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ความรูเบืองตนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
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ในชวงหลายปที่ผานมา พบวา อัตรากําลังคนของบุคลากรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรในชวงศตวรรษที่ 20 มีแนวโนมลดลง และนักเรียนที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรลดลง อีกทั้ง
ผลการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรของนกั เรียนมีแนมโนมลดลง ปรากฏการณดังกลาว
ขางตน สะทอนใหเห็นถึงปญหาในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนซึ่งอาจ
ทําใหนักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรูวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร อีกทั้งขาดการเชื่อมโยง
ระหวางความรูดังกลาวกับชีวิตประจําวันรวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อสรางแรงบันดาลใจ
และชวยใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาศาสตรอยางมีความหมาย ทั้งเปนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่
21 อันเปนทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสรางอาชีพใหแกเยาวชน และ
เตรียมพรอมกําลังคนทีมีคุณภาพเขาสูระบบเศรษฐกิจ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) จึ ง เสนอแนวทางการจั ด การเรี ย นรู  ส ะเต ็ม ศ ึก ษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรู และประ
ยุกตความรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตรในสถานการณที่ใกลเคียงกับ
สถานการณที่พบในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ในระหวางการเรียนรูดัง กล
าว ผูเรียนยังไดพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาน (critical thinking) ทักษะการทํางานเปนทีม
(collaboration skill) ทักษะการสือสาร (communication skill) และความคิดสรางสรรค (creativity)
ดังที่แสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ความหมายของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร ที่มุงแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพื่อสรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิด
สรางสรรคและเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรูและทักษะ
กระบวนการดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ เทคโนโลยี รวมทั้งนําไปสูการสรางนวัตกรรมในอนาคต
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การจัดกระบวนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปนการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี ผนวกกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โดย
นักเรียนจะไดทํากิจกรรม เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี และนําความรูมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปญหาทีเ่ กี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรม
สะเต็มศึกษาที่ดีมีลักษณะสําคัญ 5 ประการดังรูปที่ 2 ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษาประกอบดวย
(1) เปดโอกาสใหนักเรียนไดบูรณาการความรู และทักษะของวิชาที่เกี่ยวของในสะเต็มศึกษาในระหวางการ
เรียนรู (2) มีการทาทายนักเรียนใหไดแกปญหาหรือสถานการณที่ผูสอนกําหนด (3) กิจกรรมกระตุน
การเรียนรูแบบแอกทีฟ (active learning) ของนักเรียน (4) ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาทกั ษะในศตวรรษที่ 21
ผานการทํากิจกรรมหรือสถานการณที่ครูกําหนดให และ (5) สถานการณหรือปญหาที่ใชในกิจกรรมมี
ความเชื่อมโยงชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือการประกอบอาชีพในอนาคต

รูปที่ 2 ลักษณะสําคัญของสะเต็มศึกษา

องคประกอบ 4 วิชาของสะเต็มศึกษา
ในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเตม็ ศึกษามีความเกี่ยวของกับวิชาการหรือวิทยาการที่เปนหลัก 4
วิ ชาดว ยกั น ได แ ก วิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร เทคโนโลยี และวิ ศ วกรรมศาสตร อย า งไรก็ ต าม เมื่อ
เปรียบเทียบวิชาการทั้ง 4 กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของประเทศไทย
พบวา สะเต็มศึกษามีความเกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู 3 กลุมสาระฯ ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รูปที่ 3 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา
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ดังนั้น เมื่อครูหรือนักการศึกษาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนจึงตอง
คํานึงถึงธรรมชาติของวิชาการทังสี่เปาหมายของการจัดการเรียนรูใน 3 กลุมสาระฯ ทีกลาวขางตน
รวมถ ึงตัว ชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางซึ่งถู ก กํ าหนดขึ้ นใหสอดคล องกับ ความสามารถในการรับรูของ
นักเรียนแตละระดับชั้น
ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีนั้น มีเปาหมายหลักในการพัฒนา
ผู  เ รี ย นให เ ป น ผู  รู วิ ท ยาศาสตร (science literate) ผู รู คณิ ต ศาสตร (math literate) และผู รู เ ทคโนโลยี
(technology literate) ซึ่งเปนพื้นฐานของการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและหลักวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิต เปาหมายของการเรียนรูในวิชาการที่เกี่ยวของกับสะเต็มศึกษา ประกอบ
ดวย
 เปาหมายของการสอนวิทยาศาสตร คือ การพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้ อ หา (หล ัก กฎ และทฤษฎ ี) วิ ช าวิ ท ยาศาสตร (ฟ สิ ก ส เคมี ชี ว วิ ท ยา และโลก อวกาศ
ดาราศาสตร) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหวางสาระวิชา และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร มีทักษะในการคิดที่เปนเหตุเปนผล สามารถคนหาความรูและแก
ป ญ หาอยางเป นระบบ สามารถตั ด สิ น ใจโดยใชข  อ มู ลที่หลากหลายและมีป ระจั ก ษพยานที่
ตรวจสอบได
 เปาหมายของการสอนคณิตศาสตร การพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห ให
เหตุผล และการประยุกตแนวคิดทางคณิตศาสตร เพื่อสรางอธิบายและทํานายปรากฏการณ
ต า งๆ ภายใต บริ บททแี่ ตกตางกั น รวมถึง ตระหนั กถึ ง บทบาทของคณิ ตศาสตรแ ละสามารถใช
คณิตศาสตรชวยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี
 เปาหมายของการสอนเทคโนโลยี คือ การพัฒนาใหผูเรียนมีความเขาใจ และความสามารถในการ
ใชงาน จัดการ และเขาถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการของมนษุ ย)
 เปาหมายของการสอนวิศวกรรม คือ การพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะในออกแบบและสรางเทคโนโลยี
โดยประยุกตความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่มีอยูอยางคุมคา

การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร
การกลาวอางถึงการนําแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการกับการเรียนรูศาสตร
อื่น ๆ อีก 4 ศาสตรนัน นํามาสูความพยายามในการอธิบายความแตกตางระหวางศาสตร 3 ศาสตรทีมี
ความใกลเคียงกันมาก ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี สภาวิจัยแหงประเทศ
สหร ัฐ อเมริก า (The National Research Council: NRC) ได ใ ห ความหมายของวิ ศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี พรอมทังเปรียบเทียบทักษะของศาสตรทั้งสองกับทักษะทางวิทยาศาสตรไวดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร
นิยามปญหา
(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)

เทคโนโลยี
ตระหนักถึงบทบาทของ

คณิตศาสตร
ทําความเขาใจและพยายาม
แกปญหา
เทคโนโลยีตอสังคม
ใชคณิตศาสตรในการสราง
พัฒนาและใชโมเดล
พัฒนาและใชโมเดล
โมเดล
ออกแบบและลงมือ
ออกแบบและลงมือ
เรียนรูวิธีการใชงาน
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน
ทําการคนควา วิจัย ทําการคนควา วิจัย ทดลอง
เทคโนโลยีใหมๆ
การแกปญหา
ใหความสําคัญกับ
วิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล
ความแมนยํา
ใชคณิตฯ ชวยในการ
เขาใจบทบาทของ
ใชตัวเลขในการให
ใชคณิตฯ ชวยในการคํานวณ
ในการพัฒนาดานวิทยฯ
ความหมายหรือเหตุผล
คํานวณ
สรางคําอธิบาย
ออกแบบวิธีการแกปญหา
วิศวกรรม
พยายามหาวิธีการและใช
โครงงานในการแกปญหา
ใชหลักฐานในการยืนยัน ใชหลักฐานในการยืนยัน ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี สรางขอโตแยงและสามารถ
แนวคิด
แนวคิด
โดยพิจารณาถึง
วิพากษการใหเหตุผลของผูอื่น
สังคมและสิ่งแวดลอม
ประเมินและสื่อสาร
ประเมินและสื่อสารแนวคิด
มองหาและนําเสนอระเบียบ วิธี
แนวคิด
ในการเหตผุล
ท ี่ม า: Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology,
Engineering, and Mathematics, p.38.
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วิทยาศาสตร
ตั้งคําถาม
(เพื่อเขาใจธรรมชาติ)

จากตารางที่ 1 แนวปฏิบัติ (practice) ทางวิทยาศาสตรมีกระบวนการสวนใหญเหมือนกับแนว
ปฏิบัติท างวิศวกรรมศาสตร กล า วคือ ทั้ง สองศาสตร มีก ารพัฒ นาและใชโ มเดลในการดํา เนิน งาน มี
การออกแบบและลงมือ ค น คว า วิจั ย เพื่อ รวบรวมข อ มู ล และวิเ คราะห ข  อ มูล ดัง กล า ว ทั้ง วิท ยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตรตองการความรูทางคณิตศาสตรในการคํานวณ นอกจากนี้ ทั้งนักวิทยา
ศาสตรและวิศวกรมีการใชหลักฐานในการยืนยันแนวคิดซึ่งอาจเปนคําตอบของขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติ
หรือปญหา และสุดทายตองมีการประเมินและสื่อสารแนวคิดดังกลาว
อยา งไรก็ต าม แนวปฏิบัติทั้ง สองมีความแตกต า งกัน อยู 2 ประการ คือ (1) ในขณะที่วิชา
วิทยาศาสตรพยายามตั้งคําถามเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตรพยายามนิยาม
ปญหา ซึ่งเกิดจากความไมพอใจและตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และ (2) ผลลัพธของการ
ทํางานทางวิทยาศาสตรคือการสรางคําอธิบายเพื่อตอบขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติ ในขณะที่ผลลัพธของ
การทํา งานทางวิศวกรรมศาสตรคือวิธีการแกปญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และวิธีการดัง
กลาวจะนํามาซึ่งผลผลิตที่เปนเทคโนโลยีใหมหรือนวัตกรรม
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ดังที่ไดกลาวไวแลววา ลักษณะที่ชัดเจนขอหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรูแบบสะเต็ม คือ
การผนวกกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ของนักเรียน กลาวคือ ในขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และฝกทักษะดาน
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี นักเรียนตองมีโอกาสนําความรูมาออกแบบวิธีการหรือ
กระบวนการเพื่อแกปญหา เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
(NRC, 2012) ทั้งนี้ มีหลายหนวยงานหรือองคกรไดนําเสนอองคประกอบของกระบวนการออกแบบเชิง
วิ ศ วกรรมได อ ยา งหลากหลาย เช น เดี ย วกั บ สมาคนนั กเทคโนโลยี แ ละวิ ศ วกรรมศ ึก ษานานาชาติ
(International Technology and Engineering Educators Association : ITEEA) ได  นํ า เสนอกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวยองคประกอบ 5 ขั้นตอน ไดแก
(1) การระบุปญหา (Identify a challenge) ขั้นตอนนี้เริ่มตนจากการที่ผูแกปญหาตระหนักถึงสิ่งที่
เปนปญหาในชีวิตประจําวันและจําเปนตองหาวิธีการหรือสรางสิ่งประดิษฐ (Innovation) เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว ในการแกปญหาในชีวิตจริงบางครั้งคําถามหรือปญหาที่เราระบุอาจประกอบดวยปญหายอย
ในขั ้น ตอนของการระบุป  ญ หา ผู แ ก ป  ญ หาต อ งพิจ ารณาป ญ หาหรือ กิจ กรรมย อ ยที่ต  อ งเกิด ขึ้น เพื่อ
ประกอบเปนวิธีการในการแกปญหาใหญดวย
(2) การคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (Explore ideas) หลังจากผูแกปญหาทําความเขาใจปญหาและ
สามารถระบุ ป ญหาย อย ข ั้น ตอนตอไปคือการรวบรวมขอมู ลและแนวคิดท ี่เกี่ยวข องกั บการแกปญหา
ดังกลาว ในการคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของผูแกปญหาอาจมีการดําเนินการ ดังนี้ (1) การรวบรวมขอมูล คือ
การสืบคนวาเคยมีใครหาวิธีแกปญหาดังกลาวนี้แลวหรือไม และหากมีเขาแกปญหาอยางไร และมีขอเสนอ
แนะใดบาง (2) การคนหาแนวคิด คือการคนหาแนวคิดหรือความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือ
เทคโนโลยีที่เกี่ย วของและสามารถประยุกตในการแกปญหาได ในขั้นตอนนี้ ผูแกปญหาควรพิจารณา
แนวคิดหรือความรูทังหมดที่สามารถใชแกปญหาและจดบันทึกแนวคิดไวเปนทางเลือก และหลังจากการ
รวบรวมแนวคิดเหลานั้นแลวจึงประเมินแนวคิดเหลานั้น โดยพิจารณาถึงความเปนไปได ความคุมทุน ขอดี
และจุ ด ออน และความเหมาะสมกั บเงื่อนไขและขอบเขตของปญหา แลวจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่
เหมาะสมที่สุด
(3) การวางแผนและพัฒ นา (Plan and develop) หลัง จากเลือ กแนวคิด ที่เ หมาะสมในการ
แก ป  ญ หาแล ว ขั้น ตอนต อ ไป คือ การนํา ความรู ไ ด ร วบรวมมาประยุก ต เ พื่อ ออกแบบ และวางแผน
การดําเนินงาน ในขั้นตอนนี้ ผูแกปญหาอาจวาดแบบหรือสรางเคาโครงและพัฒนาตนแบบ (Prototype)
ของผลผลิตเพื่อใชในการทดสอบแนวคิดที่ใชในการแกปญหา ทั้งนี้ ในขั้นที่ 3 ของกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม สามารถแบงขั้นตอนการทํางานออกเปน 2 ขั้นตอนยอย ไดแก (3.1) การออกแบบวิธีการแก
ปญหา โดยประยุก ตความรูวิทยาศาสตร คณิต ศาสตร และเทคโนโลยีที่ร วบรวมได โดยผูแกปญหา
ตอ งประเมิน ตัดสินใจเลือกและใชความรูที่ไดมาในการสรางภาพรางหรือกําหนดเคาโครงของวิธีการแก
ปญหา และ (3.2) การวางแผนและดําเนินการแกปญหา โดยผูแกปญหาตองกําหนดขั้นตอนยอยในการ
ทํางานรวมทั้งกําหนดเปาหมายและระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอนยอยใหชัดเจน ในขั้นตอนของการ
พัฒนา
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(4) การทดสอบและประเมินผล (Test and evaluate) เปนขั้นตอนทดสอบและประเมินการใช
งานต น แบบเพื่อ แกป  ญ หา ผลที่ไ ด จ ากการทดสอบและประเมิน อาจถูก นํา มาใช ใ นการปรับ ปรุง และ
พัฒนา ผลลัพธใหมีประสิทธิภาพในการแกปญหามากขึ้น การทดสอบและประเมินผลสามารถเกิดขึ้นได
หลายครังใน กระบวนการแกปญหา
(5) การนํ า เสนอผลลั พ ธ (Present the solution) หลั ง จากการพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ทดสอบและ
ประเมิ น วิธีก ารแกป ญ หาหรือ ผลลัพ ธ จ นมีป ระสิทธิ ภาพตามที่ตองการแลว ผู แ กป  ญ หาตองนําเสนอ
ผลลัพธตอสาธารณชน โดยตองออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงายและนาสนใจ

รูปที่ 3 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ในการทํางานผู เรียนไมจําเปนตองมีลําดับ ที่แนนอน โดยขั้น ตอนทั้ง หมดสามารถสลับไปมา
หรือ ยอนกลับขั้นตอนได กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแสดงไดดังรูปที่ 1 เพื่อใหเห็นรายละเอียดที่
ชัดเจนขึ้นของแตละองคประกอบของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลองพิจารณาตัวอยางกระบวน
การออกแบบหองทําความเย็นดังนี้
ระบุปญหา (Identify a challenge) ในสภาพอากาศที่รอนอบอาว มีความจําเปนตองเก็บผักผล
ไมในที่ที่อุณหภูมาเพ
ติ  ื่อคงความสดใหม จึงเกิดคําถามขึ้นวาทําอยางไรจึงจะสรางตูหรือหองที่คงอุณหภูมิให
าอยู
ต เสมอแมอุณหภูมิภายนอกจะสูงก็ตาม
คนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (Explore ideas) การคนพบทางวิทยาศาสตรไดอธิบายวา (1) สสาร
โดยทั่วไปมีการคลายความรอนเมื่อเปลี่ยนสถานะจากไอเป นของเหลว และมีการดูดความรอนเมื่อเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนไอ และ (2) สสารในสถานะไอสามารถเปลี่ยนเปนของเหลวไดเมื่อไดรับความดันที่
สูงขึ้น และเปลี่ยนกลับเปนไอไดเมื่อลดความดันลง จึงไดแนวคิดวาหากนําสารที่เปลี่ยนสถานะไดงายและมี
คุณสมบัติการถายเทความรอนไดดีมาทําใหเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอภายในตู และเปลี่ยนสถานะกลับ
เปนของเหลวภายนอกตู ก็จะเกิดการถายเทอุณหภูมิจากภายในตูออกไปนอกตูได ในที่นีเทคโนโลยีดาน
เครื่องจักรกลทางไฟฟา (หรือมอเตอร) สามารถนํามาประยุกตเปนเครืองอัดแรงดันใหสารเปลี่ยนสภาพจาก
ไอเปนของเหลวได
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เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการถายเทพลังงานความรอน ควรมีการนําเอาสารหลาย ๆ
ชนิดมาทดลองเปรียบเทียบอัตราการดูดและคลายความรอน และพลังงานที่ตองใชในการทําใหสารนั้น ๆ
เปลี่ยนสถานะไปมา
วางแผนและพัฒนา (Plan & develop) ออกแบบกระบวนการสรางผลิตภัณฑที่ใชตนทุนตําแต
ไดสมรรถภาพที่ตองการ โดยการเลือกสรรวัตถุดิบและชิ้นสวนที่เหมาะสม คํานวณปริมาณสารที่ตองใชรวมถึง
ขนาดของมอเตอรที่ใชทําอุปกรณอัดแรงดันดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใหการถายเทความรอน
เหมาะสมกับขนาดของหองที่ตองการทําความเย็น
ทดสอบและประเมินผล (Test & evaluate) ออกแบบอุปกรณตนแบบทีกักเก็บสารทําความเย็น
ไวในระบบปดโดยทําใหเกิดการระเหยกลายเปนไอภายในหองที่ตองการทําความเย็นและควบแนนกลับเปน
ของเหลวภายนอกหอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงานกอนนําไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑ
นําเสนอผลลัพธ (Present the solution) นํากระบวนการออกแบบที่ไดนําเสนอตอผูที่สนใจ
หรือผูใหทุนสนับสนุน เพื่อใหเกิดการผลิตในปริมาณมากและใชงานในวงกวางตอไป
ตามที่ไดกลาวไปแลว กระบวนการทั้งหมดนี้ไมจําเปนตองเกิดขึ้นเปนลําดับดังตัวอยางเสมอไป
การ ทดสอบและประเมินผลสามารถทําไดในระหวางการวางแผนและพัฒนาเชนกัน หากผลลัพธไมอยูใน
เกณฑที่ยอมรับไดไมวาจะเปนเรืองตนทุนหรือประสิทธิภาพของอปุ กรณ ก็อาจจําเปนตองยอนกลับไปคนหา
แนวคิดอื่นขึ้นมาใหม เปนตน
อยางไรก็ตาม เมื่อนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาผนวกกับ การเรียนรูใ นชั้น เรีย น
เพื่อ สงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผูเรียนนั้น ได แ บ ง ขั้นตอนของการวางแผนและพัฒนาออกมา
เป น ขั้น ออกแบบวีธีก ารแก ป  ญ หาอีก หนึ่ง ขั้น ตอน ตามกระบวนการย อ ยของขั้ น ตอนกระบวนการ
ออกแบบเชิง วิศวกรรมขั้นที่ 3 ที่กลาวไวแลวหนาที่ 7 ทั้งนี้ เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
เปดโอกาสใหนักเรียนไดประมวลความรูตางๆ ที่ไดจากการสืบคนและรวบรวมขอมูล ประเมิน ตัดสินใจ
เลือกและใชความรูเหลานั้น เพื่อออกแบบวิธีการแกปญหา ขั้นตอนนีจ้ ะชวงกลั่นกรองแนวคิดเบื้องตนของ
นักเรียนไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ยังเปนการเปดโอกาสใหครูไดตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกั บแนวคิด
วิทยาศาสตร คณิต ศาสตร แ ละเทคโนโลยี รวมถึงความสามารถในการประยุกตความรูดังกลาวของ
นักเรียนไดชัดเจนมากขึ้น อยางไรก็ตามการแกปญหาหรือ การสร า งสรรค ชิ้น งานมักเปนกระบวนการที่
ตองทําาและต
ซ
อเนื่องจนกวาจะสามารถแกปญหาหรือสรางสรรคชิ้นงานนั้นๆ ได
การบูรณาการในสะเต็มศึกษา
สะเต็ม ศึก ษาเป น การเรีย นรู แ บบบูร ณาการที ่ใ ช ค วามรู แ ละทัก ษะในด า นต า งๆ ผ า นการทํา
กิจกรรม (activity based) หรือการทําโครงงาน (project based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของ ผู
เรียน การเรีย นรูแ บบสะเต็มศึกษาดัง กล าวนี้ จะชว ยใหผู เ รีย นได พัฒ นาทัก ษะการคิด ทักษะการใช
เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการแกปญหา และทักษะการสื่อสาร ซึ่งทักษะดังกลาวนี้เปนทักษะการเรียน
รูในศตวรรษที่ 21 ที่ผูเรียนพึงมี นอกจากนี้ผูเ รียนยัง ไดความรูแ บบองครวมที่สามารถนําไปเชื่อมโยงหรือ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

8

คณ
ะ
มห วิท
าวิท ยาศ
ยาล าสต
ัยรา ร์แล
ชภ ะเท
ัฏห คโ
มู่บ นโล
้าน ยี
จอ
มบ
ึง

ผูสอนทั้งหลายอาจจะมีความกังวลกับการนําสะเต็มศึกษาเขาสูการจัดการเรียนการสอนใน ชั้น
เรียน เนื่องจากไมทราบวาจะมีแนวปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการอยางไรบาง ทั้งนี้การจัดการเรียนการ
สอนสะเต็มศึกษาตามแนวทางของ สสวท. นั้น เนนรูปแบบของการบูรณาการซึ่งเปนสิ่งที่ผูสอนคุนเคย
กัน เป น อย า งดี เนื่อ งจากการจัด การเรีย นการสอนตามแนวพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา พุท ธศักราช
2542 มุ ง เน น ให มีก ารจัด การเรีย นการสอนแบบองค ร วม โดยมีก ารบูรณาการความคิด รวบยอด
กระบวนการจัด การเรีย นรู และ ทัก ษะด า นต า งๆ ให เ หมาะสมกับ แต ล ะระดับ การศึก ษา รวมทั้ง
เชื่อมโยงความรูไปสูการนําไปใชในชีวิตจริง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการจะชวย ลดความ
าซ
ซ อ นของเนื้อหาวิชาตางๆ สามารถยืด หยุ น เวลาใน การจัดการเรียนการสอนไดใชแหลงเรียนรูได
หลากหลาย และผูเรียนไดเรียนในสิง่ ที่ตนเองสนใจเพิ่มขึ้น
บูรณาการคืออะไร บูรณาการ (Integration) หมายถึงการนําศาสตรสาขาวิชาตางๆ ที่มีเนื้อหา
สัมพันธเกี่ยวของกันมาจัดประสบการณการเรียนรูในลักษณะของการผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหสอด
คลองกับความตองการและสภาพชีวิตจริงของผูเรียน
บูร ณาการทํา ได อ ย า งไร การบูรณาการสามารถทํา ได ห ลายรูป แบบ เชน การบูรณาการ
เนื ้อ หา (Integration of subject areas) การบู ร ณาการกระบวนการเรี ย นรู  (Integration of learning
process) และการบู รณาการเป า หมายของการเรี ย นรู  (Integration of learning outcome) เป น ตน ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้
1. การบูรณาการเนื้อหา เปนการนําเนื้อหาของสาระตางๆ หรือระหวางกลุมสาระมาสัมพันธเกี่ยว
ของเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน โดยอาจกําหนดหัวขอหรือหัวเรื่องเปนประเด็นปญหา แลวนําเนื้อหา ต
างๆ ที่เกี่ยวของกับหัวเรื่องหรือหัวขอนั้นมาผสมผสานกันโดยใชทักษะตางๆ เขามาเชื่อมโยงเพื่อใหผูเรียนได
ความรู ทักษะ และเจตคติตามที่ตองการ
2. การบูรณาการกระบวนการเรียนรูเปนการนํารูปแบบและวิธีการตางๆ ของการถายทอดความ
รูของผูสอนมาผสมผสานเขาดวยกันในการจัดการเรียนรูแกผูเรียน หรือการจัดใหผูเรียนไดสามารถ
แสวงหาความรูจากกระบวนการและวิธีการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรู โดยผูสอนอาจกําหนดหัว
ขอหรือหัวเรื่องเปนประเด็นในการศึกษา แลวดูวาในประเด็นที่จะศึกษานั้นมีเนื้อหาอะไรบางและแตละ
เนื้อหาจะสอนดวยวิธใี ด
3. การบูรณาการเปาหมายของการเรียนรูเปนการบูรณาการที่ยึดเปาหมายของการเรียนรูเปน
หลักโดยผู ส อนอาจกํา หนดหัว ข อ หรือ หัว เรื่อ งเป น ประเด็น ในการศึก ษา แล ว ดูว  า ในประเด็น ที่จ ะ
ศึก ษานั้นมีเปาหมายที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับอะไร จากนั้นก็นําเนื้อหาตางๆ ที่มีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันกับประเด็นที่จะศึกษานั้นมาผสมผสานเชื่อมโยงกันโดยมีเปาหมายของการเรียนรูเปนเรื่องเดียวกัน
จากที่กลาวมาแลวนั้นผูสอนสามารถเลือกรูปแบบการบูรณาการไปใชไดตามความเหมาะสม
ของเนื้อหา หรือตามสภาพแวดลอมและความสอดคลองที่เปนจริงในโรงเรียน โดยสิ่งที่ควรคํานึงจาก
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียนมีดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู
ใหมากที่สุด
2. สงเสริมใหนักเรียนไดรวมทํางานกลุมดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมตางๆ ใหหลากหลายเพื่อให
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ผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํางานดวยกัน
3. จัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนจริงที่เกิดขึ้นจริงใน
ชีวิตและสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
4. จัด บรรยากาศในชั้น เรียนที่ส งเสริมใหผู เ รีย นเกิดความกล าในการแสดงออก โดยผูสอน
ตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่นในกลุมและในชั้นเรียนสมาเสมอ เพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับผูเรียนในการกลาที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมา
5. ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และจริยธรรม ที่ถูกตองและดีงาม โดยสอดแทรกในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผเู รียนสามารถแยกแยะความถูกตองและดีงามในการดํารงชีวิตในสังคมได

แนวทางการนํากิจกรรมสะเต็มไปใชในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมสะเต็มที่ สสวท. พัฒนาขึ้นนี้เปนตัวอยางใหผูสอนไดเห็นแนวทาง โดยมีจุดเริ่มตนมาจาก
การกํ า หนดประเด็ น ในการศึก ษาแล ว พิ จ ารณาเลือ กตั ว ชี ้ ว ั ด ของแต ล ะกลุ  ม รายวิ ช าทางด า น
วิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี วามีตัวชี้วัดใดบางที่สามารถนํามาจัดกิจกรรมแบบบู รณา
การรวมกันได ผนวกกับแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรม จากนั้นใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรูในการดําเนินกิจกรรม ทั้งนี้ผูสอนสามารถใชแนวทางดังกลาวนี้ไปพัฒนากิจกรรม
สะเต็มแบบบูรณาการไดดวยตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมสะเต็มแบบบูรณาการอาจไมจําเปนตองบูรณาการ
ไดครบทุกรายวิชาที่กลาวมาแลวก็ได แตมีจุดเนนใหผูเรียนไดใชทักษะตางๆ ในการแกปญหาดวยตนเอง
โดยทักษะที่สําคัญที่จะตองกลาวถึงไดแก ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทักษะทางคณิตศาสตร
และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบดวยทักษะการคิด ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
แกปญหาทักษะการสื่อสาร เปนตน
การนํากิจกรรมสะเต็มไปใชในการจัดการเรียนการสอนในชันเรียน สามารถดําเนินการได 3 แนวทาง
ไดแก
1. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวของของแตละรายวิชาภายในคาบเรียน ซึ่งกิจกรรม
สะเต็มที่จะนํา เข าไปสอดแทรกในคาบเรีย นนั้น มักจะเปน กิ จ กรรมที่มีจํา นวนชั่ วโมงที่เ หมาะสมที่ จ ะ
สามารถจัดกิจกรรมไดเสร็จสิ้นภายในคาบเรียน โดยผูสอนแตละรายวิชาอาจพิจารณาจากตัวชี้วัดของ
กิจกรรมนั้น ๆ เปนเกณฑ หรือพิจารณาจากจุดประสงคของกิจกรรมก็ไดวาเกี่ยวของกับเนื้อหาใดบาง
จากนั้นเมื่อถึงคาบของการเรียนการสอนในเนื้อหานั้น ๆ ก็สามารถนํากิจกรรมสะเต็มเขาไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนได
2. จัดกิจกรรมไวในรายวิชาเลือกเสรีของกลุมวิชาตาง ๆ โดยการสอนในรูปแบบนี้อาจทําไดใน
รายวิชาที่เกี่ยวของกับการแกโจทยปญหาพิเศษ หรือการทําโครงงาน เปนตน รูปแบบการสอนโดยวิธีนี้
เหมาะสําหรับกิจกรรมสะเต็มที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมคอนขางมากหรือมีความซับซอน
และยาก และมีข  อ ดีที่ท างผูสอนสามารถจัดหาอาจารยที่ป รึก ษาใหแกผูเ รียนได ครอบคลุมในเนื้อหาที่
เกี่ยวของเพื่อใหคําแนะนําในการแกปญหา หรือออกแบบ และสรางชิ้นงานของผูเรียนได
3. จัดกิจกรรมไวในกลุมกิจกรรมนอกหองเรียนตาง ๆ เชน ชุมนุม ชมรม คาย ซึ่งรูปแบบการจัด
กิจกรรมแบบนี้ มักเปนกิจกรรมสะเต็มที่มีหัวขอหรือหัวเรื่องที่เกียวของกับการแกไขปญหาตางๆ เชน
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ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสรางนวัตกรรมที่สามารถใชใน
การแกปญหาตาง ๆ ของสวนรวม การจัดกิจกรรมโดยวิธีนี้มีขอดีที่ผเู รียนสามารถทํากิจกรรมไดตลอดเวลา
และตอเนื่อง
อยางไรก็ตามการจัดกิจกรรมสะเต็มแบบบูรณาการนี้มุงหวังใหผูเ รียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางดานการ
เรียน ผานการใชทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาคนควา คิดคน และแกปญหาดวยตนเอง โดยมีผู
สอนเปนผูใหคําปรึกษา และตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการชวยกันขับเคลื่อน
ใหการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีกาวไปขางหนาตอไป
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การวัดและประเมินผล
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู เปนสิ่งที่ควบคูกันกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
เปนกระบวนการที่จะไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการความกาวหนาและความสําเร็จของผูเรียน
รวมทั้งไดขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูตามศักยภาพ การ
ประเมินผลเปนกลไกหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดระบุถึงวิธีการประเมินผลการเรียนรูไววา
ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผลผูเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน การร ว มกิจ กรรมและการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบการศึกษา
จากพระราชบัญญัติก ารศึก ษาแหงชาติดัง กลา วทําใหเ ห็นแนวทางการวัด ผลและประเมินผล
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. การวัดผลและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูจะตองดําเนินการควบคูกันไป
อยางสอดคลองและตอเนื่อง
2. ในการจัดการเรียนรูมุงพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู ความคิด ทักษะ กระบวนการและเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร การประเมินพัฒนาการของผูเรียนจึงตองประเมินใหครอบคลุมทุกดาน
3. เพื่อใหการประเมิ นครอบคลุม ทุกดานและไดข อมูลเพียงพอที่จะประเมิน พัฒนาการความ
กาวหนาและความสําเร็จของผูเรียนจะตองใชกระบวนการและวิธีการประเมินผลหลากหลายวิ ธี แ ละ
ตอเนื่องทัง้ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการเขารวมกิจกรรม ฯลฯ
การวัดผลและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษานั้น เนนการวัดและประเมินผลในสภาพจริง
และที่ผูเรียนแสดงออกขณะทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรู ซึ่งสามารถสะทอนถึงความรู ความคิด เจตคติ
ทางวิ ท ยาศาสตร และความสามารถท ี่แ ท จ ร ิง ของผ ู เ ร ีย น นอกจากนี้ ข  อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการวั ด ผลและ
ประเมินผลยังเปนประโยชนตอตัวผูเรียนและตัวผูสอน ที่จะไดรับทราบพัฒนาการความกาวหนาในการ
เรียนรู และความสําเร็จของผูเรียนวาอยูในระดับใด มีจุดเดนใดที่ควรจะสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาเตม็
ศั ก ยภาพ และมีจุ ด อ อ นใดที่ควรจะได รับการแก ไข รวมทั้ง ผู  ส อนจะไดข  อ มู ลที่ เ ป นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเปนประโยชนตอผูเกี่ยว
ของ เชน ผูปกครองที่จะไดใชขอมูลจากการวัดและประเมินผลสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพตามความถนัด และความสนใจของแตละบุคคล ซึ่งแนวทางการวัดและประเมินผลมีดังนี้
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1. การประเมินจากสภาพจริง
การประเมินจากสภาพจริง (authentic assessment) คือ การประเมินความสามารถที่แทจริงของ
ผูเรียนจากการแสดงออกการกระทําหรือผลงานเพื่อสรางความรูดว ยตนเอง ในขณะที่ผเู รียนแสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมหรือสรางชิ้นงาน ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการคิดระดับสูง กระบวนการ
ทํางานและความสามารถในการแกป  ญ หาหรือ การแสวงหาความรู การประเมิน จากสภาพจริง จะมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อมีการประเมินหลายๆ ดาน โดยใชวิธีประเมินหลากหลายวิธีในสถานการณตางๆ ที่
สอดคลองกับชีวิตจริง และตองประเมินอยางตอเนื่องเพื่อใหไดขอมูลที่มากพอที่จะสะทอนถึงการพัฒนา
และความสามารถที่แทจริงของผูเรียนได
ลักษณะสําคัญของการประเมินจากสภาพจริง
1. การประเมินตองผสมผสานไปกับการเรียนการสอนและตองประเมินอยางตอเนื่อง โดยใชวิธี
ประเมินหลายๆ วิธีที่ครอบคลุมพฤติกรรมหลายๆ ดานในสถานการณทแี่ ตกตางกัน
2. สามารถประเมินกระบวนการคิดที่ซับซอน ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศักยภาพของผู
เรียนในแงของผูผลิตและกระบวนการทไี่ ดผลผลิตมากกวาที่จะประเมินวาผูเรียนสามารถจดจําความรูอะไรได
บาง
3. เป น การประเมิน ที ่ม ุ ง เน น ประเมิน ศัก ยภาพโดยรวมของผู เ รีย นทั ้ง ด า นความรู พื ้น ฐาน
ความคิด ระดับสูง ความสามารถในการแกปญหา การสื่อสาร เจตคติ ลักษณะนิสัย ทักษะในดานตางๆ
และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น ฯลฯ
4. เปนการประเมินที่ใหความสําคัญตอพัฒนาการของผูเรียน ขอมูลที่ไดจากการประเมินหลายๆ
ดาน และหลากหลายวิธีสามารถนํามาใชในการวินิจฉัยจุดเดนของผูเรียนที่ควรจะใหการสงเสริมและ
วินิจฉัยจุดดอยที่จะตองใหความชวยเหลือหรือแกไข เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความ
สนใจและความสามารถของแตละบุคคล
5. ขอมูลที่ไดจากการประเมิน จะสะท อนให เห็น ถึง กระบวนการเรี ยนการสอน และการวาง
แผนการสอนของครูวาเปนไปตามจุดมุงหมายของการเรียนการสอนหรือไม ครูสามารถนําขอมูลจาก
การประเมินมาปรับกระบวนการนําเสนอเนือหา กิจกรรมและตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมในการ
เรียนการสอนตอไป
6. เปนการประเมินที่ผูเรียนไดมีสวนรวมเพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักตัวเอง เชื่อมั่นในตนเองและ
สามารถพัฒนาตนเองได
7. เปนการประเมินที่ทําใหการเรียนการสอนมี ความหมาย และเพิ่มความเชื่อมั่นไดวาผูเ รี ย น
สามารถถายโอนการเรียนรูไปสูการดํารงชีวิตในสังคมได
วิธีการและแหลงขอมูลที่ใช
เพื่อใหการวัดและประเมินผลไดสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ผลการประเมินอาจจะ
ไดมาจากแหลงขอมูลและวิธีการตางๆ ดังตอไปนี้
1. สังเกตการแสดงออกเปนรายบุคคลหรือรายกลุม
2. ชิ้นงาน ผลงาน รายงาน
3. การสัมภาษณ
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4. บันทึกของผูเรียน
5. การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเรียนและครู
6. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบตั ิ (practical assessment)
7. การวัดและประเมินผลดานความสามารถ (performance assessment)
8. การวัดและประเมินผลการเรียนรูโดยใชแฟมผลงาน (portfolio assessment)
9. การทดสอบ
2. การวัดและการประเมินผลดานความสามารถ (performance assessment)
ความสามารถของผูเรียนประเมินไดจากการแสดงออกโดยตรงจากการทํางานตางๆ จากสถาน
การณที่กําหนดให ซึ่งเปนของจริงหรือใกลเคียงกับสภาพจริง และเปดโอกาสใหผูเรียนไดแกปญหาจาก
สถานการณจริงหรือปฏิบัติงานไดจริง โดยประเมินจากกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด โดยเฉพาะ
ความคิดขั้นสูงและผลงานที่ได
ลัก ษณะสํา คัญ ของการประเมิน ความสามารถ คือ กํา หนดวัต ถุป ระสงค ข องงาน วิธีก าร
ทํางาน ผลสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงาน และมีเกณฑการใหคะแนนที่
ชัดเจน การประเมิน ความสามารถที่แ สดงออกของผู เ รีย นทํา ได ห ลายแนวทางต า งๆกัน ขึ้น อยู กับ
สภาพแวดลอม สถานการณ และความสนใจของผูเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การมอบหมายงานใหทํางานที่มอบใหทําตองมีความหมาย มีความสําคัญ มีความสัมพันธกับ
หลักสูตร เนื้อหาวิชา และชีวิตจริงของผูเรียน ผูเรียนตองใชความรูหลายดานในการปฏิบัติงานที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางาน และการใชความคิดอยางลึกซึ้ง
2. การกํ า หนดชิ้ น งาน หรื อ อ ุป กรณ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ใ ห ผู  เ รี ย นวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบและ
กระบวนการทํางาน และเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น

การประเมินผลดานความสามารถ ประเมินไดทั้งการแสดงออก กระบวนการทํางานและผลผลิต
ของงาน จะใหความสําคัญตอกระบวนการทํางาน กระบวนการคิด คุณภาพของงานมากกวาผลสําเร็จของ
งาน
การมอบหมายชิ้นงานใหผูเรียน ควรจะประชุมปรึกษาหารือและทําความตกลงรวมกันระหวางครู
และผู เ รีย นในการวางแผนการปฏิบ ัติง าน เพื่อ สะดวกในการดํา เนิน กิจ กรรมของผู เ รีย น และการ
ติดตามความกาวหนาของครู
3. การกําหนดตัวอยางงานใหและใหผูเรียนศึกษางานแลวปฏิบัติตามขั้นตอน ใหเหมือนหรือดีกวา
เชน การทําสไลดถาวรศึกษาเนื้อเยื่อพืช การทําเฮอรบาเรียม การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนตน
4. การสรางสถานการณจําลองที่สัมพันธกับชีวิตจริงของผูเรียน เมื่อกําหนดสถานการณแลวให
ผูเรียนลงมือปฏิบัติ แกปญหาหรือใชความคิดระดับสูงในการแกปญหา
5. การทดสอบโดยใชแบบทดสอบขอเขียน การประเมินตามสภาพจริงจะลดความสําคัญ ของ
การทดสอบเนื่องจากจะมีการใชแบบทดสอบลดลง แตอยางไรก็ตามขอสอบขอเขียนก็ยังมีความจําเปน
เนื่องจากใชวัดความสามารถทางดานความรู ความเขาใจในหลัก การตางๆ ได ดังนั้นในกระบวนการ
ประเมินจึงยังคงใช แบบทดสอบขอเขียนรวมดวยโดยจะลดบทบาทของแบบทดสอบทวี่ ัดพฤติกรรมดาน
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แนวการประเมินตามสภาพจริง
จากที่กลาวมาแลววาการประเมินตามสภาพจริงใหความสําคัญตอการประเมินโดยใชขอสอบ
แบบเขียนตอบนอยมาก แตจะใหความสําคัญตอการแสดงออกที่แทจริงของผูเรียนขณะทํากิจ กรรม
งานหรือกิจกรรมที่กําหนดใหผูเรียนทํา ซึ่งมีแนวทางไปสูความสําเร็จของงานและมีวิธีการหาคําตอบ
หลายแนวทาง คําตอบที่ไดอาจมิใชแนวทางที่กําหนดไวเสมอไป จึงทําใหการตรวจใหคะแนนไมสามารถ
ใหอยางชัดเจนแนนอน เหมือนการตรวจใหคะแนนแบบขอสอบเลือกตอบ ดังนั้นการประเมินตามสภาพ
จริงจึงตองมีการกําหนดแนวทางการใหคะแนนอยางชัดเจน การกําหนดแนวทางอาจจัดทําโดยครู คณะครู
หรือครูและผูเรียนกําหนดรวมกัน แนวทางการประเมินนั้นจะตองมีมาตรวัดวา ผูเรียนทําอะไรไดสําเร็จ
และระดับความสําเร็จอยูใ นระดับใด แนวทางการประเมินที่มีมาตรวัดนี้ เรียกวา Rubric
การประเมินโดยอิง Rubric นี้โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
1. การประเมินเปนภาพรวม (holistic score)
2. การประเมินแบบแยกองคประกอบ (analytic score)

การประเมินเปนภาพรวม (holistic score)
การประเมินแบบนีเปนการประเมินภาพรวมของงาน จะไมเก็บเปนคะแนน แมวาจะใชการให
คะแนนในการประเมินก็ตองใหความหมายของภาพรวมใหได
กิจกรรม STEM
ฝกปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมทักษะการแกปญหา “กิจกรรมนั่งรานจอมพลัง”
จุดประสงคของกิจกรรม
1. เพื่อใหผูเขารวมฝกทักษะการแกปญหา
2. เพื่อใหผูเขารวมเขาใจกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สื่อและอุปกรณ
1. Power Point กิจกรรม นั่งรานจอมพลัง
2. คลิปวิดีโอตัวอยางการสอนกิจกรรม ศรลม
3. ไมจิ้มฟน 100 กาน
4. ดินน้ํามันหลัก 150 กรัม 1 กอน
รูปแบบการทํากิจกรรม
ปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม ไมเกินกลุมละ 5 คน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. แจงผูเขารวมใหทราบถึงจุด ประสงคของกิจ กรรมนี้ แลวเปดวีดีโอตัวอยางการสอนกิจกรรมศรลม
จากนั้นชี้แจงตอวากิจกรรมที่จะไดทําตอไปนี้เปนกิจกรรมที่ฝกทักษะการแกปญหาผานกิจกรรมนั่งราน
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จอมพลัง เพื่อใหเขาใจถึงการใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแกปญหา โดยผูเขาอบรมยัง
สามารถนํากิจกรรมนี้ไปใชเปนแนวทางในการฝกทักษะการแกปญหาของนักเรียน อีกทั้งยังสงเสริมการ
ประยุกตใชความรูเรื่องความแข็งแรงของโครงสรางรูปทรงตาง ๆ ในการสรางโครงสรางที่สามารถรับ
น้ําหนักวัตถุไดมากที่สุด
2. แบงผูเขารวมกิจกรรมออกเปนกลุมๆ กลุมละ 5 คนแลวเกริ่นนํากิจกรรมวาเปนตัวอยางของการทํา
กิ จ กรรมงา ยๆ เพื่อ ฝ ก ทั ก ษะการแก ป ญ หา โดยจะดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามกระบวนการออกแบบเชิ ง
วิศวกรรมซึ่งประกอบดวย 5 ขั้น คือระบุปญหา คนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ วางแผนและพัฒนาทดสอบ
และประเมินผล นําเสนอผลลัพธ
ขั้นที่ 1 ระบุปญหา
1.1 ตั้งคําถามวานั่งรานคืออะไร มีประโยชนอยางไร โดยยกตัวอยางภาพนั่งรานที่เห็นในชีวิตประจําวัน
และร ว มอภิปรายกั บ ผูเขารว มกิจกรรม ซึ่ง ควรได ข อสรุ ป วา นั่ ง ร า น เป น โครงสร างชั่ ว คราวที่ใชในงาน
กอสรางหรือซอมแซม เพื่อใหชางใชเปนฐานในการทํางานบนที่สูง ซึ่งนั่งรานจะถูกรื้อถอนออกภายหลังจาก
เสร็จการกอสรางหรือซอมแซมงาน
1.2 ยกตัวอยางภาพการปฏิบัติง านบนที่สูงดวยวิธีก ารที่ไมปลอดภัย และอภิปรายกับผูเขาอบรมถึง
กฏหมายที่เกี่ยวกับงานกอสราง ซึ่งกําหนดไววาการทํางานกอสรางซึ่งมีความสูงตั้งแต 2.00 เมตรขึ้นไป
นายจางตองจัดใหมีนั่งรานสําหรับงานกอสรางนั้น
1.3 กําหนดสถานการณในการทํากิจกรรม คือ วิศวกรตองออกแบบและทดลองนั่งรานเพื่อใหชางใชใน
งานซอมแซมและทาสีอาคารเรียนรู 3 ชั้น (15 เซนติเมตร) โดยนั่งรานที่สรางขึ้นจะตองมี 3 ระดับ เพื่อใหชาง
ทํางานในแตละชั้น และนั่งรานจะตองมีความแข็งแรงสามารถรับน้ําหนักที่ชั้นบนสุดไดอยางนอย 300 กรัม
(ดินน้ํามัน 2 กอน) โดยทีน่ ั่งรานไมยุบตัวลง
ขั้นที่ 2 คนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ
2.1 ศึกษารูปทรงและความแข็งแรงของรูปทรงตาง ๆ โดยใหผูเขารวมกิจกรรมสรางรูปทรงสี่เหลี่ยม
ลูกบาศกโดยใชไมจิ้มฟนและดินน้ํามัน จากนั้นตั้งคําถาม ตามประเด็นดังตอไปนี้ โครงสรางนี้ใชไมจิ้มฟนกี่
ก า น ใช ดิ น น้ํ า มั น กี่ ก อ น มี ทั้ ง หมดกี่ ด า น แต ล ะด า นเป น รู ป อะไร โครงสร า งนี้เ รี ย กว า รู ป ทรงอะไร และ
โครงสรางนี้มีความแข็งแรงหรือไม โดยการทดสอบใชฝามือกดลงบนโครงสราง
2.2 ทํากิจกรรมเดียวกับขอ 3 แตเปลี่ยนใหผูเขารวมกิจกรรมสรางรูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม และ
พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมตามลําดับ
2.3 เปรียบเทียบรูปทรงลูกบาศก รูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม วารูปทรงใดมี
ความแข็งแรงมากที่สุดและรูปทรงใดแข็งแรงนอยที่สุด เพราะเหตุใด ซึ่งควรไดขอสรุปวา รูปทรงลูกบาศกจะ
สามารถรั บแรงในแนวดิ่งไดดี แตจ ะไมสามารถรั บ แรงที่อยู ในแนวระดับ ได ในขณะที่ รูป ทรงพีระมิดจะ
สามารถรับแรงที่มากระทําทั้งแนวดิ่งและแนวระดับไดดี
2.4 ตั้งคําถามกับผูเขาอบรมตอวา หากตองเสริมความแข็งแรงใหกับทรงลูกบาศกจะมีวิธีการอยางไร
โดยให ผูเ ขาอบรมไดท ดลองนํา ไมจิ้มฟ นมาเสริ มกั บ โครงสร า งเดิ มที่มีอ ยูใ นรู ป แบบตา ง ๆ แล ว ร ว มกัน
อภิปรายถึงรูปแบบการเสริมโครงสรางทรงลูกบาศกใหแข็งแรง
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2.5 สรุ ป สิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู จ ากกิ จ กรรมว า ในกิ จ กรรมนี้ เ ป น การเรี ย นรู เ รื่ อ งรู ป ทรงต า ง ๆ และได
ทําการศึกษาวารูปทรงใดที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งจะนําไปสูการใชองคความรูในการแกปญหาตาม
สถานการณที่กําหนด
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ขั้นที่ 3 วางแผนและพัฒนา
3.1 ทบทวนสถานการณในการทํากิจกรรมอีกครั้ง วิศวกรตองการออกแบบและทดสอบนั่งราน
เพื่อใหชางใชในงานซอมแซมและทาสีอาคารเรียนสูง 3 ชั้น (15 เซนติเมตร) โยนั่งรานที่สรางขึ้นจะตองมี 3
ระดับ เพื่อใหชางทํางานในแตละชั้น และนั่งรานจะตองมีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักที่ชั้นบนสุดได
อยางนอย 300 กรัม (ดินน้ํามัน 2 กอน) โดยที่นั่งรานไมยุบตัวลง โดยมีเงื่อนไขของการสรางนั่งรานวา
นั่งรานตองไมยดึ ติดกับพื้น สามารถเคลื่อนยายได มีความสูงอยางนอย 15 ซม. มีอยางนอย 3 ระดับ (ไมรวม
ชั้นลาง) และรับน้ําหนักดินน้ํามันขนาด 150 กรัม ไดอยางนอย 2 กอน โยกําหนดใหแตละกลุมใชไมจิ้มฟน
100 กาน และดินน้ํามันหนัก 150 กรัม 1 กอน
3.2 แตละกลุมระดมความคิดเพื่อหาวิธีการและรูปแบบของการสรางนั่งรานรวมกันจากนั้นลงมือ
สรางชิ้นงาน

ขั้นที่ 4 ทดสอบและประเมินผล
แตละกลุมทดสอบความแข็งแรงของนั่งรานวาสามารถรับน้ําหนักดินน้ํามันขนาด 150 กรัมไดอยาง
นอย 2 กอนหรือไม โดยอาจจัดเปนการแขงขันและหาผูชนะที่สามารถสรางนั่งรานใหสามารถรับน้ําหนัก
ไดมากที่สุด

ขั้นที่ 5 นําเสนอผลลัพธ
5.1 ใหแตละกลุมออกมานําเสนอชิ้นงาน (หรือกลุมที่สามารถสรางชิ้นงานใหรับน้ําหนักไดมากที่สุด) โดย
หัวขอในการนําเสนอ คือ แนวคิดในการสรางนั่งราน รูปแบบของโครงสราง ความสําเร็จของชิ้นงานและแนว
ทางการปรับปรุงชิ้นงานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น
5.2 เชื่อมโยงสถานการณปญหาของกิจกรรมกับชีวิตจริง โดยยกตัวอยางภาพอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
สรางนั่งรานที่ไมแข็งแรง ซึ่งสรางความเสียหายใหแกชีวิตและทรัพยสินของมนุษย
5.3 สรุปและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับกิจกรรมวา กิจกรรมนี้เปนตัวอยางของการฝกทักษะการแกปญหา
โดยผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งในระหวางการทํากิจกรรมนั้นจะไดฝกการคิดวิเคราะหและ
เปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งแรงของรูปทรงตาง ๆ มีการวางแผนการทํางาน มีการทํางานเปนกลุม มีการ
เชื่ อ มโยงความรู ที่ ไ ด จ ากการทํ า กิ จ กรรมยอ ยมาใช ใ นการแก ป ญ หาตามสถานการณ ที่กํ า หนด มี ก าร
แกปญหาโดยปรับปรุงชิ้นงานใหดีขึ้น และฝกการนําเสนอชิ้นงาน ซึ่งทักษะตาง ๆ เหลานี้จะเปนพื้นฐานใน
การนําไปใชแกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได
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แนวทางการวัดและประเมินผล
รายการประเมิน
การฝกทักษะการแกปญหา
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วิธีการประเมิน
สังเกตพฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรมในระหวางการปฏิบัติ
กิ จ กรรมว า มี แ นวทางในการสร า งชิ้ น งานอย า งไร เพื่อ ให
สามารถแกปญหาไดตามสถานการณที่กําหนด
ก ร ะ บ ว น ก า ร อ อ ก แ บ บ เ ชิ ง - สั ง เกตพฤติ ก รรมของผู เ ข า อบรมในระหว า งการปฏิ บั ติ
วิศวกรรม
กิจกรรมวามีการวางแผนการทํางานกอนลงมือสรางชิ้นงาน
หรือไม และมีการปรับปรุงแกไขชิ้นงานเมื่อพบวาไมสามารถ
สรางชิ้นงานไดตามเงื่อนไขอยางไร
- สังเกตพฤติกรรมจากการนําเสนอผลงาน และขั้นตอนในการ
ทํางาน
- สังเกตพฤติกรรมจากการสรุปและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม

ถอดองคความรูเกี่ยวกับ STEM และกิจกรรมที่ทํา
เพื่อไดออกมาเปนแนวทางของออกแบบการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

หลังจากศึกษาความรูเกี่ยวกับ STEM และกิจกรรมแลวไดทําการวิเคราะห สังเคราะหเพื่อหา
แนวทางที่จะใหครูออกแบบกิจกรรม STEM ไดรูปแบบออกมาดังนี้
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องคประกอบและลักษณะที่สําคัญของสะเต็มศึกษา
1. มีการบูรณาการ S T E M
2. เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
3. มุงเนนทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21
4. มีการประเมินตามสภาพจริง
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องคประกอบสําคัญของสถานการณสะเต็ม
1. มีการประยุกตใชความรูในการแกปญหา
2. คําสําคัญ เชน ออกแบบ สราง พัฒนา
3. มีการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
4. มีเงื่อนไขในการแกปญหา
5. ไมมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว

กิจกรรมการเรียนรู
1. มีกิจกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการแกปญ
 หา
2. สงเสริมใหผูเรียนเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
3. ใช เ ทคนิ ค หรื อ กลวิ ธี ใ นการจั ด การเรี ย นรู ที่ ห ลากหลาย มี ค วามเหมาะสมกั บ เนื้ อ หาและ
ความสามารถของผูเรียน
4. มีใบบันทึกกิจกรรมเพื่อใชในการตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียน
การวัดและประเมินผล
1. จุดประสงคการเรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด
2. การวัดประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
3. มีการประเมินตามสภาพจริง
4. มีเครื่องมือการประเมินที่สอดคลองกับการประเมิน
5. มีกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการประเมิน
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู
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การออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา
• ชื่อกิจกรรม
• ชั้น
• จํานวนชั่วโมง
• จุดประสงคการเรียนรู
• สถานการณ และเงื่อนไขในกิจกรรม
• กรอบแนวคิด
(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม)
• กิจกรรมการเรียนรู
• การวัดและประเมินผล
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การนําแนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มไปใชเปนรูปธรรม
โดยนําแนวทางไปใชในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฺฏิบัติการครูสะเต็มศึกษา ระหวางวันที่ 2 3 กรกฎาคม 2559 ณ หองสุพจนมิเถาวัลย ชัน้ 2 อาคารอํานวยการ โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาพแสดงกิจกรรมนัง่ รานจอมพลัง
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ภาพแสดงการออกแบบกิจกรรม ตามแนวทางการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

