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นำเสนอโดย ที่ปรึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

6 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมท่ี 2

การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8แบบสะเต็มศึกษาด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• เพ่ือพัฒนาและส.งเสริมการจัดการเรียนรู9แบบสะเต็มศึกษาด9วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 4 

• เพ่ือพัฒนาต9นแบบหลักสูตรการจัดการเรียนเรียนรู9แบบสะเต็มศึกษาด9วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับช้ันประถมศึกษาป1ท่ี 4

วัตถุประสงคDของโครงการ ฯ
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8แบบสะเต็มศึกษาด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

• ผู8บริหารสถานศึกษา จำนวนไม/น8อยกว/า 148 คน

• ศึกษานิเทศก* จำนวนไม1น2อยกว1า 183 คน
• ครูผู2สอน ใน 3 กลุ1มสาระการเรียนรู2 จำนวนไม1น2อยกว1า 444 คน
• บุคลากรด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนไม1น2อยกว1า 148 คน

กลุ/มเปPาหมายของโครงการ ฯ
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การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : [ 45 % Completion] 
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคกลาง

1 1010720001 สพป.กรุงเทพมหานคร พญาไท กรุงเทพมหานคร 34
2 1010720010 สพป.กรุงเทพมหานคร พิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

3 1011570009 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ

4 1011570068 สพป.สมุทรปราการ เขต 2 วัดก่ิงแก้ว สมุทรปราการ

5 1012230037 สพป.นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดไทรน้อย นนทบุรี

6 1013270148 สพป.ปทุมธานี เขต 1 คลองบ้านพร้าว ปทุมธานี

7 1014310197 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดบ้านสร้าง พระนครศรีอยุธยา

8 1016490139 สพป.ลพบุรี เขต 2 บ้านม่วงค่อม ลพบุรี

9 1018090096 สพป.ชัยนาท อนุบาลสรรคบุรี ชัยนาท

10 1017610078 สพป.สิงห์บุรี อนุบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี

11 1015670146 สพป.อ่างทอง อนุบาลแสวงหา อ่างทอง

12 1019600007 สพป.สระบุร ีเขต 1 อนุบาลศาลาแดง สระบุรี

13 1019600106 สพป.สระบุร ีเขต 2 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) สระบุรี

14 1026170007 สพป.นครนายก วัดสันตยาราม นครนายก

15 1060220021 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ) นครสวรรค์

16 1060220460 สพป.นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว นครสวรรค์

17 1060220272 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 อนุบาลท้าตะโก นครสวรรค์

18 1061700006 สพป.อุทัยธานี เขต 1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

19 1061700147 สพป.อุทัยธานี เขต 2 บ้านหชู้าง อุทัยธานี

20 1072630028 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดวังกุ่ม สุพรรณบุรี
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคกลาง

21 1072630283 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สุพรรณบุรี

22 1072630132 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สุพรรณบุรี

23 1073180257 สพป.นครปฐม เขต 2 พระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม

24 1074590062 สพป.สมุทรสาคร วัดนางสาว (ถาวรราษฎรบํ์ารุง) สมุทรสาคร

25 1075580030 สพป.สมุทรสงคราม อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

26 1062040026 สพป.กําแพงเพชร เขต 1 อนุบาลกําแพงเพชร กําแพงเพชร

27 1062040178 สพป.กําแพงเพชร เขต 2 ชุมชนประชาสามัคคี กําแพงเพชร

28 1064620033 สพป.สุโขทัย เขต 1 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" สุโขทัย

29 1064620344 สพป.สุโขทัย เขต 2 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล) สุโขทัย

30 1065360333 สพป.พิษณุโลก เขต 2 พิณพลราษฎร ์ตั้งตรงจิตร 12 พิษณุโลก

31 1065360413 สพป.พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์ พิษณุโลก

32 1066350111 สพป.พิจิตร เขต 2 บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ) พิจิตร

33 1067380570 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์

34 1067380296 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้าน กม.35 เพชรบูรณ์
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาค
ตะวันออก

35 1020080033 สพป.ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา ชลบุรี 12
36 1020080296 สพป.ชลบุรี เขต 2 อนุบาลเกาะจันทน์ ชลบุรี
37 1020080066 สพป.ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ ชลบุรี
38 1021470061 สพป.ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม ระยอง
39 1022060133 สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดทับไทร จันทบุรี
40 1023150008 สพป.ตราด คลองขวาง ตราด
41 1024070271 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตลาดบางบ่อ ฉะเชิงเทรา
42 1025290129 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 อนุบาลศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
43 1025290096 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 บ่อทองวิทยา ปราจีนบุรี
44 1027740128 สพป.สระแก้ว เขต 1 ชุมชนบ้านตาหลังใน สระแก้ว
45 1027740179 สพป.สระแก้ว เขต 2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาค
ตะวันตก

46 1070480031 สพป.ราชบุรี เขต 1 วัดดอนตลุง ราชบุรี 11
47 1070480119 สพป.ราชบุรี เขต 2 อนุบาลโพธาราม ราชบุรี
48 1071020008 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี
49 1071020159 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ กาญจนบุรี
50 1071020225 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยคใหญ่ กาญจนบุรี
51 1071020204 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 บ้านสารวัตร กาญจนบุรี
52 1071020321 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ กาญจนบุรี
53 1076370093 สพป.เพชรบุรี เขต 2 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค)์ เพชรบุรี
54 1077280134 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์
55 1077280226 สพป.ประจวบคีรขัีนธ์ เขต 2 บ้านหนองขาม (สันตกิาญจน์ราษฎร์ บํารุง) ประจวบคีรีขันธ์
56 1063160023 สพป.ตาก เขต 1 อนุบาลบ้านบ่อไม่หว้า ตาก
57 1063160111 สพป.ตาก เขต 2 บ้านแมก่ึด๊หลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ตาก
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคใต้

58 1081010057 สพป.กระบ่ี บ้านคลองไคร กระบ่ี 23
59 1080210140 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด นครศรีธรรมราช

60 1080210626 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดเขาขุนพนม นครศรีธรรมราช

61 1082330013 สพป.พังงา บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา

62 1083400040 สพป.ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง ภูเก็ต

63 1084640010 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 1 บ้านโพหวาย สุราษฎร์ธานี

64 1084640418 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 2 วัดเขาศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

65 1084640477 สพป.สรุาษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 สุราษฎร์ธานี

66 1085460018 สพป.ระนอง อนุบาลระนอง ระนอง

67 1086110275 สพป.ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร

68 1090550020 สพป.สงขลา เขต 1 วิเชียรชม สงขลา

69 1090550433 สพป.สงขลา เขต 2 วัดเนินพิชัย สงขลา

70 1090550297 สพป.สงขลา เขต 3 บ้านป่าเร็ด สงขลา

71 1091560019 สพป.สตูล บ้านคลองขุด สตูล

72 1092140114 สพป.ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) ตรัง

73 1093340123 สพป.พัทลุง เขต 1 อนุบาลควนขนุน พัทลุง

74 1094300016 สพป.ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี

75 1094300155 สพป.ปัตตานี เขต 2 ชุมชนบ้านพงสตา ปัตตานี

76 1095440085 สพป.ยะลา เขต 2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ. ยะลา

77 1095440058 สพป.ยะลา เขต 3 อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ยะลา

78 1096240009 สพป.นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส นราธิวาส

79 1096240236 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส

80 1096240141 สพป.นราธิวาส เขต 3 อนุบาลระแงะ นราธิวาส
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคอีสาน

81 1030200717 สพป.นครราชสีมา เขต 3 บ้านเมืองปักสามัคคี นครราชสีมา 45
82 1030201003 สพป.นครราชสีมา เขต 4 นิยมมิตรวิทยาคาร นครราชสีมา

83 1030200112 สพป.นครราชสีมา เขต 6 ชุมชนคงวิทยา นครราชสีมา

84 1030200403 สพป.นครราชสีมา เขต 7 ชุมชนโนนแดง นครราชสีมา

85 1031260318 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 อนุบาลประโคนชัย (อํานวยกิจ ราษฎร์วิทยาคาร) บุรีรัมย์

86 1031260220 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบาลนางรอง บุรีรัมย์

87 1031260395 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) บุรีรัมย์

88 1032650096 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านกาเกาะระโยง สุรินทร์

89 1032650341 สพป.สุรินทร์ เขต 2 อนุบาลรัตนบุรี สุรินทร์

90 1032650501 สพป.สุรินทร์ เขต 3 สังขะวิทยาคม สุรินทร์

91 1033530065 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ

92 1033530384 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

93 1033530318 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ

94 1033530189 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโคก (อสพป.32) ศรีสะเกษ

95 1034710365 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ตระการพืชผล อุบลราชธานี

96 1034710777 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 บ้านโนนแดง อุบลราชธานี

97 1034710305 สพป.อุบลราชธานี เขต 5 บ้านหนองแสง อุบลราชธานี

98 1035430069 สพป.ยโสธร เขต 1 อนุบาลยโสธร ยโสธร

99 1036100376 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชุมชนบ้านแก่งคร้อหนองไผ่ ชัยภูมิ

100 1036100104 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัตุรัสวิทยานุกูล ชัยภูมิ

101 1037750231 สพป.อํานาจเจริญ อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อํานาจเจริญ

102 1038660395 สพป.บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล บึงกาฬ
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคอีสาน

103 1039760001 สพป.หนองบัวลําภู เขต 1 หนองบัววิทยายน หนองบัวลําภู

104 1039760105 สพป.หนองบัวลําภู เขต 2 บ้านกกค้อกกโพธ์ิ หนองบัวลําภู

105 1040050314 สพป.ขอนแก่น เขต 4 นํ้าพอง ขอนแก่น

106 1040050792 สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนบ้านวังเพิ่ม ขอนแก่น

107 1041680140 สพป.อุดรธานี เขต 2 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ อุดรธานี

108 1041680504 สพป.อุดรธานี เขต 3 อนุบาลหนองหานวิทยายน อุดรธานี

109 1041680294 สพป.อุดรธานี เขต 4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อุดรธานี

110 1042520071 สพป.เลย เขต 2 บ้านปากปวน เลย

111 1042520130 สพป.เลย เขต 3 อนุบาลด่านซ้าย เลย

112 1043660005 สพป.หนองคาย เขต 1 อนุบาลหนองคาย หนองคาย

113 1043660481 สพป.หนองคาย เขต 2 เวทีราษฎรบํ์ารุง หนองคาย

114 1044410429 สพป.มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปีปทุม มหาสารคาม

115 1044410118 สพป.มหาสารคาม เขต 3 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี 209 มหาสารคาม

116 1049730110 สพป.มุกดาหาร บ้านหนองบง มุกดาหาร

117 1045450369 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด

118 1045450301 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อนุบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด

119 1046030068 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย กาฬสินธ์ุ

120 1046030414 สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 ชุมชนสามัคคีราษฎรบํ์ารุง กาฬสินธ์ุ

121 1047540002 สพป.สกลนคร เขต 1 เชิงชุมราษฏร์นุกูล สกลนคร

122 1047540358 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพท่ี 126) สกลนคร

123 1047540245 สพป.สกลนคร เขต 3 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎรบํ์ารุง) สกลนคร

124 1048190001 สพป.นครพนม เขต 1 สุนทรวิจิตร (บํารุงวิทยา) นครพนม

125 1048190368 สพป.นครพนม เขต 2 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) นครพนม
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายชื่อโรงเรียนท่ีเข8าร/วมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. ช่ือโรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ

ภาคเหนือ

126 1050130004 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย เชียงใหม่ 23
127 1050130630 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายหลวง เชียงใหม่

128 1050130493 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหม้ือ เชียงใหม่

129 1050130689 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดเวฬุวัน เชียงใหม่

130 1050130818 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ชุมชนบ้านท่าข้าม เชียงใหม่

131 1051510042 สพป.ลําพูน เขต 1 อนุบาลลําพูน ลําพูน

132 1051510150 สพป.ลําพูน เขต 2 บ้านแม่เทย ลําพูน

133 1052500066 สพป.ลําปาง เขต 1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ลําปาง

134 1052500460 สพป.ลําปาง เขต 1 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ลําปาง

135 1052500271 สพป.ลําปาง เขต 2 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ลําปาง

136 1052500312 สพป.ลําปาง เขต 3 อนุบาลแจ้ห่ม ลําปาง

137 1053690127 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์

138 1054390051 สพป.แพร ่เขต 1 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่

139 1055250007 สพป.น่าน เขต 1 ราชานุบาล น่าน

140 1055250196 สพป.น่าน เขต 2 บ้านปรางค์ น่าน

141 1056320055 สพป.พะเยา เขต 1 อนุบาลพะเยา พะเยา

142 1056320056 สพป.พะเยา เขต 2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) พะเยา

143 1057120019 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) เชียงราย

144 1057120383 สพป.เชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านสันจําปา เชียงราย

145 1057120125 สพป.เชียงราย เขต 3 ราชประชานุเคราะห์ 15 เชียงราย

146 1057120091 สพป.เชียงราย เขต 4 อนุบาลเชียงของ เชียงราย

147 1058420099 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

148 1058420204 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) แม่ฮ่องสอน
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส,งเสริมการจัดการเรียนรู6แบบสะเต็มศึกษาด6วยเทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายการเครื่องมือประกอบการทำวิจัยของโครงการ ฯ

รายการเคร่ืองมือประกอบการทำวิจัยของโครงการ ฯ ต,อ 1 ห6องเรียน จำนวน

1. คอมพิวเตอรPแท็บเล็ต สำหรับนักเรียน (ตามจำนวนนักเรียนในภาคการศึกษา 1/65) ไม,เกิน 12 เคร่ือง

2. คอมพิวเตอรPแท็บเล็ตสำหรับบริหารจัดการเรียนการสอน 1 เคร่ือง

3. โทรทัศนPสี แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 น้ิว พร6อมขาแขวนติดผนัง 1 เคร่ือง

4. อุปกรณPเชื่อมโยงออนไลนP 1 เคร่ือง

5. ระบบจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอรPแท็บเล็ตแบบเคลื่อนท่ี (จัดเก็บได6ไม,น6อยกว,า 20 เคร่ือง ต,อ 1 ระบบ) 1 เคร่ือง
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โครงการพัฒนาและส/งเสริมการจัดการเรียนรู8ด8วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส/งเสริม

การจัดการเรียนรู8แบบสะเต็มศึกษาด8วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (148 โรงเรียน)

รายการเครื่องมือประกอบการทำวิจัยของโครงการ ฯ
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กลุ,มท่ี 2

การฝ%กอบรมเตรียม
ความพร0อมสำหรับ

ผู6บริหารและ

ศึกษานิเทศกP

กลุ,มท่ี 3

อบรมด0านเทคนิค 
สำหรับผู6ดูแลระบบ

สารสนเทศ

กลุ,มท่ี 1

การใช0งานหลักสูตร
สำหรับการจัดการเรียนรู0 

สำหรับครูผู6สอน

แผนการฝZกอบรมสำหรับผู8เกี่ยวข8องในโครงการ STEM
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การอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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Timeline : การดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัน เดือน ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ สถานท่ี หมายเหตุ

20-25 พฤษภาคม 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัล โมดูลการเรียนรู้ที่ 1-6 ครู online

6 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพ
ครูผ่านการหนุนนำอย่างต่อเน่ืองและการสร้างชุมชน
การเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 1 (ภาคกลาง 
ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก)

ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ onsite โรงแรม……

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7-8 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครูปฏิบัติการ 5 กลุ่ม
สาระวิชา 
โมดูลที่ 7 เรื่อง มหัศจรรย์สารสีของใบไม้
โมดูลที่ 8 เรื่อง บ้านของฉัน
โมดูลที่ 9 เรื่อง Electric Dough

ครู 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ onsite โรงแรม……

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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Timeline : การดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัน เดือน ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ สถานท่ี หมายเหตุ

13 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
ผ่านการหนุนนำอย่างต่อเนื่องและการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เพื่อวิชาชีพคร ู
กลุ่มท่ี 2 (ภาคใต)้

ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ onsite โรงแรม……

จังหวัดกระบ่ี

14-15 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครูปฏิบัติการ 5 กลุ่ม
สาระวิชา 
โมดูลที่ 7 เรื่อง มหัศจรรย์สารสีของใบไม้
โมดูลที่ 8 เรื่อง บ้านของฉัน
โมดูลที่ 9 เรื่อง Electric Dough

ครู 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ onsite โรงแรม……

จังหวัดกระบ่ี

20 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
ผ่านการหนุนนำอย่างต่อเน่ืองและการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เพื่อวิชาชีพคร ูกลุ่มท่ี 3 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์ onsite โรงแรม……

จังหวัดขอนแก่น
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Timeline : การดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัน เดือน ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ สถานท่ี หมายเหตุ

21-22 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการกรอบแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครูปฏิบัติการ 5 กลุ่ม
สาระวิชา 
โมดูลที่ 7 เร่ือง มหัศจรรย์สารสีของใบไม้
โมดูลที่ 8 เร่ือง บ้านของฉัน
โมดูลที่ 9 เร่ือง Electric Dough

ครู 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ onsite โรงแรม……
จังหวัดขอนแก่น

27 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู
ผ่านการหนุนนำอย่างต่อเน่ืองและการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เพ่ือวิชาชีพครู กลุ่มท่ี 4 (ภาคเหนือ)

ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ onsite โรงแรม……
จังหวัดเชียงใหม่

28-29 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการกรอบแนวคิดการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับครูปฏิบัติการ 5 กลุ่ม
สาระวิชา 
โมดูลที่ 7 เร่ือง มหัศจรรย์สารสีของใบไม้
โมดูลที่ 8 เร่ือง บ้านของฉัน
โมดูลที่ 9 เร่ือง Electric Dough

ครู 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ onsite โรงแรม……
จังหวัดเชียงใหม่
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Timeline : การดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัน เดือน ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบ สถานท่ี หมายเหตุ

5 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2565

การสร้าง Online PLC  Coaching ระดับกลุ่ม
โรงเรียน ครู ผู้บริหารและ

ศึกษานิเทศก์ online

10 กรกฎาคม –
31 สิงหาคม 2565

การลงพื้นที่การหนุนนำอย่างต่อเน่ืองและการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อวิชาชีพครู ภูมิภาค…..

ครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ ระดับ

โรงเรียน
onsite

1–6 กันยายน 2565
การประชุมถอดบทเรียนระดับภูมิภาค ครู ผู้บริหาร และ

ศึกษานิเทศก์ ระดับ
ภูมิภาค

online

7–17 กันยายน 2565

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอแนวปฏิบัติที่
ดี การต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

ครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ onsite
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กลุ่ม ภูมิภาค จำนวนโรงเรียน/ภูมิภาค จำนวนโรงเรียน/กลุ่ม จำนวนครูผู้เข้าร่วม/กลุ่ม

กลุ่มท่ี 1
ภาคกลาง 34

57 57 โรงเรียน x คุณครู 3 ท่าน = 171 คนภาคตะวันตก 12
ภาคตะวันออก 11

กลุ่มท่ี 2 ภาคใต้ 23 23 23 โรงเรียน x คุณครู 3 ท่าน = 69 คน
กลุ่มท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45 45 45 โรงเรียน x คุณครู 3 ท่าน = 135 คน
กลุ่มท่ี 4 ภาคเหนือ 23 23 23 โรงเรียน x คุณครู 3 ท่าน = 69 คน

การจัดกลุ@ม การดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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Q/A





วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและพัฒนา

1 เพื$อพฒันาหลกัสตูรบรูณาการขา้มสาระวชิาตามแนวทางสะเตม็ศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั

เพื$อพฒันาหลักสูตรสําหรับการบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับ
ศกึษานิเทศก์ และผูบ้รหิารสถานศกึษาใหม้แีนวทางในการหนุนนําอยา่งต่อเนื$อง

2
เพื$อพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครูประจําการดา้นการจดัการเรยีนรูบู้รณาการขา้มสาระตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษาด้วยเทคโนโลยดีจิทิลัในระดบัชั Oนประถมศกึษาปีที$ 4 โรงเรยีนในสงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั OนพืOนฐาน

3

4 เพื$อศกึษาประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการบรหิารจดัการโรงเรยีนทั Oงระบบเพื$อสง่เสรมิการ
จดัการเรยีนรูบ้รูณาการขา้มสาระวชิาตามแนวทางสะเตม็ศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั



คำถามวิจัย

ครูระดบัชั )นประถมศกึษาปีที5 4 มกีารพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครูสอนบูรณาการตามแนวทางสะเตม็ศกึษา

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั (STEM Education) หรอืไม่ อยา่งไร1

2

3

4

ผูบ้รหิารสถานศกึษาและศกึษานิเทศกม์กีารพฒันาความเขา้ใจและการปฏบิตัดิา้นการหนุนนําอยา่งต่อเนื5อง (Coaching) 

และการสรา้งชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Development Community) หรอืไม่ อยา่งไร

นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที5 4 มกีารพฒันาการคดิแกปั้ญหาและการคดิสรา้งสรรค์ (Problem Solving and 

Crea@vity)  การสื5อสาร (Communica@on) การรวมพลงัทาํงานเป็นทมี (Teamwork and 

Collabora@on) พลเมอืงที5เขม้แขง็ (Ac@ve Ci@zen) และความฉลาดรูด้า้นดจิทิลั (Digital Literacy)

หรอืไม่ อยา่งไร

นกัเทคโนโลยมีกีารพฒันาความรูเ้กี5ยวกบัเครื5องมอืเทคโนโลยดีจิทิลั หรอืไม่ อยา่งไร



กลุ@มที่ศึกษาในการวิจัยนี้
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปaท่ี 4 จำนวน 444 คน ตามเกณฑdการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

1 1) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จาก 5 ภูมิภาค 
ไดjแก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใตj กรุงเทพและปริมณฑล 

2) มีจำนวนครูอย@างนjอย 3 ท@านจาก 3 กลุ@มสาระการเรียนรูj ไดjแก่ กลุ@มสาระการ
เรียนรูjคณิตศาสตรd วิทยาศาสตรdและเทคโนโลยี ที่มีความตjองการและสมัครใจเข้าร@วมในการ
พัฒนาวิชาชีพ 



กลุ@มที่ศึกษาในการวิจัยนี้

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษา และศกึษานิเทกศเ์ชงิพืOนที$ มคีวามสมคัรใจ

3

4

นกัเรยีนของครกูลุม่เป้าหมายจากโรงเรยีน 148 โรงเรยีน

นกัเทคโนโลยจีากโรงเรยีน 148 โรงเรยีน



1

1.1

1.2

1.3



ตัวแปรของการวิจัย

กลุ@มเปmาหมายครู

1.1 การจัดการเรียนรูjเชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1) การรบัรูก้ารใชเ้ครื-องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัเพื-อการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา (Teachers’ Percep/ons on Digital 
Technology Tools for STEM)

2) ความรูเ้กี-ยวกบัเครื-องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัเพื-อการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา (Teachers’ Knowledge of 
Digital 

Technology for STEM)3) การใชเ้ครื-องมอืเทคโนโลยเีพื-อการจดัการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา (Teachers Use of Digital Technology for 
STEM)

กลุ@มผูjบริหาร 
และศึกษานิเทศก์

2.1 ความเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหนjาท่ีของตนเองเพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรูjของครูในหjองเรียน

2.2 ความเข้าใจและการปฏิบัติในการหนุนนำอย@างต@อเน่ือง (Coaching) และการสรjางชุมชน
แห@งการเรียนรูjทางวิชาชีพ (Professional Development Community)



ตัวแปรของการวิจัย

กลุ@มเปmาหมาย
นักเรียน

นักเทคโนโลยี 

4.1 ความรูjเก่ียวกับเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (Teacher Assisstants’ Knowldge of 
Digital Technology)

1. การคิดแก้ป~ญหาและการคิดสรjางสรรค์ 
(Problem Solving and Creativity)

2. การคิดแก้ป~ญหาและการคิดสรjางสรรค์ 
(Problem Solving and Creativity)

3. การรวมพลังทำงานเปÅนทีม 
(Teamwork and Collaboration) 4. พลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen)

5. ความลาดรูjดjานดิจิทัล 
(Digital Literacy)

6. ความพึงพอใจในการเรียนรูjตามหลักสูตร



Punya Mishra and Matthew J. Koehler’s 2006 TPACK framework (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั 1นพื1นฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 2564)







การจัดชุมชนการเรียนรูjทางวิชาชีพของครู (Professional Learning Community: PLC) 
ที่มีการขับเคลื่อนดjวยการหนุนนำอย@างต@อเนื่อง (Coaching) เพื่อส@งเสริมการใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูj STEM Education ของครู

หมายถึง ปัจจยั กระบวนการ/วธิกีารที$จะช่วยขบัเคลื$อนชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพีเพื$อการใช้
เครื$องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัในการจดัการเรยีนรู้ STEM Education ของครอูยา่งมปีระสทิธภิาพ ปัจจยัที$
เกี$ยวขอ้ง ไดแ้ก่ การมคีวามเขา้ใจโครงการ หลกัสตูร การสรา้งความไวเ้นืOอเชื$อใจ และการตระหนักว่าทุกคน
ตอ้งรว่มเรยีนรูร้ว่มกนั



การหนุนนำอย@างต@อเนื่อง (Coaching) 

การชีOแนะและสอนแนะเป็นการชีOแนวทางและสง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนักบับุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที$มกีาร
ส่งเสรมิ/สนับสนุนต่อเนื$องเป็นเวลานาน เป็นกระบวนการที$เป็นส่วนหนึ$งของการพฒันาวชิาชพี มจีุดหมาย
เพื$อใหบุ้คคลไดค้น้พบวธิกีารแกปั้ญหาของตนเอง ผูช้ีOแนะ/สอนแนะ (Coach) สรา้งความสมัพนัธก์บับุคคล
อื$นที$ช่วยใหเ้ขาเรยีนรูไ้ดง้า่ยขึOน ผูช้ ีOแนะ/สอนแนะช่วยใหบุ้คคลไดบ้รรลุเป้าหมายการทาํงานในระดบัสงูขึOนกวา่
ที$เป็นอยู่ กระบวนการนีOเป็นการสรา้งใหบุ้คคลมคีวามเขม้แขง็ขึOน ภูมใิจในตนเอง แสดงความสามารถเสรมิพลงั
อํานาจ ใช้กระบวนการแนะนําและการสอนงานแบบรายบุคคลเพื$อพฒันาทั Oงทางด้านความรู้ ทกัษะ และ
ความสามารถในการทาํงาน ชว่ยเหลอืใหผู้ร้บัการชีOแนะ/สอนแนะสามารถจดัระบบความคดิ ทบทวนการทาํงาน
ที$ผา่นมาและแสวงหาแนวทางในการพฒันางาน/แกปั้ญหาการทาํงานดว้ยตนเอง



ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods)

แบบรองรับภายในที่มีการศึกษา 2 ระยะ (Two Phase Study) 
ที่ดำเนินการต@อเนื่องกัน (Sequential triangulation) 



จดัใหว้ธิกีารวจิยัแบบหนึ5งทําหน้าที5เป็นหลกั และใหว้ธิกีารวจิยัอกีแบบทําหน้าที5เป็นรอง และศกึษาหาคําตอบต่าง

ประเดน็กนัในระยะเวลาเดยีวกนัหรอืต่อเนื5องกนั โดยคําตอบที5ไดจ้ากการศกึษาดว้ยวธิรีองสามารถไปช่วยเตมิเตม็ความ

สมบรูณ์ของผลที5ไดจ้ากวธิกีารหลกั โดยมขี ั )นตอนการวจิยัที5ปรบัมาจาก Creswell และ Clark (2018) ดงันี)

แบบการวิจัยในงานวิจัยเรื่องน้ีใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในท่ีมีการศึกษา 2 ระยะ 
(Two Phase Study) ท่ีดำเนินการต@อเน่ืองกัน (Sequential Triangulation) 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื5อ

ศกึษาตวัแปรตามของการวจิยัก่อน

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ผ ล ข อ ง

การศกึษาดว้ยวธิกีารเชงิปรมิาณจะ

ทาํใหไ้ดว้ธิกีาร (Treatment)ใน

ที5 นี) คื อ แ น วท า ง ก า ร อบ ร ม เ ชิ ง

ปฏบิตักิารและการช่วยเหลอืครูดา้น

การจดัการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัที5

เ ป็ น ก ลุ่ ม วิ จั ย โ ร ง เ รี ย น 1 4 8 

โรงเรยีน

1 2 3ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื5อ

ศึกษาตัวแปรตามของการวิจัย

ระหว่าง และหลังการดําเนินการ

วจิยั เพื5อหาคา่ขนาดอทิธพิลของตวั

แปรต้นต่อตวัแปรตามที5ศึกษากบั

กลุม่วจิยัโรงเรยีน 148 โรงเรยีน

นําวธิีการ/แนวทางที5ได้ ไปสร้าง

ขอ้คําถามสมัภาษณ์หรอืแบบประเมนิ

การปฏบิตักิารสอน ที5จะทําการสํารวจ

เกบ็ขอ้มลูในเชงิคุณภาพขั )นตอนต่อไป

ซึ5งจะทําให้การเก็บข้อมูลมีความตรง

มากยิ5งขึ)นโดยใช้ขนาดกลุ่มเป้าหมาย

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจาก

โรงเรียน 25 โรงเรียน ที5ค่าขนาด

อทิธพิล (Effect size) ที5ระดบั 0.6 

จากการคํานวณของสูตร Cohen’s 

d



เกณฑ%การเลือกแบบเจาะจง 25 โรงเรียน 
เพ่ือลงพ้ืนท่ีการหนุนนำอย>างต>อเนื่อง

ภมูภิาคละ V โรงเรยีน โดยเป็นตวัแทนของระดบัการพฒันาในระดบัน่าหว่งใย ปานกลาง และน่าพอใจ1

โรงเรยีนมคีวามพรอ้มและสมคัรใจในการใหท้มีสว่นกลางลงพืOนที$หนุนนําอยา่งต่อเนื$อง และ
สามารถเปิดชั Oนเรยีนได้ (Open Classroom)2

3 ผูบ้รหิารและศกึษานิเทศกม์คีวามพรอ้มในการประชมุกลุม่ยอ่ยเพื$อการสนทนากลุม่ (Focus 
Group Discussion)



จดัใหว้ธิกีารวจิยัแบบหนึ5งทําหน้าที5เป็นหลกั และใหว้ธิกีารวจิยัอกีแบบทําหน้าที5เป็นรอง และศกึษาหาคําตอบต่าง

ประเดน็กนัในระยะเวลาเดยีวกนัหรอืต่อเนื5องกนั โดยคําตอบที5ไดจ้ากการศกึษาดว้ยวธิรีองสามารถไปช่วยเตมิเตม็ความ

สมบรูณ์ของผลที5ไดจ้ากวธิกีารหลกั โดยมขี ั )นตอนการวจิยัที5ปรบัมาจาก Creswell และ Clark (2018) ดงันี)

แบบการวิจัยในงานวิจัยเรื่องน้ีใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในท่ีมีการศึกษา 2 ระยะ 
(Two Phase Study) ท่ีดำเนินการต@อเน่ืองกัน (Sequential Triangulation) 

5

วเิคราะห์ และตคีวามขอ้มูลโดย

ใช้วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณเป็นหลกั

แ ล ะ ต ามด้ ว ย วิ ธี ก า ร วิ จัย เ ชิ ง

คณุภาพ

4
ตีความผลการวจิยัให้เชื5อมโยงกนั

ด้วยการสรุปผลและตีความขอ้ค้นพบ

เชงิคุณภาพ สรุปและตคีวามขอ้คน้พบ

เชงิปรมิาณ และอภปิรายขอ้คน้พบทั )ง

2 ประเภทเขา้ดว้ยกนัโดยใชข้อ้มลูเชงิ

คุณภาพมาสนับสนุนการตคีวามขอ้มลู

เชงิปรมิาณ



โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development Program)

หลักสูตรการจัดการเรียนรูjเชิงบูรณาการผ@านหjองเรียนการจัดการเรียนรูjดjวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ส@วนท่ี 1 Learning Module 1-6  Founda@on of Digital Technology

ส@วนท่ี 2 Learning Module 7-9  STEM Educa@on Learning Units ครู

ส@วนที่ 3 Learning Module 10 การหนุนนํา

อย่างต่อเนื5องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Coaching and Professional 

Learning Community: PLC) เพื5อสนับสนุน

การจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการตามแนวทางสะเตม็ศกึษา

ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั(STEM Educa@on)
ผูjบริหารและ
ศึกษานิเทศก์

STEM Education ǰ ǰ ǰ Ā îš ć ǰ]ǰħ 

 

STEM Education   øüïøüöĒúąđøĊ÷ïđøĊ÷Üēé÷ĂćÝćø÷Ťǰÿößć÷ǰĂčŠîĒÖšü 

Ĥ�ǰĂĂÖĒïïüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀć (Solution Design) 
ĀúĆÜÝćÖđúČĂÖĒîüÙĉéìĊęđĀöćąÿöĔîÖćøĒÖšðŦâĀćĒúšü×ĆĚîêĂîêŠĂĕð ÙČĂ ÖćøîĞćÙüćöøĎšìĊęĕéšøüïøüööć
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ÖćøÿøšćÜõćóøŠćÜĀøČĂÖĞćĀîéđÙšćēÙøÜ×ĂÜüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀć 

 

ĥ�ǰüćÜĒñîĒúąéĞćđîĉîÖćøĒÖšðŦâĀć (Planning and Development) 
ĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšĂĂÖĒïïüĉíĊÖćøĒúąÖĞćĀîéđÙšćēÙøÜ×ĂÜüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀćĒúšü ×ĆĚîêĂîêŠĂĕðÙČĂÖćø

óĆçîćêšîĒïï (Prototype) ×ĂÜÿĉęÜìĊęĕéšĂĂÖĒïïĕüšĔî×ĆĚîêĂîîĊĚ ñĎšĒÖšðŦâĀćêšĂÜÖĞćĀîé×ĆĚîêĂî÷ŠĂ÷ĔîÖćø
ìĞćÜćîøüöìĆĚÜÖĞćĀîéđðŜćĀöć÷Ēúąøą÷ąđüúćĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøĒêŠúą×ĆĚîêĂî÷ŠĂ÷ĔĀšßĆéđÝî 
 

Ħ�ǰìéÿĂï ðøąđöĉîñú ĒúąðøĆïðøčÜĒÖšĕ×üĉíĊÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĀøČĂĒÖšĕ×ßĉĚîÜćî (Testing, Evaluation 
and Design Improvement) 

đðŨî×ĆĚîêĂîìéÿĂïĒúąðøąđöĉîÖćøĔßšÜćîêšîĒïïđóČęĂĒÖšðŦâĀć ñúìĊęĕéšÝćÖÖćøìéÿĂïĒúąðøąđöĉî
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ħ�îĞćđÿîĂüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀć ñúÖćøĒÖšðŦâĀćĀøČĂßĉĚîÜćî (Presentation) 
ĀúĆÜÝćÖÖćøóĆçîć ðøĆïðøčÜìéÿĂïĒúąðøąđöĉîüĉíĊÖćøĒÖšðŦâĀćĀøČĂñúúĆóíŤÝîöĊðøąÿĉìíĉõćó

êćöìĊęêšĂÜÖćøĒúšü ñĎšĒÖšðŦâĀćêšĂÜîĞćđÿîĂñúúĆóíŤêŠĂÿćíćøèßî ēé÷êšĂÜĂĂÖĒïïüĉíĊÖćøîĞćđÿîĂ×šĂöĎúìĊę
đ×šćĔÝÜŠć÷ĒúąîŠćÿîĔÝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เคร่ืองมือ
วิจัยกลุ@มเปmาหมาย เคร่ืองมือ ช่วงเวลา

เมษายน-
พฤษภาคม
2565

มถุินายน-
กรกฎาคม
2565

สงิหาคม-
กนัยายน
2565

ครู แบบประเมินการรับรูjของตนเองต@อการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
จัดการเรียนรูjสะเต็มศึกษา 

! !

แบบสัมภาษณdการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูjสะเต็มศึกษา  ! !
แบบทดสอบการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูjสะเต็มศึกษา ! !
แบบสังเกตการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูjสะเต็มศึกษา ! !
แบบสอบถามการนำหลักสูตร STEM Education ไปใช้ในหjองเรียนของครู ! !
แบบสัมภาษณdการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูjสะเต็มศึกษา ! !

ผูjบริหาร และ
ศึกษานิเทศก์

แบบสอบถามความเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหนjาที่ของตนเองเพ่ือสนับสนุน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูjของครูในหjองเรียน

! ! !

แบบสัมภาษณdความเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหนjาที่ของตนเองเพ่ือสนับสนุน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูjของครูในหjองเรียน

! ! !



เคร่ืองมือ
วิจัยกลุ@มเปmาหมาย เครื่องมือ ช่วงเวลา

เมษายน-
พฤษภาคม
2565

มถุินายน-
กรกฎาคม
2562 

สงิหาคม-
กนัยายน
2565

นักเทคโนโลยี แบบทดสอบการใช้เคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูjตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา

! !

นักเรียน แบบวัดความฉลาดรูjดjานดิจิทัล ! !

แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน ในแผนการจัดการเรียนรูj STEM 
Education การคดิแกปั้ญหาและการคดิสรา้งสรรค์ (Problem Solving 
and Creativity)
1) การสืHอสาร (Communication)
2) การรวมพลงัทาํงานเป็นทมี (Teamwork and 

Collaboration)
3) พลเมอืงทีHเขม้แขง็ (Active Citizen)
4) ความลาดรูด้า้นดจิทิลั (Digital Literacy)
5) ความพงึพอใจในการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร

! ! !



การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูj STEM Education  
(teachers use of digital technologies for STEM)

ตัวบ@งชี้ ระดบัการใชเ้ครื5องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัในการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูร STEM Educa@on ของโครงการ

ระดับท่ี 1 คอื สามารถใชเ้ครื5องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบักจิกรรมการเรยีนรูไ้ดต้ามตน้แบบ
กจิกรรมตามที5หลกัสตูรออกแบบ

ระดับท่ี 2 คอื สามารถปรบั/เพิ5มการใชเ้ครื5องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัที5สอดคลอ้งกบับรบิทของ
นกัเรยีนและสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูข้องโรงเรยีน

ระดับท่ี 3 คอื สามารถประยกุตใ์ชเ้ครื5องมอืเทคโนโลยดีจิทิลัในกจิกรรมตามหลกัสตูร STEM 

Educa@on และนําไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูส้ว่นอื5นๆ



การวิเคราะหd
ผลการวิเคราะหdเชิงสถิติ (Statistical Analysis) การวิเคราะหdเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

การวิเคราะหdเอกสาร (Document Analysis)

การวเิคราะหข์อ้มลูวจิยัจากเครื$องมอืวจิยัเชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพ และเอกสารที$เกี$ยวขอ้งมกีารรายงานเป็น
คา่ขนาดอทิธพิล (Effect size) ของตวัแปรตน้ต่อตวัแปรตาม การยกการศกึษากรณศีกึษา และนําไปสูก่าร
สรา้งขอ้สรุปสาํหรบัอธบิายเกี$ยวกบัความเขา้ใจและการปฏบิตัดิา้นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการตามแนวทาง
สะเตม็ศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั นําไปสูก่ารหาคา่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลการบรหิารจดัการโรงเรยีนทั Oง
ระบบเพื$อสง่เสรมิการจดัการเรยีนรู้ STEM Education 





ผลผลิต ตัวช้ีวัด ปริมาณ รายละเอียด
หลักสูตรการจัดการเรียนรูjเชิงบูรณาการข้าม
สาระตามแนวทางสะเต็มศึกษาดjวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เชงิปรมิาณ: จาํนวนหลกัสตูร 1 หลกัสตูร หลกัสตูรการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการขา้มสาระ
ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั
ประกอบดว้ยกจิกรรมสะเตม็ศกึษา แผนการจดัการ
เรยีนรู้ ใบกจิกรรม แบบวดัและประเมนิผล แนว
ทางการใชก้จิกรรมสะเตม็ศกึษาในเชงิการจดัการ
เรยีนรูเ้ชงิบรูณาการ

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรูjเชิงบูรณาการข้าม
สาระตามแนวทางสะเต็มศึกษาดjวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

เชงิคณุภาพ: ครใูนกลุม่วจิยัมกีาร
พฒันา ความเขา้ใจและการ
ปฏบิตักิารสอนของครทูีHแสดงถงึการ
พฒันาดา้นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ

- ความรู้ ความเขา้ใจและการปฏบิตักิารสอนของครทูีH
แสดงถงึการพฒันาดา้นการจดัการเรยีนรูเ้ชงิรกุ

หลักสูตรการนิเทศติดตามอย@างต@อเนื่องของ
ผูjบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เชงิปรมิาณ: จาํนวนหลกัสตูร 1 หลกัสตูร หลกัสตูรการนิเทศตดิตามอยา่งต่อเนืHองของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา และศกึษานิเทศก์

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูjเชิงบูรณาการ
ข้ามสาระตามแนวทางสะเต็มศึกษาดjวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

เชงิปรมิาณ: จาํนวนหลกัสตูร 1 หลกัสตูร โมเดลการบรหิารจดัการโรงเรยีนทั 1งระบบเพืHอ
สนบัสนุนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบรูณาการขา้มสาระ
ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั


