
งาน/โครงการ:   โครงการการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับสากล  เพ่ือ        
                      ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์   
                      และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น้าและไม่ 
                      เกีย่วข้องกับยาเสพติด และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน  2564    สิน้สุด  31  มีนาคม  2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นายวงศพัทธ์  วังวล    
 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนเข้าใจหน้าที่และบทบาท ในการด้าเนินงานขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา      
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
   1.2 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยระบบสะเต็มศึกษา         
       1.3 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1. นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 
     เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณภาพในการบูรณาการความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งสามารถพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

 1. ครูผู้สอบเตรียมการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ในกิจกรรม 

    ขั้นด าเนนิการ (DO) 

 2. จัดการเรียนการสอนตามแบบสะเต็ม 
 3. ครู เข้าร่วมการอบรม สัมมนา 
    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
 4. ประเมินผลการด้าเนินโครงการ    
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. สรุปและรายงานผลโครงการ 
 



4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ครูผู้สอบเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้ง
อุปกรณ์ในกิจกรรม 

10,000 เม.ย. – พ.ค. 
2564 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูที่รับผิดชอบโครงการ ประชุม
ชี้แจงโครงการต่อฝ่ายบริการ 
และปรึกษาหารือ  

2. จัดการเรียนการสอนตาม
แบบสะเต็ม 

- พ.ค. 2564 
– มี.ค. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูร่วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรม 

3. ครู เข้าร่วมการอบรม 
สัมมนา  

- มิ.ย. 2564 
- มี.ค. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
คอมพิวเตอร์ทุกคน ผ่านการ
อบรมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนรูปแบบ Stem ทั้งใน
เครือข่ายระดับจังหวัด  และการ
อบรมแบบออนไลน์  

4. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 

- 1 - 31 มี.ค. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. ครูมีความรู้  ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Stem 
2. ครูน้าความรู้มาบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ Stem 
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
และมีผลงาน 

5. สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- 1 - 31 มี.ค. 
2565 

ด้าเนินการ
แล้ว 

1. ครูมีความรู้  ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Stem 
2. ครูน้าความรู้มาบูรณาการการ
จัดการเรียนรู้รูปแบบ Stem 
3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  
และมีผลงาน  

รวม 10,000 
   

 
 
 



5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด้าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก้าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก้าหนด 

 
    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 80 
ได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องตามแนวทางของสะเต็มศึกษา 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องตาม
แนวทางของสะเต็มศึกษา 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม มีคุณภาพ
ในการบูรณาการความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง
สามารถพัฒนาการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 

นักเรียนของโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
มีคุณภาพในการบูรณาการความรู้ทั้ง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ 
รวมทั้งสามารถพัฒนาการเรียนของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
   

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ/ไม่บรรลุ 
 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 



ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

1. โครงการ 
2. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


