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    โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว            
โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว จ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน 
จ านวน 246 โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสภาพปัจจุบันพบว่า         
ครูไม่ครบชั้น ครูมีภาระงานค่อนข้างมาก และครูคนเดียวสอนทุกวิชา  และหลายระดับชั้น ส่งผล           
ต่อภาระงานในการเตรียมการสอนของครู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ือส าหรับนักเรียน            
ที่หลากหลายและคละชั้น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การออกแบบ
การบูรณาการแบบคละชั้น ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6          
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบ           
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สมรรถนะส าคัญของผู้ เ รียน ทักษะใหม่ส าห รับครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM 
Education และการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามวิชาและคละชั้น ส่งผลต่อความสามารถ       
ที่สะท้อนองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียน โดยรูปแบบ
โครงสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Thematic Curriculum โดยใช้
ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาหรือแสวงหา
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย คู่มือครู 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ คลิปวีดีโอประกอบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีแนวทาง      
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอน 1) ศึกษา     
คู่มือครูและเอกสารประกอบให้เข้าใจ 2) ด าเนินการการจัดการเรียนรู้ และใช้คลิปวีดีโอการสอนประกอบ 
3) แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ท ากิจกรรมแบบคละชั้น/ความสามารถ 4) จัดการเรียนการสอนโดยใช้       
คลิปวีดีโอประกอบ 5) บริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อตามลักษณะของกิจกรรม และ 6) วัด ประเมินผล
และสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ ส าหรับชุดกิจกรรมฯ ที่ทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด าเนินการร่วมกันพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย คู่มือครู 
หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวิดีโอประกอบการสอน และชุดสื่อจ านวน 4 ชุด ได้แก่        
1) ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM  SCHOOL KIT 2) ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบรูณาการความคิด
สร้างสรรค์ IDEA KIT 580+ 3) ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบรูณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 630+     
และ 4) สื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ กระบวนการคิด Bright ฉลาดเรียนรู้ 
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 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และโรงเรียนจ านวน 246 โรงเรียน     
ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการคร้ังน้ี ท าให้การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์          
และเป้าหมายครบถ้วนทุกประการ  ส่งผลให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เกิดการพัฒนาตนเอง  
มีทักษะ ความรู้ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถน าความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ท าให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียน          
เพ่ิมมากข้ึน  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว การด าเนินการตาม
โครงการน้ี มีกลุ่มเป้าหมายส าคัญ คือ โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน    
ที่มีอยู่ถึง 15,158 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 29,871 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) หรือ       
คิดเป็นร้อยละ 50.74 จากสภาพปัจจุบันมีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน   
ในโรงเรียนขนาดเล็ก มาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังพบว่า สภาพการบริหารจัดการมีปัญหาทั้งด้านบุคลากรครู 
เช่น ครูไม่ครบชั้น ไม่ครบรายวิชาเอก มีภาระงานอ่ืนมาก ปัญหาด้านการเรียนการสอน เช่น หลักสูตรและ
การสอนไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้มีจ ากัดเน่ืองจากได้รับงบประมาณจ านวนจ ากัด 
ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และจากการติดตามการพัฒนาที่ผ่านมา พบว่ามีการ       
ทุ่มงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม โดยการเรียนรวมทุกชั้น และเรียนรวมบางชั้น และได้มีการสนับสนุนค่ายานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน หรือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ยังไม่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาครู สู่คุณภาพผู้เรียน   
ให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ตลอดพฤติกรรม บุคลิก ลักษณะของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง ดังน้ัน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครู           
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว     
จึงเป็นโครงการพัฒนาภายใต้ข้อจ ากัดและบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ให้เกิดคุณภาพที่ผู้ เรียน        
อย่างแท้จริง   

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่การพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ หน่วยงานผู้ใช้ครู 
คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ หน่วยงานฝ่ายผลิตครู คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม
โรงเรียนควบรวมแล้ว โดยการด าเนินการร่วมกัน ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์ จัดหาส่ือ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้ 
และการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
โดยมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว  
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กลุ่มเป้าหมาย ของโครงการ ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว จ านวน 246 โรง 
113 เขตพ้ืนที่การศึกษา จาก 5 ภูมิภาค โดยบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก กระจายอยู่ทุกพ้ืนที่              
ของประเทศไทย จัดการเรียนการสอนประถมศึกษา ระดับชั้นละ 1 ห้องเรียน เฉลี่ยโรงเรียนละ 6 ห้องเรียน 
และมีจ านวนผู้บริหาร และครูอาจไม่ครบชั้น ดังน้ันสภาพที่พบคือ ครู 1 คน สอนทุกวิชา และ/หรือ  
หลายระดับช้ัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยไม่เป็นการ         
เพ่ิมภาระงานให้ครู  

   จากการด าเนินโครงการ โรงเรียนทั้ง 246 แห่ง สามารถน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ        
บูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณ ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมบูรณาการแบบคละชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และคละวิชา คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้
แนวคิดการ จัดการเรียนรู้แบบ STEAM Education เป็นการออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นด้านแนวคิดเชิงค านวณหรือ Computational thinking 

เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ ใช้จินตนาการ
ในการมองปัญหาด้วยความคิดเชิงนามธรรม แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน จนสามารถแก้ปัญหา    
และน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ดังน้ี  

1. ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมายการวางแผน การคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจ าวัน และเกิดความคิดสร้างสรรค์           
ในการน าไปใช้สร้างอาชีพให้ครอบครัวได้ นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดี      
ในการเรียน คือ การเป็นผู้น าผู้ตาม การสื่อสาร ความมั่นใจในตนเอง และมีความกระตือรือร้น               
ที่จะมาโรงเรียน เกิดความสุขในการเรียน 

2. ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
อย่างครบถ้วน เป็นการลดภาระ ลดเวลาในการท างาน แบ่งเบาภาระการเตรียมการสอนของครู          
เป็นเคร่ืองมือที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัดและมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่าย 
การเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนครูในโรงเรียน ผู้บริหาร และ ชุมชน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดกิจกรรมและสร้าง
งานวิจัยในชั้นเรียนได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษา เกิดกระบวนการท างานเชิงระบบในการวางแผนการด าเนินการ        
การก ากับติดตาม และการสะท้อนผลเพ่ือการพัฒนา อีกทั้งได้แนวทางในการต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนสู่ความยั่งยืน มีภาพการบริหารจัดการที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการพัฒนาครูทั้งระบบในการ
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เรียนรู้ ปรับวิธีสอน พัฒนาห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

จากการด าเนินการตามโครงการฯ ที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน ที่มีบทบาทส าคัญ    
ในการผลิตและพัฒนาครู จึงเป็นภาพของความส าเร็จในเชิงการร่วมมือกันในการท างานเพ่ือคุณภาพ     
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจากบทเรียนส าคัญในคร้ังน้ี แสดงให้เห็นภาพความส าเร็จของการ       
จัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบคละชั้น และการบูรณาการแบบคละวิชา            
ในระดับประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู และการจัดหาสื่อเสริมการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน ภายใต้การออกแบบ
ที่อิงสถานการณ์ในชีวิตจริงที่นักเรียนมีโอกาสพบเจอ สู่การคิด แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ       
อันจะน าไปสู่สมรรถนะที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนได้อย่างจริง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและ     
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง จึงควรมีการขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ชื่อโครงกำร 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563 

งบประมำณ 

 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ผู้รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย 

          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ 
                   โทร. 081-2353639 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลาง 

ประธานหลักสูตรปรัชยาดุษฎีบัณฑิต  
           สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร์ 

โทร. 087-8720199    
    ผู้รับผิดชอบ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดร.โชติมา หนูพริก   
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  

         ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                         

หลักกำรและเหตุผล  
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว โดยความร่วมมือของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มี วัตถุประสงค์      
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       
ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว จ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน จ านวน 246 โรงเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสภาพปัจจุบันพบว่า ครูไม่ครบชั้น ครูมีภาระงาน
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ค่อนข้างมาก และครูคนเดียวสอนทุกวิชาและหลายระดับชั้น ส่งผลต่อภาระงานในการเตรียมการสอนของ
ครู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เอ้ือส าหรับนักเรียนที่หลากหลายและคละชั้น และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก การออกแบบการ เรียนรู้แบบบูรณาการแบบคละชั้น       
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)  ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ทักษะใหม่ส าหรับ
ครูผู้สอน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education และการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ข้ามวิชาและคละชั้น ส่งผลต่อความสามารถที่สะท้อนองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและ
คุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียน โดยรูปแบบโครงสร้างหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้   
ที่เป็นแบบ Thematic Curriculum โดยใช้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาหรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยชุดกิจกรรม         
การเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและ            
แหล่งการเรียนรู้ คลิปวิดีโอประกอบ ซึ่งครูผู้สอนสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  
กับสภาพบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ประกอบด้วยขั้นตอน 1) ศึกษาคู่มือครูและเอกสารประกอบให้เข้าใจ 2) ด าเนินการ    
การจัดการเรียนรู้และใช้คลิปวีดีโอการสอนประกอบ 3) แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ท ากิจกรรมแบบคละชั้น/
ความสามารถ 4) จัดการเรียนการสอนโดยใช้คลิปวีดีโอประกอบ 5) บริหารจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดสื่อ  
ตามลักษณะของกิจกรรม และ 6) วัด ประเมินผลและสะท้อนผลการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ ส าหรับ           
ชุดกิจกรรมฯ ที่ทาง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ด าเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และคลิปวิดีโอ
ประกอบการสอน และชุดสื่อจ านวน 4 ชุด ได้แก่ 1. ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT 
2. ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบรูณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+ 3. ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการ
ความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 630+ และ 4. สื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ กระบวนการคิด Bright 
ฉลาดเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เพ่ือผลิตสื่อวิดีทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

2. เพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
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3. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียน        
ควบรวมแล้ว 

4. เพ่ือสรุปและสะท้อนผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
1. ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว             

มีแนวทางในการจัดเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
แบบบูรณาการ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

2. หน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้อง มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว เป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา         
ในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

3. เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว      
สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 

ขอบเขตในกำรด ำเนินกำร 
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว และ โรงเรียนดีประจ าต าบล 

จ านวน 113 เขตพ้ืนที่ ทั้งสิ้น 246 โรงเรียน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาในการด าเนินการ เป็นการด าเนินการตามแนวคิดเชิงค านวณ ที่บูรณาการ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6)      
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง 2560)  

3. ระยะเวลาในการด าเนินการ ปีงบประมาณ 2563 และด าเนินโครงการเดือน มิถุนายน 2563    
ถึง เมษายน 2564 
 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในกำรพัฒนำชุดกิจกรรม  
การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยหลักการส าคัญ คือ          

การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนก าหนดจุดมุ่งหมายได้เอง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ได้เอง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดกลั่นกรองความรู้ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสรุปและ
น าเสนอความรู้ได้  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เป็น การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้
ความคิดได้ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนประเมินผลได้ (วิจารณ์  พานิช, 2558, น. 24-25, ไพฑูรย์           
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สินลารัตน์, 2558, น. 24) ซึ่งเป็นทักษะใหม่ของครู เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในศตวรรษ   
ที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ และนวัตกรรม (ความคิดริเร่ิมและนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ) ทักษะด้านสารสนเทศ (ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้
เก่ียวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี) และทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม  การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต 
ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ) โดยในการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังน้ี ยึดตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 10 สมรรถนะ ประกอบด้วย ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์
ในชีวิตประจ าวัน การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตนทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น าและพลเมือง        
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ที่มีจิตส านึกสากล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) ซึ่งทั้ง 10 สมรรถนะหลัก     
มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นรูปแบบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม
(Holistic Way) ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามสภาพความเป็นจริงในชีวิตหรือสภาพปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียน
น าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ หรือเรียกว่า การบูรณาการระหว่างวิชา เพ่ือเป็นการรวมศาสตร์    
ทัง้ 2 วิชา ภายใต้หัวเร่ือง (Theme) เดียวกัน หรือที่เรียกว่า Thematic Curriculum เป็นการเรียนรู้โดย
ใช้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตามแนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษาและการออกแบบ      
เชิงวิศวกรรม โดยการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี นักเรียนได้มีโอกาสน าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ,  
2559)  

ในการออกแบบกิจกรรมคร้ังน้ี ใช้แนวคิด STEAM Education ที่เกิดจากการพัฒนาแนวทาง         
การจัดการเรียนรู้ STEM Education โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการบูรณาการในวิชา
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) เข้าด้วยกันโดยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพ่ือหาวิธีการหรือกระบวนการใหม่     
ในการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ต่อสิ่งที่ เรียนรู้ต่อไปได้ จึงเพ่ิม A (Arts) ศิลปะ เข้ามาบูรณาการเป็น 
STEAM Education (Fiorello. 2010) ซึ่งแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนว  STEAM Education      
ในคร้ังน้ี ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
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ของนักเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้หรือการสร้าง
ความรู้เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นภายในตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้ ด้วยการน าประสบการณ์
หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อมหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียน   
ท่ีมีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง (สิรินาถ จงกลกลาง, 2561, น.98) และทฤษฎีคอนเน็คติวิสต์ 
(Connectivist) ที่เชื่อว่าความรู้เกิดจากสิ่งรอบ ๆ ตัว โดยนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้น้ันจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและเชื่อว่าเทคโนโลยี และการสื่อสารการศึกษาจะเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้
ผ่านการเชื่อมโยงกันของคนในสังคม และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ของแต่ละบุคคล 
(จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2560, น. 23)  

นอกจากน้ีการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการออกแบบการเรียนรู้         
ที่ก าหนด 1) จุดประสงค์การเรียนรู้โดยยึดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สมรรถนะหลักระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) การออกแบบเน้ือหาสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นการออกแบบ
จากเร่ืองใกล้ตัวไปไกลตัว ง่ายไปยาก จากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้         
และตัวชี้วัด โดยยึดการวางกรอบเน้ือหาในเร่ือง ความรู้เก่ียวกับโลก ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพ และความรู้       
ด้านสิ่งแวดล้อม 3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ยึดตามแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ     
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บทบาทที่ผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)       
ในการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM  Education ต่อยอดกระบวนการคิดเชิงค านวณ พัฒนาศักยภาพ      
การเรียนรู้โดยการฝึกซ้ าย้ าทวน ก าหนดสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้    
โดยใช้สื่อชุดที่หลากหลาย และ 4) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยยึดตามแนวทางการวัด          
และประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 
 จากแนวคิดหลักที่กล่าวข้างต้น ประกอบด้วย การบูรณาการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
แนวคิด STEAM  Education ทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ ทฤษฎีคอนเน็คติวิสต์ ทักษะใหม่        
ของผู้สอน น าไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยการก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
การออกแบบสาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้       
ที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนทั้งด้านความรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้      
และดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไปที่เหมาะส าหรับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต แสดงได้ดังแผนภาพ  
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พื้นท่ีด ำเนินกำร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่ 340 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง     

จังหวัดนครราชสีมา 30000 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งควบรวมแล้ว มีวรรณกรรมและเอกสาร งานวิจัย  
ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

2.1 โรงเรียนขนาดเล็ก 
2.2 ชุดกิจกรรม 
2.3 การบูรณาการ  
2.4 แนวคิดเชิงค านวณ  
2.5 สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
2.6 กรอบแนวคิดสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.7.1 การบูรณาการคละช้ัน 
2.7.2 การบูรณาการคละวิชา 
2.7.3 ชุดกิจกรรม 
2.7.4 สะเต็มศึกษา  

 

โรงเรียนขนาดเล็ก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักส าคัญ          
ในการจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง และมีความเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 
จึงได้จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินการ เก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ของโรงขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดยมีข้อมูลส าคัญที่จะต้องท าความเข้าใจทั้งด้านสภาพปัจจุบัน     
และปัญหาการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ และการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2563, น. 1-25) มีรายละเอียดตามประเด็น ดังน้ี 

 1. สภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 29,871 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 15,158 โรง  
โดยมีจ านวนนักเรียน ต่ ากว่า 120 คน  (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562) คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของ
โรงเรียนทั้งหมด และมีแนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึนทุกปี เน่ืองจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง 
ความนิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในตัวเมือง การย้ายถิ่นฐานตามการประกอบอาชีพ
ของผู้ปกครอง ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนขนาดเล็ก แสดงให้เห็นได้ตามตารางท่ี 2.1-2.4 ดังน้ี 
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ตาราง 2.1 จ านวนโรงเรียนปีการศึกษา 2558-2562  
ปีการศึกษา จ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 

2558 30,816 15,577 50.55 
2559 30,717 15,705 51.13 
2560 30,405 15,231 50.09 
2561 30,112 15,089 50.11 
2562 29,871 15,158 50.74 

 

ตาราง 2.2 จ านวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามขนาดจ านวนนักเรียน 

ขนาดโรงเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนโรงเรียน ร้อยละ 

ขนาดที่ 1 

0 305 1.02 
1-20 812 2.72 
21-40 2,164 7.24 
41-60 3,445 11.53 
61-80 3,431 11.49 
81-100 2,813 9.42 
101-120 2,188 7.32 

รวม (โรงเรียนขนาดเล็ก) 15,158 50.74 
ขนาดที่ 2 121-200 6,828 22.86 
ขนาดที่ 3 201-300 3,392 11.36 
ขนาดที่ 4 301-499 2,060 6.90 
ขนาดที่ 5 500-1,499 1,763 5.90 
ขนาดที่ 6 1,500-2,499 397 1.33 
ขนาดที่ 7 ตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไป 273 0.91 

รวมทั้งหมด 29,871 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

9 

ตาราง 2.3 จ านวนโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามประเภท 

ประเภท จ านวนโรงเรียนทั้งหมด จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 
ประถมศึกษา 20,406 14,111 69.15 
มัธยมศึกษา 2,358 182 7.72 
ขยายโอกาส 7,008 859 12.26 
ศึกษาสงเคราะห์ 51 1 1.96 
ศึกษาพิเศษ 48 5 10.42 

 
ตาราง 2.4 จ านวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน ปีการศึกษา 2558-2562  

รายการ โรงเรียนทุกประเภท โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 
โรงเรียน 29,871 15,158 50.74 
นักเรียน 6,653,160 981,831 14.76 
ครู 469,708 103,079 21.95 
ห้องเรียน 345,559 121,099 35.04 

 
 จากข้อมูลทางการศึกษาข้างต้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัย
ด้านผู้รับบริการที่เป็นโอกาสต่อการพัฒนา คือ ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในเมืองที่มี
คุณภาพ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียนจากประเทศ    
เพ่ือนบ้านสู่โรงเรียนบริเวณขอบชายแดน หรือโรงเรียนที่ใช้แรงงานจากต่างชาติมาก ส่วนด้านอุปสรรค 
พบว่า ประชากรวัยเรียนที่เป็นสัญชาติไทยมีแนวโน้ม ลดลงทุกปี ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียน    
ในเมืองและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนในชุมชนมีแนวโน้มปรับขนาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น ทั้งน้ี 
ข้อมูลสถิติจ านวนประชากรในประเทศไทยที่ลดลงตามล าดับ ดังภาพที่ 2.1 ดงัน้ี 
 



 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

10 

 
ภาพ 2.1 จ านวนประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2580 

 
 สภาพปัจจุบันของการด าเนินการ 10 ด้าน ของโรงเรียนขนาดเล็กที่เก่ียวกับการจัดการเรียน 

การสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนได้ ดังน้ี 
 1. ด้านการเมืองและนโยบาย พบว่า นโยบายการพัฒนาคุณภ าพโรงเ รียนขนาดเล็ก                    
มีความต่อเน่ือง ก าหนดให้มีการควบรวมโรงเรียน มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ยึดหลักการ       
มีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจ ส่งเสริม สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการ ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
 2. ด้านการเงิน รัฐจัดสรรเงินให้โรงเรียนบริหารจัดการลักษณะเงินอุดหนุนเป็นรายหัว ส่งผลให้
โรงเรียนขนาดเล็กสามารถวางแผนการใช้งบประมาณได้ แต่ยังส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดแคลน        
งบประมาณส าหรับการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนที่ต้องใช้ 
ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิม 
 3. ด้านเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่อยู่
ภายใต้ข้อจ ากัดของก าลังคน  
 4. ด้านสังคม วัฒนธรรม และประชากร คือ ความเข้มแข็งของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน 
และสนับสนุนการจัดการศึกษา ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
และแหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับท้องถิ่น  
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 5. ด้านสภาพแวดล้อมภายใน โดยที่โครงสร้างของโรงเรียนมีความเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นโรงเรียน
นิติบุคคล ได้รับการกระจายอ านาจที่บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีอ านาจในการตัดสินใจ สามารถ
ก าหนดแผนการบริหารจัดการ ทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคคล ด้านการเงิน และด้านการบริหารทั่วไป  
แต่รูปแบบของโรงเรียนนิติบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็กยังเป็นจุดอ่อน เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากรที่
ปฏิบัติตามโครงสร้างและกรอบงานท่ีไม่เพียงพอ ส่งผลให้การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
 6. ด้านการผลิตและการบริการ โรงเรียนขนาดเล็กสามารถให้โอกาสแก่ประชากรวัยเรียนมีโอกาส
ในการเข้าศึกษาได้อย่างทั่วถึง เน่ืองจากโรงเรียนอยู่ในเขตชุมชนทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย แต่ยังมีจุดอ่อน
ที่ภาพรวมด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เน่ืองจากมีครูไม่ครบรายวิชาเอก ครู   
ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูสอนไม่เต็มเวลา เต็มความสามารถ และครู     
มีภารกิจนอกเหนือจากการสอน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน 
 7. ด้านบุคลากร ทั้งผู้บริหารและครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง รู้จักครอบครัวนักเรียน  
มีอัตราส่วนครูต่อนักเรียนต่ า  
 8. ด้านงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็กมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ เน่ืองจาก
รับจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัว การบริหารจัดการส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค การระดม
ทรัพยากรจากภายนอกไม่เพียงพอ  
 9. ด้านวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียน 

การสอน วัสดุอุปกรณ์บางส่วนช ารุด ไม่สามารถหามาทดแทนได้ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีได้ 
เน่ืองจากข้ึนอยู่กับงบประมาณอุดหนุนที่ไม่เพียงพอ 

 10. ด้านการบริหารจัดการ คือ โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถบริหารจัดการตามขอบข่ายงาน  
4 งาน ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานอาคารสถานที่ และงานบริหารทั่วไป ตามที่ก าหนดไว้ 
เน่ืองจากขาดแคลนบุคลากร ขาดแคลนข้อมูลพื้นฐานที่โรงเรียนสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจได้ทันเวลา 
โดยเฉพาะฐานข้อมูลด้านบุคคล แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการที่มีหลากหลายรูปแบบเน่ืองจาก
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการบริหารจัดการศึกษาตามศักยภาพ  
 2. สภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีปัญหา ดังน้ี 

1. ปัญหาด้านบุคลากร คือ การขาดแคลนครู จ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน ครูไม่ครบตาม
รายวิชาเอก ครูส่วนใหญ่ขาดทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสภาพที่ครูไม่ครบชั้น ครูสอน  
ไม่เต็มเวลา เต็มความสามารถ เน่ืองจากครูมีภารกิจอ่ืนที่นอกเหนือจากการสอนจ านวนมาก จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  รวมถึง      
ครูย้ายบ่อย ครูขาดขวัญก าลังใจ  
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  2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน คือ หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน              
ไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้มีจ านวนจ ากัด ซึ่งมีสาเหตุ       
มาจากได้รับงบประมาณจ านวนน้อย สื่อเทคโนโลยี มีใช้อย่างจ ากัดและที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีมีราคาสูงและปรับเปลี่ยนบ่อย ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กมีภาระ  
ค่าใช้จ่ายสูง 
  3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เน่ืองจากสภาพการด าเนินการที่ผ่านมาของการคมนาคม
ไม่ค่อยมีความสะดวก รัฐบาลจึงจ าเป็นจัดตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของประชากรที่อาศัยอยู่      
แต่ปัจจุบันความจ าเป็นดังกล่าวได้ลดลง เพราะการคมนาคมมีความสะดวกขึ้น รวมถึงประชากรมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้โรงเรียนปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้อัตราส่วน     
ครูต่อนักเรียน และนักเรียนต่อห้องเรียนต่ ากว่ามาตรฐาน ค่าใช้จ่ายต่อนักเรียนหน่ึงคนสูงกว่าโรงเรียน
ขนาดอ่ืนๆ นอกจากน้ัน โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนหน่ึงอยู่ในเขตพ้ืนที่พิเศษ อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ  
อยู่บนภูเขาสูง ท าให้นักเรียนมีปัญหาในการเดินทางมาเรียน ผู้บริหารโรงเรียนยังขาดทักษะในการบริหาร
จัดการโรงเรียน เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารบรรจุใหม่  รวมถึงปัญหาการอพยพเคลื่อนย้ายของ
ประชากรวัยเรียนที่ย้ายตามผู้ปกครองเพ่ือรับจ้างท างานต่างถิ่น ผนวกกับ อัตราการเกิดของประชากร     
ที่ลดลง ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงส่งผลให้จ านวนนักเรียนลดลงในแต่ละชั้น จึงเกิดเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กอีกอย่างหน่ึง 
  4. ปัญหารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
เป็นรูปแบบเดียวกันทุกโรงเรียน ไม่สอดคล้องกับบริบท และการบริหารจัดการงานบุคคลส่วนใหญ่
เหมือนกันทุกโรงเรียน ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงาน และ          
ขวัญก าลังใจของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก 
  5. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ คือ โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขต
ชุมชนขนาดเล็ก ประชากรมีฐานะยากจน ท าให้ไม่มีศักยภาพในการระดมทรัพยากรในการน ามาช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเน่ืองจนจบหลักสูตร 
 ข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า โรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน จ านวน 15 ,158 โรงเรียน และอยู่ในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด และมีแนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรปี พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2580 
ลงลดอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนโรงเ รียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ     
ตั้งแต่ด้านนโยบาย จนถึงการจัดการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนขนาดเล็กยังมีปัญหาที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขต่อไป 

 3. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากร ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ มีรายละเอียดแต่ละประเด็น ดังน้ี 
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 1. ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการบริหารจัดการ โรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนต่ ากว่า 120 คน และมีแนวโน้มว่าจะลดลงเร่ือย ๆ ท าให้การกระจายทรัพยากรที่จ ากัด
ภายใต้เง่ือนไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้กับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างทั่วถึง เป็นไปได้ยาก ดังน้ัน        
จึงก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการ 2 ประการ คือ ให้โรงเรียนขนาดเล็กมีความเหมาะสม          
ในการรวมโรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่สามารถรวมโรงเรียนได้ เพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ไม่มีหน่วยงานอื่นจัดบริการการศึกษาในพ้ืนที่ หรือโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ 
 2. การส่งเสริมการเรียนรวม คือ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริม
ให้โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยการเรียนรวมทุกชั้นและเรียนรวมบางชั้น 
และได้มีการสนับสนุนค่ายานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ดังน้ี 

2.1 จัดสรรงบประมาณให้กับนักเรียนทุกคนที่เดินทางมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 
2.2 นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษาต่อๆ มาที่มีอายุเข้าเกณฑ์ระดับการศึกษา

ปฐมวัย และเข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตบริการของโรงเรียนรวม       
ให้ได้รับค่าพาหนะจนจบการศึกษาขั้นสูงสุดของโรงเรียนหลัก (การศึกษาภาคบังคับ) 

2.3 กรณีที่นักเรียนมาเรียนรวมบางชั้นตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดสรรงบประมาณให้ตามท่ีเสนอขอ แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

2.4 จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียนตามระยะทางจากโรงเรียนร่วม       
ถึงโรงเรียนหลัก โดยระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตร คนละ 10 บาท ต่อวัน ระยะทางมากกว่า 3-10 
กิโลเมตร คนละ 15 บาท ต่อวัน และระยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตรขึ้นไป คนละ 20 บาท ต่อวัน  

2.5 จัดสรรค่าบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียน เป็นรถยนต์ หรือรถบริจาค และรถตู้
โดยสารขนาด 12 ที่น่ัง คันละ 150,000 บาท เพ่ือเคลื่อนย้ายนักเรียนไปเรียนรวม 
 3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ โดยที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดการเรียนการสอนคละชั้น  การจัดสรรสื่อ    
การเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการท างานของครู และการจัดสรร DLTV, DLIT, สื่อ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนของครูให้มีคุณภาพและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง            
 4. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ โดยส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประสานกับหน่วยงานสังกัดอ่ืน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้มาใช้ประโยชน์โรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไม่มีนักเรียน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามความต้องการของชุมชน นอกจากน้ัน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังได้พัฒนาฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนรอบด้าน           
ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การด าเนินการ การบริหารจัดการ 

การแก้ปัญหา และการจัดทรัพยากรสนับสนุนที่เหมาะสม ครอบคลุม และเพียงพอ              
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 สรุปได้ว่า การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันให้มีการรวมโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดเล็กที่รวมไม่ได้ การเรียนรวมมีทั้งรวมทุกชั้น และบางช้ัน พร้อมทั้งสนับสนุนค่ายานพาหนะ 
สื่อการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในชุมชน 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565  

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กมี 5 ยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ มีมาตรการ 
รวมถึงการด าเนินการ ดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มีมาตรการ ดังน้ี 

   1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีมาตรการ ดังน้ี 
   2.1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   2.2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีมาตรการ ดังน้ี 
   3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   3.2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ  
   3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3.4 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital Platform 
   3.5 ส่งเสริมการใช้ New DLTV, DLIT 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีมาตรการ ดังน้ี 
   4.1 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยอาศัยพื้นฐานความร่วมมือ 
   4.2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีการใช้บุคลากรครูร่วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด
ในการศึกษา 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีมาตรการ ดังน้ี 

   5.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
   5.2 กระจายอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด           
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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   5.3 ก าหนดมาตรการควบรวมโรงเรียน เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้มี
เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการในรูปแบบโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มโรงเรียน และ
ภาคีเครือข่าย 
   5.4 ก าหนดมาตรการความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจ และให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหา ร
โรงเรียน และครูในโรงเรียนขนาดเล็ก  
   5.5 สนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอที่จะมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   5.6 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และช่องทางการสื่อสาร เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
   5.7 พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก   
อยู่บนพื้นที่การวิจัยและพัฒนา และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
  การด าเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน มีรายละเอียด
แต่ละระดับ ดังน้ี 
  1. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
   1.1 ประกาศนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเป็นวาระแห่งชาติและต้องเป็น
นโยบายที่ชัดเจนต่อเน่ือง สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ทุกระดับ 
   1.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการบริการจัดการโรงเ รียนขนาดเล็ก ได้แก่ เลขานุกา ร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รองเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านัก และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   1.3 สร้างความเข้าใจกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตให้ตระหนักรับรู้ นโยบาย
และแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   1.4 ปรับแก้กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบาย เช่น 
ระเบียบการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ เป็นต้น (ในกรณีท่ีนอกเหนือจากอ าเภอ หน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประสานด าเนินการต่อหน่วยงานที่มีอ านาจด าเนินการ) 
   1.5 การกระจายอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
ในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   1.6 สร้างแรงจูงใจ เพ่ือเป็นการด าเนินการกระตุ้น และช่วยเหลือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ ให้มีความเข้มแข็งในการด าเนินการ เช่น ประกาศเชิดชูเกียรติครู 
และบุคลากรทางการศึกษา การให้รางวัลต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่ด าเนินการ
ประสบผลส าเร็จ 
   1.7 ปรับระบบการสนับสนุนงบประมาณด้านวิชาการ การด าเนินงานของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาโรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
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   1.8 ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ 
   1.9 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
   1.10 ด าเนินการวิจัยเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและรายงานผล 

การด าเนินงาน 
  2. ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้อง 
   2.2 สร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียน และผู้เก่ียวข้องให้เห็นชอบ ในหลักการ
ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2.3 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเป็นรายโรงเรียน 
   2.4 จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
   2.5 ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
   2.6 ด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
   2.7 นิเทศติดตาม ก ากับ และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   2.8 กระตุ้นช่วยเหลือโรงเรียนที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ 
   2.9 ประชาสัมพันธ์รูปแบบที่หลากหลาย 
   2.10 ด าเนินการวิจัย ประเมินผล และรายงานผล 
  3. ระดับโรงเรียน 
   3.1 สร้างความเข้าใจกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันศาสนาให้ตระหนักรับรู้ถึงเหตุผล และความจ าเป็น      
ของทางราชการในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารบุคคลากร
งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา 
   3.2 ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   3.3 วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้  สื่อและนวัตกรรม      
ในบริบทของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 
   3.4 สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียน    
   3.5 สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและชุมชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน 
   3.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานต่อสาธารณชน 
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  สรุปได้ว่า การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กมีอยู่ 5 ยุทธศาสตร์ เก่ียวกับการจัดการศึกษา      
เพ่ือความมั่นคง การเข้าถึงการศึกษา คุณภาพผู้เรียน ผู้บริหาร บุคลากร และประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการร่วมกัน รวมถึงก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อน ทั้งระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน   
 4. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

  การรวมสถานศึกษา หมายถึง การน านักเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้กันตั้งแต่สองแห่งขึ้น
ไปมาเรียนรวมกัน โดยจัดเป็นช่วงชั้น เพ่ือให้บริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน
ทั้งในด้านสิทธิ โอกาส และคุณภาพ ทั้งน้ี โรงเรียนขนาดเล็กที่มีความเหมาะสมในการด าเนินการรวม
โรงเรียน คือ โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนลดลงเร่ือย  ๆ เน่ืองจากอัตราการเกิดลดลง หรืออัตรา 

การเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเจริญพันธ์จากชนบทสู่ชุมชนเมือง การด าเนินการเก่ียวกับการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็ก มีกระบวนการ มีรูปแบบ และโรงเรียนที่ควบรวมแล้วในปัจจุบัน มีรายละเอียด ดังน้ี 
  4.1  กระบวนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
        4.1.1  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              4.1.1.1  ศึกษาและจัดท าข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันและคาดการณ์
อนาคต ทั้งด้านจ านวนนักเรียน สภาพเศรษฐกิจ สภาพขนาดชุมชน สภาพพ้ืนที่ใกล้เคี ยง การคมนาคม 
เพ่ือจัดกลุ่มบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             4.1.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
หน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา ให้การช่วยเหลือ แนะน า ก ากับ นิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และรายงานผล  
               4.1.1.3 จัดประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจง
นโยบาย กรอบและแนวทางการด าเนินงานการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 

              4.1.1.4 ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
              4.1.1.5 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการและทรัพยากรต่าง ๆ ให้โรงเรียน 

              4.1.1.6 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการควบรวมโรงเรียน พร้อมทั้งรายงานผลให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 

   4.1.2  ระดับโรงเรียน 

            4.1.2.1 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาประกอบการควบรวมโรงเรียน 

            4.1.2.2 สถานศึกษาร่วมกันจัดท าแผนการรวมสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตัวแทนผู้ปกครอง 
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            4.1.2.3 ประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ  
           4.1.2.4 ประชุมขอความเห็นชอบการรวมโรงเรียนต่อคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พร้อมทั้งรายงานผลต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.  รูปแบบการเรียนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก 

      3.1  รูปแบบการเรียนรวมทุกชั้นเรียน เป็นการน าโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า 
120 คน จ านวน 2-5 โรงเรียน มาควบรวมกับอีกโรงเรียนหน่ึงที่มีความพร้อมมากกว่า โดยน านักเรียน   
ทุกระดับชั้นเรียนมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนหลัก และสนับสนุนค่าพาหนะในการเดินทางมาเรียน พร้อมทั้ง
วางแผนจัดอัตราก าลัง ทั้งผู้บริหาร ครูสอน และบุคลากร เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันที่โรงเรียนหลัก ตลอดจน          
น าทรัพยากรจากโรงเรียนเครือข่ายมาใช้ร่วมกันที่โรงเรียนหลัก และปรับปรุงโรงเรียนเครือข่ายให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ดังภาพ 2.2 ดังน้ี 

 

 
 

ภาพ 2.2 รูปแบบการเรียนรวมทุกชั้นเรียน 
 
        3.2  รูปแบบเรียนรวมบางชั้น เป็นการน านักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายบางชั้น เช่น 
อนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 หรือช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก จัดระบบ
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่างโรงเรียนหลัก และโรงเรียนเครือข่าย สนับสนุนค่าพาหนะให้กับนักเรียน
ที่เดินทางมาเรียนร่วมทุกคน ดังภาพ 2.3 ดังน้ี 
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ภาพ 2.3 รูปแบบการเรียนรวมบางช้ัน 
  

 โรงเรียนที่มีการควบรวมในปัจจุบัน โดยที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ได้วิเคราะห์ข้อมูลแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 
2562) มีโรงเรียนขนาดเล็กที่ควบรวมแล้ว ทั้งสิ้น 1,392 โรงเรียน โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลัก จ านวน     
362 โรงเรียน เป็นโรงเรียนมารวม จ านวน 863 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมารวม 

จ านวน 167 โรงเรียน ดังตาราง 2.5-2.7 ดังน้ี 
 

ตาราง 2.5 จ านวนโรงเรียนที่มีการควบรวมแล้ว  

ประเภทโรงเรียน 

จ านวนโรงเรียน 

โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม 
ทั้งโรงเรียนหลัก 

และโรงเรียนมารวม 
รวม 

มีนักเรียนต่ ากว่า                      
120 คน  

(โรงเรียนขนาดเล็ก) 

 

362 

863 
(อยู่ระหว่าง 

รอเลิกสถานศึกษา                     
จ านวน 206 
โรงเรียน) 

167 1,392 

มีนักเรียน 120 คน ขึ้นไป 343 - 1 344 

รวม 705 863 168 1,736 
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ตาราง 2.6 จ านวนกลุ่มที่ควบรวม จ าแนกตามจ านวนโรงเรียนหลักต่อจ านวนโรงเรียนมารวม 
จ านวนโรงเรียนหลักต่อจ านวนโรงเรียนมารวม จ านวนกลุ่ม 

1:1 635 
1:2 106 
1:3 36 
1:4 10 
1:5 3 
1:7 1 
2:2 15 
2:4 1 
3:3 14 
4:4 3 

10 แบบ 824 กลุ่ม 
 

ตาราง 2.7 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการควบรวมแล้ว จ าแนกตามรายภาค 

ภาค 

จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวนกลุ่ม 

ที่ควบรวม ทั้งหมด ควบรวมแล้ว 
เรียนรวม 

ทุกช้ัน 

เรียนรวม 

บางชั้น 

เหนือ 3,659 580 503 77 326 

ใต ้ 1,718 74 64 10 158 

กลาง 2,550 90 65 25 55 

อีสาน 7,231 648 377 271 395 

รวมทั้งหมด 15,158 1,392 1,009 383 824 

 

  สรุปได้ว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีกระบวนการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทั้งในระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเฉพาะระดับโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการเก่ียวกับการวางแผนรวมกัน  
ชี้แจ้งข้อมูลให้เข้าใจ และการลงความคิดเห็นร่วมกัน ส าหรับรูปแบบการควบรวม ส ามารถท าได้           
ทั้งการรวมทุกชั้น และรวมบางชั้น ตามความเหมาะสม 
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ชุดกิจกรรม 
      1. ความหมายของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม หรือเรียกอีกชื่อว่า ชุดการเรียน มาจากค าที่ตรง

กับภาษาอังกฤษว่า  Instructional package หรือ Learning package ทั้ ง น้ี  แต่ เดิ ม น้ันใช้ค าว่ า             
ชุดการสอน เน่ืองจากเป็นสื่อที่ผู้สอนน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ปัจจุบัน การเรียน   
การสอนมีลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม คือ การเรียนการสอนที่ยึดตามแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือเรียนรู้ หรือปฏิบัติด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้การนิยาม หรือให้ความหมาย
ของชุดการเรียนการสอนกว้างเพ่ิมมากยิ่งข้ึน (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545, น. 91) 

        ชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาชนิดหน่ึงในการเรียนการสอนที่ได้รับความสนใจ   
จากผู้เรียน และผู้สอนอย่างมาก ชุดกิจกรรมจัดว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็นชุดของสื่อประสม 
(Multimedia) (บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2545, 91; Brown, 1973, p. 338) เน่ืองจากน าเอาวัสดุ อุปกรณ์ 
และวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อต่าง ๆ หรือสื่อประสม มาออกแบบและจัดไว้อย่างมีระบบ 

(วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2542, น. 27) 
ชุดกิจกรรมที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียน  

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุดกิจกรรมน้ัน ๆ เพราะประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียน       
การสอนของผู้เรียน เช่น ภาพเหมือน โปสเตอร์ สไลด์ แผนภูมิ เป็นต้น (Brown, 1973, p. 338) รวมถึง
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนดังที่ Good (1973, p. 306) ได้เสนอว่า ภายใน       
ชุดกิจกรรมหน่ึง ประกอบด้วย คู่มือครู เน้ือหา แบบทดสอบ ข้อมูลที่ น่าเชื่อถือได้  นอกจากน้ัน              
ในชุดกิจกรรมจะมีการก าหนดจุดมุ่งหมายไว้อย่างชัดเจน ว่าจะพัฒนาอะไรให้กับผู้ เรียน รวมถึง
จุดมุ่งหมาย เน้ือหา วัสดุ วัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้สอนและผู้เรียน เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชม ภูมิภาค, 
2532, น. 100; วัฒนาพร ระงับทุกข,์ 2542, น. 27) 
 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรม เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างหน่ึง ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย
สื่อประสมต่าง ๆ น ามาจัดเรียบเรียงไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนของผู้สอนและ
นักเรียนมีประสิทธิภาพ  
 2. องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  การพัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้อง                  
มีองค์ประกอบครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ก าหนดไว้ โดยชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบดังน้ี 

การพัฒนาชุดกิจกรรมต้องประกอบด้วยประเด็นเหล่าน้ี เพ่ือให้การสร้างชุดกิจกรรม               
มีความเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (ทิศนา  แขมมณี, 2543, น. 10-12) ดังน้ี 
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 1. ชื่อกิจกรรม ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม และเน้ือหาสาระของกิจกรรมน้ัน ๆ 
2. ค าชี้แจง เป็นส่วนที่อธิบายความมุ่งหมาย หลักการของกิจกรรม และลักษณะของการ        

จัดกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 
3. จุดมุ่งหมาย เป็นส่วนที่ระบุจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของกิจกรรมน้ัน ๆ 
4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนที่ระบุเน้ือหา หรือมโนทัศน์ของกิจกรรม 
5. สื่อ เป็นส่วนที่ระบุถึงวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอน เพ่ือช่วยให้ผู้สอนทราบว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในการจัดกิจกรรม 
6. เวลาในชุดกิจกรรม เป็นส่วนที่ต้องระบุเวลาที่ใช้ในกิจกรรม ว่าแต่ละกิจกรรมจะใช้เวลา

ด าเนินการมากน้อยเพียงใด 
7. ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรม เป็นส่วนที่ระบุกิจกรรมอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน า เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ เรียน 2) ขั้นกิจกรรม           
เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้เกิดประสบการณ์  3) ขั้นอภิปราย       
เป็นขั้นที่ผู้ เ รียนได้มีโอกาสน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนมาวิเคราะห์  4) ขั้นอภิปรายผล        
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง และขั้นสรุปผล เป็นส่วนที่ผู้สอนและผู้เรียนรวมกันประมวลข้อความรู้  
ที่ได้จากกิจกรรมมาสรุปหาสาระส าคัญที่สามารถน าไปใช้ต่อไป 5) ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นส่วนที่ช่วยให้ผู้เรียน
ได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนในกิจกรรมไปฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม และ 6) ขั้นประเมินผล เป็นการวัดความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากการฝึกปฏิบัติกิจกรรมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกขั้นตอนแล้ว (บุญชม ศรีสะอาด, 
2541, น. 95-96) ได้เสนอองค์ประกอบของชุดกิจกรรมดังน้ี 
  1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือที่จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมได้ศึกษาและปฏิบัติตาม  
  2. บัตรความ เป็นบัตรที่มีค าสั่งว่าจะให้ผู้เรียนปฏิบัติอะไร โดยระบุกิจกรรมตามล าดับขั้นตอน
ของการเรียนการสอน 
  3. แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบที่ใช้ส าหรับตรวจสอบว่า
หลังจากการเรียนในชุดกิจกรรมจบแล้ว ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียน      
ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
  4. สื่อการเรียนต่าง ๆ เป็นสื่อส าหรับให้ผู้เรียนศึกษา ทั้งน้ี สื่อจะมีหลายชนิด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เป็นต้น  
  องค์ประกอบของชุดกิจกรรมตามที่ สุคนธ์  สินธพานนท์ (2553, น. 16) เสนอมีดังน้ี 
  1. ค าชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมเป็นการกล่าวถึงค าชี้แจงให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์       
ของการเรียนในชุดกิจกรรม และส่วนประกอบของชุดกิจกรรม เช่น บัตรค าสั่ง บัตรปฏิบัติการ บัตรเน้ือหา 
บัตรฝึกและบัตรเฉลย บัตรปฏิบัติการและบัตรเฉลย บัตรทดสอบ และบัตรเฉลยและบัตรทดสอบ 
  2. บัตรค าสั่ง เป็นการใช้แจงรายละเอียดของการศึกษาชุดกิจกรรมน้ันว่าจะต้องปฏิบัติ       
ตามข้ันตอนอย่างไร 
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  3. บัตรกิจกรรมหรือบัตรปฏิบัติการ ทั้งน้ี บางชุดกิจกรรม อาจจะออกแบบให้มีบัตรกิจกรรม
หรือบัตรปฏิบัติการ เป็นบัตรที่จะก าหนดให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ  
  4. บัตรเน้ือหา เป็นบัตรที่บอกเน้ือหาที่จะให้ผู้เรียนศึกษา สิ่งที่ควรมีในบัตรเน้ือหา คือ หัวเร่ือง 
สูตร นิยาม และค าอธิบาย 
  5. บัตรแบบฝึกหัดหรือบัตรงาน เป็นแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนท าหลังจากท ากิจกรรมและศึกษา
เน้ือหาจนเข้าใจแล้ว 
  6. บัตรเฉลยแบบฝึกหัด เมื่อผู้ เ รียนท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบ 

ความถูกต้องจากบัตรเฉลยแบบฝึกหัดได้ 
  7. บัตรทดสอบ เมื่อผู้เรียนได้ท าบัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ผู้เรียนจะมีความรู้ในข้อที่เรียน 

น้ัน ๆ ต่อจากน้ันจึงให้ผู้เรียนท าบัตรทดสอบ  
  8. บัตรเฉลยบัตรทดสอบ เป็นบัตรที่มีค าเฉลยของบัตรทดสอบที่ผู้เรียนได้ท าไปแล้วเป็น 

การตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในชุดกิจกรรมน้ัน 
  ส่วนของ Houston (1972, pp. 10-15) ได้เสนอองค์ประกอบของชุดกิจกรรม ดังน้ี 
  1. ค าชี้แจง (Prospectus) เป็นส่วนที่อธิบายถึงความส าคัญของจุดมุ่งหมาย ขอบข่ายของ    
ชุดกิจกรรม ทั้งที่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ก่อนเรียน และขอบข่ายของกระบวนการทั้งหมดที่จ าเป็น 

ในชุดกิจกรรม 
  2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) เป็นการก าหนดจุดหมายที่ต้องการให้ผู้เรียนบรรลุผลโดย
ข้อความจะมีความชัดเจน ไม่ก ากวม เพ่ือให้รู้ว่าเมื่อเรียนจบชุดกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนประสบผลส าเร็จอะไร 
  3. การประเมินผลเบื้องต้น (Pre-assessment) การประเมินผลมีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ 
เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่า ผู้เรียนอยู่ในขั้นการเรียนจากชุดกิจกรรมน้ัน และเพ่ือตรวจสอบดูว่าผู้เรียนได้
สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงค์เพียงใด การประเมินผลเบื้องต้นน้ี อาจจะอยู่ในรูปแบบของการทดลอง       
แบบข้อเขียน แบบปากเปล่า การแสดงออกผ่านการท างาน ปฏิกิริยาตอบสนองต่อค าถามง่าย  ๆ เพ่ือให้
ผู้สอนรู้ถึงความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
  4. การก าหนดกิจกรรม (Enabling active) เป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการเรียนเพ่ือไปสู่
จุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ันด้วย 
  5. การประเมินขั้นสุดท้าย (Post-assessment) เป็นข้อสอบเพ่ือวัดและประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนจากที่ได้เรียนในชุดกิจกรรมแล้ว 
  จากที่นักการศึกษาได้เสนอองค์ประกอบของชุดกิจกรรม จะเห็นได้ถึงความเหมือนและ 

ความแตกต่างตามมุมมองของแต่ละคน แต่ทั้งน้ี องค์ประกอบของชุดกิจกรรมจะต้องประกอบด้วย เน้ือหา
สาระ จุดประสงค์ สื่อประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบ คู่มือประกอบการใช้ชุดกิจกรรม เพ่ือให้
ผู้ใช้ชุดกิจกรรมปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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 3. ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม 
ก่อนด าเ นินการสร้างชุดกิจกรรม ผู้ส ร้างต้องศึกษาขั้นตอนให้มีความเข้าใจ เ พ่ือให้ 

การด าเนินการสร้างมีความเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม มีดังน้ี 
สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า (2552, น. 53-55) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมไว้       

8 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาสาระของหน่วยการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง

ละเอียด 
2. แบ่งหน่วยการเรียนรู้ออกเป็นหน่วยย่อย เพ่ือสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันทั้งจุดประสงค์ทั่วไป 

และจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รวมทั้งก าหนดเกณฑ์การตัดสิน 
4. ก าหนดความคิดรวบยอด โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และจุดประสงค์เพ่ือเป็น

แนวทางในการจัดกิจกรรม เน้ือหาสาระ สื่อการเรียนการสอนและส่วนประกอบอื่น ๆ 
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือก

และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
6. เลือกและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดสื่อ  

การเรียนการสอน และผลิตสื่อการเรียนการสอน 
7. ก าหนดแบบวัดและประเมินผล และก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างละเอียด และ

ต้องประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการใช้แบบอิงเกณฑ์ 
8. ทดสอบประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ด้วย

วิธีการต่าง ๆ ก่อนที่จะน าไปใช้จริง เช่น ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มตั วอย่างของกลุ่มเป้าหมายหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือให้ชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้เรียน 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2553, น. 16) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม มีดังน้ี 
1. เลือกหัวข้อ (Topic) เป็นการก าหนดขอบเขต และประเด็นส าคัญของเน้ือหาสาระ ผู้สร้าง

ชุดกิจกรรมควรเลือกหัวข้อและประเด็นส าคัญจากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระ  

การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาในชั้นที่จะน ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม ว่าหัวข้อใดที่มีความเหมาะสม
ที่จะน ามาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรม 

2. ก าหนดเน้ือหาที่จะจัดท าชุดกิจกรรม โดยค านึงถึงความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
3. เขียนจุดประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ ทั้งน้ี จุดประสงค์การเรียนรู้ควรมีลักษณะ

จุดประสงค์ที่เป็นแบบเฉพาะ หรือเชิงพฤติกรรม เพ่ือให้ผู้สอนทราบจุดประสงค์ว่าเมื่อศึกษาชุดกิจกรรม
แล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถอย่างไร 
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4. สร้างแบบทดสอบ การสร้างแบบทดสอบสามารถแบ่งออกได้ 3 แบบ ดังน้ี 
4.1 แบบทดสอบใช้วัดความรู้เดิมของผู้เรียน เพ่ือเป็นการตรวจสอบดูว่าผู้เรียนมีความรู้

พ้ืนฐานเร่ืองใดแล้วก่อนที่จะมาเรียนในชุดกิจกรรมน้ี และมีความรู้เพียงพอหรือไม่ 
4.2 แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้ ความสามารถของผู้เรียน หลังจากเรียนจบในแต่ละ

เน้ือหาย่อย 
   4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากการศึกษาชุดกิจกรรมผ่านไปแล้ว 
  5. จัดท าชุดกิจกรรม ประกอบด้วย บัตรค าสั่ง บัตรปฏิบัติการ และบัตรเฉลย (ถ้ามี) บัตรเนื้อหา 
บัตรฝึกหัดและบัตรเฉลยของบัตรฝึกหัด บัตรทดสอบและบัตรเฉลยของบัตรทดสอบ  
  6. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยที่ผู้สอนออกแบบการจัดการเรียนรู้มีหลัก
ที่ส าคัญ ดังน้ี 
   6.1 ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะและ
ควบคุมการเรียนการสอน 
   6.2 เลือกกิจกรรมที่มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับชุดกิจกรรม  
   6.3 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการคิดอย่างหลากหลาย เช่น การคิดวิเคราะห์  การคิด
แก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
   6.4 มีกิจกรรมที่ฝึกให้ผู้เรียนท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน 
  7. การรวบรวมและจัดท าสื่อการเรียนการสอน ผู้สร้างชุดกิจกรรมสามารถเลือกสื่อ 

การเรียนการสอนบางชนิดที่มีผู้จัดท าไว้แล้ว โดยการน ามาปรับปรุง ดัดแปลงใหม่ให้สอดคล้องกับเน้ือหา
สาระและจุดประสงค์ที่ต้องการสอน กรณีที่ไม่มีสื่อการเรียนการสอนตรงตามจุดประสงค์ที่จะสอน ผู้สอน
ต้องสร้างสื่อการเรียนการสอนขึ้นใหม่ 
  จากข้อมูลข้างต้นของขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม สรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรม
จะเร่ิมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น ก าหนดประเด็น ก าหนดจุดประสงค์ ก าหนดสื่อและแบบทดสอบ 
จัดท าชุดกิจกรรมตามประเด็นที่ก าหนดไว้ และตรวจสอบคุณภาพ 
 4. การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นเสร็จแล้ว จ าเป็นจะต้องน าไป
หาคุณภาพของชุดกิจกรรม โดยด าเนินการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ชุดกิจกรรมมีความสมบูรณ์และบรรลุ
ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม (รัตนะ บัวสนธ์, 2552, น. 50) จึงมีขั้นตอน 
ดังน้ี 

4.1 การประเมินแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) คือ การน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้กับบุคคลที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่คัดเลือกมาจากผู้ที่มีลักษณะเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย  
3 คน ได้แก่ นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า การทดลองใช้ชุดกิจกรรมแบบน้ี 
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า ชุดกิจกรรมน้ันสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลที่มีลักษณะเป็นตัวแทน
ของกลุ่มเป้าหมายเพียงไร ค าสั่ง ค าชี้แจง และรายละเอียดที่มีอยู่ในนวัตกรรมน้ัน บุคคลน้ันมีความรู้ 
ความเข้าใจหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมในการน าไปใช้จริง
กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป นอกจากน้ัน การวัดและประเมินผล ยังเป็นการมุ่งค้นหาข้อจ ากัดที่ได้จาก
ค าแนะน า บอกเล่าของบุคคลที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นส าคัญ เพ่ือน า
ค าแนะน าท่ีได้มาปรับปรุงนวัตกรรมในชุดกิจกรรมให้สมบูรณ์ข้ึน 

 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการทดลองใช้ชุดกิจกรรม ควรมีลักษณะดังน้ี (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 
2552, น. 71-73) 

1. เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับเดียวกับนักเรียนที่จะน าชุดกิจกรรมไปใช้จริง 
2. เป็นนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเน้ือหาที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรม 
3. เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะตรงกับประเภทของนวัตกรรมที่ก าหนด เช่น ชุดกิจกรรมที่สร้าง

ขึ้นใช้เพ่ือให้นักเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่น ามาทดลอง  
ต้องเหมาะสมกับลักษณะชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น หรือถ้าเป็นผู้เรียนในห้องเรียนทั่วไป อาจใช้นักเรียนที่มี
ทั้งสติปัญญาสูง ปานกลาง และต่ าได้ 

4. เป็นนักเรียนที่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองใช้ชุดกิจกรรมได้  เพ่ือน าผล 

การให้ข้อมูลน้ันไปปรับปรุงนวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 4.2 การประเมินประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก เป็นการน าชุดกิจกรรมที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจาก
การประเมินประสิทธิภาพแบบหน่ึงต่อหน่ึงมาทดลองใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีจ านวนมากขึ้น เช่น อาจจะใช้การประเมินแบบหน่ึงต่อสาม หรือแบบหน่ึงต่อสี่ ทั้งน้ี   
การใช้แบบหน่ึงต่อสาม เป็นการใช้กลุ่มบุคคล จ านวน 9 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถ           
ทางการเรียนสูง จ านวน 3 คน ปานกลาง จ านวน 3 คน และต่ ากว่า จ านวน 3 คน ส่วนการประเมินแบบ
หน่ึงต่อสี่ เป็นการใช้กลุ่มบุคคล จ านวน 12 คน การประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพแบบกลุ่มน้ี จะน าข้อมูล       
ที่ได้มาวิเคราะห์ หาค่าดัชนี หรือเกณฑ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่เรียกว่าค่า E1/E2 โดยเกณฑ์
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการศึกษาที่นิยมน ามาใช้มี 3 เกณฑ์ ได้แก่ 75/75 หรือ 80/80 และ 90/90                  
การเลือกใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพประเมินชุดกิจกรรมเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง จากสามเกณฑ์น้ี มีหลักการ
พิจารณาว่า ถ้านวัตกรรมการศึกษาน้ัน ๆ มุ่งแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่ลักษณะ
ซับซ้อน หรือมีเน้ือหาสาระค่อนข้างยาก ผู้ด าเนินการประเมินสามารถใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75      
แต่ถ้ามีเน้ือหาสาระไม่ยากมากนัก มุ่งแก้ปัญหา หรือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่มีลักษณะปานกลาง 
นิยมใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 มากที่สุด ส่วนนวัตกรรมที่มีเน้ือหาสาระมุ่งปฏิบัติ หรือมุ่งพัฒนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor domain) จะใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 
นอกจากเกณฑ์การประเมินเพ่ือหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สิ่งส าคัญ         
ที่จะต้องน ามาพิจารณาประกอบในการเลือกใช้เกณฑ์ คือ พื้นฐานความรู้เดิม หรือความสามารถทางการเรียนรู้



 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

27 

ของกลุ่มผู้ได้รับการทดลองใช้ และกลุ่มเป้าหมายด้วย เมื่อชุดกิจกรรมผ่านการหาประสิทธิภาพ           
และได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว น าชุดกิจกรรมทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป  
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 71-73) ยังให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพให้มีค่าเท่าใดน้ัน ให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาจากธรรมชาติของวิชา สภาพของนักเรียน และ
ความสามารถของผู้ผลิตสื่อ ทั้งน้ี การตั้งเกณฑ์ไว้สูงเกินไปจะท าให้เกิดความท้อถอยในการพัฒนาให้ถึง
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แต่ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ต่ าเกินไปจะได้ชุดกิจกรรมที่มีคุณภาพต่ า โดยปกติเน้ือหาที่เป็นความรู้ 
ความจ ามักจะตั้งไว้ที่ 80/80, 85/85 หรือ 90/90 ส่วนเน้ือหาที่เป็นทักษะ หรือเจตคติอาจตั้งไว้ต่ ากว่าได้ 
เช่น 70/70 หรือ 75/75 ส่วนของเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพชุดกิจกรรมที่เป็น 80/80 โดยที่  
ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2552, น. 71) ได้ให้ความหมายไว้ดังน้ี  
 1. 80 แรก หมายถึง คะแนนรวมของนักเรียนทั้งหมดทุกคนจากการปฏิบัติแต่ละกิจกรรมย่อย 
ในชุดกิจกรรมน้ัน แล้วได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 2. 80 หลัง หมายถึง คะแนนของนักเรียนทุกคนจากการทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรม แล้วได้
คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 4.3 การประเมินประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) คือ การทดลองกับผู้เรียนทั้งชั้นเรียน         
มีจ านวนนักเรียน จ านวน 30-100 คน แล้วน าผลการทดลองไปค านวณหาประสิทธิภาพและปรับปรุง
ข้อมูลส่วนที่ยังมีความบกพร่องในชุดกิจกรรม ขั้นน้ี ชุดกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพ เท่ากับ หรือสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้  

       การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้นวัตกรรม เมื่อได้ก าหนดการทดลองในแต่ละ
ขั้นตอน ผู้สร้างชุดกิจกรรมต้องน าผลมาวิเคราะห์จุดที่ยังบกพร่องและวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ  

แล้วสรุปผล เช่น E1/E2 เท่ากับ 83.33/83.00 ถ้าผู้สร้างชุดกิจกรรมก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ที่ 
80/80 ค่าท่ีได้ในคร้ังน้ีสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เกณฑ์การยอมรับ หรือไม่ยอมรับประสิทธิของชุดกิจกรรม 
โดยหลังจากทดลองใช้ชุดกิจกรรมแล้ว สามารถหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมได้แล้วน าประสิทธิภาพ
ของชุดกิจกรรมที่หาได้ น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ เพ่ือให้พิจารณาว่ายอมรับ
ประสิทธิภาพหรือไม่ การยอมรับประสิทธิภาพให้ถือค่าแปรปรวน 2.5-5 % คือ ประสิทธิภาพของ        
ชุดกิจกรรมไม่ควรต่ ากว่าเกณฑ์ 5 % ปกติแล้วจะก าหนดไว้ที่ 2.5 % เช่น ตั้งเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 
90/90 เมื่อน าชุดกิจกรรมไปทดลองใช้ปรากฏว่าในชุดกิจกรรมน้ัน มีประสิทธิภาพ 87.5/87.5 สามารถ
ยอมรับได้ว่าชุดกิจกรรมน้ันมีประสิทธิภาพ การยอมรับประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม แบ่งออกเป็น         
3 ระดับ ดังน้ี 

3.1 สูงกว่าเกณฑ์ เช่น ตั้งไว้ 90/90 แล้วหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมได้ 95/93  
  3.2 เท่ากับเกณฑ์ เช่น ตั้งไว้ 90/90 แล้วหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมได้ 90/90 (เป็นไปได้    

ยากมาก) 
3.3 ต่ ากว่าเกณฑ์ แต่ยอมรับได้ว่าประสิทธิภาพ เช่น ตั้งไว้ 90/90 หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม

ได้ 88.50/87.75 
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สรุปได้ว่า การประเมินประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เป็นการน าชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น         
ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือปรับปรุงให้ชุดกิจกรรม              
มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การทดลองสามารถใช้กับกลุ่มที่มีขนาดเล็ก ขนาดปานกลาง และขนาดใหญ่ 
พร้อมทั้งก าหนดเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับชุดกิจกรรมน้ัน ๆ   
 
การบูรณาการ  
 1. ความหมายของการบูรณาการ ข้อมูลเก่ียวกับความหมายของการบูรณาการมีขอบข่ายกว้าง 
ทั้งที่เหมือนกันและแตกต่างกันตามมุมมองของนักการศึกษา ผู้เขียนจึงน าความหมายของการบูรณาการ
มาเสนอเป็นประเด็น (กาญจนา  คุณารักษ์, 2522, น. 18-23; บันลือ พฤกษะวัน, 2534, น. 21; เสริมศรี 
ไชยศร, 2539, น. 12; อรทัย มูลค า และคณะ, 2543, น. 10; สนอง อินละคร, 2544, น. 288; ทิศนา   
แขมมณี, 2545, น. 145; พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2545, น. 68) ได้ดังน้ี 

1. การบูรณาการ เป็นการเน้นที่องค์รวมของเน้ือหาสาระ มากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ
รายวิชา และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มากกว่าการบอกเน้ือหาของผู้สอน 

2. การบูรณาการ เป็นกระบวนการ หรือปฏิบัติเ ก่ียวกับการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบทางจิตพิสัย และพุทธิพิสัย  

3. การบูรณาการ เป็นการจัดเน้ือหาสาระวิชาต่าง ๆ ให้ผสมผสานผูกพันกัน 
4. การบูรณาการ เป็นการน าเอาเน้ือหาสาระที่ เก่ียวข้องกันมาสัมพันธ์ แล้วจัดให้เป็น        

เร่ืองเดียวกัน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์รวม และ
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

5. การบูรณาการ เป็นลักษณะการผสมผสานประสบการณ์การเรียนรู้ หรืออาจจะเป็นการ
ผสมผสานเน้ือหาสาระจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในสาขาเดียวกัน หรือเป็นการผสมผสานเน้ือหาสาระ    
จากวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ต่างสาขากัน 

6. การบูรณาการ เป็นกระบวนการ หรือการปฏิบัติเพ่ือรวบรวมความคิด มโนภาพ ความรู้ 
เจตคติ ทักษะ และประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เพ่ือให้ชีวิตสมดุลขึ้นจากการเรียนรู้ 

7. การบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน น าประสบการณ์ต่าง ๆ มาร้อยเรียง 
เพ่ือสร้างประเด็นหลัก (Theme) และหัวข้อ (Topic) แล้วน าความรู้จากหลายสาขาวิชามาสัมพันธ์กับ
หัวข้อน้ัน ๆ 

8. การบูรณาการ เป็นการน าเอากระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสอน การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

9. การบูรณาการ เป็นกระบวนการให้ผู้ เ รียนมีการเชื่อมโยงและผสมผสานการสอน  
การสร้างคุณธรรมให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้   
ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม 
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10. การบูรณาการ เป็นการด าเนินการที่มีจุดหมายปลายทางเพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการครบ
ทุกด้าน 

จากข้อมูลข้างต้นที่ศึกษาเก่ียวกับความหมายของการบูรณาการ จึงสรุปได้ว่า  การบูรณาการ 
เป็นการน าเอาเน้ือหาสาระ กระบวนการ วิธีการสอน รวมถึงประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนที่มี
ความสัมพันธ์กันมาจัดไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่เป็นองค์รวมและเกิดประสบการณ์    
ครบทุกด้าน 
 2. รูปแบบการบูรณาการ 
  การบูรณาการมีหลายรูปแบบตามมุมมองของนักการศึกษา ผู้พัฒนาการเรียนการสอนผ่าน
การบูรณาการ สามารถเลือกรูปแบบการบูรณาการที่เหมาะสมได้ดังน้ี  
  การบูรณาการสามารถแบ่งออกได้เป็น 10 รูปแบบ (สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์, 2546, น. 34-65) 
ดังน้ี 
  1. แยกย่อย (Fragmented) เป็นการแยกวิชาอย่างเห็นได้ชัดเจน 
  2. เชื่อมต่อ (Connected) เป็นการน าหัวข้อภายในวิชาที่มีการเช่ือมโยงกัน 
  3. บูรณาการ 2 กลุ่ม (Sequenced) เป็นการน าเน้ือหาสาระหรือความคิดรวบยอดของ  
2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กันน ามาจัดสอนในช่วงเวลาเดียวกัน 
  4. ใยแมงมุม (Webbed) เป็นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระหลายกลุ่มที่มีการก าหนดหัวข้อ
เร่ือง แล้วน ามาเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู่ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน 
  5. รัง (Nested) เป็นการบูรณาการที่น าแต่ละหัวข้อที่สามารถน าทักษะต่าง ๆ มาบูรณาการ
ร่วมกัน ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะทางความคิด และเน้ือหาสาระได้รับการเน้นหนักภายในวิชาเดียวกัน     
  6. แบ่งส่วน (Shared) เป็นการวางแผนร่วมกันและ หรือสอนร่วมกันที่เก่ียวข้องกับ 2 วิชาที่มี
จุดเน้นที่มีแนวคิด ทักษะ หรือเจตคติอันเดียวกัน  
  7. ร้อย (Threaded) เป็นการน าทักษะของความคิด ทักษะทางสังคม สติปัญญาที่หลากหลาย 
และทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกน ามาเรียงร้อยตลอดกันในทุกวิชา  
  8. การบูรณาการ ( Integrated) เป็นการน าสิ่งที่เป็นตัวร่วมของหลายวิชามาตรวจสอบ 

เพ่ือสร้างทักษะ แนวคิด และเจตคติร่วมกัน 
  9. จุ่ม (Immersed) เป็นการบูรณาการที่ผู้เรียนจะเรียนรู้การบูรณาการจากการมองการเรียน
อย่างลึก ๆ ในวิชาเดียวที่ตนเองสนใจ 
  10. เครือข่าย (Networked) เป็นการบูรณาการที่ผู้เรียนจะเป็นผู้น าบูรณาการจากการเลือก
เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญและแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
  ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2548, น. 188-192) ได้แบ่งประเภทของการบูรณาการออกเป็น 
2 แบบ ดังต่อไปน้ี 
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1. การบูรณาการภายในวิชา (Interdisciplinary) เป็นการน าเอาเน้ือหาสาระในวิชาเดียวกัน 
หรือกลุ่มประสบการณ์เดียวกันมาสัมพันธ์กัน ผู้สอนสามารถน าสาระทุกเร่ืองมาสัมพันธ์กันเป็นเร่ือง
เดียวกัน 
 2. การบูรณาการระหว่างวิชา (Interdisciplinary or Multidisciplinary) เป็นการน าเน้ือหา
สาระของสองวิชา หรือหลายๆ วิชามาสัมพันธ์ให้เป็นเร่ืองเดียวกันภายในหัวข้อเรื่องที่เลือก ส่วนบูรณาการ
ระหว่างวิชา สามารถจัดได้หลายลักษณะมี 4 รูปแบบดังน้ี 

2.1 แบบสอดแทรก (Infusion) เป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกเน้ือหา หรือ
ทักษะกระบวนการของกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระของตนเอง 
โดยมีผู้สอนเพียงคนเดียว 

2.2 แบบคู่ขนาน (Parallel) เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่มีผู้สอน  
2 คน ขึ้นไป 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป วางแผนร่วมกันตามหัวเร่ือง หรือมโนทัศน์ (Concept)        
หรือปัญหา (Problem) เดียวกัน และเชื่อมโยงเน้ือหาสาระ กระบวนการและคุณธรรม แล้วต่ างคนต่าง
สอนเน้ือหาตามกลุ่มสาระของตนเองโดยมีเป้าหมายการสอนเดียวกัน 

2.3 แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) การบูรณาการแบบน้ี แบ่งออกได้ 4 ลักษณะ 
ดังน้ี 

 2.3.1 แบบสอนคนเดียว คือ การจัดการเรียนที่เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ        
กับหัวเรื่องมโนทัศน์ หรือปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่ก าหนดเนื้อหาขึ้น 
   2.3.2 แบบแยกกันสอน คือ การจัดการเรียนรู้จะคล้ายกับแบบคู่ขนานโดยเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหัวเร่ือง หรือมโนทัศน์ หรือปัญหา แล้วต่างคนต่างสอนเน้ือหาสาระตามกลุ่ม
สาระของตนเอง แต่มอบหมายให้ท าโครงงานเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ร่วมกัน หรือบางเร่ือง       
จัดสอนด้วยกัน 
   2.3.3 แบบสอนร่วมกัน หรือแบบคณะ คือ การจัดการเรียนรู้จะร่วมกันวางแผน
ปรึกษาหารือ ก าหนดหัวเร่ืองความคิดรวบยอด หรือปัญหาร่วมกันสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการร่วมกัน 
และสอนเป็นทีม หรือแยกกันสอนในบางเร่ือง 
   2.3.4 แบบข้ามวิชา (Trans disciplinary) คือ ลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการ  
บูรณาการที่สูงขึ้น สลัดความเป็นวิชาของแต่ละศาสตร์ออกไปเป็นการเรียน โดยมีเค้าโครงหรือโจทย์
ประเด็นปัญหาที่วางไว้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ หรือแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา โดยผ่านกิจกรรมและ
การศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย 

การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการบูรณาการ ผู้พัฒนาสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสม
กับสิ่งที่จะบูรณาการ โดยสามารถบูรณาการได้ทั้งภายในวิชา และระหว่างวิชา รวมถึงแบบแยกวิชาแบบ
เชื่อมหัวข้อ แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน แบบลงลึก แบบเน้นทักษะและแบบรวมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
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แนวคิดเชิงค านวณ  
       แนวคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพ่ือให้ได้
แนวทางหาค าตอบอย่างเป็นขั้นตอนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้โดยบุคคลหรือคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง    
การคิดเชิงค านวณ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การจัดล าดับเชิงตรรกศาสตร์  
การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้น รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดได้ วิธีคิดเชิงค านวณ จะช่วยท าให้ปัญหาที่ซับซ้อน
เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุก ๆ สาขาวิชา และทุกเร่ืองในชีวิตประจ าวัน       
ซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงการคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์แต่เป็นกระบวนการคิดแก้ปัญหาของมนุษย์ เพ่ือสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานและช่วยแก้ปัญหาตามท่ีเราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังน้ี  
 1. ความหมายของแนวคิดเชิงค านวณ แนวคิดเชิงค านวณ หมายถึง กระบวนการคิดที่ต้องใช้
ทักษะและเทคนิคเพ่ือการแก้ปัญหา หลายคนอาจเข้าใจว่า แนวคิดเชิงค านวณ เป็นเหมือนกับนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Software developer) หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software engineer) ใช้เขียนโปรแกรม 
แต่ที่จริงแล้ว แนวคิดเชิงค านวณ เป็นการแก้ปัญหา (บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และพนมพร ดอกประโคน, 
2560, น. 11) ไม่ใช้การคิดเหมือนกับหุ่นยนต์ หรือการเขียนโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เหมือนกับที่บุคคล
ทั่วไปเข้าใจกัน (ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์, 2561, น. 13)  

การคิดเชิงค านวณ เป็นการคิดแก้ปัญหา และการคิดที่มีประสิทธิภาพที่เก่ียวข้องกับทักษะ 
แนวคิด และเทคนิค โดยที่สามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา  ประกอบด้วย วิธีการคิด การคิดเชิงค านวณ 
กระบวนการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ขั้นตอน พฤติกรรม การปฏิสัมพันธ์  การออกแบบ 
และกระบวนการต่างๆ (Wing, pp. 33-35) การคิดเชิงค านวณ นอกจากเป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหาแล้ว  
ยังเป็นการล าดับขั้นตอน โดยที่ ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ (2561, น. 13) กล่าวเพ่ิมเติมได้ว่า การคิดเชิงค านวณ 
เป็นทักษะที่มุ่งการคิด เชิงตรรกะ คือ ความสามารถในการอธิบายการคิดเชิงค านวณอย่างเป็นระบบหรือ                             
การแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน โดยเร่ิมที่เข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ  

การคิดเชิงค านวณมีลักษณะการคิดที่เป็นล าดับขั้นตอน บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และพนมพร  
ดอกประโคน (2560, น. 11) กล่าวว่า การคิดเชิงค านวณ เป็นล าดับขั้นตอน และการคิดเชิงค านวณ
ประกอบด้วยส่วนข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในส่วนประกอบย่อย เพ่ือศึกษา  

ความซับซ้อนของผลลัพธ์ หรือปัญหา หรือแจกแจงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า เพ่ือน ามาประเมินสถานการณ์  
การมองภาพรวม เพ่ือนิยามสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแบบมุมกว้าง และการออกแบบล าดับ  

การท างานที่สามารถก าหนดปัญหา เพ่ือน าข้อมูลมาออกแบบแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลลัพธ์       
ตามท่ีก าหนด (Algorithm design) 
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แนวคิดเชิงค านวณ ถ้าหากได้รับการพัฒนาอย่างดี บุคคลน้ันจะมีความสามารถด้านแนวคิด    
เชิงค านวณที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ ดังที่ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, น. 3) กล่าวว่า การคิดเชิงค านวณ เป็นทักษะพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ผู้ที่มีทักษะในการคิดเชิงค านวณสามารถน าความรู้เหล่าน้ีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวันได้ เน่ืองจากมนุษย์จ าเป็นจะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทั้งน้ี การคิดเชิงค านวณ  
จะมีความท้าทายที่มีการออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาที่ชัดเจนมากพอในการน าไปใช้แก้ปัญหาได้ 
รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนได้มองเห็นตัวอย่างของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดทางการคิดค านวณ     
ผ่านการคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ การย่อยปัญหา การหารูปแบบของปัญหา การคิดเชิงนามธรรม 
เพ่ือเป็นการพิจารณาสาระส าคัญของปัญหา และการออกแบบขั้นตอนวิธีการในการแ ก้ปัญหาด้วย 
(Yadav, Gretter, Good & Mclean, 2071, p. 45) การแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เรียนจะค้นหาปัญหาและ
พิจารณาปัญหา จัดการกับข้อมูลที่เก่ียวกับปัญหา ทดสอบวิธี  การแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข น าไปสู่  การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (McKemma, 2017,       
p. 63) 
 สรุปได้ว่า แนวคิดเชิงค านวณ หมายถึง การคิดเพ่ือแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับขั้นตอน ศึกษา
ค้นคว้า ผ่านการใช้ทักษะ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสม แล้วน าความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชีวิต 

2. องค์ประกอบของแนวคิดเชิงค านวณ นักการศึกษาได้เสนอองค์ประกอบของแนว             
คิดเชิงค านวณไว้ดังน้ี 

บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ และพนมพร ดอกประโคน (2560, น. 11) และสถาบันส่งเสริม     
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2561, น. 3) Cleary, Burton & Kitsantas (2018, p. 42) ได้แบ่ง
องค์ประกอบของแนวคิดเชิงค านวณในลักษณะใกล้เคียงกัน สามารถสรุปได้ 4 ประการ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การแยกส่วนประกอบย่อย เป็นการศึกษาความซับซ้อนของผลลัพธ์ หรือปัญหาหรือ
แจกแจงปัญหาไปสู่ส่วนประกอบย่อย เพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

2. การมองหารูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ า เพ่ือน ามาประเมินสถานการณ์ 
3. การมองภาพรวม เพ่ือนิยามสิ่งที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยแบบมุมกว้างหรือเป็นกระ

บวนการคัดแยกคุณลักษณะส าคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์ปัญหา หรืองานที่ก าลังพิจารณา เพ่ือให้ได้
องค์ประกอบที่จ าเป็นเพียงพอ และกระชับที่สุดในการพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่สนใจ 

4. การออกแบบล าดับการท างานที่สามารถแก้ปัญหา เพ่ือออกแบบแนวทางการปรับปรุง
ให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดในขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือการท างานที่ชัดเจน 

นอกจากน้ี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  (2561)         
กล่าวไว้ว่า แนวคิดเชิงค านวณมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย 
(Decomposition) การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 
การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย (Decomposition) เป็นการแยกส่วนประกอบเป็น
วิธีคิดรูปแบบหน่ึงของแนวคิดเชิงค านวณ เป็นการพิจารณาเพ่ือแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อย      
ท าให้สามารถจัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้น การแตกปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยที่มีขนาด   
เล็กลงและซับซ้อนน้อยลง เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาท าได้ง่ายขึ้น ในการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรมแยกเป็นส่วน ๆ แยกเป็นแพ็กเกจ แยกเป็นโมดูล 
หรือมองเป็น layer หรือการแบ่งปัญหาเมื่อจะแก้ไขอุปกรณ์ เช่น การแยกส่วนประกอบของพัดลม 
แบ่งเป็นใบพัด มอเตอร์ ตะแกรงหน้า ขอบตะแกรง ฝาครอบ ฐานพัดลม เป็นต้น หรือ การแยก
ส่วนประกอบของรถจักรยาน แบ่งเป็น ล้อหน้า ล้อหลัง หลังอาน โซ่ โช๊ค แฮนด์ มือเบรก เป็นต้น ถ้ามอง
ในรายละเอียดของล้อจักรยานจะเห็น ว่าประกอบด้วย ยางล้อ วงล้อ และซี่ลวด หรือถ้าพิจารณาชุด 
ขับเคลื่อนก็จะพบว่าประกอบด้วยเฟือง โซ่ และบันได เป็นต้น 

2. การพิจารณารูปแบบ (Pattern Recognition) เป็นการหารูปแบบซึ่งเป็นทักษะการ   
หาความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง แนวโน้ม และลักษณะทั่วไปของสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วผู้เรียนจะเร่ิมพิจารณา
ปัญหาหรือสิ่งที่สนใจ จากน้ันอาจใช้ทักษะการแยกส่วนประกอบท าให้ได้องค์ประกอบภายในอื่น ๆ แล้วจึง
ใช้ทักษะการหารูปแบบเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างองค์ประกอบเหล่าน้ัน โดยพิจารณาว่าเคยพบปัญหา
ลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หากมีรูปแบบของปัญหาที่คล้ายกันสามารถน าวิธีการแก้ปัญหาน้ันมาประยุกต์ใช้ 
และพิจารณารูปแบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่ภายในปัญหาเดียวกันว่ามี ส่วนใดที่เหมือนกัน เพ่ือใช้วิธีการ
แก้ปัญหาเดียวกันได้ ท าให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เช่น           
ในส่วนประกอบของจักรยานผู้เรียนจะพบว่าระบบขับเคลื่อนประกอบด้วยเฟืองหน้า และเฟืองหลัง     
เชื่อมกันด้วยโซ่จักรยานมีลักษณะเหมือนระบบรอก ดังน้ัน ถ้านักเรียนทราบถึงคุณสมบัติการทดแรง    
ของระบบรอกดังกล่าว นักเรียนก็จะเข้าใจการทดแรงของระบบขับเคลื่อนของจักรยาน เช่นเดียวกัน     
ในกรณี การหารูปแบบเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนเปรียบเทียบสิ่งที่สนใจกับสิ่งอ่ืนที่เคยทราบมาก่อน  ซึ่งรูปแบบ 
(Pattern) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะส าคัญบางอย่างร่วมกันอย่างมีเง่ือนไข    
ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์เหล่าน้ันได้โดยใช้การสังเกต การวิเคราะห์ หาเหตุผลสนับสนุนจนได้
บทสรุปอันเป็นที่ยอมรับได้ รูปแบบนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานอันหน่ึงในการช่วยคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ               
ในชีวิตประจ าวันโดยที่เราได้เคยพบเห็นและได้ผ่านการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลกับ
รูปแบบในลักษณะต่าง ๆ กันมาแล้ว แบบรูปที่จะกล่าวถึงน้ีเป็นรูปแบบในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้เห็น
รูปแบบของการจัดล าดับ และการกระท าซ้ าอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจะได้ใช้การสังเกต การวิเคราะห์ การให้
เหตุผลในการบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นได้อย่างถูกต้องจนถึงข้ันสรุปเป็นกฎเกณฑ์  
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3. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) เป็นองค์ประกอบหน่ึงของแนวคิดเชิงค านวณ     
ซึ่งใช้กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่ส าคัญออกจากรายละเอียดปลีกย่อย ในปัญหาหรืองานที่ก าลัง
พิจารณา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นและเพียงพอในการแก้ปัญหา เป็นการแยกรายละเอียดที่ส าคัญ        
และจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาออกจากรายละเอียดที่ไม่จ าเป็น ซึ่งรวมไปถึงการแทนกลุ่มของปัญหา ขั้นตอน 
หรือกระบวนการที่มีรายละเอียดปลีกย่อยหลายขั้นตอนด้วยขั้นตอนใหม่เพียงขั้นตอนเดียว เช่น การคิด
เชิงนามธรรมที่เก่ียวข้องกับรูปทรง การคิดเชิงนามธรรมที่เก่ียวข้องกับตัวอักษร การคิดเชิงนามธรรม     
จากเกมเลขฐานสอง การคัดแยกรายละเอียดปลีกย่อย การอธิบายปัญหาโดยใช้รายละเอียด และ        
แบบซ่อนรายละเอียด 

4. การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm) เป็นการพัฒนากระบวนการหาค าตอบให้เป็น
ขั้นตอนที่บุคคลหรือคอมพิวเตอร์สามารถน าไปปฏิบัติตามเพ่ือแก้ปัญหาได้ อีกท้ัง เป็นการพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือด าเนินตามทีละขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา เช่น เมื่อเราต้ องการ       
สั่งคอมพิวเตอร์ให้ท างานบางอย่าง เราจะต้องเขียนโปรแกรมค าสั่งเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานไปตาม
ขั้นตอน ตามแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานตอบสนองความต้องการของเรา วิธีคิดน้ี      
ที่เรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึม คอมพิวเตอร์จะท างานได้ดีเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งอัลกอริทึมที่เรา
ออกแบบให้มันท างานน่ันเอง การออกแบบอัลกอริทึมยังเป็นประโยชน์ต่อการค านวณ การประมวลผล
ข้อมูลและการวางระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ซึ่งการน าอัลกอริทึมไปใช้แก้ปัญหา ไม่จ ากัดเฉพาะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่สามารถใช้กับปัญหาอ่ืน ๆ ได้เช่นเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง     
มีประโยชน์สูงสุด ซึ่งจ าเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน จึงจ าเป็นต้องอาศัยอัลกอริทึม     
ด้วย เพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนต่าง ๆ และสามารถตัดทอนขั้นตอนที่เกินความจ าเป็น อีกทั้งยังสามารถ
ปรับปรุง และเพ่ิมเติมขั้นตอนใหม่เข้าไปได้ ช่วยลดความสับสนขณะท างานด้วย อีกทั้ง ปัญหาบางปัญหา
อาจจะมีอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาได้หลายวิธี นอกจากการเขียนค าสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานตามล าดับ
ขั้นตอนที่เราวางไว้ ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ก็ล้วนมีแนวคิดการออกแบบขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ท าให้
ทราบว่าจะต้องท าอะไรก่อนอะไรหลัง เช่น การแต่งตัวมาโรงเรียน การท าอาหาร การท างานใน
ชีวิตประจ าวัน การเดินทาง เป็นต้น 

Barr and Stephenson (2011, p. 52) ได้แบ่งองค์ประกอบของแนวคิดเชิงค านวณ
ออกเป็น 5 ประการ ดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
  2. การสร้างแบบจ าลองข้อมูลที่เป็นนามธรรม และการจ าลองข้อมูล 
  3. การใช้คอมพิวเตอร์ในการหารูปแบบในการแก้ปัญหา 
  4. วิธีการแก้ปัญหา โดยใช้ความคิดเชิงอัลกอริทึม 
  5. การน าวิธีการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้กับปัญหา 
  Barefoot (2014, pp. 32-33) ได้แบ่งองค์ประกอบของแนวคิดเชิ งค านวณออกเป็น         
6 ประการ ดังน้ี 
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  1. ตรรกะ (Logic) คือ ความสามารถในการใช้ความรู้เชิงเหตุผล 
  2. ขั้นตอนวิธี (Algorithms) คือ ความสามารถในการออกแบบชุดค าสั่ง หรือล าดับขั้นตอน
การแก้ปัญหาในการท างาน 
  3. การแยกส่วนย่อย หรือส่วนประกอบของปัญหา (Decomposition) คือ ความสามารถ
ในการแยกปัญหา หรือระบบออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการกับปัญหา 
  4. รูปแบบ (Pattern) คือ ความสามารถในการหารูปแบบของวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือ
คาดการณ์ค าตอบ 
  5. การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) คือ ความสามารถในการระบุสิ่งที่เป็นส่วนส าคัญ 
หรอืรูปแบบทั่วไปของปัญหา โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จ าเป็น 
  6. การประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการตัดสินประสิทธิภาพของวิธีการ
แก้ปัญหา 
  สรุปได้ว่า องค์ประกอบของแนวคิดเชิงค านวณ ประกอบด้วย การวิเคราะห์และจัดข้อมูล
การแยกองค์ประกอบของข้อมูล การค้นหารูปแบบที่เหมาะสม การออกแบบและล าดับการแก้ปัญหา 

การสร้างสถานการณ์จ าลอง การประเมินการแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ 
 3. การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงค านวณ การใช้การแก้ปัญหา ในการพัฒนาแนวคิดเชิง
ค านวณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2561) กล่าวไว้ว่า  ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันเรามักประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ด้านการเรียน ด้านการท างาน เมื่อเราเจอปัญหา มนุษย์
มักจะด าเนินวิธีการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามบริบทของปัญหาน้ัน ๆ โดยแต่ละวิธีการอาจเหมือน
หรือแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ได้มีการน า
วิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาน้ันได้ การน าหลักและวิธีการแก้ปัญหาด้วย
วิธีการคอมพิวเตอร์ โดยการน าภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วยในการแก้ปัญหา 
น้ันมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 หลักการและความหมายการแก้ปัญหา  สรุปได้ว่า  การแก้ปัญหา หมายถึง กระบวนการ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematically) และมีประสิทธิภาพ (Efficiently) สามารถแก้ปัญหา    
ได้รวดเร็ว ใช้ทรัพยากรน้อย โดยศึกษาถึงสาเหตุที่มาของปัญหา ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกัน และคิดค้นหา
วิธีการที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือจะแก้ไข การคิดหาวิธีการโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ แล้ว         
จึงตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจน้ัน นอกจากวิธีการแก้ปัญหาที่ยกตัวอย่างมาซึ่งได้แก่ วิธีการ
ลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล การใช้วิธีขจัด ยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกมากมายที่ผู้แก้ปัญหาสามารถเลือกใช้
ให้เข้ากับตัวปัญหาและประสบการณ์ของผู้แก้ปัญหาเอง แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่าน้ันล้วนมีขั้นตอน    
ที่คล้ายคลึงกัน  และจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์พบว่า โดยปกติมนุษย์
มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ได้แก่ การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา การเลือกเคร่ืองมือ
และออกแบบขั้นตอนวิธี การด าเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง 
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        3.2  ขั้นตอนการแก้ปัญหา ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  
       ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา การวิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของปัญหา (State the problem) จุดประสงค์ของขั้นตอนน้ี คือ เป็นการท าความเข้าใจ
เก่ียวกับรายละเอียดเง่ือนไข ข้อก าหนด รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ของปัญหา ข้อมูลที่จ าเป็นในการแก้ปัญหา 
ตรวจสอบว่ามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนต่อการใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร ข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร และจะตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้อย่างไร ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนแรก
ก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา  
                      ขั้นตอนที่ 2 การเลือกเคร่ืองมือและออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นการคิดค้นกระบวนการ
ต่าง ๆ  ที่เป็นล าดับขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ของผู้แก้ปัญหา โดยอาจน าวิธีที่เคย
แก้ปัญหา หรือค้นหาวิธีการอ่ืนแล้วน ามาประยุกต์เข้ากับปัญหาที่ก าลังแก้ไข เคร่ืองมือที่ใช้ในการวางแผน
แก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาโปรแกรม อาจเลือกใช้รหัสล าลอง หรือผังงาน โดยวิธีการแก้ปัญหาแบบน้ี 
เรียกกว่า “ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึม (algorithm)” 
                     ขั้นตอนที่  3 การด าเนินการแก้ปัญหา ( Implementation) หลังจากที่ได้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เคร่ืองมือที่ได้เลือกไว้ หากการ
แก้ปัญหาดังกล่าวใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ขั้นตอนน้ีก็เป็นการใช้โปรแกรมส าเ ร็จ หรื อ                  
ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา ขั้นตอนน้ีต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับเคร่ืองมือที่เลือกใช้       
ซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องศึกษาให้เข้าใจและเชี่ยวชาญ ในการด าเนินการอาจพบแนวทางที่ดีกว่าที่ออกแบบไว้       
ผู้แก้ปัญหาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้  
                    ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากที่ลงมือแก้ปัญหาแล้ว 
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการน้ีให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง โดยผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้น
สอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถรองรับ
ข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณี อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อให้แก้ปัญหานี้ได้ 
 ดังน้ัน การแก้ปัญหา จึงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบขั้นตอนในการแก้ปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดย
ใช้วิธีการด าเนินการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน ได้แก่                
การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา การเลื อกเคร่ืองมือและออกแบบขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและการปรับปรุง ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไปแล้วน้ัน จะท าให้เรา
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอน วิธีการ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 
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สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
1. ความหมายของสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นค าย่อมาจาก

ภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี , 2557, น.  3; Nathan, Srisurichan, Walkington, Wolfgram, Williams & Alibali, 
2013, p. 1; Gonzalez & Kuenzi, 2012, pp. 1-2) โดยทั้ง 4 สาขาวิชา ชลาธิป สมาหิโต (2557, น. 1) 
ได้ขยายรายละเอียด ดังน้ี 

1. Science (วิทยาศาสตร์) คือ การเรียนรู้เร่ืองราวของธรรมชาติ เช่น ปรากฏการณ์ต่าง  ๆ       
โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทั้งน้ี การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้อธิบาย
กฎเกณฑ์ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติผ่านระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย       
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสังเกตและการตั้งปัญหาจากสิ่งที่พบ 2) การตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเน
เหตุการณ์ต่าง ๆ จากสิ่งที่พบโดยใช้เหตุผล 3) การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล 4) การทดลองเพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐาน และ 5) การสรุปผล    

2. เทคโนโลยี (Technology) คือ วิทยาการที่น าเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม เป็นการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเพ่ือใช้อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยครอบคลุมทั้งคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตามยุคสมัย เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  

3. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คือ ทักษะกระบวนการในการออกแบบ การสร้างแบบรวมถึง
การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา โดยการใช้องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ มาสร้างสรรค์ เพ่ือออกแบบผลงานที่ใช้งานได้
จริง ทั้งน้ี กระบวนการในการท างานของวิศวกรรมศาสตร์สามารถน ามาบูรณาการกับหลักแนวคิด       
ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางความคิด             
ด้านการออกแบบต่าง ๆ ให้เกิดความสร้างสรรค์มากที่สุด 

4. คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ การค านวณ เป็นการเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับการค านวณ 
ตัวเลข รูปแบบ ปริมาณ รูปทรงต่าง ๆ แบบรูปและความสัมพันธ์ โดยทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะ   
ที่สามารถน ามาใช้ประยุกต์ได้กับทุกแขนงวิชา เน่ืองจากเป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ มีความแม่นย าสูง 
และพบคณิตศาสตร์ได้ท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
 นอกจากน้ัน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Nation research council) ได้ให้นิยาม     
ทั้ง 4 สาขาวิชาไว้อีกลักษณ์หน่ึงอย่างน่าสนใจ ดังน้ี 
 1. วิทยาศาสตร์ (Science) คือ การศึกษาธรรมชาติ กฎแห่งธรรมชาติที่สัมพันธ์กับฟิสิกส์        
เคมีและชีววิทยา กฎแห่งความจริง ทฤษฎี แนวคิด หรือข้อตกลงที่สัมพันธ์กับการฝึกฝน 
 2. เทคโนโลยี (Technology) คือ ความรู้ กระบวนการ และองค์ประกอบทั้งหมดของระบบที่     
ท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 
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3. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คือ เคร่ืองมือในการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมาใช้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และกระบวนการแก้ปัญหา 

 4. คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ รูปแบบความสัมพันธ์ของปริมาณ ตัวเลขและรูปร่าง ทฤษฎี 
คณิตศาสตร์ และการน าความรู้ไปใช้ 

สะเต็มศึกษา นอกจากจะมีความหมายตามค าที่มาจาก 4 สาขาวิชาแล้วยังมีความหมาย 

รวมไปถึงการศึกษาในวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถในการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพในโลก
แห่งศตวรรษที่ 21 ที่เป็นสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกภิวัฒน์ ตั้งอยู่บน        
พ้ืนฐานความรู้ และเต็มไปด้วยเทคโนโลยี นอกจากน้ัน การศึกษาเก่ียวกับวิชาเหล่าน้ี หรือสะเต็มศึกษา    
ยังเป็นสาขาวิชาที่ส าคัญต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงของประเทศชาติ อีกด้วย ( Nathan, Srisurichan, Walkington, Wolfgram, 
Williams & Alibali, 2013, p. 1) สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการล าดับสาขาวิชาที่
เหมาะสมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน นักเรียนสามารถ
น าความรู้ และทักษะที่ได้จากการเรียนทั้ง 4 สาขาวิชา น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Karen Shores, 
2013, p. 64)  
  จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษามาจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท้ังหมดนี้ เป็นการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์
ในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสมัยใหม่ 

2. เป้าหมายของสะเต็มศึกษา เป้าหมายของสะเต็มศึกษาตามการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM literacy) เก่ียวข้องกับความเข้าใจในแนวคิด                  
ทักษะ กระบวนการ และความสามารถของบุคคล ผู้เรียนจะมีลักษณะ (ศศิเทพ ปิติพรเทพิน , 2558,  
น. 132) ดังน้ี  

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์             
ในประเด็นต่าง ๆ 

2. เข้าใจลักษณะของวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ว่าเป็นความ
พยายามของมนุษย์ที่รวมเอากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางเทคโนโลยี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มาใช้ในการออกแบบระบบทางวิศวกรรม 

3. มีความตระหนักรู้ถึงรูปแบบของสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์     
ทั้งเน้ือหาสาระ การใช้ปัญญา และเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของโลก 

4. เข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
โดยสามารถให้แนวคิดเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ว่าเป็นสิ่งที่เก่ียวกับ
พลเมืองโลก 
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 สะเต็มศึกษามีเป้าหมายที่เป็นภาพรวม เพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะด้านสะเต็ม
ศึกษา โดยเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก าลังคนแห่งอนาคต (Workforce of the future) ให้เป็น
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านสะเต็มศึกษา และพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หากเยาวชนหรือผู้เรียนมีทักษะด้านสะเต็มศึกษา ส่งผลให้เพ่ิม  

ขีดความสามารถในระดับสากล ดังน้ัน ประเทศไทย จึงต้องเร่งด าเนินการพัฒนาสะเต็มศึกษาให้กับ
เยาวชน รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานเก่ียวกับสะเต็มศึกษาหลายฝ่าย ย่อมส่งผลให้พัฒนาด้านสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พัชรี  ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ์ , 2561, น. 163-165) เป้าหมายของสะเต็ม
ศึกษายังครอบคลุมถึงการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ที่เป็นทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยที่ ศศิเทพ  
ปิติพรเทพิน (2558, น. 133-134) ได้เสนอไว้ 6 ประเด็น ดังน้ี  
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหา คือ นักเรียนสามารถก าหนดค าถามและปัญหาออกแบบ และ
ค้นคว้า เพื่อรวมกลุ่มข้อมูล สร้างข้อสรุป และสามารถประยุกต์ความเข้าใจเหล่าน้ันไปสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ
หรือไม่เคยมีมาก่อนได้ ทั้งน้ี นักเรียนต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการค านวณด้วยสมการ      
ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหา 
 2. ความเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คือ นักเรียนสามารถคิดสร้างสรรค์  โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เป็นหลักการ การประยุกต์ไปสู่ 
การออกแบบระบบทางวิศวกรรม โดยที่นักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดกรอบหรือ
ขอบเขตที่จะต้องศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหรือการออกแบบระบบทางวิศวกรรม เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของโลกปัจจุบัน 
 3. ความสามารถในการประดิษฐ์ คือ นักเรียนทราบความต้องการของสังคมและออกแบบ
สิ่งประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การใช้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
 4. ความเชื่อมั่นในตนเอง คือ นักเรียนสามารถสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาตนเอง และมี
แรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ และความเชื่อมั่นในตนเองต่อการท างานในช่วงเวลา หรือสถานการณ์ที่มี
ความแตกต่างกันได ้
 5. ความคิดอย่างมีเหตุมีผล คือ นักเรียนสามารถเข้าใจเหตุผลผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมต่าง ๆ 
 6. ความรู้ทางเทคโนโลยี คือ นักเรียนสามารถอธิบายธรรมชาติของเทคโนโลยี พัฒนาทักษะ       
ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สะเต็มศึกษามีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และตระหนักถึงความส าคัญของสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การประดิษฐ์ 
การมีเหตุมีผล ความเชื่อมั่นในตนเอง เทคโนโลยี รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในการด าเนินชีวิต  
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 3. แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีแนวทาง
หรือรูปแบบ และกระบวนการหลากหลาย โดยที่ผู้สอนต้องเลือกแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับวัยนักเรียน เน้ือหา จุดประสงค์การเรียนรู้ และผลที่ต้องการให้นักเรียนได้รับ โดยที่ผู้สอนน ามาตรฐาน
การศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนอาจจะแยกหัวข้อและกระบวนการ หรือน ามาร่วมกันทีละส่วน 
ทั้งน้ี ขึ้นกับความเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สามารถใช้     
วิธีสอน ได้แก่ การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ การสืบเสาะ หาความรู้ การใช้โครงงานเป็นฐาน การสร้าง
องค์ความรู้ (Constructivist) เป็นต้น (วศิณีส์  อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559, น. 38) นอกจากน้ัน สนธิ พล
ชัย (2557, น. 7-8) เสนอลักษณะเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีความคล้ายกับกระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ เน่ืองจากผู้เรียนต้องค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รวมถึงใช้โครงงานเป็นฐาน 
เป็นการประยุกต์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่ด าเนินการผ่านกิจกรรม หรือโครงงานเป็นการบูรณาการ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยที่ผู้เรียนจะ
ได้ท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
พร้อมทั้งน าความรู้ที่ได้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียน (พัชรี ร่มพะยอม วิชัยดิษฐ์, 2561, น. 167-170) 

แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่สามารถน าการสืบเสาะหาความรู้ การใช้ปัญหา
เป็นฐาน หรือโครงงานเป็นฐาน และการบูรณาการสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาร่วม ในการจัดการเรียนรู้  

ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น โดยที่ (ศศิเทพ  ปติพรเทพิน, 2558, น. 136-137) ได้ให้รายละเอียดแต่ละประเด็น 
ดังน้ี 

1. การสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้
จากการส ารวจ ตรวจสอบ หรือทดลอง เ พ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ ในเน้ือหาสาระ และแนวคิด         
ของบทเรียน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการใช้
เหตุผล หรือเป็นบุคคลที่มีเหตุมีผลมากข้ึน 

2. การใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือโครงงานเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียน        
มีส่วนร่วมในการถามค าถาม ทั้งน้ี การแก้ปัญหาของนักเรียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือร่วมกัน
แก้ปัญหาในกลุ่ม โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้จากประสบการณ์เดิมที่มีมาใช้ในการ
แก้ปัญหาการเรียนรู้ใช้วิธีน้ี สามารถช่วยให้นักเรียนแก้ปัญหาได้ และสามารถน าไปสู่การท าโครงงาน     
เพ่ือสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่อไป 

3. การบูรณาการสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยที่ผู้สอน
น าเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือท าให้บทเรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา       
มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาอีกมุมมองหน่ึงของ (สุพรรณี ชาญประเสร็จ, 
2558, น. 14) ได้เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
เป็นการเชื่อมโยงกับชีวิตและสถานการณ์จริงของนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
แนวทางมีการออกแบบกิจกรรม ดังน้ี 

1. การเลือกมาตรฐานหรือตัวชี้วัด โดยที่ผู้สอนจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่จะ
สอน และควรก าหนดจุดประสงค์ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในการบูรณาการ
แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ ๆ ได ้

2. การพัฒนาค าถาม ระบุประเด็นปัญหา หรือสถานการณ์ ขั้นน้ี ผู้สอนควรใช้ค าถามสร้าง
โจทย์ปัญหา หรือออกแบบสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความคิดในการแก้ปัญหาและอยากเรียนรู้ รวมถึงผู้สอนจะต้อง        
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมด้วย 

3. การบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โดยที่ผู้สอนจะต้องวิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา เพ่ือน ามาใช้ในการตอบค าถามให้กับ
นักเรียน และเพ่ือตรวจสอบข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ได้จากการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

4. การเชื่อมโยงสู่งานอาชีพ ผู้สอนควรศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับอาชีพทางด้านสะเต็ม
ศึกษา เน่ืองจากจะต้องเช่ือมโยงข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาพร้อมกับเน้ือหาที่จะเรียนและท ากิจกรรม 

5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 5 E เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน      
ได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ 5 E ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้าง   
ความสนใจ การส ารวจตรวจสอบ การอธิบายและลงข้อสรุป การขยายความรู้และการวัดและประเมินผล 
โดยส่วนของการวัดและประเมินผล เป็นการตรวจสอบจากการปฏิบัติเป็นของนักเรียน (Performance-
Base assessment) 

จินดาพร หมวกหมื่นไวย (2560, น. 50) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจะมีจุดเน้น
เพ่ือให้นักเรียนประสบความส าเร็จในอนาคต โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

1. การค้นหากิจกรรมสะเต็ม ผู้สอนสามารถน ากิจกรรมเดิมที่เคยใช้ในการจัดการเรียนรู้
มาแล้ว สามารถพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลงให้เป็นกิจกรรมสะเต็ม มีรูปแบบดังน้ี 

1.1 กิจกรรม Hands-on เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาน้ัน ๆ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และการดูแลวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

1.2 การทดลองหรือโจทย์แบบฝึกหัด เป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ของตนเองในการปฏิบัติ และใช้ทักษะในการทดลอง การสังเกต การบันทึกผล การควบคุมตัวแปร 

การอภิปราย การสรุปผลจากการทดลอง และความสามารถในการขยายความรู้เพ่ิมเติมได้ 
1.3 ชิ้นงาน โครงงาน การแข่งขัน เป็นการก าหนดจุดประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนสามารถ

สร้าง หรือผลิตผลงาน หรือชิ้นงานได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความสะดวกยิ่งข้ึน  
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  2. การแตกยอดความคิดให้เป็นกิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยที่ผู้สอนสามารถที่จะน ากิจกรรม  

การเรียนการสอนเดิมที่ใช้อยู่แล้ววิเคราะห์ถึงหลักการต่าง ๆ และกระบวนการจัดกิจกรรมเดิมให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับหลักการของสะเต็มศึกษา มีรายละเอียด ดังน้ี 
   2.1 การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา โดยที่ผู้สอนควรพิจารณา ดังน้ี  

2.1.1 การบูรณาการทั้ง 4 สาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ทั้งน้ีอาจจะมีการบูรณาการเพียง 2 สาระ หรือมากกว่า 2 สาระ 2) การจัดกิจกรรมสะเต็ม    
ใช้เน้ือหาที่เก่ียวข้องและเหมาะสมกับที่ต้องใช้ในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้
เพ่ิมเติมขึ้นจากเดิม  

2.1.2 กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ผู้สอนให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการก าหนดปัญหา และความต้องการเพ่ือเป็นแนวทาง
แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว จึงด าเนินการในขั้นตอน
ทดสอบ เพ่ือปรับปรุงชิ้นงาน หรือพัฒนาชิ้นงานของตนเอง โดยที่ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนา หรือปรับปรุง
วิธีการทดลองให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 

2.1.3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง หรือสถานการณ์จริงที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนินชีวิตในอนาคต 
ดังน้ัน ผู้สอนจึงต้องออกแบบให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ โดยเน้นทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ 
และการด าเนินชีวิต เพ่ิมลงในกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการวัดและประเมินผลทักษะน้ัน ๆ  

2.1.4 การผูกเร่ืองราว สร้างความท้าทาย และความสนใจ โดยที่ผู้จะออกแบบ
กิจกรรมที่มีเน้ือหาที่สอดคล้อง หรือมีความสัมพันธ์กับเร่ืองที่สอน โดยจะต้องมีการก าหนดปัญหาจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความท้าทายให้กับนักเรียนเกิดความสนใจที่อยากจะเรียนรู้ และแก้ปัญหา
ด้วยตนเองจากการร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาจากการใช้ความรู้ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ
ตามท่ีผู้สอนออกแบบไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คือ ผู้สอนจะต้อง
ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน จุดประสงค์และ  

ผลการเรียน เน้นการบูรณาการ รวมถึงกิจกรรมเน้นให้การออกแบบ การแก้ปัญหา เชื่อมโยงอาชีพ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านวิธีสอบแบบโครงงาน ปัญหาเป็นฐาน การสืบเสาะหาความรู้ และ 

การสร้างองค์ความรู้   
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กรอบแนวคิดสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 สาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีสาระการเรียนรู้           
ที่เก่ียวข้อง 2 ส่วน คือ กรอบแนวคิดที่เก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)     
มีรายละเอียดดังน้ี  

1. กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
1.1  การบูรณาการ  
       การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นรูปแบบที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะ    

องค์รวม (Holistic Way) ระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามสภาพความเป็นจริงในชีวิต      
หรือสภาพปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้นักเรียนน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ หรือ
เรียกว่า การบูรณาการระหว่างวิชา เพ่ือเป็นการรวมศาสตร์ทั้ง 2 วิชา ภายใต้หัวเร่ือง (Theme) เดียวกัน 
หรือที่เรียกว่า Thematic Curriculum เป็นการเรียนรู้โดยใช้ความเข้าใจและทักษะในศาสตร์ทาง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหา หรือแสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง           
ตามแนวคิด STEM Education หรือสะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยการผนวกแนวคิด
การออกแบบเชิงวิศวกรรมกับการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นักเรียนได้มีโอกาส 
น าความรู้มาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง      
กับชีวิตประจ าวันเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (NRC, 2012) 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท), 2559)  
  1.2  แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยหลักการส าคัญ คือ          
การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายได้เอง การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ได้เอง           
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดกลั่นกรองความรู้ การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสรุปและน าเสนอความรู้ได้        
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็น การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความคิดได้       
การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนประเมินผลได้ (วิจารณ์ พานิช, 2558, น. 24-25, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2558, 
น. 24)  ซึ่งเป็นทักษะใหม่ของครู เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม (ความคิดริเร่ิมและนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา    
การสื่อสาร และความร่วมมือ) ทักษะด้านสารสนเทศ (ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับสื่อ ความรู้
ด้านเทคโนโลยี) และ ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ (ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และเป็นตัวของตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรมการเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต ภาวะผู้น าและความ
รับผิดชอบ)  โดยในการพัฒนาชุดกิจกรรมคร้ังน้ี ยึดตามแนวทางการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน          
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  10 สมรรถนะ ประกอบด้วย ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณิตศาสตร์  
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ในชีวิตประจ าวัน การสืบสอบ ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
ชีวิตและความเจริญแห่งตน ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม 
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล การท างานแบบรวมพลังเป็นทีมและมีภาวะผู้น า และพลเมือง       
ที่เข้มแข็ง ตื่นรู้ที่มีจิตส านึกสากล (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) ซึ่งทั้ง 10 สมรรถนะหลัก    
มีความสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.2.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  (21st Century Learning Skills) 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 หมายถึง ความช านาญในการน าความรู้ 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงชีวิตและความอยู่รอดต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเข้าสู่โลกการท างานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบันให้ประสบ
ความส าเร็จ ดังน้ี 

1) ทักษะการอ่านออก (Reading) หมายถึง ความช านาญในการอ่าน ตีความ       
จับประเด็น วิเคราะห์ ถ่ายทอดหรือส่งต่อสิ่งที่เข้าใจ รวมถึงน าไปใช้ได้ นอกจากน้ียังเข้าถึงจุดประสงค์  
หรืออารมณ์ท่ีสื่อออกมาของสิ่งที่อ่าน 

2)  ทักษะการเขียนได้ (Writing) หมายถึง ความช านาญในการเขียนได้ถูกต้อง      
สื่อความได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสาร สามารถย่อความ ถอดความได้  รวมถึงสามารถ   
ใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีส าหรับการเขียน 

3) ทักษะการคิดค านวณ (Arithmetic) หมายถึง ความช านาญในการรู้จักการ      
คิดค านวณรวมถึงใช้เคร่ืองมือการค านวณได้อย่างเหมาะสม และสามารถน าวิธีการคิ ดค านวณมาใช้       
ในชีวิตประจ าวันได้ 

4) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) หมายถึง ความช านาญในการคิดแบบมีกระบวนการ โดยสามารถวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและประเมินการมีปฏิสัมพันธ์ของข้อมูลหลักฐาน การแปลความหมายของสารสนเทศและ
สรุปบนฐานของการวิเคราะห์ ตีความและทบทวนอย่างจริงจัง การแก้ปัญหาในรูปแบบหลากหลาย       
ท้ังแนวทางท่ียอมรับกันท่ัวไปและแนวทางท่ีแตกต่างออกไปเพื่อน าไปสู่ทางออกของปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) หมายถึง        
ความช านาญในการน าจินตนาการมาสร้างขั้นตอนกระบวนการท างานโดยอ้างอิงจากทฤษฎีความรู้       
เพ่ือน าไปสู่การค้นพบใหม่เกิดเป็นนวัตกรรมที่ใช้ตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิตที่ลงตัว         
เป็นการท างานอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนา ลงมือปฏิบัติ การสร้างมุมมองอย่างหลากหลายแปลกใหม่ 
อาจเป็นการปรับปรุงพัฒนาเพียงเล็กน้อย หรือท าใหม่ที่แหวกแนว 

6) ทักษะความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-Cultural 
Understanding) หมายถึง ความช านาญในการท างานและด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมและผู้คน          
ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไม่แปลกแยก การพัฒนาการเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การเคารพ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตอบสนองความเห็นและคุณค่าท่ีแตกต่างอย่างใจกว้าง 
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7) ทักษะความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) หมายถึง ความช านาญในการท างานให้ได้ผลราบร่ืนที่ เคารพและ          
ให้เกียรติผู้ร่วมงาน มีความยืดหยุ่นและช่วยเหลือประนีประนอมเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกับผู้ร่วมงาน และเห็นคุณค่าของบทบาทของผู้ร่วมงาน 

8) ทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, 
and Media Literacy) หมายถึง ความช านาญในการสื่อสารอย่างชัดเจน ตั้งแต่การเรียบเรียงความคิด
และมุมมอง สื่อสารให้เข้าใจง่ายในหลายรูปแบบ ทั้งการพูด เขียน และกิริยาท่าทาง การฟังอย่างตั้งใจ     
มีประสิทธิภาพสามารถน าไปถ่ายทอดได้บรรลุเป้าหมาย สามารถใช้เคร่ืองมือผลิตสื่อที่พอเพียงพอ    
เหมาะกับวัตถุประสงค์ การใช้งาน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความแตกต่างหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
การรับรู้จากสื่อ แหล่งสื่อ ได้อย่างมีวิจารณญาณไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกชักจูง วิเคราะห์สื่อให้เท่าทัน
วัตถุประสงค์ของตัวสื่อ มีการตรวจสอบแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เลือกใช้สื่อที่ไม่มีข้อขัดแย้งต่อจริยธรรม
และกฎหมาย 

9) ทักษะคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) 
หมายถึง ความช านาญใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งโปรแกรมพื้นฐาน และโปรแกรมเฉพาะทาง  รวมถึงสามารถ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานได้ มีการพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ทั้งในด้านโปรแกรมและ
อุปกรณ์ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทัน ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   
มีทักษะการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย จัดระบบประเมิน 
และสื่อสารสนเทศ ใช้สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย มีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ มากกว่าที่จะใช้เพื่อ      
การบันเทิงในแบบสังคมก้มหน้า 

10) ทักษะอาชีพ และการเ รียนรู้  (Career and Learning Skills)  หมายถึ ง        
ความช านาญในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์การท างานอย่างรู้รอบ รู้ลึก 
เชี่ยวชาญในหน้าที่ของตัวเองเพ่ือให้เห็นภาพรวมของการท างานเพ่ือสามารถต่อยอดหรือพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองและเรียนรู้อยู่ เสมอ รับฟังความคิดเห็น           
จากเพ่ือนร่วมงาน ยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ได้ 

1.2.2 การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency–Based Instruction : 
CBI)  

คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาได้ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากรอบ
สมรรถนะนักเรียนระดับประถมศึกษาส าหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนากรอบสมรรถนะ
นักเรียนระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ซึ่งกรอบ
สมรรถนะนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 10 สมรรถนะหลัก ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้อง
กับหลักการ 6 ประการ คือ 1) นโยบายและความต้องการของประเทศ 2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21         
3) ศาสตร์พระราชาและพระราโชบาย 4) เอกลักษณ์ความเป็นไทย 5) พัฒนาการตามวัยและความแตกต่าง
ของนักเรียน และ 6) มาตรฐานสากล ลักษณะส าคัญของ CBI มีดังน้ี  



 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

46 

1) การเรียนการสอนที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเป็นเป้าหมายคือมุ่งเน้น        
การพัฒนาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ อย่างเป็นองค์
รวมในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา และการใช้ชีวิต  

2) การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  เรียนรู้เพ่ือให้สามารถใช้การได้จริง            
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง เป็นการเรียนเพ่ือใช้ประโยชน์ไม่ใช่การเรียนเพ่ือรู้เท่าน้ัน  

3) การเรียนการสอนเน้น “การปฏิบัติ” โดยมีชุดของเน้ือหาความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการน าไปสู่สมรรถนะที่ต้องการ จึงท าให้สามารถลดเวลาเรียนเน้ือหาจ านวนมาก        
ที่ไม่จ าเป็น เอ้ือให้นักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้เน้ือหาที่จ าเป็นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น  และมีโอกาสได้ฝึกฝน
การใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะในระดับช านาญหรือเช่ียวชาญ  

4) การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานใดงานหน่ึง จะได้รับการน าไปใช้เพ่ือความส าเร็จของการปฏิบัติงาน การเรียน
การสอนเป็นการบูรณาการมากขึ้น  
   5) นักเรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ไปตามความ
ถนัดและความสามารถของตน สามารถไปได้เร็ว–ช้าแตกต่างกันได้  

6) การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักเรียนเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้
เกิด  การเรียนรู้ฐานสมรรถนะประสบความส าเร็จ  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสมรรถนะทั้ง 10 ประการ        
เป็นสมรรถนะหลักที่เด็กและเยาวชนไทย จะต้องได้รับการพัฒนาในช่วงเวลา 12 ปี ของการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกแห่งศตวรรษที่ 21  
ได้ดังน้ี 

1) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication) หมายถึง การฟัง พูด อ่าน   
และเขียน เพ่ือสื่อสารข้อมูลความรู้ ความรู้สึกนึกคิดโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ทางหลักภาษาและกล
วิธีการใช้ภาษาที่ช่วยให้สามารถรับสารได้ถูกต้องเข้าใจเปิดกว้างไตร่ตรองประเมินและน าไปใช้ในชีวิต 
สามารถถ่ายทอดและผลิตผลงานผ่านกระบวนการพูดและเขียนได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงผู้รับสาร 
เหมาะสมกับกาลเทศะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม รวมทั้งใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

เข้าใจสังคมวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาไทย และถ่ายทอดสร้างผลงานต่อยอดสร้างสรรค์จากความรู้
ความคิดท่ีได้รับ 

2) คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) หมายถึง การมีทักษะด้าน     

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยง            
ทางคณิตศาสตร์เพ่ือให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม 
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น าความรู้ความสามารถ เจตคติ ทักษะ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และในสถานการณ์
ใหม่ ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry and Scientific Mind) 
หมายถึง การเป็นผู้มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความใฝ่รู้มุ่งมั่นอดทนในการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการ      

ทางวิทยาศาสตร์ รักในความมีเหตุผล กล้าพูดกล้าแสดงออก รับฟังความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน        

ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้กระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  สร้าง         
และใช้แบบจ าลองทางความคิดและแบบจ าลอง 3 มิติ เ พ่ืออธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ             
และปรากฏการณ์ที่เป็นผลจากการกระท าของมนุษย์ รวมทั้งใช้การโต้แย้งเพ่ือตัดสินใจในประเด็น        
ทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและโลก สามารถใช้ความรู้    
ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์
หรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันด้วยความตระหนักและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม         

และโลก 

 4) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for Communication) หมายถึง ความสามารถใช้
ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษรวมทั้งเจตคติและคุณลักษณะส่วนบุคคลในการสื่อสาร  ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ทั้งในด้านการรับสาร การส่งสาร การมีปฏิสัมพันธ์ มีกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารได้
ถูกต้องคล่องแคล่ว เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและสามารถแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความคิด
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษา ใช้ภาษา   
อย่างมั่นใจ โดยสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภา
ยุโรป (CEFR) ในระดับ B1 หรือตามกรอบอ้างอิงภาษาอังกฤษของประเทศไทย (FRELE-TH) ซึ่งพัฒนา
จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป 2001 ได้ในระดับ B1 

  5) ทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน (Life Skills and Personal Growth) หมายถึง การรู้จัก
ตนเอง พ่ึงตนเอง และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถบริหารจัดการ        
เร่ืองของตนเองได้อย่างสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง    
เป็นคนดี มีวินัย มีสุนทรียภาพ ชื่นชมในความงามรอบตัว มีความม่ันคงทางอารมณ์ มีบุคลิกความเป็นไทย
ผสานความเป็นสากล ทะนุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติและธ ารงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สร้าง
และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอ่ืน รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถเผชิญปัญหา แก้ปัญหา ยอมรับผลที่เกิดขึ้นและฟ้ืนคืนสภาพจากปัญหา
ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและพัฒนาชีวิตให้มีความสุขความเจริญก้าวหน้า     
อย่างยั่งยืน 
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6) ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ (Career Skills and Entrepreneurship) หมายถึง      
การมีเป้าหมายและการวางแผนอาชีพตามความสนใจและความถนัด มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานสู่อาชีพ        
ที่เหมาะสม มีทักษะและคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการท างาน มีทักษะในการท างานและพัฒนางานโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี  สามารถคิด
สร้างงาน สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตน ครอบครัว หรือสังคม 

 7) ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรม (Higher-Order Thinking Skills and Innovation) 

HOTS : Critical Thinking, Problem Solving, Creative Thinking) หมายถึง ความสามารถใช้การคิด
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และการใช้ชีวิต มีการคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกระท าหรือไม่กระท า การใด ๆ 

บนฐานของข้อมูลที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์วิพากษ์ประเมินข้อมูลเหตุผลและหลักฐานต่าง  ๆ        

มีวิจารณญาณในการคิดตัดสินใจโดยยึดหลักเหตุผลและการพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในด้านคุณโทษและ
ความเหมาะสมตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้งความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม
และวัฒนธรรม  สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและหาวิธีการ
แก้ปัญหาหรือทางออกที่เหมาะสมกับบุคคล สถานการณ์ และบริบท รวมทั้งสามารถริเร่ิมความคิดใหม่  ๆ 
แปลงความคิดน้ันให้เป็นรูปธรรม และบริหารจัดการจนเกิดผลผลิตเป็นผลงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น 

แนวคิดใหม่ กระบวนการใหม่ สิ่งประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตน ผู้อ่ืน 
สังคม ประเทศและโลก 

8) การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (Media, Information and Digital Literacy : MIDL) 
หมายถึง การเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินคุณค่า ความน่าเชื่อถือของสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเลือกรับและใช้ประโยชน์รวมท้ังสร้างสรรค์สื่อข่าวสารและสื่อสารอย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน 
โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อ่ืนและสังคมโดยรวม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมโดยค านึงถึงคุณโทษและผลกระทบที่จะเกิดต่อผู้อ่ืน
และสังคม 

9) การท างานแบบรวมพลังเป็นทีม และมีภาวะผู้น า  (Collaboration Teamwork and 

Leadership) หมายถึง การมีทักษะในการท างานกลุ่มท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมท างาน
แบบร่วมมือรวมพลัง โดยการสนับสนุนช่วยเหลือขจัดปัญหาแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น  

คุณค่าของการท างานร่วมกันและปฏิบัติตามบทบาทเพ่ือการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด มีความ
เป็นผู้น าและใช้ภาวะผู้น าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถแก้ปัญหาและน ากลุ่มให้ ไปสู่เป้าหมาย 
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่ืนได้พัฒนาตนเอง น าจุดเด่นของสมาชิกมาใช้เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน    
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกกลุ่มที่ดี ท างานร่วมกันด้วยความไว้วางใจเปิดใจรับฟังและเคารพความคิดเห็น   
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ที่แตกต่าง สามารถประสานความคิด  และใช้สันติวิธีในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง สร้างและรักษา
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสมาชิก 

10) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง/ตื่นรู้ที่มีส านึกสากล (Active Citizen with Global Mindedness) 
หมายถึง การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่มีความรับผิดชอบด้วยการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  
ขนบธรรมเนียมประเพณีเคารพกฎกติกาข้อตกลงและกฎหมาย ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่มีส่วนร่วม  
ด้วยการเรียนรู้เพื่อให้ตนเองมีความรู้พ้ืนฐานด้านการเมืองการปกครองอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างพ่ึงพาอาศัยกัน 
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้วยการท างานจิตอาสารับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยร่วมมือกับผู้อ่ืนในการแก้ปัญหา    
และพัฒนาสังคม ปฏิบัติตน ในฐานะพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมของสังคมเคารพศักดิ์ศรี             
ความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในหลักการการอยู่ ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย มีส่วนร่วม        
ทางการเมืองในระดับต่าง ๆ แก้ไขความขัดแย้ง อย่างสันติวิธี มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลง     
ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติและโลกทั้งในความเป็นจริงและโลก
ดิจิทัลเพื่อให้เกิดสันติภาพและความยั่งยืน 

1.3 แนวคิด STEAM Education  

 แนวคิด STEAM Education  ทีเ่กิดจากการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ STEM Education 

โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกันโดยส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือหาวิธีการหรือกระบวนการใหม่ในการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ต่อสิ่งที่ เรียนรู้ต่อไปได้ 
จึงเพ่ิม A (Arts) ศิลปะ เข้ามาบูรณาการ เป็น STEAM Education (Fiorello. 2010) ซึ่งแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน เพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน ตามทฤษฎีการเรียนรู้
คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) ที่เชื่อว่าการเรียนรู้หรือการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ภายในตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้  ด้วยการน าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม 
หรือสารสนเทศใหม่ท่ีได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจ
ของตนเอง (สิรินาถ จงกลกลาง. 2561, น.98) และทฤษฎีคอนเน็คติวิสต์ (Connectivist) ที่เชื่อว่าความรู้
เกิดจากสิ่งรอบ ๆ ตัว โดยนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้น้ันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
และเชื่อว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาจะเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงกันของคนในสังคม 
และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อันจะน าไปสู่การเชื่อมโยงความรู้ของแต่ละบุคคล (จินตวีร์ คล้ายสังข์, 2560, น. 23)  
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 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEAM Education ส าหรับชุดกิจกรรมตามแนวคิดเชิงค านวณ    
บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในคร้ังน้ีก าหนดขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังน้ี  
 

ขั้นสร้างการเรียนรู้  เป็นขั้นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกระตุ้นให้คิด      
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอตัวอย่างที่ดี และน าเข้าสู่บทเรียนด้วยประเด็นปัญหา 
ค าถาม สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ค าถามให้คิด โดยใช้เทคนิคสอนคิด เช่น PMI, OPV,   
Cause and Effect หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือคิดเชื่อมโยงและแปลงความคิด       
สู่การปฏิบัติงานร่วมกัน   

 
 

 

ขั้นเชื่อมโยงชีวิตจริง เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนวิเคราะห์ ความเข้าใจ
เก่ียวกับทักษะชีวิตและอาชีพไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ กิจกรรมในชีวิตจริง (หากใน
ชีวิตจริงจะท าอย่างไร แก้ปัญหาอย่างไร) 

 
 

 
ขั้นลงมือปฏิบัติสร้างความรู้เป็นรูปธรรม เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสืบค้น

ความรู้ ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมและวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ   
เขียนออกมาในรูปแผนผัง หรือ Diagram  

 
 
 

ขั้นเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติและการสร้างชิ้นงาน เป็นขั้นที่นักเรียน
ด าเนินการตามแผน สร้าง ประดิษฐ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ทดลอง ปรับปรุงแก้ไข 
แล้วน าเสนอ สรุป สะท้อนและประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน และบันทึกการเรียนรู้ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง เป็นการน าเสนอเก่ียวกับประเด็นการบูรณาการ คละชั้น การบูรณาการคละ

วิชาชุดกิจกรรมและสะเต็มศึกษา (STEME Education) โดยแต่ละหัวข้อ จะประกอบด้วยงานวิจัย         
ในประเทศและต่างประเทศ ดังน้ี 
 1. การบูรณาการคละช้ัน 

1.1 งานวิจัยในประเทศ 
ศุภมาศ กุลตังวัฒนา (2554) ได้ศึกษา เ ร่ืองสภาพและปัญหาของการจัดการเรียน 

การสอนแบบคละชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กระดับช่วงชั้นที่ 1-2 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา เปรียบเทียบ และเสนอแนวทาง
พัฒนาสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กระดับช่วงชั้น
ที่ 1-2 (ป.1-6) กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารโรงเรียน และครูโรงเรียนขนาดเล็กระดับช่วงช้ันที่ 1-2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 282 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า การจัดการ
เรียนการสอนแบบคละชั้นโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ระดับมาก ปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอน
แบบคละชั้น โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน การเปรียบเทียบปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น 
โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนแบบคละชั้นในโรงเรียนขนาดเล็กที่ควรน าไปพัฒนา ได้แก่ ด้านการจัดการชั้นเรียน ด้านการปรับ
หลักสูตร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบทบาทผู้เรียน ด้านบทบาทผู้ปกครอง 

ณิชาภัทร สุขเกษม (2555) ได้ศึกษาเร่ืองผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่ เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนคละชั้นเรียน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และ 6 ที่เรียนด้วยหน่วยการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนคละชั้นเรียน ก าหนดเกณฑ์ผ่าน 70/70 กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินผลงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 5 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 70/70 
แก้วอุดอน มะหาทอง (2560) ได้ศึกษา เร่ืองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง

เศษส่วนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้นในระดับประถมศึกษา วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ เ กิดจากการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น และ  
2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองเศษส่วนโดยใช้การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้นในระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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จ านวน 17 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน โรงเรียนบ้านหนองแคน เคร่ืองมือที่ใช้           
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบอัตนัยและ
แบบทดสอบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ           
การทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบคละชั้นเรียน         
อยู่ในระดับมาก 

1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Beukes (2006) ได้ศึกษา เร่ืองการจัดการผลกระทบของประสิทธิภาพของผู้เรียนในการ

สอนแบบคละชั้นเรียนในนามิเบีย ผลการศึกษา พบว่า ผลที่เกิดขึ้นทางลบของการจัดการเรียนการสอน
แบบคละชั้นเรียน ส่วนหน่ึงมาจากครูขาดทักษะในการบริหารจัดการชั้นเรียนและโรงเรียนยังไม่มีแผน
เชิงกลยุทธ์เก่ียวกับการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน ดังน้ัน ครูจะต้องได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี  
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนแบบคละชั้นเรียน รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง       
มีต่อการตัดสินใจเข้าเรียนของแบบคละชั้นเรียนของนักเรียน ส่วนกลยุทธ์ที่ส าคัญในการเรียนแบบ      
คละชั้นเรียน ได้แก่ หลักสูตร สิ่งสนับสนุนการเรียน ระดับการศึกษาของครู และการวัดและประเมินผล 
สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นส่วนที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบคละช้ันเรียนให้ประสบผลส าเร็จ รวมถึง        
การก าหนดนโยบายระดับชาติ การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสนับสนุนนักเรียนและครูในการสอนแบบ  
คละชั้นเรียน 

Stuart, Connor, Cady & Zweifel (2007) ได้ศึกษา เร่ืองการเรียนรวมและการสอน
นักเรียนที่เรียนระดับชั้นต่างกันระหว่าง 6-9 ปี จ านวน 42 คน โดยการเรียนแบบร่วมกัน ผลการศึกษา 
พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูแต่ละคนมีลักษณะเหมือนกัน ครูเชื่อว่านักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษและนักเรียนทั่วไปต่างเป็นสมาชิกในห้องเรียนที่จะได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน การจัดห้องเรียน
แบบคละชั้น เป็นการขยายขอบเขตในการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้กับเพ่ือน        
รวมช้ันเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

2. การบูรณาการคละวิชา  
2.1 งานวิจัยในประเทศ  

พิศเพลิน เขียนหวาน และวิชิต บุญสนอง (2553) ได้ศึกษา เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้       
แบบบูรณาการส าหรับนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยราชพฤกษ์ วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน และหลังที่ได้รับการเรียนรู้แบบบูรณาการจากนักศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษา และศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์พ่ีเลี้ยงที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู          
ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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จ านวน 23 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงของใจของครูพ่ีเลี้ยง  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนในระหว่างเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ          
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ และหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 ส่วนครูพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา อยู่ในระดับ
มาก 4 กลุ่มสาระ และมากท่ีสุด 4 กลุ่มสาระ 

สุทธิกร แก้วทอง และกุลรภัส เทียมทิพร (2560) ได้ศึกษา เร่ืองการบูรณาการการเรียน    
การสอนรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาร่วมกับรายวิชาหลักการส่งเสริม
สุขภาพด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้
โครงงานเป็นฐาน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน        
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 47 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย             
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยการบูรณาการ     
การเรียนการสอนรายวิชาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ประกอบด้วยการส ารวจโครงสร้าง  การเรียนการสอน         
ศึกษารายวิชาที่ต้องบูรณาการ การคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้  สร้างโครงงาน ด าเนินกิจกรรม และพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ น าเสนอโครงงานที่สร้างขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน       
เมื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาพึงพอใจระดับดีมาก และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มนัสวี ตาชูชาติ (2563) ได้ศึกษา เร่ืองผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ  
เร่ืองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 1 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 25 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ แบบประเมิน
ชิ้นงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่     
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการศึกษา พบว่า นักเรียน      
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์        
ที่ก าหนดไว้และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด     
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2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
  Hill & Jones (2012) ได้ศึกษา เร่ืองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นที่ใช้วิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการเพ่ือทดสอบความเชื่อ
ของครูที่บูรณาการวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมกัน ผลการศึกษา พบว่า ชั้นเรียนที่จัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสต ร์และวิชาวิทยาศาสต ร์แบบบู รณาการมี รูปแบบและลักษณะตร ง 
ตามการจัดการศึกษาในเอกสาร การปฏิรูปการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน 

Cosentino (2008) ได้ศึกษา เร่ืองผลกระทบการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้แบบ       
บูรณาการที่มีต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า การประเมินเจตคติของนักเรียนทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกัน   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระหว่างกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิช า
วิทยาศาสตร์ด้วยแผนการจัดกาเรียนรู้แบบบูรณาการกับกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการสอนในวิชา
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสอนแบบปกติ           

 3. ชุดกิจกรรม 
3.1 งานวิจัยในประเทศ 

ฐิติลักษณ์ วัฒนศิริ (2559) ได้ศึกษา เร่ืองการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
โดยใช้การเรียนการสอนตามแนว STEM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล 

จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอน 

ตามแนว STEM ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน    
และหลังเรียน เร่ืองพลังความร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี จ านวน 42 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดเจตคติ         
ทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การทดสอบที ผลการศึกษา พบว่า  ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้น       
มีจ านวน 4 ชุด ได้แก่ อุณหภูมิกับการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและคายความร้อน
ของวัตถุ และสมดุลความร้อน และผลของความร้อนต่อการขยายตัวของวัตถุ เมื่อน าไปตรวจสอบคุณภาพ
แล้ว อยู่ในระดับมาก ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดกิจกรรม พบว่า หลังเรียน      
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มินตรา กระเป๋าทอง (2561) ได้ศึกษา เร่ืองการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) การหาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาหน่วยการเรียนรู้ เร่ืองชีวิตกับสิ่งแวดล้อมส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา และ 4) เปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่เรียน
ในหน่วยการเรียนรู้เร่ืองชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้    
ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ              
สะเต็มศึกษาที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.28/80.67 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.70 ผลสัมฤทธิ์           
ทางการเรียนเมื่อใช้ชุดกิจกรรมแล้ว และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ถนอมขวัญ วิบูลย์ธนาสาร (2562) ได้ศึกษา เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
เร่ืองพันธะเคมีส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเร่ืองพันธะเคมี  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 2) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเร่ืองพันธะเคมีส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 65/65 
3) ศึกษาคะแนนพัฒนาการของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรุงเทพมหานคร จ านวน 20 คน ที่ได้มาจาก 

การเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา แบบประเมินคุณภาพ  

สะเต็มศึกษา แบบวัดทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า  
องค์ประกอบของชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีความเหมาะสม เท่ากับ 4.13 ความสอดคล้องของ
องค์ประกอบ เท่ากับ 0.68 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 70.64-65.10 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้และนักเรียน 
มีคะแนนพัฒนาการเพ่ิมข้ึนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 12.19 
  น้ าฝน คูเจริญไพศาล (2562) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์           
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เร่ืองการปรับคุณภาพน้ าส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
เ ร่ืองการปรับคุณภาพน้ าส าหรับนักเ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินชุดกิจกรรม 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพน้ า 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ าผุด จังหวัดตรัง จ านวน 21 คน ได้มาโดยการเลือก        
แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรม แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  ผลการศึกษา พบว่า ชุดกิจกรรม
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วิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ นักส ารวจน้ าดี มหัศจรรย์กังหันเปลี่ยนโลกและ
สร้างสรรค์กังหันแบ่งปันความรู้ ทั้งน้ี ชุดกิจกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ อยู่ในระดับมาก เมื่อน าไปใช้กับ
นักเรียนที่เรียนผ่านชุดกิจกรรมมีค่าคะแนนเฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 74.49 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
อยู่ในระดับมาก 

 อุไร ดอกค า (2563) ได้ศึกษา เร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
ตามแนวสะเต็มศึกษาเรื่องดินในท้องถิ่นของเราเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหา วัตถุประสงค์เพื่อ 
1) พัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียน       
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบที ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  

มีค่าเท่ากับ 85.36/84.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เมื่อนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความสามารถ  
ในการคิดแก้ปัญหา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อชุดกิจกรรม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  

3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Wilson (1989) ได้ศึกษา เร่ืองการวิเคราะห์ผลการใช้ชุดกิจกรรมของครู เพ่ือแก้ปัญหา

การเรียนคณิตศาสตร์ด้านการบวกและการลบช้าของเด็กนักเรียน ผลการศึกษา พบว่า ครูให้ความเห็นว่า
การใช้ชุดกิจกรรมมีผลดีกว่าการสอนแบบปกติ เน่ืองจากเป็นวิธีที่ช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหาการสอน     
ที่อยู่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่เรียนช้า  

4. สะเต็มศึกษา (STAM Education) 
4.1 การวิจัยในประเทศ  

กมลทิพย์  ส าราญจักร (2557) ได้ศึกษา เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด    
สะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์เร่ืองโมเมนตัมและการชนส าหรับนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้            
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เร่ืองโมเมนตัมและการชนส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เปรียบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเ รียน       
และหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ด ารง ประสรรค์) สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 



 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

57 

2558 จ านวน 36 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และแบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที ผลการศึกษา พบว่า กิจกรรมสะเต็มศึกษามี 5 ขั้นตอน 1) ขั้นสร้างความ
สนใจ 2) ขั้นส ารวจและค้นหา 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 4) ขั้นขยายความรู้ และ 5) ขั้นประเมิน       
ส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ     
ที่ระดับ .01                

จันทร์ทนา เกลา (2560) ได้ศึกษา เร่ืองการพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านปากน้ า สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษา และตรวจสอบรูปแบบสะเต็มศึกษา
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียนบ้านปากน้ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร ครูวิชาการ ครูที่มีส่วนเก่ียวข้อง และ
ศึกษานิเทศก์ ทั้งหมดจ านวน 10 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์เน้ือหา 
ผลการศึกษา พบว่า พัฒนารูปแบบสะเต็มศึกษาโดยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโรงเรียน  

บ้านปากน้ า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การน านโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้สะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
มาสู่การปฏิบัติ 2) การจัดท ากลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดท าโครงสร้าง
เวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดตารางเรียนกิจกรรมสะเต็มศึกษา 4) การจัดกิจกรรม  
สะเต็มศึกษาโรงเรียนบ้านปากน้ า 5) การส่งเสริมสนับสนุนของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
และ 6) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ทั้งน้ี เมื่อตรวจสอบรูปแบบ             
สะเต็มศึกษามีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และมีความเป็นประโยชน์ 

สุขฤทัย ช้างเพชร (2562) ได้ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทาง  
สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบและขั้นตอนของการเรียนการสอน พัฒนา
รูปแบบสะเต็มศึกษาและศึกษาผลการใช้ รูปแบบสะเต็มศึกษาในการเรียนการสอนตามแนวทาง  

สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 25 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินชิ้นงาน สถิติที่ใช้ในการวิจัย       
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการศึกษา  พบว่า รูปแบบ      
สะเต็มศึกษามี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ เน้ือหา กระบวนการจัดการเรียน  
การสอน และการวัดและประเมินผล ส่วนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน ได้แก่        
ขั้นระบุปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เ ก่ียวข้อง กับปัญหา ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา          
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ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา และขั้นทดสอบ ประเมินผล ปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา และขั้นเสนอ
วิธีการและผลการแก้ปัญหา ส่วนผลการใช้ รูปแบบสะเต็มศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสนเทศ
และการสื่อสาร สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และมีผลการประเมินชิ้นงานแต่ละกลุ่มผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
Kwon, Nam & Lee (2011) ได้ศึกษา เร่ืองผลการใช้สะเต็มศึกษาเป็นฐานเพ่ือศึกษา

ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนประถมศึกษาในประเทศเกาหลี ผลการศึกษา พบว่า การใช้สะเต็มศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เป็นการเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม
และเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนที่น าไปสู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ระดับประถมทีสู่งเพิ่มขึ้น และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน 

Brow (2012) ได้ศึกษา เร่ืองการบูรณาการสะเต็มศึกษาในโรงเรียนรัฐ ผลการศึกษา พบว่า 
ครูวิทยาศาสตร์ใช้เวลามากขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสภาพสิ่งแวดล้อม  และใช้ เวลา             
ด้านการวัดผลวิทยาศาสตร์ที่มากกว่ามาตรฐานก าหนด แต่ใช้เวลาน้อยลงในด้านธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน นอกจากน้ัน ครูมีการใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือบูรณาการการศึกษาของครูที่มากที่สุด
เก่ียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด 

Tseng, Chang, Lou & Chen (2013) ได้ศึกษา เร่ืองการศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ใช้การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน ผลการศึกษา พบว่า 
ก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษานักเรียนมีความพึงพอใจในรายวิชาเทคโนโลยีมากที่สุด 
ส่วนหลังการเรียนการสอน นักเรียนมีความพึงพอใจรายวิชาวิศวกรรมมากท่ีสุด ส่วนในภาพรวม นักเรียนมี
ทัศคติที่ดีต่อวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน     
และนักเรียนมีความพึงพอใจจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
นอกจากน้ัน การเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียนน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา     
ในชีวิตประจ าวันได้ 

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สามารถสรุปข้อมูลส าคัญ เพ่ือน าเป็น
แนวทางในการพัฒนางานวิจัยคร้ังน้ีต่อไป โดยการสรุปแยกตามประเด็น ดังน้ี 

1. การบูรณาการคละชั้น เป็นการด าเนินการในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะระดับชั้น
ประถมศึกษา โดยเร่ิมจากการศึกษาปัญหา และแนวทางด าเนินการแบบคละชั้นเรียน ทั้งส่วนของ 
การจัดการชั้นเรียน หลักสูตร การจัดกิจกรรม และบทบาทผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีการพัฒนาและคละชั้นเรียน 

ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง หรือผ่านเกณฑ์และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบ
คละชั้นเรียน 
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2. การบูรณาการคละวิชา เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาต่างๆ ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี สุขภาพ นวัตกรรมและแบบสหวิชา เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนรวมกันในเน้ือหาวิชาต่าง ๆ การจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการคละวิชา สามารถช่วยให้นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเพ่ิมขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
คละวิชา  

3. ชุดกิจกรรม เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่จัดไว้อย่างเป็นระบบ  
โดยเป็นชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เคมี การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งน้ี ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อน าไปใช้พัฒนานักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
เพ่ิมข้ึน และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. สะเต็มศึกษา (STEAM Education) เป็นการพัฒนานักเรียนที่เน้นทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ ศิลปะ ผ่านการบูรณาการสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง การพัฒนาสะเต็ม
ศึกษาสามารถพัฒนาผ่านรูปแบบ ผ่านกิจกรรม โดยมีเป้าหมายในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ             
ตามสาขาวิชาที่พัฒนา หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสาขาวิชาน้ัน ๆ จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงเพ่ิมข้ึน และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าว  
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บทท่ี 3 

วิธดี ำเนินกำร 

 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563     
ได้ด าเนินการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 
ร่วมกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 ขั้นตอนที่ 3  การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด
เชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่ม
โรงเรียนควบรวมแล้ว 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกำรสร้ำงส่ือวีดิทัศน์ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแนวคิดเชิงค ำนวณร่วมกับรำยวิชำ 

  คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ในขั้นตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือผลิตสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้
บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนย่อย ดังน้ี 

          ขั้นตอนย่อยที่ 1 กำรเตรียมกำรและศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำน 

 การเตรียมการและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและ
ก าหนดกรอบการท างาน มีวิธีด าเนินการดังน้ี  

1. กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 11 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
โดยมีคุณสมบัติดังน้ี  

1.1 เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ที่ มีประสบการณ์การสอน          
ในโรงเรียนขนาดเล็ก และมีประสบการณ์การสอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.2 เป็นผู้แทนจากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ปีงบประมาณ 2563      

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการและการสร้างเคร่ืองมือ ในขั้นตอนน้ี ได้แก่ แบบสัมภาษณ์      
ก่ึงโครงสร้าง มีการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี    
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2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ แนวคิดเชิงค านวณ การบูรณาการ ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
และการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  

2.2 ก าหนดกรอบค าถามตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  
2.3 ยกร่างแบบสัมภาษณ์ ในประเด็น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมรรถนะ

ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทักษะใหม่
ส าหรับผู้สอน การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และ STEAM Education และชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2.4 ด าเนินการสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  ในประเด็น การออกแบบหลักสูตร     
บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ วิธีสอน เทคนิคการสอน รูปแบบสื่อ คลิปวิดีโอ  

2.5 สรุปผลการสัมภาษณ์ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการยกร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ติดต่อประสานงาน วัน เวลา และวิธีการในการสัมภาษณ์  
3.2 ด าเนินการสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล ผ่านระบบออนไลน์ เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่าง เดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis)  

 ขั้นตอนย่อยที่  2 สร้ำงชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำรแนวคิดเชิงค ำนวณ  รำยวิชำ
คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
  การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกร่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว  
ได้แก่ คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  มีขั้นตอนดังน้ี 

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการยกร่าง ชุดกิจกรรม ได้แก่  นักวิชาการ ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติดังน้ี  

1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการพัฒนาชุดกิจกรรม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรและการสอน    
วัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  

1.2 บุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ครู ผู้บริหาร และ 
ศึกษานิเทศก์ ที่มีความรู้ ประสบการณ์เก่ียวกับการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก รายวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ประกอบด้วย คู่มือครู 
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ และ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี  
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2.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่ละชุดจัดท าในรูปแบบเอกสาร 
ไฟล์ pdf. ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้  
มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1.1 คู่มือครู ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือ             
หน่วยการเรียนรู้และแผนหน่วยย่อย แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่   
4-6 ประกอบการเรียนการสอนระดับละ 1 ไฟล์ รวม 2 ไฟล์  

2.1.2 แผนหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 และ ไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน แสดงดังตาราง 3.1 -3.2  
 
ตาราง 3.1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา และไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียน 
               การสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3   
    

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย เวลำ (ช่ัวโมง) ไฟล์วีดิทัศน์ (ไฟล์) 
1. พ่อครัวตัวน้อย  
(18 ชั่วโมง) 

1. เมนูอาหารคาว 
2. เมนูขนมหวาน 
3. เมนูเคร่ืองดื่ม 

6 
6 
6 

1 
1 
1 

2. เทศกาลหรรษา   
(24 ชั่วโมง) 

1. ลอยกระทงมหัศจรรย์ 
2. สุขสันต์วันกีฬาสี 
3. กิจกรรมดี ๆ ในวันเด็ก 

9 
6 
9 

1 
1 
1 

3. เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 
(30 ชั่วโมง) 

1. ฮัลโหล  โทรศัพท์ 
2. รถแข่งพลังแม่เหล็ก 
3. ผ้ากันเปื้อนจากวัสดุเหลือใช้   
4. สวนสนุกในฝัน 

6 
6 
9 
9 

1 
1 
1 
1 

รวม 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วยย่อย เวลา 72 ชั่วโมง 10  
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ตาราง 3.2  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา และไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียน  
     การสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

    

ชื่อหน่วยกำรเรียนรู้ ชื่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เวลำ (ช่ัวโมง) ไฟล์วีดิทัศน์ (ไฟล์) 
1. เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน 

(24 ชั่วโมง) 
1. ร้านอาหารต้านโควิด  
2. ธุรกิจเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์  
3. ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์  

8 
8 
8 

1 
1 
1 

2. แบกกล้องท่องป่า 
(21 ชั่วโมง) 

1. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 
2. ทุกสิ่งสรรพล้วนพันเก่ียว 

3. เรียนรู้หินในถิ่นเรา 

7 
7 
7 

1 
1 
1 

3. ผจญภัยยามสนธยา   
(30 ชั่วโมง) 

1. ส่องสว่างน าทางไป 

2. เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม 

3. แหงนหน้าชมฟ้าหาดวงดารา  
4. สร้างท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย
ด้วยตัวเอง 

9 
9 
6 
6 

1 
1 
1 
1 

รวม 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วยย่อย เวลา 75 ชั่วโมง 10  
 
2.2 การสร้างและหาคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณ 

รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก มีขั้นตอนการสร้างและ       
หาคุณภาพ ดังน้ี  

2.2.1 ยกร่างขอบข่าย เน้ือหาการสร้างชุดกิจกรรมการ โดยน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ย่อยท่ี 1 มาใช้ในการยกร่าง  

2.2.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 
2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ แนวคิดเชิงค านวณ การบูรณาการ      
ชุดกิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education และ STEAM Education ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

2.2.4 ยกร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามล าดับขั้นดังน้ี 

       1) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของหน่วยการเรียนรู้กับเป้าหมายการเรียนรู้ ได้แก่     
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ สาระส าคัญ มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะหลัก 10 สมรรถนะ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
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2) จัดท าเป็นแผนผังมโนทัศน์ เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงของหน่วยการเรียนรู้กับ
เป้าหมายการเรียนรู้  

3) ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ โดยก าหนดองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย (1) ชื่อหน่วยการเรียนรู้ (2) ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้และภาพรวมของกิจกรรมย่อย   
แต่ละเร่ือง (3) ค าถามที่ท้าทาย (4) กิจกรรมน าเข้าสู่ประเด็นปัญหา (5) ชิ้นงาน/ภาระงาน (รายบุคคล/
รายกลุ่ม) (6) ผู้ เก่ียวข้องในการท ากิจกรรมหรือผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (7) ทรัพยากร         
การเรียนรู้ (แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชน) (8) การสะท้อนผล       
การเรียนรู้ 

4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จากหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ในข้อ 3) ซึ่งมี
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) ส่วนหัวแผน ได้แก่ รายวิชาบูรณาการ ระดับช้ัน 
หน่วยการเรียนรู้ เวลารายหน่วย เรื่อง เวลารายแผน (2) สาระส าคัญ (3) มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
(4) จุดประสงค์การเรียนรู้ (5) สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (6) สมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (7) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (9) ชิ้นงาน/ภาระงาน 
(10)  กิจกรรมการเรียนรู้ (10) ข้อเสนอแนะ (11) ทรัพยากรการเรียนรู้ (12) การวัดและประเมินผล (13) 
เอกสารประกอบแผน เช่น ใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบประเมินทักษะและกระบวนการ แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนรู้ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณ 4 ขั้นตอน ดังน้ี  
      ขั้นสร้างการเรียนรู้ เป็นขั้นการสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกระตุ้นให้คิด    
แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ น าเสนอตัวอย่างที่ดี และน าเข้าสู่บทเรียนด้วยประเด็นปัญหา ค าถาม 
สถานการณ์ต่าง ๆ และใช้ค าถามให้คิด โดยใช้เทคนิคสอนคิด เช่น PMI, OPV, Cause and Effect หรือ
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือคิดเช่ือมโยงและแปลงความคิด สู่การปฏิบัติงานร่วมกัน  
     ขั้นเชื่อมโยงชีวิตจริง เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนวิเคราะห์ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ทักษะชีวิตและอาชีพไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ กิจกรรมในชีวิตจริง (หากในชีวิตจริงจะท าอย่างไร 
แก้ปัญหาอย่างไร) 
     ขั้นลงมือปฏิบัติสร้างความรู้เป็นรูปธรรม เป็นขั้นที่ให้นักเรียนสืบค้นความรู้ 
ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ิมเติมและวางแผนการท างานอย่างเป็นขั้นตอน ออกแบบ เขียนออกมาในรูปแผนผัง     
หรือ Diagram 
    ขั้นเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติและการสร้างชิ้นงาน เป็นขั้นที่นักเรียนด าเนินการ 
ตามแผน สร้างและประดิษฐ์ผลงานอย่างสร้างสรรค์ ทดลอง ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าเสนอ สรุป สะท้อน
และประเมินผล ภาระงาน/ชิ้นงาน และบันทึกการเรียนรู้  แสดงดังภาพ 3.1  
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ภาพ 3.1 กรอบแนวคิดการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 

 
2.2.5 น าเสนอหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อคณะกรรมการยกร่าง      

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
เชิงเน้ือหา และความเหมาะสมขององค์ประกอบต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน า  

2.2.6 น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของ  
คู่มือครู ทีละหน่วยการเรียนรู้ จนครบทุกหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
  2.2.7 จากน้ัน ปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนของความถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหา วิธีการ
จัดการเรียนรู้ ตลอดจนรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ รวมทั้ง รูปแบบการพิมพ์ ภาพประกอบ         
สื่อประกอบการเรียนรู้ จนสมบูรณ์เพ่ือน าไปใช้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ต่อไป 

ขั้นตอนย่อยที่ 3 กำรสร้ำงส่ือวีดิทัศน์ ประกอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้บูรณำกำรแนวคิด     
เชิงค ำนวณรำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
  การสร้างสื่อวีดิทัศน์ ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้
แนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 22 คลิป 
ความละเอียดภาพ 1080p โดยความยาวไม่เกิน 25 นาทีต่อชั่วโมงการสอน ได้แก่ 1) สื่อวีดีทัศน์
ประกอบการจัดการเรียนรู้ พร้อมใบงานและคู่มือการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน   
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11 คลิป และ 2) สื่อวีดิทัศน์ในการประกอบ การจัดการเรียนรู้พร้อมใบงานและคู่มือการจัดการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 11 คลิป มีข้ันตอนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ดังน้ี  

1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการยกร่าง ชุดกิจกรรม ได้แก่ นักวิชาการ ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 15 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีคุณสมบัติดังน้ี  

1.1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน ที่มีความรู้ 
ประสบการณ์ที่เก่ียวกับการผลิตสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร
และการสอน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 คน  

 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คลิปวีดิทัศน์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้         
แบบบูรณาการซึ่งประกอบด้วยคู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ  มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพดังน้ี  
                 2.1 น าคู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและหาคุณภาพ 
จากข้อ 2.2 มาวิเคราะห์จัดแบ่งล าดับขั้นตอนในการจัดท าวีดิทัศน์  
                 2.2 วิเคราะห์ และก าหนดกรอบการน าเสนอในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นตอน ๆ 
(shot) ประกอบด้วย EP1: การเกร่ินน า (Intro) เป็นการน าเสนอภาพรวมของแผน และกิจกรรม          
การเรียนรู้ขั้นสร้างการเรียนรู้ EP 2: กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นเชื่อมโยงชีวิตจริง EP 3: กิจกรรม ขั้นลงมือ
ปฏิบัติสร้างความรู้เป็นรูปธรรม และ EP 4: กิจกรรม ขั้นเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติและการสร้างชิ้นงาน     
EP 5: สรุปข้อมูล และการแสดงสมรรถนะของนักเรียน ทั้งนี้บางคลิปอาจแบ่งเป็น 6 ตอน ตามความเหมาะสม   
ของเน้ือหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  
                  2.3 เขียนสคริปต์ ตามกรอบการน าเสนอตามข้อ 2) ประกอบด้วย ข้อความ ภาพประกอบ 
เสียงพูด จากน้ันตรวจสอบความเหมาะสมของการใช้ภาษา ระดับของภาษา ความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู และ เวลา   
                  2.4 จัดเตรียมภาพ สื่อ อุปกรณ์ เสียงบรรยาย ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ให้เหมาะสมกับ
ระดับช้ัน และช่วงวัยของผู้เรียน  
                  2.5 ด าเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ทั้งในส่วนของคู่มือครู และแผนการจัดการเรียนรู้ทีละหน่วยการเรียนรู้ 
จากน้ัน ด าเนินการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อในด้านภาพ เสียง
ระยะเวลา การเดินเร่ือง แล้วปรับปรุงแก้ไข จนครบทุกหน่วยการเรียนรู้  

        2.6  น าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  จากส านักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบพิจารณา
ความถูกต้องเหมาะสมของ ภาพ ตัวอักษร สี ขนาด เสียงประกอบ ทีละส่วนจนครบทุกหน่วยการเรียนรู้       
และแผนการจัดการเรียนรู้   
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       2.7 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งให้พิจารณา ตรวจสอบจนสมบูรณ์       
ทุกคลิปวีดิทัศน์   

    2.7 ด าเนินการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฯ กับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ใช่
โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอปากช่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4 เดือน กรกฎาคม 2563 
จากการทดลองใช้ คณะท างานยกร่างได้ประชุมเตรียมการกับครูผู้สอน จนเข้าใจแล้วด าเนินการนัดหมาย
เพ่ือทดลองใช้ สรุปผลการทดลองใช้ ดังน้ี  
          2.7.1 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
1-3 จ านวน 1 หน่วย คือ พ่อครัวตัวน้อย เวลา 18 ชั่วโมง โดยสังเกตบรรยากาศในการเรียน การใช้วีดิ
ทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับ
การดู และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการดูคลิป บอกได้ อธิบายเพ่ิมเติมได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตัว 
นักเรียนมีประสบการณ์มาก่อน แต่มีข้อสังเกต คือ ควรลดข้อความในคลิปโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์แทน 
       2.7.2 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   
4-6 จ านวน 1 หน่วย คือ เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน เวลา 24 ชั่วโมง พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเช่นกัน       
แต่พบปัญหา คือคลิปมีสีสัน ไม่น่าสนใจ บางช่วงมีข้อความมากเกินไป ควรปรับลดข้อความในคลิปโดยใช้
ภาพ สัญลักษณ์แทน ปรับเรื่องภาษา และเน้ือหาบางส่วนให้เป็นสื่อที่ใกล้ตัวนักเรียนมากยิ่งข้ึน  

2.8 ด าเนินการน าข้อบกพร่องจากการทดลองใช้ มาพิจารณาและปรับปรุง จนสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

  
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดหำส่ือ วัสดุประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแนวคิดเชิงค ำนวณ ร่วมกับ     

รำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กกลุ่มโรงเรียน
ควบรวมแล้ว 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้ตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มโรงเรียนควบรวบแล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ จัดหาสื่อประกอบการเรียนรู้เพ่ือให้โรงเรียนได้มีโอกาส 
น ามาใช้ร่วมกับชุดกิจกรรมฯ และน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังน้ี  

1.  ด าเนินการจัดหา  จัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ทรัพยากรการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในชุด
กิจกรรม หรือปรับประยุกต์ใช้สื่อ ประกอบด้วย  
                   1.1 สื่อชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT เป็นสื่อการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด       
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การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active 
Learning ใช้ส าหรับออกแบบต่อและประกอบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบ 2 มิติ ไปจนถึงโครงสร้างแบบ 3 มิติ 
โดยใช้โครงสร้างพลาสติกและตัวเชื่อมตัวออกแบบพิเศษที่สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายลักษณะ      
รอบทิศทาง และพับงอได้ มีความยืดหยุ่นในการประกอบโครงสร้างได้หลากหลาย กระตุ้นและดึงดูด   
ความสนใจเข้าสู่บทเรียน เชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริง พัฒนาทักษะและความคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์
ผลงานจากการเรียนรู้ 

 
ภาพ 3.2 สื่อชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT 

 
1.2 ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+, ชุดโครงสร้าง

พ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 630+ เป็นชุดโครงสร้างพ้ืนฐานเสริมสร้างจินตนาการ 
บูรณาการความคิดสร้างสรรค์ผ่านจากเชื่อมจุดต่อเส้น สามารถต่อประกอบโครงสร้างขึ้นเป็นรูปร่าง 2 มิติ 
ไปจนถึงรูปทรง 3 มิติ ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการสร้างโจทย์ปัญหาเพ่ือเกิดนวัตกรรมอย่างมีความสุข       
และสนุกทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ใช้ส าหรับออกแบบ ต่อและประกอบโครงสร้างรูปร่าง 2 มิติ         
ไปจนถึงโครงสร้างรูปทรง 3 มิติ  โดยใช้โครงสร้างพลาสติกชนิดแบนขนาดสั้นและยาว แหวน              
นอตหลายขนาด สามารถประกอบเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเ รียนรู้         
โดยน ามาต่อเป็นตัวอักษร ตัวเลขรูปร่าง และรูปทรงต่างๆ ใช้เป็นสื่อประกอบการเล่านิทานเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ที่ น่าสนุกให้ห้องเรียนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์            
และแก้ปัญหาของผู้เรียน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ช้ินงานตามแนวคิด Active Learning สามารถ
บูรณาการเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดตามหลักสูตร และตัวอย่าง  กิจกรรมที่ เชื่อมโยงชิ้นงาน IDEA KIT              
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เข้ากับบทเรียนที่ครูสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้  ได้ในหลากหลายวิชา เช่น       
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือการเล่านิทานผ่านการประดิษฐ์        
เป็นสิ่งต่าง ๆ ได ้

 

 
ภาพ 3.3  ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+, 630+ 

 
    1.3 ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด Bright ฉลาดเรียนรู้ และ/

หรือ สื่อจากวัสดุท้องถิ่น เป็นชุดสื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และกระบวนการคิด ผ่านแนวคิด Brain-
based Learning และ Creativity-based Learning เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ    
ของเด็กในแต่ละช่วงวัยช่วยสร้างแรงจูงใจและเจตคติที่ดีในการเรียน และส่งเสริมทักษะการคิดต่าง  ๆ   
เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ   
และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ 
ของเด็กในแต่ละช่วงวัย แบ่งแบบฝึกออกเป็นส่วนๆ ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy     
คือ จ า เข้าใจ น าไปใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่าและสร้างสรรค์ สร้างพ้ืนฐานทางการเรียนรู้ กระตุ้น
พัฒนาการตามวัย ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากง่ายไปสู่ยากจากขั้นพ้ืนฐานไปสู่ขั้นสูง ปูพ้ืนฐานด้านทักษะ
การคิดเชิงตรรกะและสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ/การเรียงล าดับ/การคิดเชื่อมโยง/       
การเปรียบเทียบ/การใช้เหตุผล เพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้เชิงคณิตศาสตร์บูรณาการการเรียนรู้               
วิชาคณิตศาสตร์เข้ากับวิชาศิลปะ และส่งเสริมให้ผู้เรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง   
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ภาพ 3.4 ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด Bright ฉลาดเรียนรู้ 
 

2. ด าเนินการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการฯ กับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ไม่ใช่โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เดือน 
กรกฎาคม 2563 จากการทดลองใช้ คณะท างานยกร่างได้ประชุมเตรียมการกับครูผู้สอน จนเข้าใจแล้ว
ด าเนินการนัดหมายเพ่ือทดลองใช้ สรุปผลการทดลองใช้ ดังน้ี  
       2.1 ผลการทดลองใช้สื่อการเรียนรู้ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ฯ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1 หน่วย คือ พ่อครัวตัวน้อย เวลา 18 ชั่วโมง โดยสังเกตบรรยากาศในการเรียน 
การใช้วีดิทัศน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์ครูผู้สอน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและ
ตื่นเต้นกับการดู และสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการดูคลิป บอกได้ อธิบายเพ่ิมเติมได้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้
ตัว นักเรียนมีประสบการณ์มาก่อน แต่มีข้อสังเกต คือ ควรลดข้อความในคลิปโดยใช้ภาพสัญลักษณ์แทน 
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     2.2 ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
จ านวน 1 หน่วย คือ เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน เวลา 24 ชั่วโมง พบว่า นักเรียนให้ความสนใจเช่นกัน แต่พบ
ปัญหา คือคลิปมีสีสันไม่น่าสนใจ บางช่วงมีข้อความมากเกินไป ควรปรับลดข้อความในคลิปโดยใช้ภาพ 
สัญลักษณ์แทน 

3. ด าเนินการเสนอสื่อการเรียนรู้ ต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม จากน้ันด าเนินการส่งให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 246 โรงเรียนต่อไป  
  
ขั้นตอนที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ จำกกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำร        แนวคิด

เชิงค ำนวณ ร่วมกับรำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี        ส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิด
เชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียน  
ควบรวมแล้ว ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังน้ี 

ขั้นตอนย่อยท่ี 1 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่ำนชุมชนออนไลน์  
การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั้งชุมชนทาง

วิชาชีพครูแบบออนไลน์ มีวิธีด าเนินการดังน้ี 
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 246 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว และโรงเรียนดีประจ าต าบล  
จ านวน 113 เขตพ้ืนที่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงดังตาราง 3.3  
 
ตาราง 3.3 แสดง ภาค เขต และจ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  

  

ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
1 กลาง สพป.กรุงเทพมหานคร 1 

2 กลาง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 1 

3 กลาง สพป.ชัยนาท 5 

4 กลาง สพป.นครนายก 1 

5 กลาง สพป.นครปฐม เขต 1 1 

ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
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6 กลาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 1 

7 กลาง สพป.นนทบุรี เขต 2 1 

8 กลาง สพป.ปทุมธานี เขต 1 1 

9 กลาง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 

10 กลาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 2 

11 กลาง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 1 

12 กลาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 

13 กลาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 2 

14 กลาง สพป.ราชบุรี เขต 1 1 

15 กลาง สพป.ลพบุรี เขต 1 1 

16 กลาง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 1 

17 กลาง สพป.สมุทรสงคราม 2 

18 กลาง สพป.สมุทรสาคร 1 

19 กลาง สพป.สระบุรี เขต 1 1 

20 กลาง สพป.สระบุรี เขต 2 1 

21 กลาง สพป.สิงห์บุรี 1 

22 กลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 1 

23 กลาง สพป.อ่างทอง 2 

24 กลาง สพป.อุทัยธานี เขต 1 1 

25 ตะวันออก สพป.จันทบุรี เขต 2 1 

26 ตะวันออก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 1 

27 ตะวันออก สพป.ชลบุรี เขต 2 1 

ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
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28 ตะวันออก สพป.ตราด 1 

29 ตะวันออก สพป.ระยอง เขต 1 1 

30 ตะวันออก สพป.สระแก้ว เขต 1 2 

31 ใต ้ สพป.กระบี่ 1 

32 ใต ้ สพป.ชุมพร เขต 1 1 

33 ใต ้ สพป.ตรัง เขต 1 1 

34 ใต ้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 1 

35 ใต ้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 3 

36 ใต ้ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 5 

37 ใต ้ สพป.นราธิวาส เขต 2 1 

38 ใต ้ สพป.ปัตตานี เขต 1 1 

39 ใต ้ สพป.พังงา 1 

40 ใต ้ สพป.พัทลุง เขต 1 1 

41 ใต ้ สพป.ภูเก็ต 1 

42 ใต ้ สพป.ยะลา เขต 1 1 

43 ใต ้ สพป.ระนอง 2 

44 ใต ้ สพป.สงขลา เขต 1 1 

45 ใต ้ สพป.สตูล 1 

46 ใต ้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 1 

47 เหนือ สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 1 

48 เหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 4 

49 เหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 1 

ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
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50 เหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 1 

51 เหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 2 

52 เหนือ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 1 

53 เหนือ สพป.ตาก เขต 1 2 

54 เหนือ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 1 

55 เหนือ สพป.น่าน เขต 1 8 

56 เหนือ สพป.น่าน เขต 2 2 

57 เหนือ สพป.พะเยา เขต 1 2 

58 เหนือ สพป.พิจิตร เขต 1 2 

59 เหนือ สพป.พิษณุโลก เขต 2 1 

60 เหนือ สพป.เพชรบุรี เขต 1 1 

61 เหนือ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 5 

62 เหนือ สพป.แพร่ เขต 1 1 

63 เหนือ สพป.แพร่ เขต 2 4 

64 เหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 1 

65 เหนือ สพป.ล าปาง เขต 1 2 

66 เหนือ สพป.ล าปาง เขต 3 6 

67 เหนือ สพป.ล าพูน เขต 1 1 

68 เหนือ สพป.ล าพูน เขต 2 2 

69 เหนือ สพป.สุโขทัย เขต 1 2 

70 เหนือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 1 

71 เหนือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 1 

ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
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72 อีสาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 7 

73 อีสาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 5 

74 อีสาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 4 

75 อีสาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 10 

76 อีสาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 6 

77 อีสาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 11 

78 อีสาน สพป.ขอนแก่น เขต 4 1 

79 อีสาน สพป.ขอนแก่น เขต 5 1 

80 อีสาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 5 

81 อีสาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 1 

82 อีสาน สพป.นครพนม เขต 1 3 

83 อีสาน สพป.นครราชสีมา เขต 1 1 

84 อีสาน สพป.นครราชสีมา เขต 5 1 

85 อีสาน สพป.บึงกาฬ 1 

86 อีสาน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 1 

87 อีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 1 5 

88 อีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 2 1 

89 อีสาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 1 

90 อีสาน สพป.มุกดาหาร 4 

91 อีสาน สพป.ยโสธร เขต 1 4 

92 อีสาน สพป.ยโสธร เขต 2 1 

93 อีสาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 3 
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ล ำดับ ภำค เขต จ ำนวนโรงเรียน(แห่ง)  
94 อีสาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 5 

95 อีสาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 2 

96 อีสาน สพป.เลย เขต 1 3 

97 อีสาน สพป.เลย เขต 2 2 

98 อีสาน สพป.เลย เขต 3 2 

99 อีสาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 1 

100 อีสาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 1 

101 อีสาน สพป.สกลนคร เขต 2 4 

102 อีสาน สพป.สกลนคร เขต 3 1 

103 อีสาน สพป.สุรินทร์ เขต 1 1 

104 อีสาน สพป.หนองคาย เขต 1 11 

105 อีสาน สพป.หนองคาย เขต 2 2 

106 อีสาน สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 7 

107 อีสาน สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 2 

108 อีสาน สพป.อ านาจเจริญ 1 

109 อีสาน สพป.อุดรธานี เขต 1 2 

110 อีสาน สพป.อุดรธานี เขต 3 1 

111 อีสาน สพป.อุดรธานี เขต 4 2 

112 อีสาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 1 

113 อีสาน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 1 
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2. ขั้นตอนการด าเนินการสร้างชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ในการพัฒนาคร้ังน้ี มีกระบวนการ
ด าเนินการดังน้ี  

2.1 ก าหนดคุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา โดย ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2.2 ประสานงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 113 เขตพ้ืนที่ และจัดท าระบบข้อมูล
สารสนเทศ รายโรง/เขต โดยก าหนดให้แต่ละเขต มีผู้รับผิดชอบประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนขนาดเล็ก หรืออ่ืนใดก็ตามโดยให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
ครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประสานงานไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และ
จัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ผ่านสังคมออนไลน์ ชื่อกลุ่ม OBEC IS และให้ผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม 
2 แอปพลิเคชัน ดังน้ี  

1) Facebook เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร การประชุมชี้แจง การอบรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ  

2) LINE เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงาน ตอบข้อค าถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ  
2.4 แจ้งรายละเอียด วัน เวลา วิธีการพัฒนาครูตามโครงการ  

ขั้นตอนย่อยท่ี 2  กำรพัฒนำครูโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร  
ตามแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียน    

ขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
1. กลุ่มเป้ำหมำย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1.1 กลุ่มครูผู้สอน เป็นครูในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว จ านวน 246 แห่ง
แห่งละ อย่างน้อย 2 คน ที่รับผิดชอบสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.2  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ เป็นกลุ่มที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ ประกอบด้วย  

    2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาครู ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสื่อเสริมการเรียนรู้จ านวน 4 ชุด 
     2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

2.2.1 แบบประเมินผลระยะที่ 1 การประชุมชี้แจงโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ เก่ียวกับ เพศ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความพึงพอใจ     
ต่อการประชุม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
แบ่งเป็น ด้านความพร้อมของสถานศึกษา ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ และ ด้านความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ  
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2.2.2 แบบประเมินผลโครงการระยะที่ 2 การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ เก่ียวกับ สถานภาพ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความพึงพอใจ    
ต่อการประชุม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  

    2.2.3 แบบประเมินผลโครงการระยะที่ 3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล    
และสรุปโครงการ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ สถานภาพ และภูมิภาค และ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก      
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   
    2.3 แบบประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ สถานภาพ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความคิดเห็น          
ในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิ เทศก์ 
และนักเรียน แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด   

2.5 แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ แบ่งเป็น ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะ
เป็นตรวจสอบรายการ สถานภาพ ภูมิภาค หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้ และตอนที่ 2 ความเหมาะสม           ของ
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด   

3. การพัฒนาครูด้วยชุดนวัตกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นการพัฒนาผ่านชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ Facebook Live โดยแบ่ง
กิจกรรมเป็น 3 ระยะ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดังน้ี 

ระยะที ่1 การประชุมช้ีแจงโครงการ 
ระยะที ่2 การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ระยะที่ 3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลและสรุปโครงการ   
  ก าหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วัน เวลา ดังน้ี 

 

ที ่ กิจกรรมกำรอบรม กลุ่มเป้ำหมำย วันที่ด ำเนินกำร เวลำ 

1 ปฐมนิเทศและชี้แจงโครงการ 
ครู ผู้บริหาร และ

ศึกษานิเทศก์ 
19 ธันวาคม 2563 08.00-17.30 น. 

2 
การติดตามผลการใช้ชุดนวัตกรรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ 

30 มกราคม 2564 08.00-17.30 น. 

3 
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สะท้อนผลและสรุปโครงการ   

ครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ 

27 กุมภาพันธ์ 2564 08.00-17.30 น. 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนน้ีได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
4.1 ติดต่อประสานงาน วัน เวลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  
4.2 ด าเนินการส่งสื่อเสริมการเรียนรู้ไปยังสถานศึกษาทั้ง 246 แห่ง  
4.3 จัดกิจกรรมการอบรม ตามวัน เวลา รูปแบบการอบรม   
4.4 จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เข้ ามามีส่วนร่วม       

ตามบทบาทหน้าที่ ด้วยการน าเสนอผลงาน และให้เกียรติบัตรออนไลน์ส าหรับโรงเรียนที่น าเสนอผลงาน
ผ่านสังคมออนไลน์ Facebook เป็นรายวัน และ การให้รางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4.5 เก็บข้อมูลโดยการขอความร่วมมือในการประเมินกิจกรรมตามแบบประเมินหลังการจัด
กิจกรรมแต่ละคร้ังทันท ี

5. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะห์
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

80 

บทที่ 4 

ผลการด าเนินงาน 

 

โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 แบ่งผลการด าเนินงานเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 ตอนที่ 2 ผลการจัดหาสื่อวัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 ตอนที่ 3 ผลการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด
เชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก          
กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 

ตอนที่ 1 ผลการสร้างส่ือวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ  
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียน
ควบรวมแล้ว 

   การสร้างสื่อวีดิทัศน์ ในการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก      
ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในคร้ังน้ี เป็นการพัฒนาครู ผ่านการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่พัฒนาขึ้น ซึ่ง
จากการด าเนินการสรุปผลการพัฒนาชุดกิจกรรม ดังน้ี  

1. ผลการเตรียมการและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นชุดกิจกรรมบูรณาการแบบคละชั้น และคละวิชา แบ่งเป็น 2 

ชุดกิจกรรม คือ  
 1.1.1 ชุดบูรณาการคละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมฯ คือ  
1) คู่มือครู ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือ         

หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 4.1 และ ภาพ 4.1-4.13 
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ตาราง 4.1   ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา ไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียน  

               การสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  1-3   
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย เวลา (ช่ัวโมง) ไฟล์วีดิทัศน์ (ไฟล์) 
คู่มือครู 72  11 

1. พ่อครัวตัวน้อย  

  
1. เมนูอาหารคาว 

2. เมนูขนมหวาน 

3. เมนูเคร่ืองดื่ม 

6 

6 

6 

1 

1 

1 

รวม 18 3 

2. เทศกาลหรรษา   
  

1. ลอยกระทงมหัศจรรย์ 
2. สุขสันต์วันกีฬาสี 
3. กิจกรรมดี ๆ ในวันเด็ก 

9 

6 

9 

1 

1 

1 

รวม 24 3 

3. เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 

  
1. ฮัลโหล  โทรศัพท์ 
2. รถแข่งพลังแม่เหล็ก 

3. ผ้ากันเปื้อนจากวัสดุเหลือใช้   
4. สวนสนุกในฝัน 

6 

6 

9 

9 

1 

1 

1 

1 

รวม 30 3 

 

จากตาราง 4.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ 
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี 3 หน่วยการเรียนรู้ 
72 ชั่วโมง และไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 11 ไฟล์ 

2) หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ  ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการออกแบบที่แสดงความเชื่อมโยง  
หน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้ ดังภาพ 4.1-4.11 ดังน้ี 
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ภาพที่ 4.1  แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อครัวตัวน้อย 

 

 
 

ภาพ 4.2 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้ 
 หน่วยการเรียนรู้พ่อครัวตัวน้อย : เมนูอาหารคาว    
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ภาพ 4.3 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
 หน่วยการเรียนรู้พ่อครัวตัวน้อย : เมนูขนมหวาน    

 

 
 

ภาพ 4.4 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้พ่อครัวตัวน้อย : เมนูเคร่ืองดื่ม  
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ภาพที่ 4.5 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทศกาลหรรษา    
 

 
 

ภาพ 4.6 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
 หน่วยการเรียนรู้เทศกาลหรรษา : ลอยกระทงมหัศจรรย์    
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ภาพ 4.7 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
 หน่วยการเรียนรู้เทศกาลหรรษา : สุขสันต์วันกีฬาสี    

 

 
 

ภาพ 4.8 แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้เทศกาลหรรษา : กิจกรรมดี ๆ ในวันเด็ก 
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ภาพ 4.9  แผนภาพแสดงความเช่ือมโยงหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 

 

 
 

ภาพ 4.10 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ : ฮัลโหล โทรศัพท์ 
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ภาพ 4.11 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ : รถแข่งพลังแม่เหล็ก 

 

 
 

ภาพ 4.12 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ : ผ้ากันเปื้อนจากวัสดุเหลือใช้   



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพ 4.13 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ : สวนสนุกในฝัน 

 

1.1.2 ชุดบูรณาการคละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมฯ คือ  
1) คู่มือครู ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือหน่วยการเรียนรู้

และแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตาราง 4.2 และ ภาพ 4.11-4.20  

 

ตาราง 4.2   ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ เวลา ไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียน 

                การสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4-6 
 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย เวลา (ช่ัวโมง) ไฟล์วีดิทัศน์ (ไฟล์) 
คู่มือครู 75 11 

1. เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน 

  

1. ร้านอาหารต้านโควิด  
2. ธุรกิจเวชภัณฑ์ทาง การแพทย์  
3. ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์  

8 

8 

8 

1 

1 

1 

รวม 24 3 
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ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยย่อย เวลา (ช่ัวโมง) ไฟล์วีดิทัศน์ (ไฟล์) 
2. แบกกล้องท่องป่า 

  

1. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
2. ทุกสิ่งสรรพล้วนพันเก่ียว 

3. เรียนรู้หินในถิ่นเรา 

7 

7 

7 

1 

1 

1 

รวม 21 3 

3. ผจญภัยยามสนธยา   
  

1. ส่องสว่างน าทางไป 

2. เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม 

3. แหงนหน้าชมฟ้าหาดวงดารา  
4. สร้างท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย
ด้วยตัวเอง 

9 

9 

6 

6 

1 

1 

1 

1 

รวม 30 3 

 

จากตาราง 4.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มี 3 หน่วยการเรียนรู้ 
75 ชั่วโมง และไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 11 ไฟล์ 

2) หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
ด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 10 แผนการจัดการเรียนรู้ มีผลการออกแบบที่แสดงความเชื่อมโยง     
หน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้ ดังภาพ 4.14-4.25 ดังน้ี 
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ภาพ 4.14 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน 

 

 
 

ภาพ 4.15 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน : ร้านอาหารต้านโควิด   
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ภาพ 4.16 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน : ธุรกิจเวชภัณฑ์ทางการแพทย์   

 

 
 

ภาพ 4.17 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน : ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
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ภาพ 4.18 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้แบกกล้องท่องป่า 

 

 
 

 

ภาพ 4.19 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้แบกกล้องท่องป่า : ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพ 4.20 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้แบกกล้องท่องป่า : ทุกสิ่งสรรพล้วนพันเก่ียว  

 

 
 

ภาพ 4.21 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้แบกกล้องท่องป่า : เรียนรู้หินในถิ่นเรา 



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

94 

 
 

ภาพ 4.22 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ผจญภัยยามสนธยา   
 

 
 

ภาพ 4.23 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้ผจญภัยยามสนธยา : ส่องสว่างน าทางไป 



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพ 4.24 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้ผจญภัยยามสนธยา : เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม 
 

 
 

ภาพ 4.25 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้ผจญภัยยามสนธยา : แหงนหน้าชมฟ้าหาดวงดารา 



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ภาพ 4.25 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้และเป้าหมายการเรียนรู้  
   หน่วยการเรียนรู้ผจญภัยยามสนธยา : สร้างท้องฟ้าจ าลองอย่างง่ายด้วยตัวเอง 

 



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
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2. ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ แนวคิดเชิงค านวณ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ แนวคิดเชิงค านวณ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ตามความคิดเห็นของครู ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ชุดกิจกรรมฯ มีผลการประเมินดัง ตาราง 4.3  
 
ตาราง 4.3  ผลการการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ  
 

องค์ประกอบ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

1. ชื่อชุดกิจกรรม 1.1 มีความน่าสนใจ สอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา 4.41 0.63 มาก 
รวม 4.41 0.63 มาก 

2. จุดประสงค์ 
    การเรียนรู้ 

2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องเหมาะสมกับ 
      มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

4.44 0.60 มาก 

รวม 4.44 0.60 มาก 

3. ค าช้ีแจงส าหรับ 
   ครูและแนว 
   ปฏิบัติกิจกรรม 
   ในชุดกิจกรรม 

3.1 บทบาทของครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียน 
     เกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ 

4.37 0.64 มาก 

3.2 ระบุหน้าที่ของครูผู้สอนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
     ส าหรับการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
     และบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.46 0.65 มาก 

3.3 ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุดกิจกรรม 
     การเรียนรู้ได้ละเอียดครบถ้วน 
 

4.44 0.65 มาก 

รวม 4.42 0.65 มาก 

4. ค าช้ีแจงส าหรับ 
   นักเรียนและ 
   แนวปฏิบัต ิ
   กิจกรรม 
   ในชุดกิจกรรม 

4.1 ค าแนะน าในการปฏิบัติชัดเจน 4.42 0.58 มาก 
4.2 ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ชัดเจน 
     และสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

4.46 0.60 มาก 

4.3 ระบุหน้าที่ของนักเรียนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
     ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.46 0.58 มาก 
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องค์ประกอบ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

5. แผนการจัดการ 
   เรียนรู้ 

5.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้  
     ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     พุทธศักราช 2551 

4.45 0.59 มาก 

5.2 สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ ตัวชีว้ัด 

4.48 0.58 มาก 

5.3 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 

4.54 0.54 มากที่สุด 

5.4 เน้ือหาเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 4.54 0.56 มากที่สุด 

5.5 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 4.55 0.60 มากที่สุด 

5.6 กิจกรรมครอบคลุมสาระการเรียนรู้ 4.48 0.56 มาก 

5.7 กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ 
     กระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

4.48 0.58 มาก 

5.8 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสม 
     ต่อการเรียนในเน้ือหาแต่ละชุดกิจกรรม 

4.31 0.63 มาก 

รวม 4.48 0.58 มาก 

6. เน้ือหาสาระ 6.1 เน้ือหามีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน 
     การเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

4.51 0.52 มากที่สุด 

6.2 เน้ือหามีความสอดคล้องกับกระบวนการเขียน 
     เชิงสร้างสรรค ์

4.52 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.52 0.52 มากที่สุด 

7. สื่อการเรียน 
   การสอน 

7.1 ค าแนะน าในการใช้สื่อมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 4.44 0.56 มาก 

7.2 สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.52 0.54 มากที่สุด 

7.3 สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 4.49 0.54 มาก 

7.4 เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 4.49 0.54 มาก 

7.5 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดความคิด 
     รวบยอด รวดเร็ว และสรุปองค์ความรู้ 
     ได้ด้วยตนเอง 

4.49 0.58 มาก 
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องค์ประกอบ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

 7.6 ช่วยพัฒนาด้านความรู้ ทักษะกระบวนการเขียน 
     เชิงสร้างสรรค ์

4.52 0.54 มากที่สุด 

7.7 ช่วยให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้สือ่และแหล่งข้อมูล 
     ต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

4.46 0.52 มาก 

รวม 4.49 0.55 มาก 

8. กิจกรรม 
   การเรียน 
   การสอน 

8.1 สอดคล้องเหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
     และสาระการเรียนรู้ 

4.47 0.54 มาก 

8.2 สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการสอนที่ก าหนด 4.53 0.54 มากที่สุด 

8.3 สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด 4.38 0.53 มาก 

รวม 4.49 0.55 มาก 

9. การวัดและ 
   ประเมินผล 

9.1 วัดได้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.37 0.53 มาก 

9.2 การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะ 
     ของกระบวนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

4.41 0.56 มาก 

9.3 เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลครอบคลุม 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.39 0.53 มาก 

9.4 เกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินผลครอบคลุม 
     จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.42 0.58 มาก 

9.5 วัดและประเมินผลเน้นการประเมิน 
     ตามสภาพจริง 

4.38 0.55 มาก 

รวม 4.39 0.55 มาก 

10. คลิปประกอบ 

     การสอน 

10.1 ความเหมาะสมของภาพขนาดอักษร สีสัน 4.45 0.54 มาก 
10.2 ความเหมาะสมของเสียงประกอบคลิป 4.42 0.54 มาก 
10.3 การน าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนในแต่ละ EP 4.38 0.55 มาก 
10.4 เน้ือหาสาระในคลิปสอดคล้องกับกิจกรรม 4.37 0.53 มาก 
10.5 คลิปการสอน ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ให้
บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ 

4.42 0.54 มาก 

รวม 4.41 0.54 มาก 
เฉล่ียรวม 4.45 0.57 มาก 
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จากตาราง 4.3  สรุปได้ว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิด             
เชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียน   
ขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้วปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลการประเมินความคิดเห็นส าหรับ
ประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งตอบแบบสอบถามโดยให้ความคิดเห็น ดังน้ี 

1. ชื่อชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ สอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ          
(x ̅ = 4.41, S.D. = 0.63) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

2. เป้าหมายการเรียนรู้ สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์ /ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     
(x ̅ = 4.44, S.D. = 0.60) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

3. ค าชี้แจงส าหรับครูและแนวปฏิบัติ กิจกรรมในชุดกิจกรรมระบุหน้าที่ของครูผู้สอน          
ได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การเขียน     
เชิงสร้างสรรค์ และบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.46, S.D. = 0.65)        
แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุดกิจกรรม    
การเรียนรู้ได้ละเอียดครบถ้วน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.44, S.D. = 0.65) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 
และอันดับสาม ได้แก่ บทบาทของครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากเรียนรู้  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.37, S.D. = 0.64) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

4. ค าชี้แจงส าหรับนักเรียนและแนวปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ชัดเจนและสอดคล้องกับจุดประสงค์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ             
(x ̅ = 4.46, S.D. = 0.60) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ระบุหน้าที่ของนักเรียน      
ได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.46, S.D. = 0.58)    
แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก และอันดับสาม ได้แก่ ค าแนะน าในการปฏิบัติชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   
(x ̅ = 4.48, S.D. = 0.56) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

5. แผนการจัดการเรียนรู้  เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้               
มีความหลากหลาย ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.55, S.D. = 
0.60) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและ    
ความสนใจของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.54, S.D. = 0.56) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
และอันดับสาม ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม และสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.54, 
S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.48, S.D. = 0.58)    
แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

6. สาระการเรียนรู้ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับ
แนวคิด STEAM Education ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับ    
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.51, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ    
(x ̅ = 4.52, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

7. สื่อการเรียนการสอน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สอดคล้องเหมาะสมกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ช่วยพัฒนาด้านความรู้ ทักษะการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.54) 
แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่า     
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสาม ได้แก่ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอด    
และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.58) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 
ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.55) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สอดคล้องเหมาะสมกับ
แนวคิด STEAM Education ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.53, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับ   
มากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก และอันดับสาม ได้แก่ สอดคล้อง
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.38, S.D. = 0.53) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 
ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.55) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

9. การวัดและประเมินผล เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เกณฑ์ท่ีใช้วัดและประเมินผล
ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.42, S.D. = 0.58) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับ
มาก รองลงมา ได้แก่ การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะของแนวคิดเชิงค านวณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    
(x ̅ = 4.41, S.D. = 0.56) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก และอันดับสาม ได้แก่ เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.39, S.D. = 0.53) แปลผลได้ว่า 
อยู่ในระดับมาก ภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.39, S.D. = 0.55) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

10. คลิปประกอบการสอน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความเหมาะสมของภาพ 
ขนาดอักษร สีสัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.45, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก รองลงมา 
ได้แก่ ความเหมาะสมของเสียงประกอบคลิป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.42, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า 
อยู่ในระดับมาก อันดับสาม ได้แก่ คลิปการสอน ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.42, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก ภาพรวม
เฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

11. ภาพรวมทั้ งหมด ที่ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นส าหรับประเมินความเหมาะสม                 
ในองค์ประกอบต่าง ๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.45, S.D. = 0.57) 
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ตอนที่ 2  ผลการจัดหาส่ือ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ         
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก            
กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

   ผลการจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว
ด าเนินการจัดส่ง ตามระบบของทางราชการ ให้กับโรงเรียนในโครงการ ทั้ง 246  แห่ง ระหว่างเดือน 
สิงหาคม ถึง กันยายน 2563 มีรายละเอียดของผลการด าเนินการดังน้ี  

1. ชุดบูรณาการเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM School Kit จ านวน 246 ชุด
คุณลักษณะ ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนด้าน STEAM Education เป็นการกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) การออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ (E) ศิลปะ (A) เพ่ือถ่ายทอด
แนวคิดการออกแบบเป็นรูปธรรมและการเพ่ิมมูลค่า และคณิตศาสตร์ (M) เพ่ือพัฒนาตรรกะ        
ด้านความคิด เหตุผลและการหาความสัมพันธ์ ส่งเสริมการท าโครงงาน และชิ้นงาน สามารถใช้     
สร้างชิ้นงานต้นแบบเพ่ือปรับปรุงและแก้ไขได้อย่างง่ายและรวดเร็ว (Rapid Prototype) กระตุ้นและ      
เปิดโอกาสในการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล
และเป็นกลุ่ม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และยังสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้    
ในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย เช่น Project-based Learning เป็นต้น ประกอบด้วย 

1.1 วัสดุโครงสร้างพลาสติก (คละสี) วัสดุโครงสร้างพลาสติกท่ีมีคุณภาพ แตกต่างจาก
โครงสร้างพลาสติกทั่วไป มีความแข็งแรงและความหนาเป็นพิเศษเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 6.5 
มิลลิเมตร ความยาวขนาด 24 เซนติเมตร วัตถุดิบท าจากพลาสติกพอลิโพรไพลีน (PP) 100% บรรจุ 
50 หน่วย ต่อถุง บรรจุรวม 30 ถุง บรรจุภัณฑ์ขนาดกว้าง 19.5 เซนติเมตร ความยาว 24.5 เซนติเมตร 
มีหลากหลายสีเช่น ฟ้า ชมพู เขียวเป็นต้น 

         1.2  ตัวเชื่อมต่อโครงสร้าง 4 แบบ  ตัวเชื่อมต่อกับวัสดุโครงสร้างพลาสติก                 
มีลักษณะเฉพาะ เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงคิดค้นและออกแบบจากประเทศสวีเดน สามารถบิด 
หักงอได้ตามรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการ มีความยืดหยุ่นสูง 

แบบที่ 1 รูปแบบ 1 ขา บรรจุในถุงผ้าทอเส้นใยสีขาว วัสดุท ามาจากพลาสติก  
พอลิโพรไพลีน (PP) จ านวน 1 ถุง มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,024 ชิ้น 

แบบที่ 2 รูปแบบ 2 ขา บรรจุในถุงผ้าทอเส้นใยสีขาว วัสดุท ามาจากพลาสติก  
พอลิโพรไพลีน (PP) จ านวน 1 ถุง มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 512 ชิ้น ท ามุม 180 องศา 

แบบที่ 3 รูปแบบ 3 ขา บรรจุในถุงผ้าทอเส้นใยสีขาว วัสดุท ามาจากพลาสติก  
พอลิโพรไพลีน (PP) จ านวน 1 ถุง มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 512 ชิ้น ท ามุม 120 องศา 

แบบที่ 4 รูปแบบ 5 ขา บรรจุในถุงผ้าทอเส้นใยสีขาว วัสดุท ามาจากพลาสติก  
พอลิโพรไพลีน (PP) จ านวน 1 ถุง มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 512 ชิ้น ท ามุม 72 องศา 
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2. ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 630+ จ านวน 246 ชุด  
 คุณลักษณะ ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้าง

จินตนาการของผู้เรียนผ่านจินตนาการอย่างมีความสุขและสนุกในห้องเรียนและนอกห้องเรียน    
เพราะจินตนาการสามารถสร้างเสริมและเติมได้ ผ่านค าถามว่าท าไม เพราะการตั้งค าถามของผู้เรียน
จะเป็นจุดเร่ิมต้นในการคิดค้นหาสิ่งใหม่ ๆ หรือท าให้เกิดทักษะความสงสัยและหาทางแก้ไขปัญหา 
การสร้างสิ่งประดิษฐ์ผ่านโครงสร้างพลาสติก สามารถเชื่อมโยงการบูรณาการหลายวิชา เช่น ศิลปะ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือการเล่านิทานผ่านการประดิษฐ์เป็นสิ่งของ 
เป็นต้น โดยเกิดจากการน าองค์ความรู้ใส่กระบวนการเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการน าไปใช้              
และเกิดทักษะที่ดี เหมาะส าหรับเด็กประถมศึกษาเป็นต้นไป สามารถต่อเป็นโครงสร้าง 2 มิติ        
และ 3 มิติ   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 

ล าดับที่ กลุ่มรหัส รายการสินค้า 

วัตถุดิบการผลิต จ านวน 
ไม่ต่ ากว่า 

(ชิ้น) 
PE EVA PP 

1 A1 โครงสร้างพลาสติกยาว ทึบ มีรูเจาะที่หัวและท้าย 
หลากหลายสี มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรง 
และความหนาเป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 30 

2 A2 โครงสร้างพลาสติกยาว มีรูเจาะตรงกลาง ที่หัวและท้าย 
หลากหลายสี มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงและ 
ความหนาเป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 30 

3 A3 โครงสร้างพลาสติกยาว มีรูเจาะตรงกลาง ที่หัวและท้าย 
ระหว่างรูเจาะมีช่องเจาะยาวตรงกลาง หลากหลายสี  
มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงและความหนา 
เป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 30 

4 A4 โครงสร้างพลาสติกยาว มีรูเจาะที่หัวและท้าย ตรงกลาง 
มีช่องเจาะยาวระหว่างรูเจาะที่หัวและท้าย หลากหลายสี 
มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงและความหนา 
เป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 30 

5 B1 โครงสร้างพลาสติกสั้น มีรูเจาะที่หัวและท้าย หลากหลายสี  
มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงและความหนาเป็นพิเศษ 
สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 40 
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ล าดับที่ กลุ่มรหัส รายการสินค้า 
วัตถุดิบการผลิต จ านวน 

ไม่ต่ ากว่า 
(ชิ้น) 

PE EVA PP 

6 B2 โครงสร้างพลาสติกสั้น มีรูเจาะที่หัวและท้าย ตรงกลาง 
มีช่องเจาะยาวระหว่างรูเจาะที่หัวและท้าย หลากหลายสี 
มีความยืดหยุ่น และมีความแข็งแรงและความหนา 
เป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 40 

7 C1 แหวนเกลียว มีความแข็ง ทนทาน ไว้ใช้คู่กับน็อตเกลียวสั้น
และน็อตเกลียวยาว 

- - / 100 

8 C2 น็อตเกลียวสั้น ใช้คู่กับแหวนเกลียว - - / 50 
9 C3 น็อตเกลียวยาว ใช้คู่กับแหวนเกลียว - - / 50 
10 C4 น็อต ใช้คู่กับแหวน - - / 50 
11 C5 แหวน ใช้คู่กับน็อต / / - 50 
12 D1 ชุดแผ่นการต่อและโจทย์ - - - 32 แผ่น 

13 D2 ชุดแผ่นการต่อและโจทย์ - - - 16 แผ่น 

14 AA1 โครงสร้างพลาสติกเส้นตรงขนาดมินิ มีหลากหลายรูปแบบ  
และหลากหลายขนาด เช่น สั้น และยาว เป็นต้น และมี
ตัวเชื่อมเส้นตรงขนาดเล็ก 

/ / - 24 

15 BB1 โครงสร้างพลาสติกโค้ง ขนาดมินิ มีหลากหลายรูปแบบ  
และหลากหลายขนาด เช่น สั้น และยาว เป็นต้น และมี
ตัวเชื่อมเส้นตรงขนาดเล็ก 

/ / - 16 

16 CC1 แหวนเกลียวขนาดมินิ ใช้คู่กับน็อตเกลียวสั้นและยาว - - / 48 
17 CC2 น็อตเกลียวสั้นขนาดมินิ ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัว

เส้นพลาสติกแน่นขึ้น 
- - / 24 

18 CC3 น็อตเกลียวยาวขนาดมินิ ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัว
เส้นพลาสติกแน่นขึ้น 

- - / 24 

19 DD1 ชุดการ์ดการต่อส าหรับโครงสร้างมินิ - - - 4 แผ่น 

20  แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning - - - 1 ชุด 

21  กล่องพลาสติก - - - 1 กล่อง 
หมายเหตุ : ชื่อเรียกเต็มของวัตถุดิบ ดังน้ี 

1.  PE (Polyethylene)  
2.  EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 
3.  PP (Polypropylene) 
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3. ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+ จ านวน 246 ชุด  
    คุณลักษณะชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เป็นการสร้าง

จินตนาการของผู้ เรียนผ่านการสร้างโจทย์ปัญหาเพ่ือเกิดนวัตกรรมอย่างมีความสุขและสนุก 
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพราะจินตนาการสามารถสร้าง เสริม และเติมได้ผ่านค าถามว่าท าไม 
เพราะการตั้งค าถามของผู้เรียนจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการคิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ หรือท าให้เกิดทักษะ     
ความสงสัยและหาทางแก้ไขปัญหาการสร้างสิ่งประดิษฐ์ผ่านโครงสร้างพลาสติกสามารถเชื่อม โยง
การบูรณาการหลายวิชา เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือ    
การเล่านิทานผ่านการประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เป็นต้น  โดยเกิดจากการน าองค์ความรู้ใส่กระบวนการ
เรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ เพ่ือการน าไปใช้และเกิดทักษะที่ดี เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยเป็ นต้นไป     
ซึ่งสามารถต่อเป็นโครงสร้าง 2 มิติได้ 
 

ล าดับที่ กลุ่มรหัส รายการสินค้า 
วัตถุดิบการผลิต จ านวน 

ไม่ต่ ากว่า 
(ชิ้น) 

PE EVA PP 

1 E1 โครงสร้างพลาสติกสั้น ทึบ มีรูเจาะท่ีหัวและท้าย 
หลากหลายสี มีความยืดหยุ่น  และมีความแข็งแรงและ
ความหนาเป็นพิเศษ สามารถโค้งและงอได้ 

/ / - 80 

2 E2 โครงสร้างพลาสติกสั้น มีช่องเจาะยาวตรงกลาง และมี
รูเจาะที่หัวและท้าย หลากหลายสี มีความยืดหยุ่น และมี
ความแข็งแรงและความหนาเป็นพิเศษ สามารถโค้ง 
และงอได้ 

/ / - 80 

3 F1 แหวนเกลียว มีความแข็ง ทนทาน ไว้ใช้คู่กับน็อตเกลียวสั้น
และน็อตเกลียวยาวเพ่ือยึดให้ตัวเส้นพลาสติกแน่นขึ้น 

- - / 100 

4 F2 น็อตเกลียวสั้น ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัวเส้น
พลาสติกแน่นขึ้น 

- - / 50 

5 F3 น็อตเกลียวยาว ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัวเส้น
พลาสติกแน่นขึ้น 

- - / 50 

6 F4 น็อต ใช้คู่กับแหวน เพ่ือยึดให้ตัวเส้นพลาสติกแน่นขึ้น 
แต่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

- - / 50 

7 F5 แหวน ใช้คู่กับน็อต เพ่ือยึดให้ตัวเส้นพลาสติกแน่นขึ้น 
แต่สามารถเคลื่อนไหวได้ 

/ / - 50 

8 G1 ชุดแผ่นการต่อตามรูปแบบต่างๆ  - - - 16 แผ่น 
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ล าดับที่ กลุ่มรหัส รายการสินค้า 
วัตถุดิบการผลิต จ านวน 

ไม่ต่ ากว่า 
(ชิ้น) 

PE EVA PP 

9 EE1 โครงสร้างพลาสติกเส้นตรงขนาดมินิ มีหลากหลายรูปแบบ  
และหลากหลายขนาด เช่น สั้น และยาว เป็นต้น และมี
ตัวเชื่อมเส้นตรงขนาดเล็ก 

/ / - 24 

10 FF1 โครงสร้างพลาสติกโค้ง ขนาดมินิ มีหลากหลายรูปแบบ  
และหลากหลายขนาด เช่น สั้น และยาว เป็นต้น และมี
ตัวเชื่อมเส้นตรงขนาดเล็ก 

/ / - 16 

11 GG1 แหวนเกลียวขนาดมินิ ใช้คู่กับน็อตเกลียวสั้นและยาว - - / 48 
12 GG2 น็อตเกลียวสั้นขนาดมินิ ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัว

เส้นพลาสติกแน่นขึ้น 
- - / 24 

13 GG3 น็อตเกลียวยาวขนาดมินิ ใช้คู่กับแหวนเกลียว เพื่อยึดให้ตัว
เส้นพลาสติกแน่นขึ้น 

- - / 24 

14 HH1 ชุดการ์ดการต่อส าหรับโครงสร้างมินิ - - - 4 แผ่น 

15 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning - - - 1 ชุด 

16 กล่องพลาสติก - - - 1 กล่อง 
 

4. ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด Bright ฉลาดเรียนรู้ ประกอบด้วย  
     4.1 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 5-7 ปี จ านวน 492 เล่ม (246 x 2 เล่ม) 
          คุณลักษณะ สื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละ   

ช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สู งขึ้นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

- เรียนรู้การนับจ านวนไม่เกิน 100 และการบวก ลบ จ านวนตัวเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100 
- เรียนรู้เร่ืองความสัมพันธ์แบบส่วนรวม – ส่วนย่อย และการวัดแบบไม่มีหน่วยฐาน  
- เรียนรู้เร่ืองรูปร่างเรขาคณิตแบบต่าง ๆ 
  ประกอบด้วย แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด จ านวน 

24 หน้า ขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร  เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)  
4.2 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 6-8 ปี จ านวน  492 เล่ม (246 x 2 เล่ม) 
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 คุณลักษณะ สื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละ    
ช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สู งขึ้นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

-  เรียนรู้เร่ืองตัวเลข จ านวนไม่เกิน 1,000 และการบวก ลบ คูณ หาร จ านวน 
ตัวเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 

-  เรียนรู้เร่ืองรูปเรขาคณิตแบบ 2 มิต ิ- เรียนรู้เร่ืองการวัด หน่วยเป็นเซนติเมตร  
-  เรียนรู้เร่ืองการช่ัง หน่วยเป็นกิโลกรัม และขีด 
   ประกอบด้วย แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด จ านวน 

24 หน้า ขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)    
4.3 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 7-9 ปี จ านวน 492 เล่ม (246 x 2 เล่ม) 

       คุณลักษณะ สื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละ  
ช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สู งขึ้นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

- เรียนรู้เร่ืองการบวก ลบ คูณ หาร จ านวนต่าง ๆ 
- เรียนรู้เร่ืองการวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร เซนติเมตร และเมตร 
- เรียนรู้เก่ียวกับค่าของเงิน 
- เรียนรู้เก่ียวกับแผนรูปภาพ 

            ประกอบด้วย แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด จ านวน 
24 หน้า ขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร  เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)   

4.4 แบบฝึก  BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 8-10 ปี จ านวน 492 เล่ม (246 x 2 เล่ม)     
     คุณลักษณะ สื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละ  

ช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด  เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สู งขึ้นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง ประกอบด้วย 

- เรียนรู้เร่ืองจ านวนมากกว่า 100,000 เศษส่วน และจ านวนคละ 
- เรียนรู้เร่ืองการบวก ลบเศษส่วน 
- เรียนรู้เ ก่ียวกับความยาวรอบรูป และพ้ืนที่ หน่วยเป็นตารางหน่วย ตาราง

เซนติเมตร และตารางเมตร 
- เรียนรู้เร่ืองมุมต่าง ๆ และการวัดมุมเป็นองศา 

            ประกอบด้วย แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด จ านวน 
24 หน้าขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)  

4.5 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 9-11 ปี จ านวน 492 เล่ม (246 x 2 เล่ม) 
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     คุณลักษณะสื่อนวัตกรรมเ พ่ือจัดกระบวนการเ รียนรู้ ตามพัฒนาการของเด็ก               
ในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้จริง ประกอบด้วย 

- เรียนรู้เก่ียวกับการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน 
- เรียนรู้เก่ียวกับลักษณะของปริซึม เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นทแยง

และรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ 
- เรียนรู้เร่ืองการวัดปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร และ 

ลูกบาศก์เมตร 
- เรียนรู้เก่ียวกับแผนภูมิแท่ง กราฟเส้น และร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) 
  ประกอบด้วย แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด จ านวน 

24 หน้า ขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)  
4.6 แบบฝึก BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ส าหรับอายุ 10-12 ปี จ านวน 492 เล่ม (246 x 2 เล่ม)

      คุณลักษณะ สื่อนวัตกรรมเพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กในแต่ละ    
ช่วงวัย ส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิด เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ แบบฝึกหัดพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์
กระบวนการคิด  จ านวน 24 หน้า ขนาด 21 x 28.50 เซนติเมตร เน้ือในพิมพ์ 4 สี (2 ด้าน)       
กระดาษปอนด์ 100 แกรม 
  

ตอนที่ 3  ผลการสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด
เชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

 ผลการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิด     
เชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก    
กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

1. ผลการใช้ชุดกิจกรรมด้วยการพัฒนาครู ในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวม
แล้ว จ านวน 246 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการพัฒนาครู ด้วยการอบรมการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 
3 ระยะ สรุปผลการด าเนินการ ดังน้ี 

1.1 ระยะที่1 การปฐมนิเทศและชี้แจงโครงการ  ด าเนินการผ่าน Facebook Live       
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลระยะที่ 1 
การประชุมชี้แจงโครงการ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ 
เก่ียวกับ เพศ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุม เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
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5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น ด้านความพร้อมของสถานศึกษา 
ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ และด้านความคิดเห็นที่มีต่อโครงการ สรุปผล ดังตาราง 4.4-4.5  

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้เข้ารับการพัฒนา แสดงดัง ตาราง 4.4  
 

ตาราง 4.4 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ที ่ รายการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 เพศ 38 23.31 

 เพศชาย 125 76.69 

 เพศหญิง 163 100.00 

 รวม 38 23.31 

2 ภูมิภาค   

 ภาคกลาง 27 16.56 

 ภาคตะวันออก 6 3.68 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 70 42.94 

 ภาคใต้ 70 42.94 

 ภาคเหนือ 34 20.86 

 รวม 163 100.00 

 
จากตาราง 4.4 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง  คิดเป็นร้อยละ 76.69 และ 

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มากที่สุด คิดเป็นร้อย 42.94 รองลงมา คือ ภาคเหนือ    
คิดเป็นร้อยละ 20.86  

1.1.2 ผลการประเมินความพร้อมของบุคลากร สื่ออุปกรณ์ และแนวทาง/วิธีการ      
ที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็นต่อโครงการ แสดงดังตาราง 4.5 
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ตาราง 4.5  ผลการประเมินความพร้อมของบุคลากร สื่ออุปกรณ์ และแนวทาง/วิธีการ ที่โรงเรียนจะ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็นต่อโครงการ 

 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

 ด้านความพร้อมของสถานศึกษา    

1 ความพร้อมด้านบุคลากรครู ผู้รับผิดชอบ 
(คณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์) 

4.14 0.79 มาก 

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 4.07 0.71 มาก 

3 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4.17 0.71 มาก 

4 ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  โปรเจกเตอร์ ทีวี  3.77 0.91 มาก 

5 ความพร้อมของสถานที่ หรือห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการ 
จัดการเรียนรู้แบบคละชั้นและคละวิชา  

3.82 0.83 มาก 

6 ความพร้อมของการบริหารจัดการ การวางแผน 
การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ไปใช้  

4.03 0.72 มาก 

7 ความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนรู้ 3.95 0.74 มาก 

 รวม 3.99 0.77 มาก 

 ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้    

8 ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 
และการเรียนการสอน 

4.13 0.66 มาก 

9 การมอบหมายภาระงานให้มีผู้รับผิดชอบ รวมทั้ง 
ก าหนดบทบาทหน้าที่  

4.03 0.68 มาก 

10 โอกาสในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ที่สามารถจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ และ 
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่โครงการก าหนด  

3.99 0.73 มาก 

11 การปรับตารางสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ฯ แทนการเรียนการสอนที่โรงเรียนก าหนดไว้เดิม  

3.91 0.69 มาก 

12 รูปแบบของการจัดตารางสอน โดยการปรับเป็น 
การจัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เช่น วันจันทร์ 
ช่วงช้ันจัดเป็นชั่วโมงบูรณาการ 3 ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง เป็นต้น 

3.89 0.70 มาก 

13 รูปแบบของการจัดตารางสอน จัดตามตารางสอนปกติ 
โดยสอนในชั่วโมงคณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์  

4.07 0.64 มาก 

 รวม 4.00 0.68 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

 ด้านความคิดเห็นต่อโครงการ    

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะที่ 1  4.06 0.73 มาก 

15 ความเหมาะสมของคู่มือประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฯ 4.23 0.63 มาก 

16 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 4.16 0.65 มาก 

17 ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอน 4.25 0.62 มาก 

18 ความเหมาะสมของสื่อเสริมการเรียนรู้ตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของนักเรียน (ที่โรงเรียนได้รับ) 

4.20 0.62 มาก 

19 ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและการด าเนินการ 
ของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4.13 0.68 มาก 

20 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการความร่วมมือของ สพฐ.และ
หน่วยงานทางการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) 

4.32 0.63 มาก 

 รวม 4.19 0.65 มาก 

 เฉล่ียรวม 4.06 0.70 มาก 

 
จากตาราง 4.5 พบว่า ความพร้อมของบุคลากร สื่ออุปกรณ์ และแนวทาง/วิธีการ ที่โรงเรียน

จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก           
(x ̅= 4.06, S.D. = 0.70) ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ความคิดเห็นต่อโครงการ (x ̅= 4.19, S.D. = 0.65) 
รองลงมาคื อด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ (x ̅= 4.00, S.D. = 0.68) และด้ านที่ มี ค่ า น้อยที่ สุ ด  คื อ          
ดา้นความพร้อมของสถานศึกษา (x ̅ = 3.99, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

 ด้านความพร้อมของสถานศึกษา โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ความรู้ความเข้าใจของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.17, S.D. = 0.71) 
หรืออยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ความพร้อมด้านบุคลากรครู ผู้ รับผิดชอบ (คณิตศาสตร์        
และ/หรือ วิทยาศาสตร์) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.14, S.D. = 0.79)  อยู่ในระดับมาก และอันดับสาม 
ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅= 4.07, S.D. = 0.71)  
อยู่ในระดับมาก   

  ดา้นวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้หลักการ  
มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.13, S.D. = 0.66)   
อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ รูปแบบของการจัดตารางสอน จัดตามตารางสอนปกติ โดยสอน     
ในชั่วโมงคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.07, S.D. = 0.64) อยู่ในระดับมาก 
และอันดับสาม ได้แก่ การมอบหมายภาระงานให้มีผู้รับผิดชอบ รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ (x ̅ = 4.03, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก            
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  ด้านความคิดเห็นต่อโครงการ โดยเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความ
พึงพอใจที่มีต่อโครงการความร่วมมือของ สพฐ. และหน่วยงานทางการศึกษา (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา) เท่ากับ (x ̅ = 4.32, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมของ
คลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.25, S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมาก และ
อันดับสาม ได้แก่ ความเหมาะสมของคู่มือประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.23, 
S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมาก   

 1.1.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ที่เกิดจากการปฐมนิเทศและการชี้แจงโครงการพัฒนาครู 
มีดังน้ี  

1) ครูและศึกษานิเทศก์ สามารถใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดเชิงค านวณ
บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งท าให้เกิดประสิทธิภาพกับ
ผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน 

2) นักเรียนได้รับความรู้และทักษะทางด้านวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง 
3) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและเน้ือหา กิจกรรม  
4) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5) ผู้เรียนสามารถเพิ่มองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ 
6) ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าเสนอนวัตกรรมที่น าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
7) เพ่ิมประสิทธิภาพการฝึกทักษะและปฏิบัติการด้านวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง 
8) ครูและศึกษานิเทศก์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในทุก

ระดับช่วงช้ันได้ 
9) เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะด้านการสร้างสรรค์

และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
10) ครูและศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตาม

แนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน     
เพ่ิมมากข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

11) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้งานทักษะด้านวิทยาการค านวณและโค้ดดิ้ง  
ในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

12) ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง     
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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1.1.4 องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกิดจากการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 
การน าองค์ความรู้จากด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งออกเป็นขั้นตอนการด าเนินการและการน าไปใช้ ดังน้ี 

1) ผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา 113 เขต ได้แก่ ศึกษานิเทศก์        
ที่รับผิดชอบและสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือตามความเหมาะสม 

2) บทบาทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ประสานงานกับโรงเรียน    
ให้ความร่วมมือกับ สพฐ. และมหาวิทยาลัย สะท้อนผลการปฏิบัติ จัดให้มีศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ 
และเข้าร่วมโครงการและประสานงานกับโรงเรียน และนิเทศ ก ากับ ติดตามผล 

3) บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา คือ ประชุมครูผู้ รับผิดชอบ จัดท า
แผนปฏิบัติการ ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการใช้ชุดกิจกรรม นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การใช้ชุดกิจกรรม และให้ค าแนะน าตามความเหมาะสม สะท้อนผลระหว่างปฏิบัติ โดยน าเสนอ     
ผลการปฏิบัติในกลุ่มเครือข่ายเฟซบุ๊ก และไลน์ รายงานผลตามแบบประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

4) บทบาทครู คือ ศึกษา นักเรียนรายบุคคล สร้างแรงจูงใจ แจ้งจุดมุ่งหมาย
นักเรียนแนะน าให้นักเรียนมีส่วนร่วม สะท้อนผลการท าชิ้นงาน/ภาระงาน ทันที สรุปบทเรียน เตรียม สื่อ 
ทรัพยากรให้พร้อม ให้นักเรียนเลือก วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
เสริมแรง 

5) บทบาทนักเรียน คือ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ 
ลงมือปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กัน ประเมิน/พัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  

6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ตามบริบทสถานศึกษาอุปกรณ์  
ตามแผนการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบกิจกรรม สื่อที่มอบให้โรงเรียน (4 รายการ) 

1.2 ระยะที่ 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด าเนินการผ่าน Facebook Live ในวันที่         
30 มกราคม 2564  เวลา 08.30-16.00 น. เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินผลระยะที่ 2        
การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ เก่ียวกับ 
สถานภาพ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้        
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สรุปผล 
ดังตาราง 4.6-4-7 
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ตาราง  4.6 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ที ่ รายการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 สถานภาพ   

 ครู 288 76.80 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 34 9.10 

 ศึกษานิเทศก์ 47 12.50 

 อ่ืน ๆ 6 1.70 

 รวม 375 100.00 

2 ภูมิภาค   

 ภาคกลาง 49 13.10 

 ภาคตะวันออก 29 7.70 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 205 54.70 

 ภาคใต้ 37 9.90 

 ภาคเหนือ 55 14.70 

 รวม 375 100.00 

 
จากตาราง 4.6 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น ครู  คิดเป็นร้อยละ 76.80 และ      

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด คิดเป็นร้อย 54.70   
 
ตาราง 4.7  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

1 ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  4.34 0.57 มาก 

2 ความเหมาะสมของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น าเสนอผลงานของสถานศึกษา  

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน  4.37 0.61 มาก 

4 ประโยชน์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  
พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถานศึกษา 

4.52 0.53 มากท่ีสุด 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
ระยะที่ 2  

4.24 0.57 มาก 

6 ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและการด าเนินการ 
ของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4.29 0.56 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชน 
ทางวิชาชีพครู กลุ่ม Facebook  

4.38 0.66 มาก 

8 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชน 
ทางวิชาชีพครู กลุ่ม Line  

4.41 0.60 มาก 

9 กิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน
ตามโครงการ ในกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพครู กลุ่ม 
Facebook, Line 

4.45 0.56 มาก 

10 ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  4.53 0.55 มากท่ีสุด 

 เฉล่ียรวม 4.41 0.58 มาก 

 
จากตาราง 4.7  ความคิดเห็นที่มีต่อการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.41, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ รายการที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (x ̅ = 4.53, S.D. = 0.55) 
รองลงมา คือ ประโยชน์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีพั่ฒนา และต่อยอดการด าเนินการ
ของสถานศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.56 และ x ̅= 4.52, S.D. = 0.53) ส่วนข้อที่มี  
ค่าต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะที่ 2 (x ̅ = 4.24, S.D. = 0.57) 

1.3 ระยะที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและประกวดโรงเรียน Best Practice ระดับประเทศ
ด าเนินการผ่าน Facebook Live ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 08.30-16.00 น. การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลและสรุปโครงการ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบ
รายการ สถานภาพ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการประชุม เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  สรุปผล ดังตาราง 4.8-4.9 
  

ตาราง  4.8 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

ที ่ รายการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

1 สถานภาพ   

 ครู 384 88.50 

 ผู้บริหารสถานศึกษา 28 6.50 

 ศึกษานิเทศก์ 20 4.60 

 อ่ืน ๆ 2 0.50 

 รวม 434 100.00 
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ที ่ รายการ จ านวน  (คน) ร้อยละ 

2 ภูมิภาค   

 ภาคกลาง 60 13.80 

 ภาคตะวันออก 10 7.70 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 212 54.70 

 ภาคใต้ 64 9.90 

 ภาคเหนือ 88 14.70 

 รวม 434 100.00 

 
จากตาราง 4.8 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น  ครู คิดเป็นร้อยละ 88.50 และ       

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด คิดเป็นร้อย 54.70   
 
ตาราง 4.9 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสรุปและสะท้อนผลโครงการ   

 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

 กิจกรรมภาคเช้า     

1 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการ 
บรรยายพิเศษของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  

4.66 0.55 มากที่สุด 

2 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการบรรยาย เร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
โรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว  

4.56 0.56 มากที่สุด 

3 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการบรรยาย เร่ือง ภาพความส าเร็จของการ 
ด าเนินโครงการ 

4.62 0.52 มากที่สุด 

4 ความเหมาะสมของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการคัดเลือก 
น าเสนอผลงานการนิเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.62 0.57 มากที่สุด 

5 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจาก 
การสรุป สะท้อนผลจากการนิเทศ ติดตาม 
ของศึกษานิเทศก์  

4.59 0.57 มากที่สุด 

 รวม 4.61 0.55 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

 กิจกรรมภาคบ่าย    

6 ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  4.61 0.58 มากที่สุด 

7 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานของสถานศึกษา  

4.59 0.59 มากที่สุด 

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ สรุป สะท้อนผลการน าเสนอ 
และการด าเนินงานของโครงการ  

4.61 0.60 มากที่สุด 

9 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอผลงาน  4.54 0.56 มากที่สุด 

10 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ  
ระยะที่ 3 

4.51 0.62 มากที่สุด 

 รวม 4.57 0.59 มากที่สุด 

 ภาพรวมตลอดโครงการ    

11 ประโยชน์และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่  
พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถานศึกษา 

4.70 0.53 มากที่สุด 

12 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชนทาง 
วิชาชีพครู กลุ่ม Facebook ตลอดระเวลาการ
ด าเนินการของโครงการ 

4.68 0.54 มากที่สุด 

13 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสาร ในกลุ่ม
ชุมชนทางวิชาชีพครู กลุ่ม Line ตลอดโครงการ  

4.66 0.55 มากที่สุด 

14 กิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงาน 
ตามโครงการ ในกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพครู 
กลุ่ม Facebook, Line 

4.64 0.54 มากที่สุด 

15 ประโยชน์และการน าไปใช้จากการด าเนินงาน 
โครงการน้ีส าหรับครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดเชิงค านวณ    

4.68 0.53 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

16 ประโยชน์และการน าไปใช้จากการด าเนินงาน 
โครงการน้ีส าหรับครูผู้สอนด้านสื่อเสริมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดเชิงค านวณ  

4.65 0.51 มากที่สุด 

17 ประโยชน์และการน าไปใช้จากการด าเนินงาน 
โครงการน้ี ส าหรับสถานศึกษาด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณ  

4.68 0.53 มากที่สุด 

18 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการ ฯ  4.69 0.52 มากที่สุด 

 รวม 4.67 0.53 มากที่สุด 

 เฉล่ียรวม 4.62 0.56 มากที่สุด 

 
จากตาราง 4.9 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสรุปและสะท้อนผลโครงการ พบว่า         

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.62, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภาพรวมตลอดโครงการ (x ̅ = 4.67, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ กิจกรรมภาคเช้า             
(x ̅ = 4.61, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมีค่าสูงสุดคือ ประโยชน์และแนวทาง    
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถานศึกษา (x ̅= 4.70, S.D. = 0.53) 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการ (x ̅ = 4.69, S.D. = 0.52) และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะที่ 3 (x ̅= 4.51, S.D. = 0.62) 

1.4 ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ แบ่งเป็น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ สถานภาพ และภูมิภาค และตอนที่ 2 ความคิดเห็น
ในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
และนักเรียน แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
ดังตารางที่ 4.10-4.11 
 
ตาราง 4.10 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

1 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้ 

4.28 0.54 มาก 

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้  

4.40 0.65 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงค านวณ  

4.45 0.54 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท 
หรือชีวิตจริง  

4.47 0.50 มาก 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส 
ในการคิด ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้  

4.47 0.55 มาก 

6 สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

4.43 0.54 มาก 

7 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(STEAM School KIT) ช่วยสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ 

4.47 0.50 มาก 

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA  KIT) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

4.49 0.51 มาก 

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด  

4.43 0.50 มาก 

10 ชุดนวัตกรรมฯ ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปใช้ 
ต่อยอดการออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  

4.40 0.54 มาก 

11 ชุดนวัตกรรมฯ เป็นต้นแบบในการขยายผล/น าไปใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาครูคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

4.38 0.53 มาก 

12 การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม 
มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน 

4.04 0.69 มาก 

13 การด าเนินการของสถานศึกษาสามารถด าเนินการ 
ตามแผน/ปรับตามบริบทได้อย่างเหมาะสม  

4.28 0.58 มาก 

14 การส่งเสริม สนับสนุนของเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ 
ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้  

4.36 0.61 มาก 

15 ความคุ้มค้า ประโยชน์ของการน าชุดนวัตกรรมฯ/สื่อเสริม
การเรียนรู้ไปใช้   

4.34 0.52 มาก 

 เฉล่ียรวม 4.38 0.55 มาก 

 
จากตาราง 4.10  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.38, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
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สร้างสรรค์ (IDEA  KIT) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ 
กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว  บริบท หรือ ชีวิตจริง กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม            
ให้นักเรียนมีโอกาสในการคิด ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดให้ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม (STEAM School KIT)  ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (x ̅ = 4.47, S.D. = 0.50) 
และข้อที่มีต่ าสุด คือ การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน    
(x ̅ = 4.04, S.D. = 0.69) 

 

ตาราง 4.11  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์  
 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

1 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช้งาน 

4.35 0.79 มาก 

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้งาน 

4.39 0.69 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงค านวณ 

4.48 0.54 มาก 

4 กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท 
หรือชีวิตจริง 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการคิด
ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้ 

4.47 0.54 มาก 

6 สื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอน ช่วยอ านวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

4.61 0.55 มากที่สุด 

7 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(STEAM School KIT) ช่วยสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ 

4.63 0.49 มากที่สุด 

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA KIT) ช่วยสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ 

4.65 0.48 มากที่สุด 

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ช่วยส่งเสริม
ศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด 

4.37 0.85 มาก 

10 ชุดนวัตกรรมฯ ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปใช้ ต่อยอด 

การออกแบบการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้ 
4.56 0.50 มากท่ีสุด 

11 ชุดนวัตกรรมฯ เป็นต้นแบบในการขยายผล/น าไปใช้เป็น 

แนวทางการพัฒนาครูคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

4.55 0.50 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

12 ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เข้าร่วมโครงการ 

4.48 0.67 มาก 

13 การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม 
มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน 

4.24 0.76 มาก 

14 การด าเนินการของสถานศึกษาสามารถด าเนินการ 
ตามแผน/ปรับตามบริบทได้อย่างเหมาะสม 

4.44 0.69 มาก 

15 การส่งเสริม สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้ 

4.55 0.56 มากที่สุด 

16 ความคุ้มค้า ประโยชน์ของการน าชุดนวัตกรรมฯ/สื่อเสริม 
การเรียนรู้ไปใช้ 

4.56 0.56 มากที่สุด 

17 ความเป็นไปได้ ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้กับ
สถานศึกษาอ่ืนในเขตพ้ืนที่ 

4.44 0.62 มาก 

 เฉล่ียรวม 4.49 0.61 มาก 

 
จากตาราง 4.11  การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ 

พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ( IDEA  KIT)  
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (x ̅ = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยง
กับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ ชีวิตจริงสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม (STEAM 
School KIT) ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ 
ชีวิตจริงสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม (STEAM School KIT) ช่วยส่งเสริม
ทั กษะการ เ รี ยน รู้  (x ̅ = 4.63, S.D. = 0.49, 0.52)  และข้ อที่ มี ต่ า สุ ด  คื อ  กา รด า เ นิ นกา ร                  
ของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน (x ̅ = 4.24, S.D. = 0.76) 
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ตาราง  4.12 ความคิดเห็นในการเรียนรู้จากชุดกิจกรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียน  
 

ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

1 ความเหมาะสมในการเรียนร่วมกันกับเพ่ือน/พี่ ระดับชั้นอื่น ๆ  4.55 0.70 มากที่สุด 

2 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้ 
พ่อครัวตัวน้อย 

4.20 1.03 มาก 

 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้   
เทศกาลหรรษา 

4.34 0.85 มาก 

 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้   
เฮฮากับส่ิงประดิษฐ์ 

4.43 0.81 มาก 

 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้ 
เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  

4.19 0.98 มาก 

 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้   
แบกกล้องท่องป่า 

4.06 1.05 มาก 

 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้   
ผจญภัยยามสนธยา 

4.13 1.04 มาก 

3 กิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน 
ได้ช่วยกันคิด วางแผน แก้ปัญหา และสร้างชิ้นงาน   

4.47 0.70 มาก 

4 นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว 
บริบท หรือ ชีวิตจริงหรือประสบการณ์ที่นักเรียนรู้จัก 

4.39 0.72 มาก 

5 นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทาย ที่มีโอกาสในการคิด ออกแบบ 
ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดให้   

4.58 0.63 มากที่สุด 

6 นักเรียนมีความรู้ และ เข้าใจ จากการดู คลิปวีดิทัศน์ 
ประกอบการเรียนรู้    

4.34 0.67 มาก 

7 คลิปวีดิทัศน์ประกอบการเรียนรู้ มีภาพ สีสัน ตัวอักษร 
และเสียงบรรยาย เหมาะสม 

4.41 0.67 มากที่สุด 

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(STEAM School KIT) ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า 
และสนุกสนาน  

4.61 0.62 มากที่สุด 

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA KIT) ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า 
สร้างสรรค์และสนุกสนาน 

4.65 0.58 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน (x ̅) S.D. แปลความ 

10 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ อ่านง่าย 
ได้ความรู้เพ่ิมเติม  

4.22 0.76 มาก 

11 ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ท าให้นักเรียน 
ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

4.67 0.63 มากที่สุด 

12 ครูให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
ของนักเรียน  

4.62 0.63 มากที่สุด 

13 ความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้จาก 
ชุดกิจกรรม/สื่อเสริม 

4.63 0.65 มากที่สุด 

 เฉล่ียรวม 4.42 0.76 มาก 

 
จากตาราง 4.12  ความคิดเห็นในการเรียนรู้จากชุดกิจกรรม ความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า 

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.42, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ท าให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม          
(x ̅ = 4.67, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ ( IDEA KIT)  ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า สร้างสรรค์และสนุกสนาน  (x ̅ = 4.65,          
S.D. = 0.58) และ ข้อที่มีต่ าสุด คือ นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้       
แบกกล้องท่องป่า (x ̅ = 4.06, S.D. = 1.05) 

1.5 สรุปและสะท้อนผลจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ 
เป็นการสรุปผลจากการน าเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากศึกษานิเทศก์ และ ครู ในโรงเรียน          
ที่มีผลการปฏิบัติที่ดี สรุปได้ดังน้ี 

1.5.1 การบริหารจัดการที่ดีที่ส่งผลให้ครูสามารถใช้ชุดกิจกรรมได้ครบถ้วน สรุปได้ว่า 
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีโดยใช้กระบวนการท างานเชิงระบบ คือ มีการวางแผนการด าเนินการ 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผลและสะท้อนกลับ  
     1.5.2 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และ/หรือเครือข่ายอื่น ๆ ดังน้ี  

           1) นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นระบบการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี การสร้างอาชีพให้กับครอบครัว นักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายได้เอง     
ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขในการเรียน เกิดทักษะการคิดเชิงค านวณ การแก้ปัญหา สนุกกับ      
การมาโรงเรียน มีความกระตือรือร้นในการมาโรงเรียน มั่นใจในตนเอง มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี      
มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสูงขึ้น 
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 2) ครู คือ แบ่งเบาภาระการเตรียมการสอนของครู บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น     
สะดวกขึ้น เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างครูและผู้บริหาร ครูมีความสุขในการท างาน โรงเรียนมีส่วนร่วม       
กับชุมชน สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด พัฒนาครูสู่ พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน          
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น       
คละวิชา โดยใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างครูในโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนเครือข่ายชุมชนวิชาชีพครู  เกิดการพัฒนา           
การจัดการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC ครูสามารถศึกษาต่อยอดกิจกรรมและสร้างงานวิจัย   
ในชั้นเรียนได้ ช่วยลดเวลาการท างาน ภาระของครูที่จะต้องมีหลายหน้าที่ , ได้วิธีการ ทักษะ เทคนิค 
มาช่วยการสอนของครูเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ครูปฏิบัติภารกิจการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 3) ผู้บริหาร และสถานศึกษา คือ ได้แนวทางที่ได้ศึกษาต่อยอดในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสู่ความยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาที่ชัดเจนในการมุ่งพัฒนาผู้เรียน      
เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ พัฒนาครูทั้งระบบในการเรียนรู้ ปรับวิธีสอน พัฒนาห้องเรียนทุกห้อง
ของโรงเรียน ให้เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาสร้างเครือข่ายร่วมกัน         
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.5.3  ศึกษานิเทศก์ มีความคิดเห็น ได้ดังน้ี  
  1) กิจกรรมท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ มีความสุขในการท ากิจกรรม มีความมุ่งมั่น
และตั้งใจในการท างาน 

2) กิจกรรมท าให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา 
3) กิจกรรมท าให้นักเรียนมีการเรียนรู้อย่างบูรณาการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน 
4) ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีความตื่นตัวในการจัดกิจกรรม ดีมาก 
5) ควรมีการขยายเครือข่าย จ านวน โรงเรียนในการบริการจัดการโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ  
6) เป็นโครงการที่ดีมากให้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7) ลดชั่วโมงสอนให้กับครู เพราะเป็นหลักสูตรคละช้ัน และคละวิชา 
8) การพัฒนาลงสู่นักเรียนได้เห็นเป็นเชิงประจักษ ์
9) ควรมีการต่อยอดโครงการลงสู่โรงเรียนเดิมเพ่ือการพัฒนาที่ต่อเน่ือง 
10) ควรมีการขยายผลโครงการให้ครบทุกโรงเรียน 
11) นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
12) นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
13) กระบวนการท างานกลุ่มท าให้เกิดความส าเร็จ 
14) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน     

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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15) ชุดนวัตกรรม หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อวีดิทัศน์น าไปใช้
ได้ง่าย ช่วยอ านวยความสะดวกให้ครูได้ 

16) กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัวของนักเรียนและโรงเรียนสามารถ
ปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน 

17) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร 

18) นักเรียนได้ฝึกทักษะตามแนวคิดเชิงค านวณโดยการลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ  
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชา

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียน  
ขนาดเล็ก ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) เพ่ือประเมินความพร้อมของบุคลากร ส่ือ อุปกรณ์  
และแนวทาง/วิธีการที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้ส่ือ และความคิดเห็นต่อโครงการ 
3) เพ่ือติดตามการใช้ชุดนวัตกรรมและสื่อวีดิทัศน์ และศึกษาผลที่เกิดกับครู ผู้เรียน และ 4) เพ่ือสรุป
สะท้อนผลการใช้ชุดนวัตกรรมและติดตามผล โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการ
พัฒนา จ านวน 246 โรง จาก 113 เขตพ้ืนที่ 5 ภูมิภาค  แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนย่อยที่ 1 การเตรียมการและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอน
ย่อยที่ 2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ         
ด้านแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประกอบชุดกิจกรรมการเ รียนรู้แบบบูรณาการส าหรับนักเ รียนชั้นประถม ศึกษาปีที่  1 -3                
และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 แต่ละชุดจัดท าในรูปแบบเอกสาร ไฟล์ pdf. ประกอบด้วย คู่มือครู   
และคลิปวีดิทัศน์ โดยในแต่ละระดับชั้น มีองค์ประกอบของชุดกิจกิจกรรม ประกอบด้วย 1) คู่มือครู 
ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือ หน่วยการเรียนรู้และแผนหน่วยย่อย  
แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ ไฟล์วีดิทัศน์ประกอบ    
การเรียนการสอนระดับละ 1 ไฟล์ รวม 2 ไฟล์ 2) แผนหน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็น ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และไฟล์วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมฯ แบ่งเป็น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะเป็นตรวจสอบรายการ สถานภาพ ภูมิภาค หน่วยการเรียนรู้ที่ใช้    
และตอนที่ 2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบของชุดกิจกรรม  แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และขัน้ตอนย่อยที่ 3 การสร้างสื่อวีดิทัศน์ ประกอบ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ แนวคิดเชิงค านวณรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คลิปวีดิทัศน์ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ประกอบด้วย คู่มือครู หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ และ การสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   
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ขั้นตอนที่ 2  การจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ 
ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นการจัดหาและ
น าเสนอสื่อการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม ฯ  และส่งมอบให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 1)  สื่อชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT 2) ชุดโครงสร้าง
พ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+, ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ IDEA KIT 630+ และ 3) ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด Bright 
ฉลาดเรียนรู้    

ขั้นตอนที่ 3  การสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
แนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้นตอนย่อยที่ 1 การสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนออนไลน์ ขั้นตอนย่อยที่ 2 การพัฒนาครูโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบประเมินผลระยะที่ 1 การประชุม
ชี้แจงโครงการ  2) แบบประเมินผลโครงการระยะที่ 2 การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3) แบบประเมินผล
โครงการระยะที่ 3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลและสรุปโครงการ  4) แบบประเมิน  
ความคิดเห็นเก่ียวกับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และ 5) แบบประเมินความเหมาะสม     
ของชุดกิจกรรมฯ  

การด าเนินการพัฒนาครู แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศและชี้แจงโครงการ   
วันที 19 ธันวาคม 2563 ระยะที่ 2 การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 30 มกราคม 2564 และ   
ระยะที่ 3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลและสรุปโครงการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564    
ผ่านระบบออนไลน์  ด้วย Facebook live ในกลุ่ม OBIC IS จากน้ัน วิ เคราะห์ข้อมูล โดยใช้             
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และการวิเคราะห์ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการด าเนินการ  
การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการใช้ชุดกิจกรรม     

การเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในคร้ังน้ี เป็นการพัฒนาครู โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณ    
บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สรุปผลได้ดังน้ี  

1. ผลการสร้างสื่อวีดิทัศน์ส าหรับการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ด้วยการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นชุดกิจกรรมบูรณาการแบบคละชั้น และคละวิชา 
แบ่งเป็น 2 ชุดกิจกรรม คือ  
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   1.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณการตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ชุด ดังน้ี  

  1.1.1 ชุดบูรณาการคละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมฯ คือ  1) คู่มือครู ประกอบด้วย          
ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 เร่ือง/แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1         
พ่อครัวตัวน้อย 18 ชั่วโมง ประกอบด้วย เมนูอาหารคาว 6 ชั่วโมง เมนูอาหารหวาน 6 ชั่วโมง        
เมนูเคร่ืองดื่ม 6 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทศกาลหรรษา 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย ลอยกระทง
มหัศจรรย์ 9 ชั่วโมง สุขสันต์วันกีฬาสี 6 ชั่วโมง กิจกรรมดี ๆ ในวันเด็ก 9 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย ฮัลโหล โทรศัพท์ 6 ชั่วโมง รถแข่งพลังแม่เหล็ก           
6 ชั่วโมง ผ้ากันเปื้อนจากวัสดุเหลือใช้  9 ชั่วโมง สวนสนุกในฝัน 9 ชั่วโมง และไฟล์วีดิทัศน์ คู่มือครู     
1 ไฟล์ แผนการจัดการเรียนรู้ 10 ไฟล์ รวม 11 ไฟล์ 

1.1.2 ชุดบูรณาการคละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 บูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีองค์ประกอบของชุดกิจกรรมฯ คือ  1) คู่มือครู ประกอบด้วย           
ความเป็นมาของโครงการ แนวทางการใช้คู่มือ หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  
ประกอบด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ 10 เร่ือง/แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1     
เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย ร้านอาหารต้านโควิด 8 ชั่วโมง ธุรกิจเวชภัณฑ์          
ทางการแพทย์ 8 ชั่วโมง ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบกกล้อง     
ท่องป่า 21 ชั่วโมง ประกอบด้วย ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 7 ชั่วโมง ทุกสิ่งสรรพล้วนพันเก่ียว    
7 ชั่วโมง เรียนรู้หินในถิ่นเรา 7 ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่  3 ผจญภัยยามสนธยา 30 ชั่วโมง 
ประกอบด้วยส่องสว่างน าทางไป 9 ชั่วโมง เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม 9 ชั่วโมง แหงนหน้าชมฟ้าหาดวงดารา 
6 ชั่วโมง สร้างท้องฟ้าจ าลองอย่างง่ายด้วยตัวเอง  6 ชั่วโมง และไฟล์วีดิทัศน์ คู่มือครู 1 ไฟล์       
แผนการจัดการเรียนรู้ 10 ไฟล์ รวม 11 ไฟล์ 

  1.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของครู เก่ียวกับความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียน  
ขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.45, S.D. = 0.57) 
และเมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงจากมากไปน้อย คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย 
ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.55, S.D. = 0.60) แปลผลได้ว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด, กิจกรรมการเรียนการสอน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สอดคล้อง
เหมาะสมกับแนวคิด STEAM Education ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.53, S.D. = 0.54) , สาระการเรียนรู้ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับแนวคิด STEAM Education 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.52) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมากที่สุด, สื่อการเรียนการสอน 
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เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ          
(x ̅ = 4.52, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่า อยู่ ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ และ อยู่ในระดับมาก        
เรียงจากมากไปน้อย คือ ค าชี้แจงส าหรับครูและแนวปฏิบัติกิจกรรมในชุดกิจกรรมระบุหน้าที่         
ของครูผู้สอนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.46, S.D. = 0.65) 
แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก, คลิปประกอบการสอน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ความเหมาะสม
ของภาพ ขนาดอักษร สีสัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.45, S.D. = 0.54) แปลผลได้ว่าอยู่ในระดับมาก, 
การวัดและประเมินผล เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ เกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.42, S.D. = 0.58) แปลผลได้ว่าอยู่ในระดับมาก        
และชื่อชุดกิจกรรมมีความน่าสนใจ สอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.41, 
S.D. = 0.63) แปลผลได้ว่า อยู่ในระดับมาก 

2. ผลการจัดหาสื่อ วัสดุประกอบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวคิดเชิงค านวณ ร่วมกับ
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ประกอบด้วย 1) สื่อชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม STEAM SCHOOL KIT 2) ชุดโครงสร้าง
พ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ IDEA KIT 580+, ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ IDEA KIT 630+ และ 3) ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิด Bright 
ฉลาดเรียนรู้    
  3. ผลการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ ในโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว จ านวน 246 แห่ง  
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
โดยด าเนินการพัฒนาครู ด้วยการอบรมการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 3 ระยะ สรุปผล      
การด าเนินการ ดังน้ี  
              3.1 ระยะที่ 1 การปฐมนิเทศและชี้แจงโครงการ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่     
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.69 และ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ มากที่สุด       
คิดเป็นร้อย 42.94 รองลงมา คือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 20.86 ส่วน ความพร้อมของบุคลากร     
สื่ออุปกรณ์ และแนวทาง/วิธีการ ที่โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็น
ต่อโครงการ พบว่า ความพร้อมของบุคลากร สื่ออุปกรณ์ และแนวทาง/วิธีการ ที่โรงเรียนจะจัด      
การเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็นต่อโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (x ̅= 4.06, 
S.D. = 0.70) ด้านที่มีค่ามากที่สุด คือ ความคิดเห็นต่อโครงการ (x ̅= 4.19, S.D. = 0.65) รองลงมา
คือ ดา้นวิธีการจัดการเรียนรู้  (x ̅= 4.00, S.D. = 0.68) และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านความพร้อม   
ของสถานศึกษา (x ̅ = 3.99, S.D. = 0.77)  

   3.2 ระยะที่ 2 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นครู  
คิดเป็นร้อยละ 76.80 และ อยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด คิดเป็นร้อย 54.70               
ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก        
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(x ̅ = 4.41, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (x ̅ = 4.53, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ประโยชน์และแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถานศึกษา และประโยชน์และ
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถาน ศึกษา        
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x ̅ = 4.52, S.D. = 0.56 และ x ̅ = 4.52, S.D. = 0.53) ส่วนข้อที่มีค่าต่ าสุด คือ     
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ระยะที่ 2 (x ̅ = 4.24, S.D. = 0.57) 

3.3 ระยะที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและประกวดโรงเรียน Best Practice ระดับประเทศ 
พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เป็น ครู คิดเป็นร้อยละ 88.50 และ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
มากที่สุด คิดเป็นร้อย 54.70 และสรุปผลการด าเนินโครงการรายด้าน สรุปได้ดังน้ี 

     3.3.1 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสรุปและสะท้อนผลโครงการ  พบว่า         
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.62, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภาพรวมตลอดโครงการ  (x ̅ = 4.67, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ กิจกรรมภาคเช้า            
(x ̅ = 4.61, S.D. = 0.55) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อมีค่า เฉลี่ยสู งสุดคือ ประโยชน์             
และแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ พัฒนา และต่อยอดการด าเนินการของสถานศึกษา         
(x ̅ = 4.70, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการ (x ̅ = 4.69,           
S.D. = 0.52) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะที่ 3 (x ̅ = 4.51, S.D. = 0.62)  

 3.3.2 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.38, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ( IDEA KIT)  
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยง
กับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ ชีวิตจริง กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการคิด 
ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนดให้ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม (STEAM 
School KIT)  ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (x ̅ = 4.47, S.D.= 0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ             
การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม มีแผน/ปฏิทิน ท่ีชัดเจน  (x ̅ = 4.04, S.D. = 
0.69) 

   3.3.3 การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ พบว่า   
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.49, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์ ( IDEA KIT)          
ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (x ̅ = 4.65, S.D. = 0.48) รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยง
กับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ ชีวิตจริงสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม (STEAM 
School KIT) ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท       
หรือ ชีวิตจริงสื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( STEAM School KIT)           
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ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (x ̅ = 4.63, S.D. = 0.49, 0.52)  และ ข้อที่มีต่ าสุด คือ การด าเนินการ
ของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน (x ̅ = 4.24, S.D. = 0.76) 

3.3.4 ความคิดเห็นในการเรียนรู้จากชุดกิจกรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (x ̅= 4.42, S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ท าให้นักเรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม         
(x ̅= 4.67, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ ( IDEA KIT)  ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า สร้างสรรค์และสนุกสนาน  (x ̅= 4.65,           
S.D. = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้         
แบกกล้องท่องป่า (x ̅ = 4.06, S.D. = 1.05) 

4. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการด าเนินโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือ          
ของหน่วยงานสองหน่วยงาน คือ สถาบันฝ่ายผลิตครู ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา        
และหน่วยงานผู้ใช้ครู ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณบูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว ประจ าปีงบประมาณ 2564      
พบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

      4.1 ปัญหา/อุปสรรค จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพครู ในคร้ังน้ีมุ่งเน้นการพัฒนา  
ด้านการจัดการเรียนรู้ได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะการจัดชุดกิจกรรมการเรียนรู้            
ซึ่งประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียน รู้ ได้อย่างครบถ้วน          
แต่เน่ืองจากข้อจ ากัดเร่ืองงบประมาณ ในการน าสู่การปฏิบัติรวมทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของ      
โรคโควิด-19 จึงปรับเป็นการจัดการประชุม/อบรมแบบออนไลน์ด้วย Facebook Live สรุปปัญหา 
อุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาครู ดังน้ี 

4.1.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ท าให้การติดต่อสื่อสารติดขัด 
บางโรงเรียนไม่ได้รับการประสานงานจากเขตพ้ืนที่  หรือได้รับการประสานที่ค่อนข้างช้า ส่งผลให้
หน่วยพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้องช้ีแจง และสร้างความเข้าใจเพิ่มเติม  

4.1.2 ด้านงบประมาณ เน่ืองจากข้อตกลงความร่วมมือประมาณค่าใช้จ่ายเฉพาะ    
ในการจัดท าชุดสื่อวีดทิัศน์ และสื่อการเรียนรู้ แต่รายละเอียดในการท างาน ต้องประสานความร่วมมือ
เพ่ือคุณภาพของงานจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนขนาดเล็ก และเพ่ือให้เกิดคุณภาพต่อโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแท้จริง จึงออกแบบการอบรม
เป็น 3 ระยะ ท าให้ต้องมีภาระงานและค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน  

4.1.3 การจัดท าสารสนเทศ โดยเฉพาะข้อมูลครูที่เข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัย   
ต้องออกแบบและด าเนินการเองเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน 
หากมีการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด จะด าเนินการได้อย่างครบถ้วนมากกว่า  

4.1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ มีข้ันตอนมาก และล่าช้ากว่าก าหนด  
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4.2. ข้อเสนอแนะ  
4.2.1 โครงการน้ีเป็นการพัฒนาด้านงานวิชาการ คือการพัฒนาด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จ าเป็นที่ต้องจัดทรัพยากร
การเรียนรู้ที่ครบถ้วน ได้แก่ คู่มือครู หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ทั้งในลักษณะ    
ของเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ครูสามารถน าไปปรับใช้ได้ตามบริบท ส่งผลต่อคุณภาพ    
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการพัฒนาวิชาชีพครู  

4.2.2 การน าโครงการสู่การปฏิบัติ คือ การจัดการเรียนรู้ของครู ที่บูรณาการแนวคิด
เชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ในการน าสู่การปฏิบัติ ทั้งในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน จะส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพครู และการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
ดังน้ัน การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อความประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.2.3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พัฒนาขึ้น         
จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณน้ัน ควรมีการก ากับ 
ติดตามการใช้ประโยชน์ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนๆ และระดับชั้น
อ่ืน ๆ ต่อไป  

4.2.4 ควรมีการขยายผลสู่โรงเรียนขนาดเล็ก อ่ืน ๆ ให้ครบทุกเขตพ้ืนที่ และ
ออกแบบการนิเทศ ติดตามจากเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน      
ของครูต่อไป 

4.2.5 ควรออกแบบการพัฒนาครูตามแนวคิดเชิงค านวณ โดยใช้ชุดกิจกรรม        
การเรียนรู้ฯ จากโครงการน้ีเป็นต้นแบบในการพัฒนาครูในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป  

4.2.6 โครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีโจทย์ ทิศทาง       
ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูของหน่วยงานผู้ใช้ครูที่มีความชัดเจน ในลักษณะเช่นน้ี         
เป็นโครงการที่ดีมากและส่งผลต่อคุณภาพของครูอย่างแท้จริง ควรมีโครงการที่เป็นความร่วมมือ      
ในลักษณะเช่นน้ีกับสถาบันฝ่ายผลิตครูต่อไป 

 5. การสรุปและสะท้อนผลจากการด าเนินการพัฒนาครู ซึ่งมีผู้เก่ียวข้อง คือ ศึกษานิเทศก์ 
จากเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ครู ผู้บริหาร จากสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังน้ี  

5.1 ผลที่เกิดขึ้นนักเรียน ที่ได้เรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิด    
เชิงค านวณ พบว่า สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้แก่ การก าหนดจุดมุ่งหมาย       
การวางแผน การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใชความรู้ในชีวิตประจ าวั น 
และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการน าไปใช้สร้างอาชีพให้ครอบครัวได้ นอกจากน้ียังสามารถพัฒนา
พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ดีในการเรียน คือ การเป็นผู้น าผู้ตาม การสื่อสาร ความมั่นใจในตนเอง 
และมีความกระตือรือร้นที่จะมาโรงเรียน เกิดความสุขในการเรียน 
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5.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู ที่ใช้ชุดชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ 
พบว่า ช่วยลดภาระ ลดเวลาในการท างาน แบ่งเบาภาระการเตรียมการสอนของครู เป็นเคร่ืองมือ    
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัดและมีประสิทธิภาพ เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับ
เพ่ือครูในโรงเรียน ผู้บริหาร และ ชุมชน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดกิจกรรมและสร้างงานวิจัย            
ในชั้นเรียนได้  

5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ที่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ พบว่า เกิดกระบวนการท างานเชิงระบบในการวางแผน            
การด าเนินการ การก ากับติดตาม และการสะท้อนผลเพ่ือพัฒนา ได้แนวทางในการต่อยอดการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสู่ความยั่งยืน มีภาพการบริหารจัดการที่ชัดเจน และเป็นแนวทางในการพัฒนาครู       
ทั้งระบบในการเรียนรู้ ปรับวิธีสอน พัฒนาห้องเรียนทุกห้องในโรงเรียน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริม   
การเรียนรู้ของนักเรียน และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  

5.4 ผลที่ เ กิดขึ้นกับศึกษานิเทศก์ ผู้ที่ เป็นผู้ประสานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้ค าแนะน าให้เกิดการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       
บูรณาการตามแนวคิดเชิงค านวณ พบว่า ศึกษานิเทศก์มีให้ข้อสรุปและสะท้อนผลว่า โครงการน้ีส่งผล       
ต่อผู้เรียน คือ ท าให้นักเรียนมีความตั้งใจ มีความสุขในการท ากิจกรรมมาก มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ   
ในการท างาน ทักษะตามแนวคิดเชิงค านวณโดยการลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้     
ที่เป็นระบบ ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เรียนรู้อย่าง
บูรณาการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  กระบวนการท างานกลุ่มท าให้เกิดความส าเร็จ  
และเห็นว่าครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความตื่นตัว ลดชั่วโมงสอนให้กับครู เพราะหลักสูตรคละชั้น        
และคละวิชา ชุดนวัตกรรม หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อวีดิทัศน์น าไปใช้ได้ง่าย 
ช่วยอ านวยความสะดวกให้ครูได้ กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัวของนักเรียนและโรงเรียน
สามารถปรับใช้ได้ตามบริบทของโรงเรียน และมีความข้อเสนอแนะต่อการด าเนินโครงการ สรุปได้ว่า 
ควรมีการต่อยอดโครงการลงสู่โรงเรียนเดิมเพ่ือการพัฒนาที่ต่อเน่ือง ควรมีการขยายผลโครงการฯ    
ให้ครบทุกโรงเรียน เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนได้เห็นผลเป็นเชิงประจักษ์  
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

 

 

คู่มือครู 

 

https://drive.google.com/drive/u/2/fold

ers/167amHlBqaV0Sm17qnHYk-

rQQypJrgM_l 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อครัวตัวน้อย จ านวน 18 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
เมนูอาหารคาว 

https://drive.google.com/drive/folders/1

xnXxeIKFABMO4p0bajejUP8RZdk3RX7T?

usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เมนูขนมหวาน 

https://drive.google.com/drive/folders/1

I2KeQY42pE0EXMqMNleKzc044j_SJ3cl?u

sp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

เมนูเคร่ืองดื่ม 

https://drive.google.com/drive/folders/1

sZEz5dxgCnqP-

lvIVGZYKA38jRGtRkB9?usp=sharing 

 
  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/167amHlBqaV0Sm17qnHYk-rQQypJrgM_l
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/167amHlBqaV0Sm17qnHYk-rQQypJrgM_l
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/167amHlBqaV0Sm17qnHYk-rQQypJrgM_l
https://drive.google.com/drive/folders/1xnXxeIKFABMO4p0bajejUP8RZdk3RX7T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xnXxeIKFABMO4p0bajejUP8RZdk3RX7T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xnXxeIKFABMO4p0bajejUP8RZdk3RX7T?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I2KeQY42pE0EXMqMNleKzc044j_SJ3cl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I2KeQY42pE0EXMqMNleKzc044j_SJ3cl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I2KeQY42pE0EXMqMNleKzc044j_SJ3cl?usp=sharing
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เทศกาลหรรษา  จ านวน 24 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ลอยกระทงมหัศจรรย์ 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1WxJ3UJlg-Qw3ds7JNmn2CElQd9P7-

cw6?usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

สุขสันต์วันกีฬาสี 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1BgLLqNXi4ISNWlAb-QsJSP-

wEQjI2966?usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  
กิจกรรมดี ๆ ในวันเด็ก 

https://drive.google.com/drive/folder

s/1LZeKbJNHl7ofJLmK4u_Ml8hXJQJef

Z0R?usp=sharing 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เฮฮากับส่ิงประดิษฐ์  จ านวน 30 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ฮัลโหล โทรศัพท์ 

https://drive.google.com/drive/folders/

1z1d4Ki8euPv26prFNWkGYgTDOFYAeIB

W?usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รถแข่งพลังแม่เหล็ก 

https://drive.google.com/drive/folders/

1UIfZTRVTi2cYtR238d0OlfVPQR0WjEej?

usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

ผ้ากันเปื้อนจากวัสดุเหลือใช้ 

https://drive.google.com/drive/folders/

163hRDi6WZU2ettKegJDeqqvCp0LJBlrg

?usp=sharing 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

สวนสนุกในฝัน 

https://drive.google.com/drive/folders/

1j9KvuWkKBaSlDpIozJrL-CiFgNeS-

XjP?usp=sharing 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

 

คู่มือครู 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1

FwM8meBS01Tfcnyr6BAxd-

wnzbeDl08r?usp=sharing 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน จ านวน 24 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ร้านอาหารต้านโควิด 

https://drive.google.com/drive/folders/1

n4zf6Tx4ywZ9aehdWufdLb6EtywHs7zY?

usp=sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

ธุรกิจเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1

mi2t-

epHGGPUO0Jwd6tSc4vacUn8_6UX?usp=

sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

ธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

https://drive.google.com/drive/folders/1

WkF-0l1gLEv-

Ymgnr3YKkTWb8oEoveCW?usp=sharing 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ต่อ) 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบกกล้องท่องป่า จ านวน 21 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

https://drive.google.com/drive/folders/1

GjvQeVWEgdnX34Wfb06MafZUjwbk5F_Z

?usp=sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

ทุกสิ่งสรรพล้วนพันเก่ียว 

https://drive.google.com/drive/folders/1

c9kP-

rczuv9Z6h6RZ4aeaj3BLN2AugcC?usp=sh

aring 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

เรียนรู้หินในถิ่นเรา 

https://drive.google.com/drive/folders/1

8MWGeuiIboVFYR0HiROhroD1rz5f7oXo?

usp=sharing 
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

เนื้อหา ลิงก์ QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แบกกล้องท่องป่า จ านวน 30 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

ส่องสว่างน าทางไป 

https://drive.google.com/drive/folders/1

O0sb8FgbR5SKtBmo_uWrpGta6OOnQd5

4?usp=sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

เคลื่อนย้ายต้นไม้ล้ม 

https://drive.google.com/drive/folders/1

baDzT4xNI9jPxgO8Qs6RqnS-

iVEpOLzv?usp=sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

แหงนหน้ามองฟ้าหาดวงดารา 

https://drive.google.com/drive/folders/1

x6C1QH7_7nwogQRXWft6rbJgAnMXyzm

E?usp=sharing 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

สร้างท้องฟ้าจ าลองอย่างง่าย
ด้วยตนเอง 

https://drive.google.com/drive/folders/1

Vrl6ISEbFNZyJ686PqrR9SJG-

KoaOkin?usp=sharing 
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ตัวอย่าง หน่วยการเรียนรู้  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อครัวตัวน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เมนูอาหารคาว 
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ตัวอย่าง ไฟล์วีดิทัศน์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อครัวตัวน้อย : เมนูอาหารคาว (6 ชั่วโมง) 
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แบบประเมินผล 

การอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคดิเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ระยะที่ 1 เตรียมการ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 สถานภาพ 

 O ครู  O ผู้บริหารสถานศึกษา  O ศึกษานิเทศก์  O อ่ืน ๆ ..................................ระบ ุ

 สังกัด สพป. ................................เขต ..................... 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อ ความพร้อมของบุคลากร สื่ออุปกรณ์  และแนวทาง/วิธีการ ที่โรงเรียน      
จะจัดการเรียนการสอนเพ่ือการใช้สื่อ และความคิดเห็นต่อโครงการ  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านความพร้อมของสถานศึกษา 

1 ความพร้อมด้านบุคลากรครู ผู้รับผิดชอบ 

(คณิตศาสตร์ และ/หรือ วิทยาศาสตร์) 
     

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการจัดการเรียนรู้ 
แบบคละชั้น 

     

3 ความรู้ ความเข้าของครู ในการจัดการเรียนรู้ 

แบบบูรณาการ 

     

4 ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ 

โปรเจกเตอร์ ทีวี  
     

5 ความพร้อมของสถานที่ หรือห้องเรียน 

ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบคละช้ัน 

และคละวิชา  

     

6 ความพร้อมของการบริหารจัดการ การวางแผน 

การน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ ไปใช้  
     

7 ความพร้อมของนักเรียน ในการเรียนรู้      
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านวิธีการจัดการเรียนรู้ 
8 ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 

และการเรียนการสอน 

     

9 การมอบหมายภาระงานให้มีผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งก าหนดบทบาทหน้าที่  
     

10 โอกาสในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ที่สามารถจัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ 
และ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่โครงการก าหนด  

     

11 การปรับตารางสอน/แผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ แทนการเรียน 

การสอนที่โรงเรียนก าหนดไว้เดิม  

     

12 รูปแบบของการจัดตารางสอน โดยการปรับ 

เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
เช่น วันจันทร์ ช่วงชั้นจัดเป็นชั่วโมงบูรณาการ 3 

ชั่วโมง หรือ 2 ชั่วโมง เป็นต้น 

     

13 รูปแบบของการจัดตารางสอน จัดตามตารางสอน
ปกติโดยสอนในชั่วโมงคณิตศาสตร์ หรือ 
วิทยาศาสตร์  

     

ด้านความคิดเห็นต่อโครงการ 

14 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการ ระยะที่ 1  

     

15 ความเหมาะสมของคู่มือประกอบการ 

ใช้ชุดกิจกรรมฯ 

     

16 ความเหมาะสมของหน่วยการเรียนรู้และ 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

     

17 ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอประกอบการเรียน 

การสอน 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

18 ความเหมาะสมของสื่อเสริมการเรียนรู้ 

ตามความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของนักเรียน 

(ท่ีโรงเรียนได้รับ) 

     

19 ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและการด าเนินการ 

ของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
     

20 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการความร่วมมือของ 
สพฐ.และหน่วยงานทางการศึกษา (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา) 

     

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบประเมินผล 

การอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคดิเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ระยะที่ 2 การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ : วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 สถานภาพ 

 O ครู  O ผู้บริหารสถานศึกษา  O ศึกษานิเทศก์  O อ่ืน ๆ ......ระบ ุ

 สังกัด สพป. ................................เขต ............... 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1 ความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ที่ได้รับการคัดเลือก  
     

2 ความเหมาะสมของกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอผลงานของสถานศึกษา  

     

3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 

น าเสนอผลงาน  
     

4 ประโยชน์และแนวทางในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ทีพั่ฒนา และต่อยอด 

การด าเนินการของสถานศึกษา 

     

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 

ด าเนินโครงการ ระยะที่ 2  

     

6 ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและการ
ด าเนินการของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

     

7 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่ม
ชุมชนทางวิชาชีพครู กลุ่ม Facebook  
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

8 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่ม
ชุมชนทางวิชาชีพครู กลุ่ม Line  

     

9 กิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน 

การด าเนินงานตามโครงการ ในกลุ่มชุมชน
ทางวิชาชีพครู กลุ่ม Facebook , Line 

     

10  ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

     

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบประเมินผล 

การอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคดิเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ระยะที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและประกวดโรงเรียน Best Practice ระดับประเทศ 

: วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 สถานภาพ 

 O ครู  O ผู้บริหารสถานศึกษา  O ศึกษานิเทศก์  O อ่ืน ๆ ......ระบ ุ

 สังกัด สพป. ................................เขต ............... 
 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการฯ    

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 กิจกรรมภาคเช้า 

1 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการบรรยายพิเศษของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

     

2 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการบรรยาย เร่ือง แนวทางการพัฒนา
คุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียน 

ควบรวมแล้ว  

     

3 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการบรรยาย เร่ือง ภาพความส าเร็จ 

ของการด าเนินโครงการ 

     

4 ความเหมาะสมของศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการ
คัดเลือก น าเสนอผลงานการนิเทศ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ 

ที่ได้รับจากการสรุป สะท้อนผลจากการนิเทศ 
ตดิตาม ของศึกษานิเทศก์  

     

กิจกรรมภาคบ่าย  
6 ความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ที่ได้รับการคัดเลือก  
     

7 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ 

ที่ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

น าเสนอผลงานของสถานศึกษา  

     

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ สรุป สะท้อนผล 

การน าเสนอ และการด าเนินงานของโครงการ  
     

9 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 

น าเสนอผลงาน  
     

10 ความเหมาะสมของระยะเวลา 

ในการด าเนินโครงการ ระยะที่ 3 

     

ภาพรวมตลอดโครงการ  
11 ประโยชน์และแนวทางในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ที่พัฒนา และต่อยอด 

การด าเนินการของสถานศึกษา 

     

12 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มชุมชน
ทางวิชาชีพครู กลุ่ม Facebook ตลอดระเวลา
การด าเนินการของโครงการ 

     

13 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสื่อสาร 

ในกลุ่มชุมชนทางวิชาชีพครู กลุ่ม Line 

ตลอดโครงการ  

     

14 กิจกรรมกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน 

การด าเนินงานตามโครงการ ในกลุ่มชุมชน 

ทางวิชาชีพครู กลุ่ม Facebook , Line 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

15 ความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 

จากการสรุป สะท้อนผลจากการนิเทศ ติดตาม 
ของศึกษานิเทศก์  

     

16 ประโยชน์และการน าไปใช้ จากการด าเนินงาน
โครงการน้ี ส าหรับครูผู้สอน ด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดเชิงค านวณ    

     

17 ประโยชน์และการน าไปใช้ จากการด าเนินงาน
โครงการน้ี ส าหรับครู ด้านสื่อเสริมการเรียนรู้ 
ตามแนวคิดเชิงค านวณ  

     

18 ประโยชน์และการน าไปใช้ จากการด าเนินงาน
โครงการน้ี ส าหรับสถานศึกษา ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 

เชิงค านวณ  

     

19 ความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินงาน 

ของโครงการ ฯ  
     

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมบูรณาการ แนวคิดเชิงค านวณ 
รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว  
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  
 สถานภาพ   

o ครู 
o ผู้บริหารสถานสถานศึกษา 

 สังกัด        เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา............................................ เขต ......................... 
 

จัดการเรียนการสอนระดับ / หน่วยการเรียนรู้ (เลือกประเมินครั้งละ 1 หน่วย) 
 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง พ่อครัวตัวน้อย  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง เทศกาลหรรษา 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 
 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เร่ือง แบกกล้องท่องป่า 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เร่ือง ตามล่าหาดวงดาว 
 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเหมาะสมตามความคิดเห็นของท่าน 

    มากที่สุด 

ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ชื่อชุดกิจกรรม 1.1  มีความน่าสนใจ สอดคล้องและเหมาะสมกับเน้ือหา       

2. เป้าหมายการเรียนรู้ 2.1  เป้าหมายการเรียนรู้สอดคล้องเหมาะสม 

กับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน/คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
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ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

3. ค าช้ีแจงส าหรับครู 

และแนวปฏิบัติกิจกรรม 

ในชุดกิจกรรม 

3.1 บทบาทของครูผู้สอนสามารถกระตุ้นให้นักเรียน 

เกิดความสนใจ อยากเรียนรู้ 

     

3.2 ระบุหน้าที่ของครูผู้สอนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอ
ส าหรับการจัดกิจกรรมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ
บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

3.3 ระบุสิ่งที่ครูผู้สอนต้องเตรียมในการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้ละเอียดครบถ้วน 

     

4. ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน
และแนวปฏิบัติกิจกรรมใน
ชุดกิจกรรม 

4.1 ค าแนะน าในการปฏิบัติชัดเจน      

4.2 ระบุกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติได้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

     

4.3 ระบุหน้าที่ของนักเรียนได้ละเอียดครบถ้วนเพียงพอ
ส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

5. แผนการจัดการเรียนรู้ 5.1 มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ 
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรุงปรุง พ.ศ.2560)  

     

5.2 กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้      

5.3 สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
ผู้เรียน 

     

5.4 กิจกรรมการเรียนรู้มีความหลากหลาย ส่งเสริม
ทักษะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

5.5 กิจกรรมครอบคลุมสาระการเรียนรู้      

5.6 กิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับแนวคิด 

เชิงค านวณ 

     

5.7 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเหมาะสมต่อการเรียน
ในแต่ละหน่วยย่อย   
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ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

6. สาระการเรียนรู้ 6.1 สาระการเรียนมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ ตัวชี้วัด 

     

6.2 สาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
STEAM Education 

     

7. สื่อการเรียนการสอน 7.1 ค าแนะน าในการใช้สื่อมีความชัดเจน เข้าใจง่าย      

7.2 สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด       

7.3 สอดคล้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้      

7.4 เหมาะสมกับระดับชั้น       

7.5 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอด 
และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

7.6 ช่วยพัฒนาด้านความรู้ ทักษะการเรียนรู้       

7.7 ช่วยให้ผู้เรียนรู้วิธีการใช้สือ่และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  

     

8. กิจกรรมการเรียน 

การสอน 

8.1 สอดคล้องเหมาะสมกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรู้ 

     

8.2 สอดคล้องเหมาะสมกับแนวคิด STEAM Education      

8.3 สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนด      

9. การวัดและประเมินผล 9.1 วิธีการวัดครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้      

9.2 การวัดและประเมินผลตรงกับลักษณะของแนวคิด
เชิงค านวณ 

     

9.3 เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

     

9.4 เกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินผลครอบคลุมจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

     

9.5 วัดและประเมินผลเน้นการประเมินตามสภาพจริง      
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ประเด็นการประเมิน รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

10. คลิปประกอบการสอน 10.1 ความเหมาะสมของภาพ ขนาดอักษร สีสรร      

10.2 ความเหมาะสมของเสียงประกอบคลิป      

10.3 การน าเสนอขั้นตอนการจัดการเรียนในแต่ละ EP       

10.4 เน้ือหาสาระในคลิปสอดคล้องกับกิจกรรม      

10.5 คลิปการสอน ช่วยครูในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้   

     

รวมคะแนน      

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เชี่ยวชาญ 

                                               (................................................................) 

                                      ต าแหน่ง....................................................................... 

 

หมายเหตุ  ระดับ  5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

  ระดับ  4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 

  ระดับ  3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
  ระดับ  2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 

  ระดับ  1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
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แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ส าหรับ ศึกษานิเทศก์ 
“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

1. โรงเรียน .........................................สังกัด ............................................................... 
2. ชื่อผู้นิเทศ........................................ 
3. วัน เดือน ปี ที่นิเทศ  
4. หน่วยการเรียนรู้ ที่โรงเรียนด าเนินการ (เลือกได้ทุกข้อ) 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  

- พ่อครัวตัวน้อย 

- เทศกาลหรรษา 

- เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6   

- เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  
- แบกกล้องท่องป่า 

- ผจญภัยยามสนธยา  
  

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย/ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

5  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด        
4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

3  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
          2  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช ้

     

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้  

     

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ 

การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงค านวณ  
     

4 กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ ชีวิตจริง       

5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการคิด 

ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้  
     

6 สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน ช่วยอ านวยความสะดวก 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

     

7 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(STEAM School KIT) ช่วยสง่เสริมทักษะการเรียนรู้ 
     

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA  KIT)  ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

     

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมศักยภาพ
และสร้างสรรค์กระบวนการคิด  

     

10 ชุดนวัตกรรมฯ ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปใช้ 

ต่อยอดการออกแบบการเรียนรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ ได้  
     

11 ชุดนวัตกรรมฯ เป็นต้นแบบส าหรับผู้บริหาร ในการน าไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาครูคนอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 

     

12 ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก 

ให้เข้าร่วมโครงการ 

     

13 การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม 

มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน 

     

14 การด าเนินการของสถานศึกษาสามารถด าเนินการ 

ตามแผน/ปรับตามบริบทได้อย่างเหมาะสม  
     

15 การส่งเสริม สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้  
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

16 ความคุ้มคา้ ประโยชน์ของการน าชุดนวัตกรรมฯ/สื่อเสริมการ
เรียนรู้ไปใช้  

     

17 ความเป็นไปได้ ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้กับสถานศึกษาอ่ืน 

ในเขตพ้ืนที่ 
     

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบนิเทศ ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา 

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

1. โรงเรียน .........................................สังกัด ...............................................................  
2. ชื่อผู้นิเทศ......................................... 
3. วัน เดือน ปี ที่นิเทศ  
4. หน่วยการเรียนรู้ ที่โรงเรียนด าเนินการ (เลือกได้ทุกข้อ) 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  

- พ่อครัวตัวน้อย 

- เทศกาลหรรษา 

- เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6   

- เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  
- แบกกล้องท่องป่า 

- ผจญภัยยามสนธยา  
 

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย/ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

5  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด        
4  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 3  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
          2  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

1  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการน าหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไปใช ้

     

2 ความรู้ ความเข้าใจของครู ในการหน่วยการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้  

     

3 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ 

การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงค านวณ  
     

4 กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท หรือ ชีวิตจริง       

5 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสในการคิด 

ออกแบบ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดให้  
     

6 สื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอน ช่วยอ านวยความสะดวก 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

     

7 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(STEAM School KIT)  ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 

     

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA  KIT) ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

     

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมศักยภาพ
และสร้างสรรค์กระบวนการคิด  

     

10 ชุดนวัตกรรมฯ ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถน าไปใช้ ต่อยอด 

การออกแบบการเรียนรู้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ได้  
     

11 ชุดนวัตกรรมฯ เป็นต้นแบบในการขยายผล/น าไปใช้เป็นแนวทาง 
การพัฒนาครูคนอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

     

12 การด าเนินการของสถานศึกษาในการใช้ชุดนวัตกรรม 

มีแผน/ปฏิทิน ที่ชัดเจน 

     

13 การด าเนินการของสถานศึกษาสามารถด าเนินการตามแผน/ปรับ
ตามบริบทได้อย่างเหมาะสม  
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

14 การส่งเสริม สนับสนุนของเขตพ้ืนที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์ 

ในการน าชุดนวัตกรรมฯ ไปใช้  
     

15 ความคุ้มคา้ ประโยชน์ของการน าชุดนวัตกรรมฯ/สื่อเสริมการเรียนรู้
ไปใช้   

     

 

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรู้ ส าหรับ นักเรียน 

“โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ปีงบประมาณ 2563 ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564  

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

5. โรงเรียน .........................................สังกัด ...............................................................  
6. ระดับช้ัน  

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6   

7. วัน เดือน ปี ที่ให้ข้อมูล 

8. หน่วยการเรียนรู้ ที่โรงเรียนได้เรียนรู้ (เลือกได้ทุกข้อ) 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3  

- พ่อครัวตัวน้อย 

- เทศกาลหรรษา 

- เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 
 

  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6   

- เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  
- แบกกล้องท่องป่า 

- ผจญภัยยามสนธยา  
  

ค าชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน 

5     หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด        
4    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

 3     หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
           2    หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 

 1     หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ความเหมาะสมในการเรียนร่วมกันกับเพ่ือน/พี่ ระดับชั้นอื่นๆ       

2 นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างหลากหลาย จากหน่วยการเรียนรู้   
- พ่อครัวตัวน้อย 

- กิจกรรมหรรษา 

- เฮฮากับสิ่งประดิษฐ์ 

- เจ้าสัวน้อยร้อยล้าน  
- แบกกล้องท่องป่า 

- ผจญภัยยามสนธยา 

     

3 กิจกรรมการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียน 

ได้ช่วยกันคิด วางแผน แก้ปัญหา และสร้างชิ้นงาน   
     

4 นักเรียนได้เรียนรู้ เรื่องราวที่เชื่อมโยงกับเร่ืองใกล้ตัว บริบท 

หรือ ชีวิตจริงหรือประสบการณ์ท่ีนักเรียนรู้จัก 

     

5 นักเรียนรู้สึกสนุก ท้าทาย ที่มีโอกาสในการคิด ออกแบบ 

ภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ที่ก าหนดให้   
     

6 นักเรียนมีความรู้ และ เข้าใจ จากการดู คลิปวิดีทัศน์ 

ประกอบการเรียนรู้    
     

7 คลิปวิดีทัศน์ประกอบการเรียนรู้ มีภาพ สีสัน ตัวอักษร และ 

เสียงบรรยาย เหมาะสม 

     

8 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดบูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

(STEAM School KIT)  ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า 

และสนุกสนาน  

     

9 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุดโครงสร้างพ้ืนฐานบูรณาการความคิด
สร้างสรรค์ (IDEA KIT) ท าให้นักเรียนได้คิด ลงมือท า สร้างสรรค์ 
และสนุกสนาน 

     

10 สื่อเสริมการเรียนรู้ชุด BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ อ่านง่าย 

ได้ความรู้เพ่ิมเติม  
     

11  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน ท าให้นักเรียน 

ได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
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ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

12 ครู ให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียน       

13 ความพึงพอใจของนักเรียนจากการเรียนรู้จากชุดกิจกรรม/สื่อเสริม      

  

ข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
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https://www.facebook.com/groups/obecis/permalink/863910751010617/ 
 

 
QR code กิจกรรม 

 

https://www.facebook.com/groups/obecis/permalink/863910751010617/
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ภาพกิจกรรม 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 
ระยะที่ 1 การประชุมชี้แจงโครงการ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 
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ก ำหนดกำร 

การอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว” 

ระยะที่ ๒ พัฒนาสู่การปฏิบัติจริง ณ สถานศึกษา : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  
กำรประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ : วันเสำร์ที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๔ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียนผ่าน  Google Form  
และเข้าร่วมการอบรมผ่านช่องทาง  Facebook Live 

๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. คลิปวิดีโอน าเสนอผลการปฏิบัติ    
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. บรรยายพิเศษ “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับการยกระดับคุณภาพการศึกษา” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. สพฐ. พบเพ่ือนครู : จากนโยบายสู่การปฏิบัติ  
โดย  ดร.โชติมา หนูพริก 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ  
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.  น าเสนอผลการน าสู่การปฏิบัติในภาพรวม  
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  ดร.สุดาใจ  โลหว์ณิชชัย  รองอธิการบดี  

 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้  สะท้อนผลกำรปฏิบัติ  (ผู้แทนครูภำคเหนือ)  
โรงเรียนบ้านดอยฮาง  สพป.เชียงราย  เขต  1 
ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว  สพป.ล าปาง  เขต  3  

 

๑๑.๐๐ - ๑๑.๒๐ น. 
๑๑.๒๐ - ๑๑.๔๐ น. 
๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติ  (ผู้แทนครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
โรงเรียนบ้านคนชุม  สพป.นครราชสีมา  เขต  1 
โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง  สพป.เลย  เขต  2 
โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  สพป.สกลนคร  เขต  2 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน 
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๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.  

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติ  (ผู้แทนครูภาคตะวันออก)  
โรงเรียนวัดตะปอนน้อย  สพป.จันทบุรี  เขต  2 
โรงเรียนวัดห้วงน  าขาว  สพป.ตราด 

 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติ  (ผู้แทนครูภาคใต้)  
โรงเรียนวัดทวยเทพ  สพป.นครศรีธรรมราช  เขต  3 
โรงเรียนบ้านนอก  สพป.ปัตตานี  เขต  1  

 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สะท้อนผลการปฏิบัติ  (ผู้แทนครูภาคกลาง)  
โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  1 
โรงเรียนวัดอัมพวัน  สพป.ลพบุรี  เขต  1 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุป สะท้อนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
โดย  ดร.โชติมา  หนูพริก  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.  และคณะ   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิรินาถ  จงกลกลาง  และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา  
- มอบหมายภาระงาน   
โดย  คณะวิทยากร  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

 
หมายเหตุ  สะท้อนผล ต่อยอด การน าสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา 
              โดย คณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยภัฏนครราชสีมา  
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิรินาถ  จงกลกลาง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สายสุนีย์  จับโจร  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรศักดิ์  วิพัฒน์โสภากร และคณะ                                   
 

https://www.facebook.com/100058992648604/videos/126670672642687 
 

 

QR code กิจกรรม 

 

 

https://www.facebook.com/100058992648604/videos/126670672642687
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โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกร่วมน ำเสนอผลงำน 

กำรถ่ำยทอดสด โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวคิดเชิงค ำนวณ 

บูรณำกำรร่วมกับรำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ระยะที่ 2 พัฒนำสู่กำรปฏิบัติจริง 
***************** 

ภำคกลำง 
 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น   สพป.ปรำจีนบุรี  เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกนก  ผักแว่น 

หมายเลขโทรศัพท์    08-2158-9578 

ID Line :     aomkapu 

(โรงเรียนปิดถึง 31 ม.ค. 64) 
 โรงเรียนวัดอัมพวัน   สพป.ลพบุรี  เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวกนกพร  พิมพา 

หมายเลขโทรศัพท์    09-5930-8364 

ID Line :     kanok1525 

 โรงเรียนวัดพิหารแดง   สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 

ภำคตะวันออก 

 โรงเรียนวัดตะปอนน้อย   สพป.จันทบุรี เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    1. นางสาววาสนา ฉายฉันท์   
หมายเลขโทรศัพท์    08-6129-1445                           

2. นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี   
หมายเลขโทรศัพท์    08-6404-0597 

ID Line :     aine-eye 

 โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส  สพป.ชลบุรี เขต 2 

 โรงเรียนวัดห้วงน  ำขำว   สพป.ตรำด 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายสุวินัย แพงชารี 
หมายเลขโทรศัพท์   09-0609-2697 
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ภำคใต้ 

 โรงเรียนวัดทวยเทพ   สพป.นครศรีธรรมรำช เขต 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางจีราภรณ์. คงฤทธิ์ 
หมายเลขโทรศัพท์    06-2650-0365 

ID Line :     0626500365 

นายอเนก โรจนฐิติกุล ผอ.โรงเรียน 

นางสุวิมล. โรจนฐิติกุล  
นางวราภรณ์ เพชรเกลี ยง 

 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง   สพป.นราธิวาส เขต 2 

 โรงเรียนบ้ำนนอก   สพป.ปัตตำนี เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรภิมล  
หมายเลขโทรศัพท์    08-7294-7693  
ID Line :    0872947693 

ภำคเหนือ 

 โรงเรียนบ้ำนดอยฮำง   สพป.เชียงรำย เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนริศรา มหาวรรณ์ 

หมายเลขโทรศัพท์    08-9634-5629 

ID Line :    0896345629 

 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด   สพป.พิษณุโลก เขต 2 

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้ำนใหม่ผ้ำขำว สพป.ล ำปำง เขต 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางเกศินี เรืองพิพัฒนพันธุ์ 
หมายเลขโทรศัพท์    08-7187-9426 

ID Line :     0871879426 
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ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 โรงเรียนบ้านคนชุม   สพป.นครราชสีมา เขต 1 

โรงเรียนบ้ำนหนองอีเก้ง   สพป.เลย เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางชนัดดา มหานาม  
หมายเลขโทรศัพท์    09-5168-5017 

ID Line :    Chanudda 

 โรงเรียนบ้ำนดอนส้มโฮงวิทยำคม  สพป.สกลนคร เขต 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   น.ส.นิภาภรณ์ ชาค าฤทธิ์ 
หมายเลขโทรศัพท์    08-3078-4166 

ID Line :     nok14265 
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   ผลการใช้ชุดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้และการลงมือฝึกปฏิบัติ 
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   ครูและนักเรียนใช้อุปกรณ์ IDEA KIT ในการท ากิจกรรม 
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   ครูและนักเรียนใช้อุปกรณ์ STEAM SCHOOL KIT ในการท ากิจกรรม 

  

   ผลการใช้ชุดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พ่อครัวตัวน้อย ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
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  ผลการใช้ชุดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แบกกล้องท่องป่า ระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
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การประชุมอบรมออนไลน์ในระยะที่ 2 

 
 

 

 
การอบรมออนไลน์ในระยะที่ 2 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคเหนือ 

 

 
  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคตะวันออก 

 

 
  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคใต้ 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคกลาง 
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https://www.facebook.com/groups/obecis/permalink/905120566889635/คร้ังที่ 3 
 
 

 
QR code กิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ระยะที่ 3 สรุปผลการพัฒนาและประกวดโรงเรียน Best Practice ระดับประเทศ 

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  
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  การอบรมออนไลน์ในระยะที่ 3 
 

 
ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคเหนือ 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคใต้ 
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  ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาคกลาง 
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ผลงานของโรงเรี  ยนจากการแลกเปลี  ี ยนเรี  ยนรี  
ในชี มชนการเรี  ยนรี  ทางวี  ชาชี  พครี   

ผลงานของโรงเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
1 สพป.กรุงเทพมหานคร วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 บ้านหนองกรด 

3 สพป.ชัยนาท วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 
4 สพป.ชัยนาท วัดหนองตาตน 

5 สพป.ชัยนาท วัดดอนรังนก 

6 สพป.ชัยนาท ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 
7 สพป.ชัยนาท วัดคลองบุญ 

8 สพป.นครนายก วัดวังทิพย์พันธาราม 

9 สพป.นครปฐม เขต 1 วัดหนองกระทุ่ม 

10 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วัดกลางแดด 

11 สพป.นนทบุรี เขต 2 ดีมากอุปถัมภ์ 
12 สพป.ปทุมธานี เขต 1 วัดอู่ข้าว 

13 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านเขาแดง 
14 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดใหม่โพธิ์เย็น 

15 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 วัดท้าวอู่ทอง 
16 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 

17 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วัดพระงาม (อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 
18 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดไผ่ล้อม(โสภณวิทยา) 
19 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดฤๅไชย(ฤๅไชยศึกษาคาร) 
20 สพป.ราชบุรี เขต 1 บ้านท่ายาง 
21 สพป.ลพบุรี เขต 1 วัดอัมพวัน 

22 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วัดราษฎร์รังสรรค์ 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
23 สพป.สมุทรสงคราม วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 

24 สพป.สมุทรสงคราม วัดธรรมประสิทธิ์ 
25 สพป.สมุทรสาคร วัดน่วมกานนท์ 
26 สพป.สระบุรี เขต 1 วัดบ้านกล้วย 

27 สพป.สระบุรี เขต 2 บ้านโป่งเก้ง 
28 สพป.สิงห์บุรี วัดราษฎร์ประสิทธิ์ 
29 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วัดพิหารแดง 
30 สพป.อ่างทอง วัดบุญเกิด 

31 สพป.อ่างทอง อนุบาลป่าโมก (วัดโบสถ์สายทอง) 
32 สพป.อุทัยธานี เขต 1 บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่117 

33 สพป.จันทบุรี เขต 2 วัดตะปอนน้อย 

34 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดพรหมสุวรรณ 

35 สพป.ชลบุรี เขต 2 วัดหลวงพรหมาวาส 

36 สพป.ตราด วัดห้วงน  าขาว 

37 สพป.ระยอง เขต 1 บ้านตะเกราทอง 
38 สพป.สระแก้ว เขต 1 อนุบาลวังน  าเย็นมิตรภาพที่ 179 

39 สพป.สระแก้ว เขต 1 บ้านซับถาวร 

40 สพป.กระบี่ บ้านเกาะไทร 

41 สพป.ชุมพร เขต 1 บ้านหาดทรายรี 

42 สพป.ตรัง เขต 1 วัดทุ่งหินผุด 

43 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดดอนยาง 
44 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดควนยูง 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
45 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ชุมชนบ้านหน้าเขา 

46 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วัดหลักช้าง 
47 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านบางเเรด 

48 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดทวยเทพ 

49 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านบางวัง 
50 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 วัดธงทอง 
51 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านหัวล าพู 
52 สพป.นราธิวาส เขต 2 บ้านภูเขาทอง 
53 สพป.ปัตตานี เขต 1 บ้านนอก 

54 สพป.พังงา บ้านกะปง 
55 สพป.พัทลุง เขต 1 วัดเกษตรนิคม 

56 สพป.ภูเก็ต บ้านสาคู 
57 สพป.ยะลา เขต 1 วัดล าพะยา “มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี” 
58 สพป.ระนอง บ้านบางกุ้ง 
59 สพป.ระนอง บ้านทรายแดง 
60 สพป.สงขลา เขต 1 บ้านควนจง 
61 สพป.สตูล บ้านราไว 

62 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 วัดชลคราม 

63 สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 บ้านทุ่งเศรษฐี 

64 สพป.เชียงราย เขต 1 เวียงเชียงรุ้งวิทยา 
65 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านปางคึก 

66 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านศรีเวียง 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
67 สพป.เชียงราย เขต 1 บ้านดอยฮาง 

68 สพป.เชียงใหม่ เขต 1 บ้านบวกค้าง 
69 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ชุมชนบ้านแม่สาบ 

70 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 บ้านแม่กุ้งหลวง 
71 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 วัดแม่สะลาบ 

72 สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บ้านไร่ 

73 สพป.ตาก เขต 1 บ้านลานสาง 

74 สพป.ตาก เขต 1 บ้านทุ่งกระเชาะ 

75 สพป.นครสวรรค์ เขต 3 บ้านบ่อไทยสามัคคี 
76 สพป.น่าน เขต 1 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 
77 สพป.น่าน เขต 1 บ้านห้วยมอญ 

78 สพป.น่าน เขต 1 บ้านจะเข้ภูหอม 

79 สพป.น่าน เขต 1 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 

80 สพป.น่าน เขต 1 บ้านผาสิงห์ 
81 สพป.น่าน เขต 1 ไตรธารวิทยา 
82 สพป.น่าน เขต 1 บ้านเชียงยืน 

83 สพป.น่าน เขต 1 บ้านถืมตอง 
84 สพป.น่าน เขต 2 จตุราษฎร์ศึกษา 

85 สพป.น่าน เขต 2 บ้านยอดดอยวัฒนา 
86 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านแม่นาเรือใต้ 
87 สพป.พะเยา เขต 1 บ้านสาง 
88 สพป.พิจิตร เขต 1 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
89 สพป.พิจิตร เขต 1 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 
90 สพป.พิษณุโลก เขต 2 บ้านคลองเป็ด 

91 สพป.เพชรบุรี เขต 1 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 
92 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านโป่งสามขา 

93 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านน  าค า 

94 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านคลองสีฟัน 

95 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านลานบ่า 
96 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 
97 สพป.แพร่ เขต 1 ชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) 
98 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 
99 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 
100 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 
101 สพป.แพร่ เขต 2 บ้านวังกวาง 
102 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บ้านห้วยปูลิง 
103 สพป.ล าปาง เขต 1 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 

104 สพป.ล าปาง เขต 1 พิชัยวิทยา(บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 

105 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านป่าเหว 

106 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านป่าแขม 

107 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านใหม่ผ้าขาว 

108 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านม่วง 
109 สพป.ล าปาง เขต 3 ปลายนาวิทยา 
110 สพป.ล าปาง เขต 3 บ้านสบฟ้า 
111 สพป.ล าพูน เขต 1 วัดช้างค  า 

  



 

 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านแนวคิดเชิงค านวณ บูรณาการร่วมกับรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มโรงเรียนควบรวมแล้ว 

ปีงบประมาณ 2563 

 

215 

ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
112 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านห้วยแพ่ง 
113 สพป.ล าพูน เขต 2 บ้านไม้สลี 
114 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดดงยาง 
115 สพป.สุโขทัย เขต 1 วัดตาลเตี ย 

116 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 
117 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 บ้านนาไพร 

118 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 บ้านกุดแห่ 
119 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โพนสวางพิทยาคม 

120 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โคกกลางวิทยา 

121 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 หนองโพนวิทยายน 

122 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สายป่าแดงวิทยา 

123 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โนนเมืองประชานุเคราะห์ 
124 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เหล่าหลวงวิทยาคาร 

125 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 

126 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 

127 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 หนองโนวิทยา 
128 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ห้วยยางดงวิทยา 
129 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรมลีศรีสว่าง 
130 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านขมิ น 

131 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านเหล่าภูพานวิทยา 

132 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สามเพื่อนพัฒนา 

133 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 บ้านบึงโคกสะอาด 

134 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
135 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโคกนางามปลาเซียม 

136 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโคกสีโคกเปี้ย 

137 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านป่าหม้อหนองคู 
138 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านโคกท่า 

139 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านดงกลาง (ขอนแก่น) 
140 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 
141 สพป.ขอนแก่น เขต 1 โนนฆ้องวิทยาคาร 

142 สพป.ขอนแก่น เขต 1 บ้านป่าสังข์หนองฮี 

143 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ห้วยหว้าวิทยาคม 

144 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านโสกนาค 

145 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านหนองดู่ดอนเปือย 

146 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 
147 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บัวเหลือง 
148 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านนาแพงสงแดง 
149 สพป.ขอนแก่น เขต 2 บ้านแก้งค้อ 

150 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านวังขอนพาดหนองแวง 
151 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านโคกล่ามกลางต าแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 
152 สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชุมชนบ้านชาด 

153 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองแวงโสกพระ 

154 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองโกโสกกระหนวน 

155 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านดอนดู่ 
156 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านตะก่ัวป่า 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
157 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านชาดหนองเหล็ก 

158 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองตะครองบ้านโกรก 

159 สพป.ขอนแก่น เขต 3 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 

160 สพป.ขอนแก่น เขต 3 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 

161 สพป.ขอนแก่น เขต 4 บ้านโคกใหม่นายม 

162 สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านค้อ(เคนราษฎร์บ ารุง) 
163 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ศรีสว่างสามัคคี 

164 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 

165 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านขี เหล็กใหญ่ 
166 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านผือวิทยายน 

167 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บ้านซับพระไวย์ 
168 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 บ้านดงกลาง 
169 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านโคกสว่าง 
170 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านดงป่ายูง 
171 สพป.นครพนม เขต 1 บ้านหนองหอยใหญ่ 
172 สพป.นครราชสีมา เขต 1 บ้านคนชุม 

173 สพป.นครราชสีมา เขต 5 บ้านเก่า-บ้านน้อย 

174 สพป.บึงกาฬ บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 
175 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 บ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา) 
176 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านหนองตื่น 

177 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) 
178 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 

179 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
180 สพป.มหาสารคาม เขต 1 บ้านโคกก่อ 

181 สพป.มหาสารคาม เขต 2 บ้านหัวช้าง 
182 สพป.มหาสารคาม เขต 3 หนองหอยน  าจ้อยคุรุราษฎร์รังสรรค์ 
183 สพป.มุกดาหาร ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 

184 สพป.มุกดาหาร บ้านโพนไฮ 

185 สพป.มุกดาหาร บ้านเหมืองบ่า 

186 สพป.มุกดาหาร ชุมชนศรีบุญเรือง 
187 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านหนองเป็ด 

188 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านดงบัง 
189 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านตับเต่า 

190 สพป.ยโสธร เขต 1 บ้านโพนทัน 

191 สพป.ยโสธร เขต 2 บ้านป่าชาด 

192 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 

193 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านแมตวิทยาคาร 

194 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 บ้านหนองยูง 
195 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านหนองยาง 
196 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านคุยผงดงน้อย 

197 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 

198 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านหนองย่างงัว 

199 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 บ้านตังหมอง 
200 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านหนองนกทา 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
201 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 บ้านนาเลา 
202 สพป.เลย เขต 1 บ้านหนองปกติ 
203 สพป.เลย เขต 1 บ้านหัวฝาย 

204 สพป.เลย เขต 1 บ้านนาแขม 

205 สพป.เลย เขต 2 บ้านหนองอีเก้ง 

206 สพป.เลย เขต 2 บ้านน  าอ้อมเล้า 

207 สพป.เลย เขต 3 บ้านหนองหลวง 

208 สพป.เลย เขต 3 บ้านตาดเสี ยว 

209 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 บ้านคูซอด 

210 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 บ้านบึงหมอก 

211 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 

212 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านหนองหว้า 

213 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านธาตุ 

214 สพป.สกลนคร เขต 2 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 

215 สพป.สกลนคร เขต 3 บ้านโคกไม้ล้ม 

216 สพป.สุรินทร์ เขต 1 บ้านสนวนนางแก้ว 

217 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง 
218 สพป.หนองคาย เขต 1 ส านักงานสลากกินแบ่งที่ 75 

219 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านนาโพธิ์ 
220 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านฝางวิทยา 
221 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านแก้งใหม่ 
222 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านทุ่มฝาง 
223 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเสียว 
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ล ำดับที่ เขต ชื่อโรงเรียน 
223 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านเสียว 

224 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านนาดง 

225 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านบงวิทยา 

226 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านกองนาง 

227 สพป.หนองคาย เขต 1 บ้านโคกแมงเงา 

228 สพป.หนองคาย เขต 2 บ้านโนนหนามแท่ง 
229 สพป.หนองคาย เขต 2 สนธิราษฎร์บ ารุง 
230 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านข้องโป้ 
231 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 

232 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านผาสุก 

233 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านภูพานทอง 
234 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด 

235 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านดอนนาดี 
236 สพป.หนองบัวล าภู เขต 1 บ้านหนองบัวโซม 

237 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านหนองแสง 
238 สพป.หนองบัวล าภู เขต 2 หนองเหลืองขามนคร 

239 สพป.อ านาจเจริญ บ้านโคกช้างฮ้าย 

240 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 
241 สพป.อุดรธานี เขต 1 บ้านเชียงพิณ 

242 สพป.อุดรธานี เขต 3 บ้านนาฮัง 
243 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านดงหมูชัยเจริญ 

244 สพป.อุดรธานี เขต 4 บ้านหนองสร้างไพร 

245 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 บ้านแสงน้อย 

246 สพป.อุบลราชธานี เขต 2 บ้านโป่งเป้า 
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คณะกรรมการอ านวยการ  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศร เนาวนนท์  ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สดุาใจ โลห์วนิชชัย  ประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐกรณ์ คิดการ   กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเศษ ตู้กลาง   กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จับโจร   กรรมการ 

8. นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร    กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริินาถ จงกลกลาง  กรรมการและเลขานุการ 

10. ดร. โกสินทร์ ช านาญพล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวปภัสรา ไหกระโทก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวปนัดดา ค าจะโป๊ะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  

1. ผศ.ดร. สิรินาถ จงกลกลาง คณะครุศาสตร์     ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร. สายสุนีย์ เติมสินสขุ คณะครุศาสตร์     กรรมการ 

3. ผศ.ดร. วาสนา กีรติจ าเริญ คณะครุศาสตร์     กรรมการ 

4. ผศ.ดร. ธัญญรัศม์ ชิดไธสง คณะครุศาสตร์     กรรมการ 

5. ผศ.ดร. ณพฐ์  โสภีพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 

6. ดร.องอาจ วิชัยสุชาติ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

7. ดร.ธุวนนท์ บาลโพธิ์  ผู้อ านวยการช านาญพิเศษโรงเรียนบ้านบ่อทอง    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

8. ดร.กมลวรรณ มิตรกระจ่าง ครูช านาญการโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา  
สังกัดส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

9. นางอรอนงค์ อนุศรี  ครูช านาญการ พิเศษโรงเรียนบ้านจอหอ     

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 

10. นางสรญา  ไพบูลย์เศรษฐ์ ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านจอหอ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
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11. นายสมภพ เข็มมา  ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

12. นางสาวพรพิมล ทะค าวงศ์ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านล าทองหลาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 

13. นางปราณี ทันใจ  ครูช านาญพิเศษ โรงเรียนบ้านตะเภาหนุน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

14. นางจุฬาภรณ์ บุญศรี  ครูช านาญการพิศษ โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

15. นางสุรัชยากรณ์ วิพัฒน์โสภากร คณะครุศาสตร์     กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายผลิตส่ือวิดีทัศน์  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายสุนีย์ จับโจร    ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร   รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์     กรรมการ 

4. อาจารย์ธิดานุช พุทธสิมมา     กรรมการ 

5. อาจารย์ประภานุช ถีสูงเนิน     กรรมการ 

6. นายวีรพงษ์ ปุ๋ยกระโทก     กรรมการ 

7. นางสาวรุ่งนภา สวัสดี      กรรมการ 

8. นางจตุรงค์ กอแก้ว      กรรมการ 

9. นายสาวนิลุบล ประณีตพลกรัง     กรรมการ 

10. นายสุภพ โก่งกระโทก      กรรมการ 

11. นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์     กรรมการ 

12. นางสาวพรสินี  เพื่อนกลาง     กรรมการ 

13. นางสาวยุวดี  หวังห่วงกลาง     กรรมการ 

14. นายธวัชชัย. บุฯรินทร์      กรรมการ 

15. นายธวัชชัย. ผาดไทสง     กรรมการ 

16. นายกวิน. ปิ่นทองค า      กรรมการ 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจภัค จงหมื่นไวย์   กรรมการและเลขานุการ 
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ฝ่ายสร้างเครือข่ายและการจัดอบรมครู 

1. อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์    ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ภณิดา  แก้วกูล    รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวณัฐภาวี  รอดสนใจ    กรรมการ 

4. นายปริญญา  นาที     กรรมการ 

5. นายวนันต์  สร้อยเพชร      กรรมการ 

6. นายถาวร  สุครีพธ์     กรรมการ 

7. นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง    กรรมการ 

8. นางสาววารุณี  คุ้มบัว     เลขานุการ 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
1. นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ    ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัฏยา สกุลศิริทรัพย์    กรรมการ 

3. นายสุนทร ฉิมปรุ     กรรมการ 

4. นายประดิษฐ์ เฝือดกระโทก    กรรมการ   

5. นางสาวชยาฎา เปสูงเนิน    กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

 




