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แบบรายงานผลโครงการ 
ชื่อโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรือ่ง สะเต็มศึกษา:  

นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
วัน  21  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 

ณ ห้องเรียน 19-501  อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 ค าช้ีแจง : กรุณาท าเครื่องหมาย  รายการที่แนบมากับรายงานผลโครงการ 
 

   1. แบบรายงานผลการจัดโครงการ 

   2. หนังสืออนุมัตโิครงการ 

   3. รายละเอยีดโครงการ/กิจกรรม 

   4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/รายชือ่คณะกรรมการด าเนินงาน 

   5. รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

   6. จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 

   7. ก าหนดการ 

   8. เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) 

   9. ผลการประเมินโครงการ 

 10. ภาพประกอบการจดัโครงการ/กิจกรรม 

 11. เอกสาร/หลักฐาน อื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 

      CD                                     ไฟล์ Adobe Reader (PDF) 

      ไฟล์ Microsoft Word (.doc)     ไฟลร์ูปภาพ (.images) 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1. ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ชื่อโครงการ   

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

3. ประเภทโครงการ 

    โครงการใหม่     โครงการเก่า 

4. หลักการและเหตุผล 

การเรียนรู้แบบ STEM (Science Technology Engineering Mathematics) เป็นค าที่ถูก
น ามาใช้ครั้งแรกโดย National Science Foundation ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือกระตุ้นการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากที่เป็นการเรียนแยกจากกันในแต่ละวิชา ให้เกิดการบูรณาการเห็น
ความเชื่อมโยงระหว่างวิชา ซึ่งจะน าไปสู่ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่สามารถน ามา
ประยุกต์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในประเทศไทยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ริเริ่มโครงการน าร่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยการจัดตั้งศูนย์สะ
เต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์สะเต็มศึกษาภาคจ านวน 13 ศูนย์ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2556  เพ่ือ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ที่บูรณาการวิศวกรรม 
เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนที่มุ่งพัฒนาทักษะชีวิต การคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
การสร้างนวัตกรรม และ การประกอบอาชีพในอนาคต สะเต็มศึกษาเป็นภาพสะท้อนของกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการเรียนแบบท่องจ าเป็นการพัฒนาด้านปัญญา 
ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์ และสาขาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ บัณฑิตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีความรู้คู่คุณธรรม
แล้ว ยังต้องมีทักษะการคิด การริเริ่มสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ซึ่งทักษะเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความถนัดและพรสวรรค์ส่วนบุคคล และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการหล่อหลอมในกระบวนการเรียนรู้ 
การที่บัณฑิตครูวิทยาศาสตร์จะสามารถเป็นผู้น าในการสอนสะเต็มศึกษา หรือการที่บัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์จะเป็นผู้น าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่นั้น อาจารย์ผู้สอนมีบทบาทส าคัญในการ
วางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท้าทาย กระตุ้นการประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนมาให้เกิดการสร้างสรรค์ 
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และเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนรู้สึกอยากมีส่วนร่วม การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษานั้นเป็นนวัตกรรม
การศึกษาใหม่ที่คณาจารย์และนิสิตครูควรตื่นตัวในการติดตามข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการเป็นผู้น า
ในการรับนวัตกรรมสะเต็มศึกษามาปฏิบัติ ดังนั้นฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญใน
การจัดโครงการสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา เพ่ือสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคณาจารย์และนิสิตครู สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ สสวท. และโรงเรียน
ในเครือข่ายการฝึกประสบการวิชาชีพนิสิตครู และกระตุ้นความตื่ นตัวในนวัตกรรมการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ควบคู่
กับความรู้ในเนื้อหาวิชา 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้ในกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาด้วยการเรียนรู้แบบ
สะเต็มให้กับคณาจารย์และนิสิตครูคณะวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและบทบาทของสะเต็มศึกษาในการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย 

3. เพ่ือกระตุ้นความริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งใน
ส่วนของการพัฒนาการสอนของอาจารย์ งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน และงานวิจัยด้านวิทยา
ศาสตรศึกษา 

4. เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์และนิสิตครูเห็นความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

6. คณะกรรมการบริหารโครงการ    

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     ที่ปรึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์) 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์) 

3. ผู้ช่วยคณบดี      ประธานกรรมการ 
(อาจารย์สมบูรณ์  คงเพชรศักดิ์)  

4. ผู้ช่วยคณบดี      กรรมการ 
(อาจารย์วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์)  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าฝน  คูเจริญไพศาล    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ   กรรมการ 
7. อาจารย์โชคชัย  พุทธรักษา     กรรมการ 
8. อาจารย์ดวงแข ศรีคุณ       กรรมการและเลขานุการ 
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9. นางสาวยุภาวดี  โคษา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาววนิดา  ยังมี      ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558    

8. สถานที่จัดโครงการ   

ณ ห้องเรียน 19-501  อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. ผลการด าเนินงาน 

การจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย และผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 
95 มีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก 

10. ผู้เข้าร่วมโครงการ    

ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี และผู้สนใจ  จ านวน 200 คน 

11. งบประมาณที่ใช ้

รายการ ขออนุมัติ เบิกจ่ายจริง หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานวันที่ 20 มกราคม 2557    
1. ค่าตอบแทนวิทยากรการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 600 0  
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานวันที่ 21 มกราคม 2557    
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 3,600  
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12,000 12,000  
3. ค่าอาหารกลางวัน 16,000 16,000  
4. วัสดุด าเนินการ 17,800 6,563  

รวมเป็นเงิน 50,000 38,163  
  

ได้รับการจัดสรรจ านวน  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้จริงจ านวน  38,163  บาท 
(สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
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12. ผลประเมินโครงการตามตัวชี้วัด 

ข้อ ตัวชี้วัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน ค่าเฉลี่ย หมายเหตุ 
 
1. 

เชิงปริมาณ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
ร้อยละ 

 
ไม่น้อยกว่า 80 

 
บรรล ุ

 
100 

 
แบบสอบถาม 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเองในการ
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เกี่ยวกับสะ
เต็มศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   

ร้อยละ มากกว่า 80 บรรล ุ 90 แบบสอบถาม 
 

 
3. 
 
 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในบทบาทของ
ครูคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนา
ผู้เรยีนทั้งด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และ
ทักษะการด ารงชีวิต 

 
ร้อยละ 

 
มากกว่า 80 

 
บรรล ุ

 
87 

 
แบบสอบถาม 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าประสบการณ์ที่ได้
จากกิจกรรมในโครงการ ไปประยกุต์เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การริเริ่มงานวิจัย
ปฏิบัติการในช้ันเรียน และงานวิจัยด้านวิทยา
ศาสตรศึกษา 

ร้อยละ มากกว่า 80 บรรล ุ 93 แบบสอบถาม 
 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ในด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน ท้ังในกลุ่มของนิสิตครู
ระหว่างภาควิชา อาจารย์ผูส้อน และวิทยากรจาก 
สสวท. 

ร้อยละ ไม่น้อยกว่า 1 บรรล ุ 1 การเตรียม
จัดตั้งศูนยส์ะ
เต็ม คณะ

วิทยาศาสตร ์

 

13. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

 

ปัญหา อุปสรรค (จากข้อเสนอแนะ) แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

1. ควรจะเปิดช่องการลงทะเบียนให้มากกว่านี้ อาจจะ
เรียงตามเอกก็ได ้

ปรับปรุงระบบการลงทะเบียน 

2. ควรรักษาเวลาด้วย กระชับเวลา 
3. โปรเจกเตอร์มองไม่เห็น มองไม่ชัดเจน ปรับปรุงระบบแสง สื่อที่จะน าเสนอให้ชัดเจน 
4. พ้ืนที่ท ากิจกรรมไม่เพียงพอ จัดหาสถานที่ท่ีเหมาะสม 
5. อยากให้ผู้ฟังบรรยายมีส่วนรวมในการท ากิจกรรม

มากกว่านี้ 
จัดกิจกรรมเสริม 
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6. เก้าอ้ีพังบางตัว แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ เพ่ือซ่อมแจ้งข้อมูลสะท้อน
กลับไปยังวิทยากร 

7. เน้นการยกตัวอย่างรูปแบบในการจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เห็นภาพได้
ชัดเจน 

เพ่ือปรับรูปแบบกาน าเสนอ 
 
 

 

14. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการน าผลการประเมินจากการจัดโครงการครั้งก่อนมาใช้ในครั้งนี้  

กิจกรรมที่ 1 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 192 คน มีความพิงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด  
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 96.4 

กิจกรรมที่ 2 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 185 คน มีความพิงพอใจในการจัดโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด  
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 95.7 
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15. ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1  ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1    
พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่   

 1.  การบริหารและด าเนินงานของ หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบณัฑิตมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพ
ทางวิชาการ 

  2. หลักสูตรมีการใช้กระบวนการจัดการ การเรียนการสอนทีส่่งเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

  3. นิสิตและบุคลากรไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเตม็ศักยภาพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ย่อย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และ
บูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่นๆ 

เป้าประสงค์ที่   

 1.  เพิ่มจ านวนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรสิุทธ์ิ/วิทยาศาสตร์ประยุกต/์สหสาขาวิชา 

 2.  ส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น  
กลยุทธ์ย่อย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใน
การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่   

 1.  สร้างความร่วมมือเพื่อน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ปพฒันาชุมชนและสังคม 

 2.  บูรณาการงานวิจัยและการจัดการเรยีนการสอนในการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ย่อย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดย
ใช้เคร่ืองมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่   

 1.  เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่ 

 2.   เพื่อเสริมศักยภาพและทัศนคติ ของบุคลากรต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ 
กลยุทธ์ย่อย/แผนงาน ………………………………………………………………………… 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรม
และศิลปะอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1 

 1.  เพื่อส่งเสริมให้นิสติและบคุลากรเห็นคณุค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ 

 2.  เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศลิปะกับการเรียนการสอน/วิจัย/ 
การบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ย่อย/แผนงาน …………………………………………………………………………                    
 

 ภารกิจอื่นๆ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และด้านการบริหารและการจัดการ 

 

เป้าประสงค์ที่ 1 
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ภาคผนวก 2  หนังสืออนุมัติโครงการ/หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายใน 
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15 
 

งานนโยบายและแผน  ปีการศึกษา 2557 

ภาคผนวก 3  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
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ภาคผนวก 4  ลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก 5  จดหมายเชิญวิทยากร/หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก 
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ภาคผนวก 6  ก าหนดการ 

 
ก าหนดการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

วันที่ 21 มกราคม 2558  เวลา 08.00 – 16.15 น. 
ณ ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน 

08:30 – 08:45 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

08:45 – 10:15 น. การบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

 ความส าคัญของสะเต็มศึกษา 

 ความหมายของสะเต็มศึกษา 
โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์  นักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

10:15 – 10:30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

10:30 – 12:00 น. การบรรยาย เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (ต่อ)  

 การบูรณาการในสะเต็มศึกษา 

 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในสะเต็มศึกษา 
โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์  นักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ  
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี )สสวท(.  

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 – 14:30 น. การปฏิบัติการ กิจกรรมสะเต็มศึกษา (แบ่งกลุ่มย่อย)   
กิจกรรม  เฮลิคอปเตอร์กระดาษ 
โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 

14:30 – 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14:45 – 16:15 น. การบรรยาย  การสะท้อนความคิดและอภิปราย เรื่อง 

 องค์ประกอบของกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

 การประมินผลการเรียนรู้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา 
โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
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16.15 – 16.30 น.  ตอบข้อซักถามและปิดโครงการ 

หมายเหตุ   ก าหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

ภาคผนวก 7  แบบ/ผลประเมินโครงการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
วันที่  21  มกราคม  2558  ณ ห้องเรียน 19-501  อาคาร 19  

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กิจกรรมที่ 1  การบรรยาย  เรื่อง  สะเต็มศึกษา  โดย ดร.เขมวดี  พงศานนท์   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  192  คน  
คิดเป็นร้อยละ 96  ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (200 คน) 

ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ประเมิน 

 

 
 

 
ตอนที่ 2  รายการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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รายการประเมิน หน่วยนับ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 
 1.1.  การประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ 

    
จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

59 66 57 8 2 
3.90 

30.7 34.4 29.7 4.2 1.0 

 1.2.  รูปแบบการจัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

67 97 27 1  
4.20 

34.9 50.5 14.1 0.5  

 1.3.  ความเหมาะสมของช่วงเวลาจัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

67 87 36 2  
4.14 

34.9 45.3 18.8 1.0  
2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 2.1.  เจ้าหน้าที่และนิสิตให้บริการด้วยกระตือรือร้น/ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

97 83 10 1  
4.45 

50.5 43.2 5.2 .5  

 2.2.  ความสามารถในการตอบค าถามและให้ค าแนะน าได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

101 84 5 2  
4.48 

52.6 43.8 2.6 1.0  
3.  ด้านคุณภาพของโครงการ 

 3.1. การบรรยายจากวิทยากรช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 

จ านวน (คน) 100 80 11 1  
4.45 

ร้อยละ 52.1 41.7 5.7 0.5  

 3.2. การบรรยายจากวิทยากรท าให้ท่านเห็นความส าคัญของ
สะเต็มศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย 

จ านวน (คน) 103 81 8   
4.49  ร้อยละ 53.6 42.2 4.2   

 3.3. การเข้าร่วมโครงการช่วยกระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

99 73 20   
4.41 51.6 38.0 10.4  

 

 3.4  การเข้าร่วมโครงการท าให้ท่านได้แนวคิดในการ
พัฒนาการสอน การวิจัยปฏิบัติการช้ันเรียน และการวิจัยใน
สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

100 74 18   
4.43 52.1 38.5 9.4  

 

 3.7. การเข้าร่วมโครงการท าให้ท่านเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้และทักษาะที่จ าเป็นในศตวรรษที่
21 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

97 82 13   
4.44 50.5 42.7 6.8  

 

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 4.1.  ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

105 76 10 1  
4.48 

54.7 39.6 5.2 0.5  

 4.2.  ความพร้อมด้านเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

108 80 3 1  
4.54 

56.3 41.7 1.6 0.5  

 4.3.  การให้บริการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

119 66 7   
4.58 

62.0 34.4 3.6   



49 
 

งานนโยบายและแผน  ปีการศึกษา 2557 

5.  ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 

 5.1.  ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับใด 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

85 100 7   
4.41 

44.3 52.1 3.6   
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
1. จัดให้ความรู้ติวสอบบรรจุให้แก่นิสิต 
2. มีกิจกรรมเยอะๆ 
3. ควรจะเปิดช่องการลงทะเบียนให้มากกว่านี้ อาจจะเรียงตามเอกก็ได้ 
4. วิทยากรพูดได้น่าสนใจมีการเดินกระตุ้นผู้ฟังอยู่ตลอด 
5. วิทยากรเก่ง มีความรู้ดีมาก อธิบายเข้าใจ น่าจะน ามาอบรมอีกในครั้งต่อๆ ไป 
6. ควรรักษาเวลาด้วย 
7. อยากให้มีการส่งเสริมต่อไป 
8. จัดติวให้ควรรู้การสอบบรรจุภาค ก 
9. ขอบคุณส าหรับการจัดกิจกรรมดีๆ  และวิทยากรที่มีความรู้ในการบรรยาย 
10. โปรเจกเตอร์มองไม่เห็น มองไม่ชัดเจน 
11. ไม่ควรถ่ายภาพก่อนการบรรยาย  ดูวุ่นวายท าให้ขาดสมาธิในการอบรม 
12. อาหารว่างควรน้อยกว่านี้แพราะอ่ิมมาก 
13. พ้ืนที่ท ากิจกรรมไม่เพียงพอ 
14. อยากให้ผู้ฟังบรรยายมีส่วนรวมในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 
15. เก้าอ้ีพังบางตัว 
16. เน้นการยกตัวอย่างรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน 
17. โครงการน่าสนใจ มีการแจกเอกสารประกอบดี พร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม 
18. เวลาในการเริ่มล่าช้า เพราะเสียเวลาจากการถ่ายภาพรวม 
19. วิทยกรพูดจาชัดเจนดีมาก มีสาระดี 
20. อยากให้อบรมการเขียนแผนการสอนที่ถูกต้อง เพราะไม่ค่อยเข้าใจและมีแบบแผนมากมาย 
21. เป็นหัวข้อการอบรมที่มีความน่าสนใจ 

กิจกรรมที่ 2  การปฏิบัติการกิจกรรมสะเต็มศึกษา “เฮลิคอปเตอร์กระดาษ”   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  185  คน  
คิดเป็นร้อยละ 92.5  ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (200 คน) 

ตอนที่ 1  ข้อมูลของผู้ประเมิน 
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ตอนที่ 2  รายการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

 

รายการประเมิน หน่วยนับ 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1.  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน 
 1.1.  การประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ 

    
จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

82 52 41 9 1 
4.11 

44.3 28.1 22.2 4.9 0.5 

 1.2.  รูปแบบการจัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

92 70 22 1  
4.37 

49.7 37.8 11.9 0.5  

 1.3.  ความเหมาะสมของช่วงเวลาจัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

90 64 27 4  
4.30 

48.6 34.6 14.6 2.2  
2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

 2.1.  เจ้าหน้าที่และนิสิตให้บริการด้วยกระตือรือร้น/ยิ้มแย้ม
แจ่มใส 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

112 64 7 2  
4.55 

60.5 34.6 3.8 1.1  

 2.2.  ความสามารถในการตอบค าถามและให้ค าแนะน าได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

119 60 4 2  
4.60 

64.3 32.4 2.2 1.1  
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3.  ด้านคุณภาพของโครงการ 

 3.1. การเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 

จ านวน (คน) 116 59 9 1  
4.57 

ร้อยละ 62.7 31.9 4.9 0.5  

 3.2. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้ท่านเข้าใจองค์ประกอบของ
กิจกรรมสะเต็มชัดเจนขึ้น 

จ านวน (คน) 115 63 5 1 1 
4.59 

 ร้อยละ 62.2 34.1 2.7 0.5 0.5 

 3.3. ท่านได้รับความรู้และแนวปฏิบัติของการประเมินผลการ
เรียนรู้ในกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

112 60 11 2  
4.52 

60.5 32.4 5.9 1.1  

 3.4  การเข้าร่วมโครงการช่วยกระตุ้นให้ท่านเกิดความคิดริเริ่ม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

118 55 12   
4.57 63.8 29.7 6.5  

 

 3.5. ท่านสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาเพื่อน าไปปรับใช้ในการสอน การวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน และการวิจัยสาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

112 66 6 1  
4.56 60.5 35.7 3.2 0.5 

 

 
3.6. ท่านคิดว่าการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาช่วยสร้าง
แรมจูงใจแก่ผู้เรียน 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

118 58 8 1  
4.58 

63.8 31.4 4.3 0.5  
4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 4.1.  ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดโครงการ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

115 54 14 2  
4.52 

62.2 29.2 7.6 1.1  

 4.2.  ความพร้อมด้านเอกสารและโสตทัศนูปกรณ์ จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

122 53 10   
4.61 

65.9 28.6 5.4   

 4.3.  การให้บริการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

132 49 4   
4.69 

71.4 26.5 2.2   
5.  ความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ 

 5.1.  ท่านมีความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดโครงการ
อยู่ในระดับใด 

จ านวน (คน) 
ร้อยละ 

105 72 8   
4.52 

56.8 38.9 4.3   
 
 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม (เช่น หัวข้อทางสะเต็ม) 
1. ควรจัดติวสอบบรรจุ 
2. อยากให้มีการจัดโครงการอีก เพราะได้ความรู้มากมาย เพ่ือที่จะท าให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้ดี 
3. สะเต็มศึกษา  มันยากเพราะในความเป็นจริงเด็กไทยไม่ได้กระตือรือร้นที่จะคิด ครูต้องสร้างแรง

บันดาลใจน่าจะมีการรวมกันของครูวิทยาศาสตร์แบบสอนโชว์แต่ละเอก 
4. กิจกรรมในตอยบ่ายดีแต่ยังแยกประเด็นได้ไม่ค่อยน่าสนใจ 
5. อยากให้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติการอีก 
6. สนุกมากคะ ไม่น่าเบื่อ ได้ความรู้ 
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7. พ้ืนที่ท ากิจกรรมไม่เหมาะสม 
8. ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมมากกว่าที่ควรจะเป็น 
9. การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสะเต็มศึกษา 
10. การน าสะเต็มศึกษาไปจัดกิจกรรม  
11. เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เหมาะในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
12. ยังขาดในส่วนของเวลาไม่เพียงพอ 
13. ได้ลงมือปฏิบัติเพิ่มความเข้าใจในกระบวนการมากยิ่งขึ้น 
14. โปรเจกตอร์ไม่ชัด มองไม่ค่อยเห็น 
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ภาคผนวก 8  ภาพกิจกรรม 

ภาพประกอบกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา : นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 
วันที่ 21 มกราคม 2558  เวลา 08.00 – 16.15 น. 

ณ ห้องประชุม 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรลิักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์   

รองคณบดฝี่ายวิชาการ   
ประธานในพิธีกล่าวเปดิโครงการ 

การบรรยาย เรื่อง ความส าคญัของสะเตม็ศึกษา  ความหมายของสะ
เต็มศึกษา  การบูรณาการในสะเตม็ศึกษา  กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรมในสะเต็มศึกษา   
โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์  นักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการรเิริ่ม

พิเศษ สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

  
บรรยากาศในการรับลงทะเบียน บรรยากาศในการบรรยาย 

  
บรรยากาศในการบรรยาย บรรยากาศในการบรรยาย 
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บรรยากาศในการบรรยาย บรรยากาศในการบรรยาย 

  
พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 
คณาจารย์ และนิสติคณะวิทยาศาสตร์ทีเ่ข้าร่วมฟังบรรยาย 

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 
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ภาคผนวก 9  แนวปฏิบัติที่ดี 
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