


ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM Education ส าหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

รหัสหลักสูตร : 640010058 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

วัน เดือน ป/ีเวลา 
 

 
08.00-08.15 

 
08.15-09.30 

 
09.30-12.00 

พักรับประทานอาหาร 

 
13.00-17.30 

 
วันศุกรท์ี่ 2 กันยายน  
พ.ศ.2565 
 
 

 
 ลงทะเบียน 

 
ประธานพิธีเปิด  โดย 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
พร้อมการบรรยายพิเศษ 

 
บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 

1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของผู้เข้ารับการพัฒนา        
และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2. แนวทางการแก้ปัญหาด้วย STEM  
Education ในการพัฒนาการเรียน     
การสอน ที่มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการคยวามสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วย STEM  Education เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะความรู้ กระบวนการคิด 
สร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

 
บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 

1. การวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของผู้เข้ารับการพัฒนา         

      และปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้น 
2. แนวทางการแก้ปัญหาด้วย STEM  

Education ในการพัฒนาการเรียน               
การสอน ที่มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการคยวามสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วย STEM  Education เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะความรู้ กระบวนการคิด 
สร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา  

โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

 

 
 



ก ำหนดกำรฝึกอบรม 
โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM Education ส าหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

รหัสหลักสูตร : 640010058 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
วัน เดือน ป/ีเวลา 
 

 
08.00-08.30 

 
08.30-12.00 

พักรับประทานอาหาร 

 
13.00-16.30 

 
วันเสาร์ ที ่3 กนัยายน 
พ.ศ.2565 

 
 

 
 ลงทะเบียน 

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
1. หลักการ STEM  Education ในการพัฒนา  

การเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียน มีทักษะ ความรู้ 
กระบวนการ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2. การด าเนินการหรือท ากิจกรรมของ STEM  
Education ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ กระบวนการคิด
สร้างสรรค์อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. การออกแบบ STEM  Education               
ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน    
มีทักษะ ความรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์      
อันเป็นคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
อาชีวศึกษาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน  
 

 
โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
1. หลักการ STEM  Education ในการพัฒนา         

การเรียนการสอน เพ่ือให้ผูเ้รียน มีทักษะ ความรู้ 
กระบวนการ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะ        
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

2. การด าเนินการหรือท ากิจกรรมของ STEM  
Education ในการพัฒนาการเรียนการสอน       
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ กระบวนการคิด
สร้างสรรค์อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์          
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. การออกแบบ STEM  Education                     
ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน               
มีทักษะ ความรู้กระบวนการคิดสร้างสรรค์                       
อันเป็นคุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน          
อาชีวศึกษาไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชิ้นงาน  

 
 
โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

 
 



 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

โครงการอบรมการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา STEM Education ส าหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
รหัสหลักสูตร : 640010058 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
วัน เดือน ป/ีเวลา 
 

 
08.00-08.30 

 
08.30-12.00 

พักรับประทานอาหาร 

 
13.00-16.30 

 
วันอาทิตย์ ที่ 4 กนัยายน                  
พ.ศ.2565 
 

 

 
 ลงทะเบียน 

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
1. เจตคติท่ีดีในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย

โมเดล STEM เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้
กระบวนกำรคดิสร้ำงสรรค์ อันเป็นคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ของผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

2. ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครูรวมทั้ง
กระบวนการฝึกสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย
เบื้องต้น 

 
 
 
 
โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

บรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ 
1. เจตคติท่ีดีในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโมเดล 

STEM เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะควำมรู้กระบวนกำรคิด
สร้ำงสรรค์ อนัเป็นคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอำชีวศึกษำ 

2. ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครูรวมทั้งกระบวนการ
ฝึกสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้ายเบ้ืองต้น 
  

 
 
 
 
โดย 
1. ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ 
2. รศ.ดร.ธีระศักดิ์  อุรัจนานนท์ 
3. อาจารย์ฉัตรชัย  เลาวกลุ 
4. ผศ.วิสูตร         อาสนวจิิตร 

 

 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง ภาคเช้า เวลา 10.30-10.45 น. ภาคบ่าย เวลา 14.30-14.45 น. 










