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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
        บทนี้จะกล่าวถึงสรุปผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 

ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  โดยน าเสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัย                  
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะซึ่งจะกล่าวเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 
 

1.วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนต้นแบบ 
 4.เพ่ือร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 5.เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย 
  
2.สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย โดยสรุปดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา จากการศึกษาเอกสาร พบว่า องค์ประกอบของ
การบริหารงานสะเต็มศึกษา ในสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   ทั้ งหมดจ านวน 12 องค์ประกอบ                           
( ผลการสังเคราะห์โดยละเอียด ปรากฏในบทที่ 2 ) ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ขององค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานที่สังเคราะห์ได้  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก - มากที่สุด น ามาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้   

  1. ผู้น ามีภาวะผู้น า  
  2. นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา  
  3. การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
  4. การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
     5. การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
  6. การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
  7. การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา  
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  8. การด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
  9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
    10. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
    11. การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
    12. การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 
 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

     โ ด ย ก า ร ส อ บ ถ า ม ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ส ะ เต็ ม ศึ ก ษ า                         
(STEM Education) ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษา เชียงราย  ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ซึ่งด าเนินการระหว่าง
วันที่ 21-31 มีนาคม 2560 ก าหนดเกณฑ์ระดับการปฏิบัติด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับ
มากที่สุด หากผลการศึกษามีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับมากที่สุด ถือว่าเป็นสภาพปัญหาที่จ าเป็นต้อง
พัฒนา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ               
การวางแผนการด าเนินสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือผู้น า                  
มีภาวะผู้น า อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนองค์ประกอบอีก 10 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก 
จัดเรียงค่าเฉลี่ยสูงไปต่ าสุด ได้แก่ การด าเนินงานสะเต็มศึกษา การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนิน                    
งานสะเต็มศึกษา การก าหนดนโยบายด้าน งานสะเต็มศึกษา การมีส่ วนร่วม ในการด าเนิน                       
งานสะเต็มศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้าน งานสะเต็มศึกษา  การจัดโครงสร้างการบริหาร                          
งานสะเต็มศึกษา การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็ม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนิน งานสะเต็มศึกษาและการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ตามล าดับ  ซึ่งถือเป็นปัญหาของการบริหาร                     
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายที่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพ                  
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
    ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 พบว่า เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะ จ านวน 15 
รายการ จัดเรียงล าดับความถี่สูงสุดไปหาต่ าสุด โดยน าเสนอ 3 อันดับแรก คือ คณะกรรมการ                       
ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารสะเต็มศึกษา จ านวนความถี่สูงสุด รองลงมา คือ งบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานไม่เพียงพอและควรก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้มีความชัดเจน       
                  
 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 
 

  ผลการสังเคราะห์กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ    
ของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษา จ านวน 12 องค์ประกอบ              
ได้รายการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการบริหารสะเต็มศึกษา องค์ประกอบละ 5 รายการปฏิบัติ                 
รวมทั้งสิ้นจ านวน  60  รายการปฏิบัติ (ปรากฏดังภาคผนวก ง) 
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ขั้นตอนที่ 4 ผลการร่าง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                 
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

 ผลการร่างรูปแบบได้ด าเนินการ 2 รอบปีการศึกษา ได้แก่ ปี 2560 และปีการศึกษา 
2561 ได้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  
ประกอบด้วย  1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา                  
4) แนวทางการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 5) วัตถุประสงค์ของการด าเนินการตาม
องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบของการบริหาร                       
งานสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา
และ 8) การน ารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์และองค์ประกอบของการบริหาร                 
งานสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย ประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก 1 ด้านปัจจัย 1.1) ผู้น ามีภาวะผู้น า 1.2) นโยบายของโรงเรียนด้านสะเต็มศึกษา 1.3) การจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานสะเต็มศึกษา และ 1.4) การจัดโครงสร้าง                
การบริหารงานสะเต็มศึกษา องค์ประกอบหลัก 2 ด้านกระบวนการ 2.1) การวางแผนการด าเนินงาน       
สะเต็มศึกษา 2.2) การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 2.3) การพัฒนาบุคลากร                       
ด้านสะเต็มศึกษา 2.4) การด าเนินงานสะเต็มศึกษา  2.5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้งานสะเต็มศึกษา                  
2.6) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา 2.7) การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนิน                       
งานสะเต็มศึกษา 2.8) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษาและ                           
2.9) การจัดท าสารสนเทศและการรายงานผลการด าเนินงานสะเต็มศึกษา   

 คู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย 1) บทน า 2) หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสะเต็มศึกษา                
3) รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา 4) แนวทางการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาไปใช้ 
และ  5) ภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วยปฏิทินการด าเนินงานสะเต็มศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา  ผลการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จั งห วั ด เชี ย งร าย  รอ บ ที่  1  ปี ก ารศึ ก ษ า  2 56 0  พ บ ว่ า  อ ยู่ ใน ระดั บ ม าก ที่ สุ ด ทุ ก ด้ าน                                
โดยด้านความเหมาะสมและความสอดคล้อง มีค่าเฉลี่ ยสู งสุด  รองลงมา คือ ความถูกต้อง                           
ส่วนความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งด้านความเหมาะสมและความถูกต้อง  

 ผลการตรวจสอบ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน                   
โดยความสอดคล้ องมี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด  รองลงมาคือ  ด้ านความถู กต้ องและด้ าน เหมาะสม                            
ส่วนด้านความเป็นไปได้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดและคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมากและความเหมาะสม                     
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ขั้นตอนที่ 5 ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย  
 

 5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  

 5.1.1 ระดับการปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561  
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด  และพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพสูงกว่า ปีการศึกษา 
2560 เมื่อพิจารณาแยกปีการศึกษา พบว่า 
   ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การวางแผนการด าเนินสะเต็มศึกษา                   
อยู่ในระดับมากท่ีสุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินสะเต็มศึกษา                
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท า               
สะเต็มศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรพัฒนา
ส่งเสริมคณะกรรมการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนด                
อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ควรจัดท าสารสนเทศและการรายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และ ควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน  
  ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยองค์ประกอบ การวางแผน                 
การด าเนินสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ การสร้างขวัญก าลังใจ
ในการด าเนินสะเต็มศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการนิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด   ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแบบทีมให้มากขึ้น ควรใช้วิทยากร
และแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นและควรใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา  

 
       5.1.2 ด้านรางวัลด้านการบริหารสะเต็มศึกษาพบว่า ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารได้รับ

รางวัลจ านวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  มากกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับรางวัลจ านวน 1 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00   

 
  5.2 คุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย 
 

        5.2.1 ระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมากและปีการศึกษา 2561                 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและพบว่าปีการศึกษา 2561  มีระดับปฏิบัติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า 

    ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาตามผู้ประเมิน พบว่า 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากทีสุ่ดและมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมา คือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนที่ ได้เรียนจากการจัดกิจกรรม                    
การเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกัน
แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากและ    
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ส่วนขั้นน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ได้แก่ ห้องสืบค้นไม่เพียงพอ นักเรียนไม่มีเวลาไปสืบค้นและนักเรียนจัดท าเอกสารรวบรวมข้อมูล                 
การสืบค้นไม่มคีุณภาพ   

    ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามผู้ประเมิน 
พบว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุดและ              
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษา ประเมินครู                 
ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนที่ได้เรียนจาก                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มประเมินครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา                 
อยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า ขั้นการระบุ
ปัญหา อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นกัน  ส่วนขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่ครูมอบหมายให้
ก่อนการท ากิจกรรมควรให้ตัวแทนห้องไปรับโทรศัพท์มือถือจากห้องรับฝากมือถือฝ่ายกิจการนักเรียน              
เพ่ือสืบค้นในห้องเรียนระหว่างท ากิจกรรม  นักเรียนควรแบ่งหน้าที่สมาชิกที่ชัดเจนเพ่ือลดเวลา                   
ในการท ากิจกรรม   

 
  5.2.2 ด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา  พบว่า จ านวนรางวัลที่ครู ได้รับ                    

ด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ครูได้รับรางวัลจ านวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.56             
ปีการศึกษา 2560 ครูได้รับรางวัลจ านวน 8 รายการ คิดเป็นร้อยละ 14.81  

 
 5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 

  5.3.1 ระดับคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                      
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมากและปีการศึกษา 
2561 ภาพรวมอยู่ ในระดับมากเช่นกัน และพบว่าปีการศึกษา 2561 ระดับคุณภาพสูงกว่า                   
ปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาแยกปีการศกึษา พบว่า 

      ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560                
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก 
ส่วนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มี ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  เมื่อแยกตามขั้นตอน                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและ                            
ผลการด าเนินการอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ  ได้แก่ นักเรียน                
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ไม่ระบุแหล่งสืบค้นและระบุไม่ถูกต้อง ครูควรเสนอแนะวิธีการออกแบบขั้นตอนการด าเนินการและ
ออกแบบการบันทึกผลการด าเนินการให้มีความเหมาะสม และครูควรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดง      
ความคิดเห็นให้มากข้ึน                 

      ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักเรียนชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2561               
อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนชั้น ม.5 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนนักเรียนชั้น ม.2 ในปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด                  
เมื่อแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับ                
มากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา                   
อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้แก่ ครูควรแนะน าการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นักเรียนไม่มี
ประสบการณ์การใช้ก่อนจัดกิจกรรม ครูควรแนะน าด้านการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นย้ า 
และจัดท าสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือการน าไปใช้การด าเนินการต่อไปและครูควรกระตุ้นส่งเสริม                  
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์  ทั้งด้านบวกและด้านลบควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง  

      5.3.2  รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา  พบว่า  ปีการศึกษา 2559 นักเรียน
ได้รับรางวัลจ านวน 6 รางวัล  คิดเป็นร้อยละ 0.59 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลจ านวน 19 
รายการ  คิดเป็นร้อยละ 1.89 และปีการศึกษา 2561  จ านวน 16 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 1.59                
โดยรางวัลที่นักเรียนได้ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลจ านวน 14 รายการ ซึ่งมากกว่า                   
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับจ านวน 8 รายการ    

 
  5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์

สงเคราะห ์ จังหวัดเชียงราย  
 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบว่า  ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและ                
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน โดยพบว่าปีการศึกษา 2561  มีระดับความพึงพอใจ
มากกว่าปีการศึกษา 2560 เมือ่แยกพิจารณาแยกด้าน พบว่า  

 ปีการศึกษา 2560 ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู 
อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัด                   
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า เกี่ยวข้องกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีจ านวนข้อเสนอแนะมากที่สุดและความถี่สูงสุด รองลงมาคือ 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินสะเต็มศึกษาองค์ประกอบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนิน
สะเต็มศึกษา  การวางแผนการด าเนินงานสะเต็มศึกษาและการสร้างเป้าหมายการด าเนินสะเต็มศึกษา
ตามล าดับ 

 ปีการศึกษา 2561 ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านความพึงพอใจต่อการด าเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู
อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมา ปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า  
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เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มีจ านวนข้อเสนอแนะมากที่สุดและความถี่สูงสุด 
รองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษาและการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมิน    
การด าเนินสะเต็มศึกษา ตามล าดับ 

 
3.อภิปรายผลการวิจัย 

 
 3.1 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหาร  การบริหาร
สถานศึกษา การบริหารจัดการตามแนวทางของการพัฒนาของโรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAOR) รูปแบบและการพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
สถิติ เชิ งคุณ ภาพ (Qualitative data) โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) เพ่ื อหา
องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาได้องค์ประกอบของการบริหารสะเต็มศึกษา 
ทั้ งหมดจ านวน 12 องค์ประกอบ น ามาก าหนดเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร                         
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยองค์ประกอบที่สังเคราะห์ได้
สอดคล้องกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ ออสตินและเรย์โนลด์ (Austin and 
Reynolds ,1990) จ านวน 12 ด้าน เช่น ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
การมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองนักเรียน การวางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง การมีเป้าหมาย
และความคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน และองค์ประกอบที่สังเคราะห์ได้สอดคล้องยังสอดคล้องกับการวิจัย
ของสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2554) นายสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) และเอกชัย บุตรแสนคม (2559) ที่ได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา รวบรวมข้อมูล 
น ามาสังเคราะห์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นองค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษา
ข้างต้นและน าไปใช้ในการด าเนินการวิจัยขั้นต่อไป  และยังสอดคล้องกับการศึกษาการบริหาร                    
งานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ของณัฐพงษ์ พรมวงษ์ (2560) ที่พบองค์ประกอบการบริหาร                        
งานสะเต็มศึกษาที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ การบริหารการเรียนการสอน การบริหารการประเมินผลการเรียน 
การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษาและการบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  
    

            3.2 สภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์สภาพการปฏิบัติของการบริหารสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด                
หากผลการศึกษามีระดับคุณภาพต่ ากว่าระดับมากที่สุด ถือว่าเป็นสภาพปัญหาที่จ าเป็นต้องพัฒนา                 
ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ซึ่งด าเนินการระหว่างวันที่ 21-31 มีนาคม 2560 พบว่า 
องค์ประกอบอีก 10 องค์ประกอบอยู่ ในระดับมาก ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ถือเป็นปัญหาของ                        
การบริหารงานสะเต็มศึกษาจัดเรียงค่าเฉลี่ยสู งไปต่ าสุ ด ได้แก่  การด าเนินงานสะเต็มศึกษา                         
การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา การก าหนดนโยบายด้านสะเต็มศึกษา การมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานสะเต็มศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านงานสะเต็มศึกษา การจัดโครงสร้างการ
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บริหารงานสะเต็มศึกษา การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
สะเต็มศึกษา การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนินงานสะเต็มศึกษาและการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการท าสะเต็มศึกษาตามล าดับ   ซึ่ งการประเมินสอดคล้องกับ                          
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย               
ปกีารศึกษา 2559 ที่พบว่า คุณภาพการบริหารของฝ่ายวิชาการ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและพบว่า
มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารฝ่ายวิชาการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน (รายงานการประเมินคุณภาพ                   
การบริห ารฝ่ ายวิช าการ  ปี การศึ กษา,2559 :15) อีกทั้ งยั งสอดคล้ องกับ ผลการวิจั ยของ                             
สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์ (2561:บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 โดยพบว่า สภาพปัจจุบัน                   
การบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25       
โดยอยู่ในระดับปานกลางและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารจัดการสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและมีค่าดัชนี               
ความต้องการจ าเป็ น เฉลี่ ย โดยรวม อยู่ ใน ระดับมากและยั งสอดคล้ องกับ ผลการวิจั ยของ                               
ฉัตรแก้ว พรหมมา (2561:363-376) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง           
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ที่พบว่า มีสภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว พบว่า ด้านงานบริหาร
วิชาการตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีระดับสภาพปัญหามากที่สุด คือ การวัดประเมินผล ซึ่งมีสภาพปัญหา
มากในทุกด้าน ทั้ งด้านการประเมินผลหลักสูตร  ด้านการประเมินผลสู่การน าไปปฏิบัติ และ                      
ด้านการประเมินผล และยังพบว่าปัญหาข้อเสนอแนะทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารสะเต็มศึกษาจากรายงาน
ผลการด าเนินงาน คือ ไม่ได้รายงานผลด้านคุณภาพที่เกิดจากการด าเนินการที่ชัดเจน ส่งผลให้                  
ไม่ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จะน ามาใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือการวางแผนพัฒนาและยังเสนอให้มีการปรับ
โครงการกิจกรรมของงานสะเต็มศึกษา ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  จึงไดก้ าหนดเป้าหมายด้านการบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล  โดยฝ่ายและงานต่าง ๆ ของโรงเรียน                  
ไดก้ าหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ข้อ 2 คือ โรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้นสู่มาตรฐานสากล เป้าหมาย มุ่งพัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพและผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ในปีการศึกษา 
2561 จงึเป็นเหตุผลที่โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน ส าหรับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ได้แก่ คณะกรรมการยังไม่มีประสบการณ์การในการบริหารสะเต็มศึกษา ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องจาก งานสะเต็มศึกษาเป็นงานที่ตั้งใหม่ คณะกรรมการยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหาร                 
งานสะเต็มศึกษา จึงมีความต้องการพัฒนาด้ านดังกล่าวเพ่ือให้มีความรู้ทั กษะความสามารถ                   
ที่จะด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อเสนอด้านงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานไม่เพียงพอ
และเสนอให้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้มีความชัดเจน อาจเนื่องมาจากเป็นงานใหม่ตามโครงสร้าง
การบริหาร  ฝ่ายบริหารก าหนดให้ใช้งบประมาณทีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู          
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งต้องจัดงบประมาณสนับสนุนภาคเรียนละ1ครั้ง 
และช่วงปีการศึกษา 2559 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสะเต็มศึกษาและน าเสนอผลงาน            
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ของครูด้านการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับต่าง ๆ จึงมีความต้องการจ าเป็นที่ต้องขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากทางโรงเรียนเพ่ิมเติมและท าให้มีกิจกรรมที่ทับซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน ๆ ของโรงเรียน             
จึงเป็นเหตุผลที่มขี้อเสนอแนะดังกล่าว  
 

   3.3 กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ ผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบ                 
การบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาเอกสารในขั้นตอนที่ 1 ได้องค์ประกอบ
จ านวน 12 องค์ประกอบ น ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการศึกษาแนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
ของโรงเรียนต้นแบบ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ                
ด้านการบริหารสะเต็มศึกษา โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15 คนผลการสังเคราะห์
กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ของโรงเรียนต้นแบบ             
ตามองค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 12 องค์ประกอบ           
ได้รายการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการบริหารสะเต็มศึกษา องค์ประกอบละ 5 รายการปฏิบัติ        
รวมทั้งสิ้นจ านวน  60  รายการปฏิบัติ   ซึ่งการด าเนินการสอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัยของ        
ยุวดี คุณสม (2558:207-219) และวิลัดดา เรืองเจริญ (2558:121-122)  ที่ได้ใช้การศึกษาแนวทางการ
บริหารงานของโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน และวิธีการศึกษาการบริหาร       
ที่ประสบความส าเร็จยังสอดคล้องกับการวิจัยของอุดม ชูลีวรรณ.( 2558:214- 219) ที่พัฒนารูปแบบ
การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ซ่ึงได้ใช้การศึกษา
ภาคสนามจากโรงเรียนกรณีศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน เลือกจากโรงเรียนในโครงการ โรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบหลัก องก์ประกอบย่อย วิธีปฏิบัติในแต่ละ
องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาความเป็นเลิศระดับสากล จากการศึกษาแนว
ทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบรวมทั้งการน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ซึ่งถือว่ามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน         
ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ที่ก าหนดให้มีการค้นหาวิธีปฏิบัติ            
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) และสร้างวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จากการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จของโรงเรียนและแนวทางที่น ามาก าหนดเป็นกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา 
สอดคล้องกับการวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอนโยบายการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านสะเต็มศึกษาของ
ประเทศไทยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติ  ระดับหน่วยปฏิบัติ  โดยให้ปรับระบบการบริหารจัดการด้านสะเต็มศึกษาในแต่ละระดับ
การศึกษาให้มีความชัดเจนถึงผลลัพธ์  (Outcome) และยังสอดคล้องกับการศึกษาแนวทาง                   
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ของฉัตรแก้ว พรหมมา (2561) ที่ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง                 
สะเต็มศึกษา ประกอบด้วย 3 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาด้านการวางแผน การพัฒนาด้านการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติและการพัฒนาด้านการประเมินผล ผู้วิจัยได้น าสารสนเทศที่สังเคราะห์ได้ไปก าหนด
รายการปฏิบัติขององค์ประกอบการบริหารสะเต็มศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการร่างรูปแบบการบริหารงาน
สะเต็มศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
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 3.4 ร่าง ตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยร่างรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 1) หลักการเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของ   
การบริหารสะเต็มศึกษา 4) แนวทางการน ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ไปใช้ 5) วัตถุประสงค์
ของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารสะเต็มศึกษา 6) ตัวชี้วัดความส าเร็จองค์ประกอบ
ของการบริหารสะเต็มศึกษา 7) เป้าหมายของการด าเนินการตามองค์ประกอบของการบริหารสะเต็ม
ศึกษาและ 8) การน ารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาไปใช้ประโยชน์  สอดคล้องกับนักการศึกษา                
หลายท่านที่ได้ร่างรูปแบบเพ่ือการพัฒนางาน เช่น วิลัดดา  เรืองเจริญ (2558) อราภรณ์ สมบูรณ์ 
(2557: 106) และสุธรรม ธรรมทัศนานนท์ (2561:บทคัดย่อ) เป็นต้น โดยได้ก าหนดรูปแบบของ                  
การพัฒนางานที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) ยุทธศาสตร์ 
4) ระบบและกลไกของรูปแบบ 5) กระบวนการด าเนินงาน 6) การประเมินผล 7) ผลที่ได้รับจาก                   
การน าไปใช้ และ 8) เงื่อนไขความส าเร็จ  ผู้วิจัยได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดร่างรูปแบบ                  
โดยปรับให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของโรงเรียน โดยด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนา
รูปแบบของ อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550) อราภรณ์ สมบูรณ์ (2557) และยุวดี คุณสม (2558) ที่ได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบโดยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ  โดยการจัดท าร่าง
รูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดท าคู่มือการ
ด าเนินการตามรูปแบบ พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมของคู่มือ ทดลองใช้รูปแบบ ประเมินผลการใช้
รูปแบบ จัดการประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบและการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์  ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบรูปแบบและคู่มือของรูปแบบโดยวิธีอ้างอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไอส์เนอร์ (Eisner) ที่มีแนวคิดและความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒินั้นจะเที่ยงธรรมและมีวิจารณญาณที่ดี   ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ นั้น               
มีความเชื่อถือได้ เพราะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความช านาญการของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้
รูปแบบและคู่มือที่มีคุณภาพตามที่ก าหนดและน าไปในขั้นตอนต่อไป 
 

 3.5 การใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  แยกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) คุณภาพของการบริหารสะเต็มศึกษา 2) คุณภาพของครูที่
ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3) คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา และ 4) ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียน                   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เมื่อพิจารณาแยกด้าน ดังนี้ 
 

     3.5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จงัหวัดเชียงราย  ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  และพบว่า ปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณา                  
แยกปีการศึกษา พบว่า 
   ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมาก โดยการวางแผนการด าเนิน                   
สะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการด าเนินการ               
ได้ร่วมกันก าหนดขั้นตอนกระบวนการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลา 
ทรัพยากร และประมาณการใช้งบประมาณในการด าเนินการ โดยก าหนดเป็นโครงการ กิจกรรมของ
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การด าเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ าปี และบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของโรงเรียนและในการพิจารณาบรรจุโครงการ  กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ                    
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของฝ่ายแผนงาน  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของโครงการ 
กิจกรรมที่เสนอรับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ งาน กิจกรรม โดยพิจารณาทั้งความ
สอดคล้อง เหมาะสมของโครงการทุกองค์ประกอบ โดยต้องมีคุณภาพตามที่ก าหนดเท่านั้น จึงจะได้รับ
การพิจารณาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนและบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งงานสะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนได้รับพิจารณารับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนและได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ในการด าเนินการ
ดังกล่าวส่งผลให้ความเหมาะสมด้านการวางแผนการด าเนินงานได้รับค่าเฉลี่ยที่สูงสุดดังกล่าว  อีกทั้ง
ก่อนด าเนินการได้ร่วมประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ  ก่อนการด าเนิน
โครงการ กิจกรรมของงานสะเต็มศึกษาได้ร่วมกันก าหนดบุคลากรและแบ่งภาระงานในการด าเนินงาน
ให้สอดคล้องกับความรู้ ความถนัดและความสามารถ  พร้อมทั้งใช้งบประมาณตามแผนที่ได้ร่วมกัน
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ซ่ึงการด าเนินการสอดคล้องกับผลการพัฒนารูปแบบของสุภัทร พันธ์พัฒ
นกุล (2554) ที่ได้พัฒนารูปแบบและประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล                    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่
มีประสิทธิผลเป็นการบริหารเชิงระบบและการบริหารคุณภาพ โดยเฉพาะด้านกระบวนการ ได้แก่               
การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความส าคัญกับนักเรียน ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและการจัดการความรู้  อีกทั้งสอดคล้องกับผลการศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของ กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) ที่พบว่ามีระดับการปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย  ได้แก่  ด้านการวางแผนด้านการจัดองค์การ ด้านการจัดงบประมาณ 
ด้านการจัดทีมงาน ด้านการประสานงาน ด้านการรายงาน และด้านการอ านวยการ ตามล าดับ                    
และยังสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาของโรงเรียนใน
เครือข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาภาคของ สาวิตรี สิทธิชัยกานต์. (2561) โดยพบว่า แต่ละด้านของรูปแบบ
เป็นการบริหารเชิงระบบ ประกอบไปด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ปัจจัยน าออกและข้อมูลย้อนกลับ 
 ด้านการสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินสะเต็มศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ มากที่สุด
เช่นกันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมา อาจเนื่องจากได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน 
ได้แก่  ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารงานฝ่ายวิชาการ                     
โดยมีการสร้างขวัญก าลังใจหลากหลายรูปแบบ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม                 
ตั้งแต่การร่วมประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินของสะเต็มศึกษาร่วมหาแนวทางพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน  ฝ่ ายบริหารเข้ ามีส่ วนร่วม ในการด าเนินงาน                        
โดยได้อ านวยการ อ านวยความสะดวก และให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณ  ทรัพยากรต่าง ๆ               
อย่างเพียงพอ เหมาะสม และจัดการนิเทศ ก ากับ ติดตามแบบกัลยาณมิตร เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ
ให้การด าเนินการตามที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้  จนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น        
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานทุกครั้ง  เมื่องานประสบความส าเร็จ  ฝ่ายบริหารได้                   
สร้างขวัญก าลังใจ  โดยกล่าวชื่นชม ยินดีต่อหน้าสาธารณชนในโอกาสต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น              
หน้าเสาธงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า มอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตร จัดท าภาพติดบอร์ด ป้าย
ประชาสัมพันธ์และน าผลงานไปท าวิ ดีทัศน์ผลงานความส าเร็จของโรงเรียน เพ่ือเผยแพร่และ



226 
 

ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น  ส่งผลให้ให้ครูมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน  อาจเป็นเหตุผลให้มีค่าเฉลี่ยสูง
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน เช่น วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2552) ทีไ่ด้ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขต  พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก โดยก าหนดการได้รับการสนับสนุนทางสังคมของครูและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบ                
ในการบริหาร ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานแบบเสริมพลั งอ านาจ  ของพรฐิตา  ฤทธิ์ รอด (2556 )                 
โดยองค์ประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ การกระจายอ านาจในองค์กร การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการองค์กร การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุง
โครงสร้างขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลให้เกิด
การสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน ส่วนการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท า           
สะเต็มศึกษา มีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจเนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพ            
ในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการด าเนินสะเต็มศึกษาโดยจัดห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น สื่อ วัสดุ อุปกรณ์            
ให้ เพียงพอกับความจ าเป็น  ความต้องการของครู  พร้อมทั้ งสร้างบรรยากาศการมีส่ วนร่วม               
โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการด าเนินงานและครูได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน           
สร้างการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ร่วมกันท างานเป็นทีม ตามบทบาทหน้าที่ ตามความรู้ 
ความสามารถและความถนัดอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางโรงเรียน
ไม่ได้จัดชั่วโมง เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นการเฉพาะ  ครูจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสอดแทรกในวิชาของตนเอง  ส่งผลให้ในบางครั้งกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ทันหรือแล้วเสร็จใน
ชั่วโมงเรียน ครูมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ในชั่วโมงว่างของนักเรียน หรือ
ชั่วโมงกิจกรรมของนักเรียน  รวมถึงครูที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นครู วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน  ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ต้องใช้
เวลาว่างที่ตรงกันหรือก่อนและหลังเวลาท างาน  เช่น ช่วงเวลา 7.50- 8.30 , 16.00-17.00 และ           
บางกิจกรรมมีความจ าเป็นจัดในช่วงวันหยุดราชการ  เช่น การพัฒนาบุคลากรด้านสะเต็มศึกษา             
จัดในวันหยุดราชการ ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของโรงเรียนที่ก าหนดให้กิจกรรมต่าง ๆ ของทุกกลุ่ม            
ฝ่าย งาน ต้องด าเนินการในช่วงวันหยุดราชการ ส่งผลให้ทั้งห้องเรียน ห้องประชุม ทัศนูปกรณ์ รวมถึง
บุคลากรในการให้บริการไม่เพียงพอ อาจเหตุผลให้ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดดังกล่าว  สอดคล้องกับ Caldwell 
และ Spinks (1990) ที่ ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยพบว่า            
ด้านบรรยากาศที่เอ้ือต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการ เช่น 
ความผูกพันและจงรักภักดีต่อจุดหมายและค่านิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ตื่นเต้น 
และท้าทายต่อครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียนมีบรรยากาศ          
ความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในสถานศึกษาครูมีขวัญก าลังใจในระดับสูง ครูมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวในระดับสูง ซึ่งการให้ก าลังใจและบ ารุงขวัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงด้วยดี จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา          
การด าเนินการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การบริหารสะเต็มศึกษามีคุณภาพที่สูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ของประภาภัทร์ แสงทอง(2557:679-692) ที่พบว่า การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู ด้วยการ
ให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนิเทศภายในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน โดยเป็นผู้รับ
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การนิเทศจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาก่อนปิดภาคเรียนผู้รับผิดชอบท าหน้าที่นิเทศครู คือหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้มากท่ีสุด  
 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ควรพัฒนาส่งเสริมคณะกรรมการ
ด าเนินงานสะเต็มศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดอย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่ งขึ้น 
อาจเนื่องมาจากการด าเนินงานได้ด าเนินงานตามค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง                     
การบริหารงานของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ แต่พบว่าไม่ได้จัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ก่อน
การด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลให้มีข้อเสนแนะดังกล่าว และมีข้อเสนอว่ าควร
จัดท าสารสนเทศและการรายงานผล การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและควรจัดกิจกรรมบูรณาการกับ
กิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียน  โดยปีการศึกษา2559 ไม่ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้ขาดสารสนเทศในการวางแผนการด าเนินงาน อีกทั้งขาดข้อมูลผลการด าเนินกิจกรรม ซึ่งท าให้
เกิดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืนๆของโรงเรียน  
   ปีการศึกษา 2561 ไดด้ าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  พร้อมทั้งพัฒนาระบบการด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณภาพอยู่ในระดบัมากและมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน แต่ยังพบว่า การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินด าเนินงานสะเต็มศึกษา
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  อาจเนื่องมาจากโรงเรียนมีกิจกรรมส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของต้นสังกัดเข้าแทรก  ส่งผลกระทบให้ปฏิทินการนิเทศต้องปรับเปลี่ยน     
เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมของโรงเรียนที่ต้องด าเนินการ  ส่งผลให้ไม่สามารถนิเทศได้ครบตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  อีกท้ังคณะกรรมการนิเทศท่ีได้ก าหนดไว้เมื่อมีการเปลี่ยนก าหนดการนิเทศส่งผลให้
ผู้นิเทศไม่สามารถเข้านิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียนได้ครบตามจ านวนครั้งที่ก าหนดได้ ส่วนการนิเทศเอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดได้  ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษ าสั งกั ด ส านั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ ามั ธยมศึ กษ า เขต  5  ขอ ง                               
ประภาภัทร์ แสงทอง(2557:679-692) ที่ได้ก าหนดการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาครู ด้วยการให้ครู                 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม การนิเทศภายในโรงเรียน สร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน โดยเป็นผู้รับการ
นิเทศจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาก่อนปิดภาคเรียน ผู้รับผิดชอบท าหน้าที่นิเทศครูคือหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล ของยุวดี คุณสม (2558:207-219) ที่ก าหนดงานนิเทศภายในเป็นขั้นตอนของ
วิธีด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจะเห็นว่าการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมิน
ด าเนินงานสะเต็มศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นที่ต้องมีการด าเนินการพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
ต่อไป  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษาแบบทีมให้มากขึ้น ควรใช้วิทยากรและแหล่งเรียนรู้ให้มากขึ้นและควรใช้แหล่งเรียนรู้                
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนไม่สามารถจัดชั่วโมง
เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเป็นการเฉพาะได้เนื่องด้วยห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีรายวิชาที่ต้องเรียน
ตามหลักสูตรจ านวนมาก ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ที่ร่วมกันออกแบบ



228 
 

กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจึงต้องจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสอดแทรกในรายวิชาของตนเอง 
และจัดกิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมชุมนุมและช่วงหลังกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นชั่วโมงกิจกรรมของ
นักเรียน และพบว่ามีความต้องการวิทยากร แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน  เพ่ือเข้ามาร่วมจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษา  เนื่องด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่ครูของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย ได้ออกแบบร่วมกันมีลักษณะเกี่ยวข้องกับท้องถิ่น ทั้งด้านการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
แหล่งเรียนท้องถิ่น ร่วมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งวิทยากร บุคลากรในพ้ืนที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้และ                
ภูมิปญัญาท้องถิ่น สามารถให้ความรู้กับคณะครแูละนักเรียนได้  จึงเป็นเหตุผลให้มีข้อเสนอดังกล่าว  
 รางวัลด้านการบริหารสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลจ านวน 2 
รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  มากกว่าปีการศึกษา 2560  ที่ได้รับรางวัลจ านวน 1 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 50.00  และมากว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งไม่ได้รับรางวัล เนื่องมาจากการพัฒนาการบริหารงาน
สะเต็มศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย เป็นการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้มีระดับคุณภาพการบริหารสูงขึ้น ในปีการศึกษา 
2561 ผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษา เพ่ือรับการประเมินโรงเรียนสร้างสรรค์                      
สะเต็มศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับมัธยมศึกษา  ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองในงาน THAILAND STEM Festival ระดับชาติ (จัดส่วนภูมิภาค) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                  
จ.เชียงใหม่ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบที่ก าหนดไว้  ส่งผลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด  ผู้วิจัยน าเสนอรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  เสนอเพ่ือรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ประเภทรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
เพ่ือการเรียนการสอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทองและโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรรับรอง                      
การส่งบุคลากรเข้าร่วมงานและน าเสนอโครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติในงานการจัดแสดง
และเผยแพร่โครงงานสะเต็มศึกษาดีเด่นระดับนานาชาติ ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ สุขมวิท กรุงเทพฯ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  (ปรากฏดังภาคผนวก ซ) ถือว่ารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาได้รับ               
การยอมรบัมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา   
 
 3.5.2 คุณภาพของครูที่ปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน                  
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 
 
 ระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากและ ปีการศึกษา 
2561 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับปฏิบัติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มผู้ ให้ข้อมูล  โดยปีการศึกษา 2560 ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก พบว่า                   
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก-มากที่สุดทุกกลุ่มประเมิน นั้นแสดงว่า ครูมีระดับการปฏิบัติที่มีคุณภาพสูง  
อาจเนื่องมาจากครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยบูรณาการในรายวิชาที่ตนเองสอน  ซ่ึงครูปรับ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เดิมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ครูจึงประเมินระดับ
ปฏิบัติของตนเองอยู่ในระดับที่สูงดังกล่าวและยังพบว่าคณะกรรมการบริหารงานสะเต็มที่ได้นิ เทศ ก ากับ 
ติดตามการจัดกิจกรรมและนักเรียนก็ประเมินระดับปฏิบัติของครูอยู่ในระดับมากเช่นกันและเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินการสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฐพงษ์ พรมวงษ์ (2560:84-94)                    
ได้ศึกษาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา               
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยก าหนดการบริหารการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และการบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ เพ่ือให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยผลการประเมินระดับ
คุณภาพ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการ   ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมของฉัตรแก้ว พรหมมา 
(2561:363-376) โดยพบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้แก่                 
การพัฒนาด้านการวางแผน โดยมีการร่วมมือการวางแผนและจัดท าหลักสูตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา               
ที่ชัดเจน พัฒนาด้านการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้
ความสามารถในการสอนแบบสะเต็มศึกษา และการพัฒนาด้านการประเมินผล ในการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 เมื่อแยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม พบว่า ขั้นการระบุปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจากขั้นการระบุปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของการเริ่มการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ครูจัดสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่น าไปสู่การสังเกตและค้นพบปัญหาของนักเรียน  
ส่งเสริมนักเรียนให้ร่วมกันอภิปรายเพ่ือก าหนดปัญหาให้สอดคล้องกับประเด็นที่นักเรียนสนใจและส่งเสริม
นักเรียน ให้ร่วมกันก าหนดขอบเขตของปัญหาอย่างชัดเจน โดยขั้นตอนนี้ นักเรียนมีความจ าเป็นที่ต้อง
ค้นหาปัญหาให้สอดคล้องเหมาะสมก่อนการด าเนินการขั้นตอนต่อไป  ครูจึงกระตุ้นส่งเสริมและให้เวลาใน                     
การจัดกิจกรรมกับขั้นนี้มากและพบว่าขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ซึ่งอาจเกิดจาก  
ครูต้องส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจจนสามารถน าความรู้ไปออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยการ
น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิธีการทางวิศวกรรมมาใช้อย่างเหมาะสม ครูใช้ทั้ง
การอธิบายและยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้มีค่าเฉลี่ยสูง
ดังกล่าว   ซึ่งการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 โดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้                    
เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก  ซึ่งการจัดการเรียนการสอนเป็นไปเพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานให้มีคุณภาพ  ด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็น                    
ส าหรับการด ารงชีวิตในสังคม   ที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
ที่มุ่งเน้นการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหาร
จัดการ  ซึ่งการจัดการเรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา จะเป็นการเตรียมก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  โดยจะเป็นแนวทางในการยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยในอนาคตให้มีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ 
และสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557: 4) ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา  ด้านการจัดการเรียนรู้ของครู คือ ครูสามารถออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ส่วนขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการ
ด าเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  อาจเนื่องมาจากกิจกรรมการน าเสนอมีลักษณะ               
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เป็นกิจกรรมกลุ่ม  ครูส่งเสริมให้นักเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มด้วยวิธีการต่าง ๆอย่างหลากหลาย            
ซ่ึงขั้นนี้นักเรียนต้องตัดสินใจเลือกวิธีการน าเสนอและน าเสนอด้วยตนเอง ครูจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
แนะน าและให้ก าลังใจเท่านัน้ จึงอาจเป็นเหตุผลให้ได้ระดับการปฏิบัติที่มากแต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

       ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ ห้องสืบค้นไม่เพียงพอ และนักเรียน  
ไม่มีเวลาไปสืบค้น จ านวนความถี่เท่ากันและความถี่สูงสุด  รองลงมา คือ  นักเรียนจัดท าเอกสาร
รวบรวมข้อมูลการสืบค้นไม่มีคุณภาพ อาจเนื่องมาจากครูออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ก าหนดทั้ง
กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ ห้องเรียน ห้องสืบค้น การก าหนดเวลาในการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอน รวมถึง
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม  โดยการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาจะเป็นการบูรณาการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาตามปกติของหลักสูตรสถานศึกษา หากครู
วางแผนการด าเนินกิจกรรมและควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมไม่รัดกุม ชัดเจน และไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ จะส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดในชั่วโมงหรือหน่วยการ
เรียนรู้นั้นได้และพบว่าขั้นวางแผนและพัฒนา  ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องบูรณาการความรู้ในการออกแบบ
ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างขึ้นงานขึ้น  เป็นขั้นที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในห้องเรียนท าให้ผู้เรียน             
ไม่มีความมั่นใจในการท าปฏิบัติกิจกรรม  การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างชิ้นงาน ดังนั้นครูผู้สอน                 
ควรดูแลให้ค าแนะน าในการปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา                 
เป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง ท าให้ต้องใช้เวลามากในการปฏิบัติกิจกรรม ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
เกิดความล่าช้า บางครั้งต้องนัดท า กิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนครูผู้สอนสามารถยืดหยุ่ น                      
ปรับเวลาให้เหมาะสมสอดคล้องในการท ากิจกรรม  

   จากการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้คุณภาพของการบริหาร               
งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2561 ระดับปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทุกด้าน  แต่ยังพบว่า ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญหามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจเนื่องมาจาก ขั้นนี้มีความจ าเป็นที่ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูล แต่กิจกรรมการเรียนรู้จัดในเวลาเรียนปกติตามหลักสูตร นักเรียนใช้เวลาสืบค้นมากกว่า
เวลาที่ครูก าหนด ส่งผลให้เวลาไม่เพียงพอในการสืบค้นและสรุปองค์ความรู้และอาจเนื่องมาจาก
นักเรียนขาดทักษะประสบการณ์ในการสืบค้น  อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ ส่งผลให้ข้อมูล
และแนวคิดที่ได้ยังมีคุณภาพไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในขั้นตอนต่อไป อาจเป็นสาเหตุให้มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดดังกล่าว    
   ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2561 ได้แก่ ควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนสืบค้น
ข้อมูลที่ครูมอบหมายให้มาก่อนการท ากิจกรรม ควรให้ตัวแทนห้องไปรับโทรศัพท์มือถือจากห้องรับฝาก
มือถือฝ่ายกิจการนักเรียน เพ่ือสืบค้นในห้องเรียนระหว่างท ากิจกรรม  นักเรียนควรแบ่งหน้าที่สมาชิก               
ที่ชัดเจน เพ่ือลดเวลาในการท ากิจกรรม  ครูควรกระตุ้นส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
และครูควรใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น  เมื่อวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
โดยภาพรวม พบว่า เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการท างานสะเต็มศึกษา และเป็นข้อเสนอใหม่ ไม่ได้เป็นปัญหาและข้อเสนอเดิมของปีการศึกษา 
2560 นั้นแสดงว่าปัญหาข้อเสนอของปีการศึกษา 2560 ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา                         
เป็นทีเ่รียบร้อย   
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   3.5.2.2 ด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษาพบว่า ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลระดับชาติ-
ระดับนานาชาติ รวมจ านวน 3 รายการ  ซ่ึงมากกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ได้รางวัลระดับชาติ  รวมจ านวน 
2 รายการ เนื่องมาจากมีการด าเนินการพัฒนาการด าเนินงานสะเต็มศึกษา ตามรูปแบบก าหนดไว้                
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการน าปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับไปวางแผนและน าไป
ด าเนินการพัฒนาอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ องครูจัดการเรียนรู้อย่ างมีคุณภาพ  โดยด าเนิ นการ                           
ตามองค์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ครูได้รับการพัฒนาตามองค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร
ด้านสะเต็มศึกษา และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากองค์ประกอบการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการท าสะเต็มศึกษาและองค์ประกอบ การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินการด าเนิน                   
สะเต็มศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ จนได้รับรางวัล                   
ที่ เกิดจากการด าเนินงานที่ มีประสิทธิภาพดั งกล่ าว อีกทั้ งได้รับแรงเสริมโดยการด าเนินการ                         
ตามองค์ประกอบการสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การกล่าวชมเชย
หน้าเสาธง กล่าวชื่นชมในการประชุมต่างๆของโรงเรียน  จัดการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี                      
จัดบอร์ดนิทรรศการแสดงการชื่นชมยินดี เป็นต้น ส่งผลให้ครูมีขวัญก าลังใจและเกิดความพยายามมุ่งมั่น
ในการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานสูงยิ่งขึ้น การด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ส่งผลให้ครู              
มีผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลงานเพ่ือคัดเลือกในเวทีทางวิชาการ  
จนได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาคและระดับชาติ เพ่ิมมากขึ้น  โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับ
รางวัลระดับภาคและระดับชาติ  จ านวน 8 รายการ (ปรากฏดังภาคผนวก ซ) เกิดจากที่ครูได้รับ                    
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา โดยการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียน
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย  ส่งผลให้ครูจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ จนได้รับรางวัลและ                
เป็นทีย่อมรับทั้งในระดับภาค ระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว  
  
 3.5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน              
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก                 
ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมพบว่าอยู่ ในระดับมาก เช่นกัน  และพบว่าปี การศึกษา 2561                        
ระดบัคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาแยกปีการศกึษา พบว่า 

      ปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
สู งสุด  รองลงมาคือ  นัก เรียนชั้ น  ม .4 ปี การศึกษา 2560 อยู่ ในระดับมาก ที่ ผล เป็ น เช่นนี้                         
อาจเนื่องมาจาก นักเรียนชั้นม.5 และม.4 ปีการศึกษา2560 มีพ้ืนฐานจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
สะเต็มศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียน ม.5 เป็นนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.4 เป็นนักเรียนชั้น ม.3 
ที่เดิมเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ และได้รับการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้จากกิจกรรม
เพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2560  ส่วนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
อาจเนื่องจาก นักเรียนชั้น ม.1 เป็นนักเรียนใหม่ที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งจบการศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาจากโรงเรียนประถมศึกษาที่ต่างกันและมีพ้ืนฐานที่ต่างกัน ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  จึงต้องใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะกระบวนการมากกว่านักเรียนที่อยู่ในระดับชั้นอ่ืน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ              
นัสรินทร์ บือซา (2558 :59-66) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) 
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ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหาและพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียน และสอดคล้องกับผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา                   
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือเสริมสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์                   
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ณพงศ์ วรรณพิรุณ (2559:84-95)  ที่พบว่านักเรียนที่ได้รับ                    
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีคะแนนพัฒนาการที่เพ่ิมขึ้น  นั้นแสดงว่าเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักเรียนมีระดับคุณภาพหรือ      
ระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นได ้ 

  เมื่อแยกพิจารณาตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 
2560 ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจากขั้นการระบุปัญหา             
เป็นขั้นตอนแรกของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา นักเรียนต้องสามารถระบุปัญหาให้ได้ก่อน
จงึจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไป  อีกทั้งครูก าหนดเงื่อนไข สถานการณ์ที่น าไปสู่การก าหนดปัญหาจากสิ่งที่
พบในชีวิตประจ าวัน สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงประเด็นที่นักเรียนสนใจ ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่นักเรียน
สามารถระบุปัญหาได้ มีระดับคุณภาพสูงกว่าขั้นตอนอ่ืนและยังพบว่าขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา                 
มีค่าเฉลี่ยสูงรองลงมา อาจเนื่องมาจาก ครูได้อธิบายพร้อมทั้งยกตัวอย่างและส่งเสริมให้นักเรียนฝึก
ปฏิบัติจนนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจน  ในขั้นตอนนี้นักเรียนได้ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
ของตนเอง และใช้กระบวนการกลุ่มในการด าเนินการ  ได้ร่วมกันก าหนดวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่ม
ตนเองอย่างอิสระ ครูท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และเสริมแรง สร้างขวัญก าลังใจให้กับนักเรียน               
โดยไม่ตัดสินว่าผลงานใดผิดหรือถูก ซึ่งนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนสมาชิกของกลุ่ม ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองได้ อาจเป็นเหตุผลให้มีค่าเฉลี่ยสูงดังกล่าว  ส่วนขั้นน าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาและผลการด าเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกัน  แต่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อาจเนื่องมาจาก
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องออกแบบการน าเสนอผลงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย                      
ใช้การอภิปราย เพ่ือสรุปผล น าเสนอหน้าชั้นเรียน จัดท าสารสนเทศ จัดท ารายงาน ซึ่งนักเรียนแต่ละคน
มีความถนัดที่แตกต่าง  เช่น นักเรียนที่มีความถนัดทางการเขียนสื่อความ มักจะได้รับมอบหมายให้
เขียนสรุปหรือจัดท าเขียนรายงานผลการด าเนินงาน แต่จะไม่ค่อยได้รับมอบหมายให้น าเสนอ                     
โดยการพูดหน้าชั้นเรียน ส่งผลให้นักเรียนคนดังกล่าวได้รับการประเมินด้านการพูดน าเสนอในระดับ              
ที่ต่ ากว่าด้านการเขียน เป็นต้น  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะไม่ได้รับการประเมินที่สูงทุกด้าน จึงอาจเป็น
เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินอยู่ในระดับแต่ต่ ากว่าขั้นอ่ืน ๆ ดังกล่าว ปัญหาและข้อเสนอแนะ                      
ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ นักเรียนไม่ระบุแหล่งสืบค้นและระบุไม่ถูกต้อง ครูควรเสนอแนะวิธีการ
ออกแบบขั้นตอนการด าเนินการและออกแบบการบันทึกผลการด าเนินการให้มีความเหมาะสมและ
เสนอให้ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น อาจเนื่องมาจาก การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูและการจัดท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่อาจไม่ได้
เสนอแนะแนวทางในการระบุแหล่งสืบค้น การจัดท าบรรณานุกรม รวมถึงไม่ได้เสนอแนวทาง                    
ในการจัดท าการบันทึกผลการด าเนินการ ส่งผลให้เกิดข้อเสนอแนะดังกล่าว  

      ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  มี ร ะ ดั บ คุ ณ ภ าพ สู ง ก ว่ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 0  ทุ ก ด้ า น                      
อาจเนื่องมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา               
(STEM Education)ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงรายอย่างเป็นระบบและ                     
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน
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จากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นดังกล่าว        
จากการด าเนินการปีการศึกษา 2561 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาทิตย์ ฉิมกุล (2559) ที่ได้ศึกษาผล
ของการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่มีต่อความสมารถในการแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ศรายุทธ ดวงจันทร์ (2561:64) ที่ได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้แนวสะเต็มศึกษาในวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดเชิงค านวณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ               
การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษามีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  ปัญหาและข้อเสนอแนะของ                          
ปีการศึกษา 2561  ได้แก่ ครูควรแนะน าการใช้เครื่องมือบางอย่างที่นักเรียน ไม่มีประสบการณ์การใช้
ก่อนจัดกิจกรรม อาจเกิดการจัดกิจรรมการของครูมีความจ าเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ                
ที่นักเรียนยังไม่มีทักษะ ประสบการณ์ในการใช้ อีกทั้งนักเรียนขาดความมั่นใจในการใช้ จึงท าให้                         
มีข้อเสนอดังกล่าว และมีข้อเสนอให้ครูควรแนะน าด้านการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นย้ า 
และจัดท าสารสนเทศท่ีถูกต้องเหมาะสมเพ่ือการน าไปใช้การด าเนินการต่อไปและครูควรกระตุ้นส่งเสริม
ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ ทั้งด้านบวกและด้านลบควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดจาก การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียน                
ด้านดังกล่าวได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้ครูปรับปรุงพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต่อไป  

  รางวัลที่นักเรียนได้รับด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 จ านวนรางวัลมากกว่า     
ปีการศึกษา 2560 และมากกว่าปีการศึกษา 2559 ตามล าดับ เนื่องมาจากนักเรียนได้รับการพัฒนา                 
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูจัดอย่างมีคุณภาพ ซึ่งครูจัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพนักเรียนตามองค์ประกอบการสร้างเป้ าหมายการด าเนิน งานสะเต็มศึกษา                      
ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายแบบยกระดับคุณภาพ ส่งผลให้ครูพัฒนานักเรียน โดยมุ่งเป้าหมายให้มีคุณภาพ               
ที่เพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้งครูได้น าผลการประเมินนักเรียนในปีการศึกษา 2560 ไปใช้ในการวางแผนและพัฒนา 
การจัดกิจกรรมให้มคีุณภาพเพ่ิมข้ึน ครูได้ส่งเสริมให้นักเรียนน าผลงานเข้าร่วมประเมินและแข่งขันในเวที
ทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค ระดับชาติที่เพ่ิมขึ้น นักเรียนได้น าความรู้
ด้านสะเต็มศึกษาไปบูรณาการในการจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศ
ไทยเข้าแข่งขันในในเวทีระดับนานาชาติและได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงให้กบัประเทศไทย  

 
 3.5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและปี
การศึกษา 2561อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าปีการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจ
มากกว่าปีการศกึษา 2560 เมื่อแยกพิจารณาแยกด้าน พบว่า  

 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ ในระดับมากที่ สุ ด โดยด้านความพึงพอใจต่อ                          
การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการ
บริหารงานสะเต็มศึกษาพัฒนาคณุภาพการด าเนินงาน และครูพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
โดยด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  อย่างเป็นระบบและมุ่งให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพตามแนวทางที่โรงเรียนก าหนด 
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โดยในการด าเนินงาน ได้อาศัยการมีส่ วนร่วมของผู้ที่ มีส่ วน เกี่ ยวข้อง   ให้ เข้ ามามีส่ วนร่วม                           
ตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละบุคคล  โดยใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น 
รวมถึงขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น                     
ขอสนับสนุนการรับ-ส่ง เพ่ือน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ร่วมเป็นวิทยากรและสนับสนุนงบประมาณ
ค่าอาหารนักเรียนในช่วงท ากิจกรรมบางส่วน เป็นต้น  อีกทั้งผู้วิจัยได้การรายงานผลให้กับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในการประชุมครูประจ าเดือน การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียน 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมสมาคมศิษย์เก่า  พร้อมทั้งได้ เปิดโอกาสให้                      
แสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะสู่การร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการพัฒนาอย่างจริงจัง  เมื่อมีการด าเนินการตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ  ได้รายงานผลการ
ด าเนิ นการให้ผู้ ที่ เสนอแน ะทราบ  ซึ่ งการด าเนิ นการมุ่ งหวั งให้ เกิดการ เปลี่ ยนแปลงและ                           
พัฒนา เพ่ือการยกระดับคุณภาพและเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรของนักเรียนเป็นส าคัญ                             
เมื่อประสบความส าเร็จและเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  ผู้วิจัยได้รายงานผลให้             
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  โดยแสดงให้เห็นถึงผลความส าเร็จทั้งด้านการบริหาร  
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและคุณภาพของนักเรียนที่มีระดับคุณภาพที่ เพ่ิ มสูงขึ้น            
โดยแสดงให้เห็นว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมแรง  ร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิด               
การร่วมกันชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ได้ระดับความพึงพอใจสูงดังกล่าว  
อีกทั้งครูได้รับรางวัลที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพ  การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับภาคและระดับชาติ จ านวนมาก ส่งผลให้มีระดับความพึงพอใจสูงดังกล่าว  ซ่ึงเป็นไปตามที่                    
เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2538) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ข้อหนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้บุคคล                    
ได้มีสวนร่วมในการท างานมากขึ้น และ มิลเล็ต (Millet.1954) ได้กล่าวว่า  การบริการที่น่าพึงพอใจ
สามารถวัดได้จากการให้บริการที่ตรงเวลาและทันต่อความต้องการของผู้ใช้และการให้บริการ                  
อย่างเพียงพอในด้านต่างๆรวมถึง Powell (1987:17–18 อ้างถึงใน พัชรินทร์  กันไพเราะ.2544 : 8)                
ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ท าและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  คนจะรู้สึกพอใจในงานที่ท า เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้ง                  
ด้านวัตถุและจิตใจ แต่พบว่าความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา               
อยู่ ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุด  อาจเนื่ องมากจากทั้ งผู้ปกครองและ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                         
มีความคาดหวังว่า นักเรียนต้องมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด  จึงมีความต้องการให้โรงเรียน                
เร่งด าเนินการพัฒนานักเรียนให้มีระดับคุณภาพสูงขึ้นดังกล่าว  
   
4.ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะในการน ารูปแบบไปใช้ 
 
 1.จากการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาควรพัฒนาโดยอาศัย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของงานสะเต็มศึกษา เพ่ือให้ได้รูปแบบการบริหารงานที่มี
ความสอดคล้อง เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ในการด าเนินงาน อีกทั้งในการน าไปใช้  
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ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการน ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ        
ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 2.ฝ่ายบริหารควรพัฒนาการด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากผลการวิจัย
ที่พบว่ามีระดับการปฏิบัติและระดับคุณภาพต่ า  โดยน าผลการด าเนินการร่วมทั้งปัญหาข้อเสนอแนะ
จากการด าเนินการวิจัยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและน าสู่การพัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไป                
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพต่อไป 
 3.ครู ผู้สอนสะเต็มศึกษาน าผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ไปวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะในขั้นตอนที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะ
ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการด าเนินการและขั้นรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่คุณภาพสูงขึ้นต่อไป 
 4.น าผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียน      
โดยฝ่ายบริหารและคณะกรรมการด าเนินงานสะเต็มศึกษาน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา และครูผู้สอนสะเต็มศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้นต่อไป  
 5.การด าเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงราย จะเกิดประสิทธิภาพมีความจ าเป็นที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง               
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการประสานความร่วมมือ 
และการสื่อสารกับเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพร่วมด้วย  
 6.การน ารูปแบบการพัฒนาของรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายไปใช้ในการด าเนินงานอ่ืน ๆ สามารถปรับรายการปฏิบัติในแต่ละ
องค์ประกอบของรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของงานและของแต่ละโรงเรียน แต่การด าเนินในแต่ละ
องค์ประกอบควรด าเนินการตามวัฎจักรคุณภาพ PDCA ที่ก าหนดในรายการปฏิบัติ ให้ครบถ้วน                 
พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการน าไปใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเป็นระบบและคุณภาพที่
สูงขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
1.ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานต่างๆ ในโรงเรียนที่ยังมีคุณภาพไม่เป็นไป                  

ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด  โดยเฉพาะภาระงานตามโครงการสร้างบริหารของโรงเรียน  เพ่ือให้มี                  
การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีคุณภาพ  อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดยรวมของโรงเรียนให้มีคุณภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

2.ควรมีการวิจัยและพัฒนาการบริหารงานที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนและการพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

3.ควรวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับรูปแบบการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและรูปแบบ                 
การพัฒนาค่านิยมองค์กรของโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณภาพที่สูงขึ้นต่อไป 

4.ควรมีการสังเคราะห์วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่ประสบความส าเร็จของครู 
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5.ควรมีการพัฒนาและส่ งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาในโรงเรียน                        
เพ่ือขยายการวิจัยและพัฒนา ทั้งในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและการปฏิบัติงาน                
ที่ไดร้ับมอบหมายให้มีคุณภาพท่ีเพ่ิมขึ้น 
   
5.การน าผลการวิจัยและพัฒนาไปปฏิบัติและเผยแพร ่
 

     ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงรายพัฒนาอย่างมีเป็นระบบและน าไปใช้ในโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ อย่างเป็นระบบและ                
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้การด าเนินงานสะเต็มศึกษามีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ ทั้งด้านคุณภาพ                 
การบริหารสะเต็มศึกษาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู คุณภาพของนักเรียนที่เกิดจาก
การเรียนรู้จากิจกรรมสะเต็มศึกษา ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจการด าเนินการ              
ตามรูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยจึงได้ส่งผล
งานที่เกิดจาการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด
เชียงราย  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงาน  โดยน าเสนอในเวทีทางวิชาการต่างๆ จนได้รับการยอมรับและ
ได้รับรางวัลที่เกิดจากการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  (ปรากฏดังภาคผนวก ญ ) ดังนี้ 
  1.ระดับชาติ ระดับเหรียญทอง การประกวดโรงเรียนสร้างสรรค์ศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน (Creative STEM School Awards) ระดับมัธยมศึกษา ในงาน 
Thailand Festival 2018  
  2.ระดับชาติ ชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง (OBEC Awards) ประจ าปีการศึกษา 2561 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ทรงคุณค่า สพฐ. ในชื่อนวัตกรรม การพัฒนา
รูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์  

   3.จัดพิมพ์ผลการพัฒนารูปแบบในวารสารเราด ารงฯ ซึ่งเป็นวารสารของโรงเรียน   
ด ารงราษฎร์สงเคราะห์  

  4.เผยแพร่ส่งไปให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือเผยแพร่                    
ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด  

 5.จัดส่งไปให้ประธานสมาพันธ์รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพ่ือเผยแพร่ไปยังสมาชิกสมาพันธ์ต่อไป 

  6.จัดส่งไปให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ติดต่อขอเอกสาร เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง                      
ในการพัฒนางานสะเต็มศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานต่อไป 

  7.มอบบทคัดย่อและวารสารเราด ารงฯ (ซึ่งมีบทคัดย่อของงานวิจัย) ให้กับโรงเรียนที่
เข้ามาศึกษาดูงานในโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ทุกโรงเรียน 

 8.เผยแพร่ใน Web site ของโรงเรียนและได้รับความสนใจจากจากผู้บริหารและคณะ
ครูที่สนใจด้านวิจัยและพัฒนาจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 36 และเขตพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยติดต่อขอค าแนะน า ผู้วิจัยได้ค าแนะน าและให้แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ให้กับผู้ที่
สนใจเป็นที่เรียบร้อย 
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   9.เผยแพร่ในWeb site ครูบ้านนอก.คอม โดยมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและเข้ามาศึกษา
จ านวนมาก 

   10.น าเสนอรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
จังหวัดเชียงรายในเวทีทางวิชาการที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรด้านโรงเรียนมาตรฐานสากล เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการและระบบงาน  ในด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา                        
ซึ่งเป็นการด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานและระบบงานอ่ืน ๆ ต่อไป 

  11.เผยแพร่ผลงานให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้เชี่ยวชาญฟุลไบร์ทที่เข้ามาเข้ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวการบริหารและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา 


