
ศึกษา  การจดัการเรยีนรู้                 
สะเต็มศกึษา 
 
 

  
 

การพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 

สภาพและปัญหาการบริหาร                
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ                 

การบรหิารงานสะเต็มศกึษา 

คุณภาพของการบรหิาร                               
งานสะเตม็ศกึษาของโรงเรยีน                 
ด ารงราษฎรส์งเคราะห ์จังหวดั
เชียงราย 

คู่มือรูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศกึษำฯ 
1. หลักการเหตุผล  
2. วัตถุประสงค์  
3. องค์ประกอบของรูปแบบ  
4. กิจกรรมตามองค์ประกอบของรูปแบบ  
5. วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของ
รูปแบบ  
6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
7.  เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของรูปแบบ  
8. การน ารูปแบบไปใช้ประโยชน ์

คุณภาพของนักเรียนจากการจัด                  
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

รูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศกึษำฯ 
1.ผู้น ามภีาวะผู้น า 
2.การพัฒนาบคุลากรดา้นสะเต็มศึกษา 
3.การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการท า     
งานสะเตม็ศกึษา 
4.การก าหนดวสิัยทัศน ์แผนกลยุทธ์และนโยบาย                      
ด้านสะเต็มศึกษา 
5.การวางแผนการด าเนนิงานสะเตม็ศึกษา 
6.การจดัโครงสรา้งการบรหิารงานสะเตม็ศึกษา 
7.การสรา้งเป้าหมายการด าเนนิงานสะเตม็ศึกษา 
8.กระบวนการด าเนนิงานสะเตม็ศึกษา 
9.การพัฒนาหลักสตูรและการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
10.การมสี่วนร่วมในการด าเนนิงานสะเตม็ศึกษา 
11.การสรา้งขวญัก าลังใจในการด าเนินงานสะเตม็ศึกษา              
อย่างต่อเนื่อง 
12.การนเิทศ ก ากับ ตดิตามและประเมนิการด าเนิน                  
งานสะเตม็ศกึษา 
 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม(PAOR) 

ตรวจสอบรปูแบบและคู่มือการบริหารงานสะเตม็ศึกษาโรงเรยีน
ด ารงราษฎรส์งเคราะห ์จังหวดัเชียงราย 

 

องค์ประกอบการบรหิาร                   
งานสะเตม็ศกึษาในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน จากการสังเคราะห์
เอกสาร 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1.สะเต็มศึกษำ หมายถึง  การจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการศาสตร์เนื้อหาความรู้
วิทยาศาสตร์(Science) เทคโนโลยี(Technology) คณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยผ่านกระบวนการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) โดยเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้ในภาคทฤษฎีมาใช้แก้ปัญหา                  
ในชีวิตจริง 

2.งำนสะเต็มศึกษำ  หมายถึง งานสะเต็มศึกษา เป็นงานตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  สังกัดฝ่ายวิชาการ  

3.รูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ   หมายถึง  องค์ประกอบของการบริหาร                          
งานสะเต็มศึกษาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพการบริหารงานสะเต็มศึกษา คุณภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูและคุณภาพ
นักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเตม็ศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

4 .กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ   หมายถึง การพัฒนารูปแบบ                        
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ด้วยการใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยการศึกษาเอกสาร  
ทฤษฎี  หลักการ แนวคิด บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ               
การบริหารการศึกษา  การบริหารสถานศึกษา การบริหาร งานวิชาการ การบริหารงานสะเต็มศึกษา  
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAOR) รูปแบบและการพัฒนา
รูปแบบการบริหารการศึกษาและศึกษาการบริหารของจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ                 
ด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาได้องค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษา  ซึ่งรูปแบบ                 
การบริหารงานสะเต็มศึกษาเป็นตัวแทนที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงขององค์ประกอบของกระบวนการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา ของครูและคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้                     
สะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

5.คุณภำพกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ  หมายถึง คุณภาพด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ที่เกิดจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  โดยพิจารณาจากระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา และรางวัลด้าน
การบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

6.คุณภำพของครูที่ปฏิบัติหน้ำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ หมายถึง คุณภาพของ
ครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พิจารณาจากระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษา และรางวัลทีค่รูได้รับด้านสะเต็มศึกษา    

7.คุณภำพของนักเรียนจำกกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  หมายถึง คุณภาพของนักเรียน
ที่เกิดจากการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้                
สะเต็มศึกษา และรางวัลที่นักเรียนได้ด้านสะเต็มศึกษา  
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8.ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้รูปแบบกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ   หมายถึง                         
ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อการด าเนินการตามรูปแบบ              
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา ของครูและ                        
ความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                    
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

9.คณะกรรมกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ   หมายถึง ครูที่ โรงเรียนแต่งตั้ งให้ เป็น
คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานสะเต็มศึกษาอันได้แก่ การวางแผน
การด าเนินงานสะเต็มศึกษา ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ จัดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล              
การด าเนินงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
ในการด าเนินการครั้งต่อไปอย่างเป็นระบบ 

10. กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  หมายถึง แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ 
4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E)และคณิตศาสตร์ (M) โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นการระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา  ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงและขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ 

11.ครูปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ  หมายถึง ครูที่จัดการเรียนรู้               
สะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์  
 12.ครู หมายถึง ครูของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่ปฏิบัติหน้าที่               
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา
และครูปฏิบัติหน้าที่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   

13.นัก เรียน  หมายถึง นักเรียนของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ที่ ได้ เ รี ยนรู้                            
จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561  ที่เรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับละ  
6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน  

14.ผู้ปกครองนักเรียน  หมายถึง  ผู้ปกครองของนักเรียนของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์
ที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่เรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ระดับละ 3 ห้องเรียน รวม 9 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
ระดับละ 6 ห้องเรียน รวม 18 ห้องเรียน  

15.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับงานสะเต็มศึกษา ได้แก่ ให้ความเห็นชอบโครงการงานสะเต็มศึกษา ให้ความเห็นชอบใน
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือครูน าไปจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  มีส่วนร่วม 
ให้การส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานสะเต็มศึกษา ร่วมก ากับและติดตามการด าเนินงาน                     
สะเต็มศึกษา ให้ข้อเสนอเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานสะเต็มศึกษา เห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาและรายงานผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษา  
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16. ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารงานสะเต็มศึกษา               
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ                             
2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนต้นแบบและ
3) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสะเต็มศึกษาหรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ของโรงเรียนต้นแบบ  

17.โรงเรียนต้นแบบ หมายถึง  โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษาระดับ
ภาคหรือโรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษา ระดับจังหวัด หรือศูนย์สะเต็มศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
หน่วยงานต้นสังกัด  หรือโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษาหรือโรงเรียน
ที่มีครูหรือนักเรียน ได้รับรางวัลด้านสะเต็มศึกษา ตั้งแต่ระดับภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

18. ผู้เชี่ยวชำญ หมำยถึง ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ด้านการพัฒนารูปแบบบริหารการศึกษา 
ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา                      
ด้านการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา   

19. ร้อยละของจ ำนวนรำงวัลด้ำนกำรบริหำรงำนสะเต็มศึกษำ หมายถึง ร้อยละของ
จ านวนรายการรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา เทียบกับจ านวนผู้บริหารที่ด าเนิน                         
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนสถานศึกษา               
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  

20. ร้อยละจ ำนวนรำงวัลที่ครูได้รับด้ำนสะเต็มศึกษำ หมายถึง ร้อยละของจ านวนรางวัลที่
ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา เทียบกับจ านวนครูทีป่ฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

21. ร้อยละจ ำนวนรำงวัลที่นักเรียนได้รับด้ำนสะเต็มศึกษำ หมายถึง ร้อยละของจ านวน
รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา เทียบกับจ านวนนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา  

 


