
 

ช่ือเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง สะ

เต็มศึกษา โดยการมีสวนรวมของโรงเรียนในเขตจังหวดัราชบุรี 
 

ผูวิจัย นพดล  ทุมเช้ือ 
 

สาขาวิชา คณิตศาสตร 
 

ปการศึกษา 2563 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดการเรียนรูเกษตรกร

อัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษา 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา 3) เพ่ือประเมินความสอดคลองรูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง สะเต็ม

ศึกษา และ 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นจากการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะ

เต็มศึกษา และการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการสังเคราะหผล

จากการประชุมกลุมยอย 

ผลการวิจัยพบวา 1) ขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา พบวาสถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ หลักสูตรสถานศึกษาควรมีการกําหนดโครงสราง

รายวิชาแบบบูรณาการท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษา และครูผูสอน

ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง โดยการรวมกันออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู เครื่องมือ วิธีการวัด และเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

เกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทางสะเต็มศึกษา ประกอบดวยแนวทางการดําเนินการ ดานสถานศึกษา 6 ข้ันตอน 

การกําหนดนโยบาย การวางแผนการดําเนินงาน การสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดสรร

งบประมาณ การสนับสนุน สงเสริมทรัพยากรและแหลงเรียนรู และการพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุน ดาน

หลักสูตรสถานศึกษา 6 ข้ันตอน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การกําหนดโครงสรางรายวิชา การจัดทํา

รายวิชา การออกแบบจุดประสงครายวิชา การจัดทําคําอธิบายรายวิชา และการออกแบบแนวทางการวัดและ

ประเมินผล และดานครูผูสอน 7 ข้ันตอน การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะตามแนวทาง

สะเต็มศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดเตรียมสื่อ อุปกรณ 



 

สถานท่ีสําหรับใชจัดการเรียนรู การติดตอประสานงานผูเชี่ยวชาญในทองถ่ินเพ่ือรวมกันใหความรู การ

ออกแบบเครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑการประเมินผล การจัดการเรียนรูตามท่ีออกแบบ และการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูเกษตรกรอัจฉริยะ

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบวาเห็นดวยกับการกําหนดนโยบายการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการและการ

จัดทําระบบการสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และเห็น

แนวทางในการสนับสนุน สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Research Title The Development of Smart Farmer Learning Model Based 

on STEM Education by Participation of Schools  in 

Ratchaburi Province    
 

Researcher  Mr.Noppadol Thumchuea 
 

Program  Mathematics  
 

Academic Year 2020 
 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were 1) To study the basic information for smart farmer learning 

model based on STEM education. 2) To development of smart farmer learning model based on 

STEM education by participation of schools in Ratchaburi Province. 3) To assess the consistency of 

smart farmer learning model based on STEM education. and 4) To study opinions from the use of 

smart farmer learning model based on STEM education. Data analysis, including mean, standard 

deviation, and synthesis of results from focus group.  

The results of the study revealed 1) Basic information for the development smart farmer learning 

model based on STEM education. Found that school should develop a system to promote 

support and monitor to develop and improve, School curriculum should set up an integrated 

course structure to support the management of smart farmers in accordance with STEM education 

guidelines, and teachers should study the concept of intelligent farmer learning management 

according to the guidelines They jointly design learning activities, tools, measurement methods, 

and learning evaluation criteria. 2) Development of smart farmer learning model based on STEM 

education approach It consists of the implementation guidelines. School institutions 6 steps of 

The formulate policies, Operational planning, Promotion of educational institution curriculum 

development, Budget allocation, Support of resources and learning resources, And the 

development of a support system. School curriculum institutes 6 steps of The development of 

the school curriculum, Course structure determination, Course preparation, Course Purpose, 

Design Preparation of course descriptions, and Designing guidelines for measurement and 

evaluation. And the teachers in institutes 7 steps Teacher approach to smart farmer learning 



 

model based on STEM education consistent with the educational context, Design learning 

activities, Preparation of materials, liaising local experts to share knowledge, Design tools for 

assessment, Learning management, Assessment. And 3) Results of studies, opinions, using smart 

farmer learning model based on STEM education. It was found that they agreed with the 

formulation of policies for integrated learning management and the establishment of a support 

system. Promote integrated learning management in accordance with STEM education guidelines. 

And see ways to support Promote integrated learning management in accordance with STEM 

education guidelines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


