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ระบบสะเต็มศึกษา ปงบประมาณ 2557-2558
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีอยางเปน
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ดําเนินการวิจัยและประเมินหาแนวทางที่ดีที่สุด ควบคูไปกับการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหเกิดการปรับการเรียน
เปลี่ยนการสอนที่ดีมีคุณภาพและทั่วถึง เนนการสงเสริมและสนับสนุนจากทุกภาคสวนทั้งสวนราชการและสวนเอกชน
มีการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก ใหมีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการ และนิเทศ ติดตาม ผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามระบบสะเต็มศึกษา
เปาหมายโครงการ
1. เชิงปริมาณ : รอยละ 90 ของศึกษานิเทศก มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการ และนิเทศ ติดตามผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามระบบสะเต็มศึกษา
2. เชิงคุณภาพ : ศึกษานิเทศก มีความรู ความเขาใจ สามารถดําเนินการ และนิเทศ ติดตามผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหเปนไปตามระบบสะเต็มศึกษาตามเกณฑที่กําหนด
ผลลัพธของแผนงาน/โครงการ (Outcome) ศึกษานิเทศก ที่ผานการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาใน
ทองถิ่นได
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
ศึกษานิเทศกที่ผานการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในทองถิ่นได จํานวน 450 คน
1

ระยะเวลา

ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557

ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศก ผานการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี จํานวน
435 คน ผานการพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา จํานวน 49 คน และเขารวมประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22) จํานวน 27 คนรายละเอียดดังนี้
ที่
การประชุม
วันที่
1 พัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
28 – 29 เมษายน 2557
และเทคโนโลยี ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท
กรุงเทพฯ
2 พัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
3. วิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในโรงเรียน ครั้ง 5-7 มีนาคม 2558
ที่ 22 (วทร.22) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
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จํานวน (คน)
435

49
27

รายงานการประเมินผลการอบรม STEM
โดย คณะทํางานฝายสนับสนุนและติดตามผลการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก (1) เพื่อขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
ในโรงเรียน โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยใชแนวทางสะเต็มศึกษาใน
ทุกระดับชั้น เพือ่ ใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ (2) เพือ่ สรางความรู
ความเขาใจในคุณคาของสะเต็มศึกษาตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติแกสาธารณชน และสรางความรู
ความเขาใจในคุณคาโดยตรงตอผูเรียนและผูสอน (3) เพือ่ นํารองการจัดตัง้ ศูนยสะเต็มศึกษาพรอมทูตสะเต็มใน 12 อนุ
ภูมิภาคเพื่อใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีแบบบูรณาการใหแก
โรงเรียนตนแบบ (4) เพื่อพัฒนาตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับการสรางความเขาใจ และ
สําหรับทดลองใชในโรงเรียนตนแบบ (5) เพื่อสรรหาและพัฒนาครูผูสอนจากศูนยสะเต็มในแตละภูมิภาค ใหมีความรู
ความชํานาญในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา และ (6) เพือ่ นํารองจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย
เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการดังกลาวเกิดประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายของโครงการ
คณะทํางานโครงการสงเสริมการบูรณาการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร: สะเต็ม
ศึกษา จึงกําหนดใหมีการประเมิน ผลการอบรมผูที่เกี่ย วของกับ การนําสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน เพือ่ นําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินของโครงการในระยะตอไป ซึง่ คาดหวังจะใหไดขอมูลสารสนเทศที่จําเปน
สําหรับการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานหรือแผนการดําเนินงานในระยะตอไป
วัตถุประสงคการประเมิน
เพื่อประเมินความรูความสามารถดานสะเต็มศึกษาของผูที่เกี่ยวของกับการนําสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน
ขอบเขตการประเมิน
การประเมินผลการอบรมผูที่เกี่ยว ของกับการนําสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน ประกอบดวยศึกษานิเทศก ครูพี่
เลี้ยง วิทยากรแกนนํา และครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
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วิธีดําเนินการประเมิน
กลุมเปาหมายในการประเมิน คือ ผูเขารับการอบรมจากศูนยสะเต็มศึกษา จํานวน 833 คน ไดแก ศึกษานิเทศก
116 คน ครู พี่เ ลี ้ย ง 71 คน วิ ทยากรแกนนํา 53 คน ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา 593 คน เก็บ รวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเนือ้ หา และสถิติภาคบรรยาย ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลประเมิน
ผลการฝกอบรมผูที่เกี่ยวของกับการนําสะเต็มไปใชในโรงเรียน รายละเอียดสรุปไดดังนี้
1. ความรูดานสะเต็มศึกษาของผูเกี่ยวของทั้ง 7 กลุม ไดแก ศึกษานิเทศก ครูพี่เลี้ยง วิทยากรแกนนํา ครูผูน ํา
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และครู
ผูน ําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวามากกวารอยละ 60 ของผูเกี่ยวของในแตละกลุมมีระดับความรูดานสะเต็ม
ศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 1
ตาราง 1 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของผูเกี่ยวของ
สถานภาพ
1. ศึกษานิเทศก
2. ครูพี่เลี้ยง
3. วิทยากรแกนนํา
4. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
5. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
6. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน
(คน)
161
71
53

146
161
168
118

ระดับความรูด า นสะเต็มศึกษา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
1.24%
68.94%
29.81%
1.43%
75.71%
22.86%
11.32%
79.25%
9.43%
2.05%
62.33%
35.62%
1.24%
65.22%
33.54%
0.60%
60.48%
38.92%
2.54%
68.64%
28.81%

2. ความสามารถในการนําความรูด านสะเต็มศึกษาไปใชของผูเ กีย่ วของทั้ง 7 กลุม ไดแก ศึกษานิเทศก ครู
พี่เลี้ยง วิทยากรแกนนํา ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครูผูนําระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน และครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวามากกวารอยละ 70 ของผูเ กีย่ วของในแตละกลุม มี
ความสามารถในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใชอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 2
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ตาราง 2 ระดับความสามารถของผูเกี่ยวของในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใช
สถานภาพ
1. ศึกษานิเทศก
2. ครูพี่เลี้ยง
3. วิทยากรแกนนํา
4. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
5. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
6. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน
(คน)
161
71
53

146
161
168
118

ระดับความสามารถในการนําความรู
ดานสะเต็มศึกษาไปใช
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
4.38%
75.63%
20.00%
4.29%
84.29%
11.43%
17.31%
75.00%
7.69%
2.48%
80.17%
17.36%
1.97%
80.92%
17.11%
3.09%
71.60%
25.31%
0.90%
84.68%
14.41%

3. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสวนนีม้ าจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามผูที่เกีย่ วของกับการนําสะเต็มศึกษาไปใช
ในโรงเรียน โดยผูใหขอมูลมีขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ดานหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน
(1) หลักสูตรที่จัดใหแกโรงเรียนควรประกอบดวยตัวอยางกิจกรรมที่ครบทุกวิชา และมีตัวอยางที่มากพอ
เพื่อใหครูสามารถนํามาใชเปนแบบอยางได
(2) หลักสูตรสะเต็มศึกษาควรเอื้อตอนักเรียนและครูที่จะนํามาใช
(3) สสวท.ควรมีการจัดทําหลักสูตร แผนการเรียนการสอน คูมือ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
4 กลุมสาระการเรียนรู
(4) ควรมีตัวอยางกิจกรรมที่ใชในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาทั้ง 4 วิชา
และมีตัวอยางที่มากพอ เพื่อใหครูสามารถนํามาเปนตัวอยางและเขาใจมากขึ้น
(5) สสวท.ควรทําชองทางที่ศูนยสะเต็มศึกษาทั้ง 13 ศูนยไดแลกเปลี่ยนประสบการณซึง่ กันและกัน เชน web page
ของสะเต็มศึกษา เปนตน
(6) สสวท.ควรมีการรวบรวมและเผยแพรกิจกรรมตางๆ ทีค่ รูไดออกแบบไวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
ทาง สสวท. โดยเผยแพรทางเว็บไซต หรือเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหครูสามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอนได
(7)
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มควรใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ ตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึง
อุดมศึกษา
(8) ควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นมีการใชความรูและผลงานที่มาจาก
การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษามาเปนสวนประกอบหนึง่ ในการคัดเลือก
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(9) ควรมีการผลิตสื่อใหมๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
(10) ควรมีการทําแผนการสอนเพือ่ ใหครูใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
(11) การจัดการเรียนการแบบสะเต็ม ควรมีการทดลองกับกลุมตัวอยางขนาดตางๆ ไดแก เล็ก กลาง และใหญ
กอนนํามาใชจัดการเรียนการสอนจริง
(12) ควรมีศูนยสิ่งประดิษฐเพื่อเปนฐานขอมูลใหแกนักเรียนใชเปนแหลงคนควา
(13) การดําเนินการสะเต็มระดับชาติควรประกอบดวย 3 แนวทาง คือ จัดคาย การสอนเปนรายวิชา และ
บูรณาการเขากับวิชาโครงงาน
(14) ควรมีการวางแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในระยะยาว และสอนตั้งแตชั้นอนุบาล
(15) ควรมีการนําภาษาอังกฤษเขามาดวย
(16) การจัดการเรียนในโครงการสะเต็มศึกษาตองสอดคลองกับการสอบระดับชาติ
เชน O-NET เพื่อไมเพิ่มภาระใหนักเรียน
3.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
(1) การจัดอบรมครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
(2) จัดกิจกรรมตางๆ ทีเ่ ปนการสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเปนขวัญกําลังใหแกครูในศูนยสะ
เต็มศึกษา เชน การประกวดผลงาน งานวิจัยดานสะเต็ม เปนตน
(3) การจัดอบรมแกครูควรใชสถานทีใ่ นการจัดที่ครูสามารถเดินทางไปไดสะดวก และครูไมตองทิง้ การสอน
และควรจัดอบรมในชวงปดภาคเรียน
(4) การอบรมครูควรใชเนื้อหาที่หลากหลายไมเนนเฉพาะวิทยาศาสตรเพื่อใหครูกลุมสาระอื่นๆ เขาใจได
(5) ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแกครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปไดดียิ่งขึ้น
(6) ควรมีความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และครูผูสอน
3.3 ดานผูบริหาร
(1) ผูบริหารควรมีความมั่นใจในการผลักดันโครงการสะเต็มศึกษา
(2) ครูที่เขารับการอบรมควรเปนครูในโรงเรียนทุกคน ไมใชครูเพียงบางกลุมอบรมทุกครั้ง
(3) การจางบุคลากรประจําศูนยไมควรเปนครูผูสอนเพราะอาจเกิดปญหาการใหครูไปงานสอนอื่นๆ ได
(4) การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มควรใชกบั หองเรียนพิเศษกอน แลวจึงขยายไปสูหองเรียนปกติ
(5) ควรมีการนิเทศครูผูสอนเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สสวท. ได นํ า เสนอยุ ทธศาสตร ส งเสริมการเรีย นรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่บูร ณาการ
วิศวกรรม สูการใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต หรือที่เรียกวา “สะเต็มศึกษา” (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่
บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไ ปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทัง้
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ในการนี้เพื่อใหการดําเนินการสงเสริมสะเต็มศึกษาเขาถึงสถานศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ สสวท. จึงมี
นโยบายดําเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษา โดยจัดตั้งศูนยสะเต็มศึกษา
อนุภูมิภาค (Regional STEM
Education Center) ใน 12 จังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายในป พ.ศ.2557 เพือ่ ใหศูนยสะเต็มศึกษาอนุ
ภูมิภาคดังกลาวเปนศูน ยกลางในภูมิภาคทีจ่ ะกระจายขอมูล และการสนับ สนุน ทั้งดานวิชาการและงบประมาณของ
สสวท. สูภ ูมิภาค โดยศูนยสะเต็มศึกษาอนุภูมิภาค ดังกลาวจะทําหนาทีด่ ูแลและสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ สะ
เต็มศึกษา สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตลอดจนพัฒนาครู
และบุ คลากรด า นสะเต็ มในภู มิภ าคให มีความเขม แข็งในการจัดการเรี ย นการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียน
เครือขายสะเต็มศึกษา มีวัตถุประสงค 6 ประการ ไดแก (1) เพื่อขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
ในโรงเรียน โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยใชแนวทางสะเต็มศึกษาใน
ทุกระดับชั้น เพือ่ ใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ (2) เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในคุณคาของสะเต็มศึกษาตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติแกสาธารณชน และสรางความรู
ความเขาใจในคุณคาโดยตรงตอผูเรียนและผูสอน (3) เพื่อนํารองการจัดตั้งศูนยสะเต็มศึกษาพรอมทูตสะเต็มใน 12 อนุ
ภูมิภาคเพื่อใหบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีแบบบูรณาการใหแก
โรงเรียนตนแบบ (4) เพื่อพัฒนาตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับการสรางความเขาใจ และ
สําหรับทดลองใชในโรงเรียนตนแบบ (5) เพื่อสรรหาและพัฒนาครูผูสอนจากศูนยสะเต็มในแตละภูมิภาค ใหมีความรู
ความชํานาญในการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (6) เพือ่ นํารองจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพือ่
วิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
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จากวัตถุประสงคและเปาหมายการดําเนินงานของโครงการพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็ม
ศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา ดังกลาวนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษาภาค และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา
เกิดประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานไดในระยะตอไป การประเมินผลการอบรมผูท ีเ่ กีย่ วของกับการนําสะเต็มศึกษา
ไปใชในโรงเรียนจึงมีเปนปจจัยที่สําคัญของความสําเร็จของการดําเนินงาน สสวท. จึงดําเนินการประเมินผลผูที่เขารับการ
อบรมวาหลังจากที่ไดอบรมกับ สสวท. แลว ผูเขารับการอบรมมีความรูความสามารถในการนําความรูดานสะเต็มไปใชได
ในระดับใด
วัตถุประสงคการประเมิน
เพื่อประเมินความรูความสามารถดานสะเต็มศึกษาของผูที่เกี่ยวของกับการนําสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน
ขอบเขตการประเมิน
การประเมินผลการอบรมผูที่เกี่ยว ของกับการนําสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน ประกอบดวยศึกษานิเทศก ครูพี่
เลี้ยง วิทยากรแกนนํา และครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
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บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของ
เอกสารที่เกี่ยวของในการประเมิน ประกอบดวย สาระสําคัญของโครงการสะเต็มศึกษาดังนี้
ความหมายของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) คือ
แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไป
แกปญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต
สะเต็มศึกษาจึงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่มุงแกไขปญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสรางเสริม
ประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค เพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรม ผูเรียนที่มีประสบการณในการทํากิจกรรม
หรือโครงงานสะเต็มจะมีความพรอมที่จะไปปฏิบัติงานที่ตองใชองคความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยีที่สําคัญตออนาคตของประเทศ เชน การเกษตร การอุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิง่ แวดลอม
การบริการสุขภาพ การคมนาคม
อนึ่ง การทํากิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มศึกษาไมไดจํากัดอยูใ นกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร วิทยาศาสตร
การงานอาชีพและเทคโนโลยี แตสามารถบูรณาการรวมกับวิชาอืน่ เชน ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พล
ศึกษา ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไมใชเรื่องใหม แตเปนการตอยอดหลักสูตรที่บูรณาการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เพื่อนําไปใชแกปญหาในชีวิตจริง
ประโยชนจากการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
1. ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห และสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ใชวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร เปนพื้นฐาน
2. ผูเรียนเขาใจและสนใจการประกอบอาชีพดานสะเต็มมากขึ้น
3. ผูเรียนเขาใจสาระวิชาและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมากขึ้น
4. หนวยงานภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สะเต็มศึกษากับความรวมมือของทุกภาคสวน
เนื่องจากการนําสะเต็มศึกษามาใชในประเทศไทยจําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ดังนัน้ สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จึงจําเปนตองสรางเครือขายพันธมิตรกับหลายหนวยงาน นับตั้งแต
โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะองคกรภาครัฐและเอกชน ซึ่งตองการกําลังคนดานสะเต็ม
หนวยงานเหลานี้จะมีเครื่องมืออุปกรณ หองปฏิบัติการ และโรงงาน ที่จะใหนักเรียนไปเยี่ยมชมหรือฝกงานได นอกจากนี้
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บางหนวยงานอาจมอบโครงงานใหนักเรียนชวยวิเคราะหทดสอบก็ได ดังนั้น สะเต็มศึกษาประเทศไทยจึงไมใชงานของ
สสวท. แคฝายเดียว แตตองเปนความรวมมือจากทุกภาคสวน
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปญหาดานกับการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจจุบันซึ่งมีหลายประการ
ที่สําคัญ ไดแก (1) จํานวนผูเรียนสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลดลงในทุกระดับ (2) การประเมินผลทั้งในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติบงชี้วาการศึกษาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับโรงเรียนมีคุณภาพต่ําโดยเฉลี่ย และ (3) การ
จัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมสนองความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ซึ่งตองการกําลังคนที่มีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตและการ
บริการที่มีการแขงขันสูงในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ที่จะเริ่มในป
พ.ศ.2558 สสวท.เล็งเห็นความจําเปนในการเรงพัฒนากําลังคนทีไ่ มเพียงแตมีความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี แตสามารถประยุกตใชความรูด ังกลาวในการดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
เป น ผู มีความคิ ดสร า งสรรค และสร า งนวั ตกรรมเพื่อเพิ่มมูล คาของผลผลิต และเปนผูที่มีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสงเสริมการทํางาน สสวท. จึงไดปรับยุทธศาสตรการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเนน
ความรูทักษะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพในเศรษฐกิจและสังคมยุค AEC
สสวท. ไดนําเสนอยุทธศาสตรสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่บูรณาการวิศวกรรม
สู ก ารใช ป ระโยชน ใ นการประกอบวิ ช าชี พ และการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หรื อ ที ่เ รี ย กว า “สะเต็ ม ศึ ก ษา” (Science
Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ซึ่งเปนแนวทางการจัดการศึกษาที่
บูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางาน
ในการนี้เพือ่ ใหการดําเนินการสงเสริมสะเต็มศึกษาเขาถึงสถานศึกษาในทุกภูมิภาคของประเทศ สสวท.จึงมี
นโยบายดําเนินการเพือ่ ขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษา โดยจัดตัง้ ศูนยสะเต็มศึกษา
อนุภูมิภาค (Regional STEM
Education Center) ใน 12 จังหวัดในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายในป พ.ศ.2557 เพือ่ ใหศูนยสะเต็มศึกษาอนุ
ภูมิภาคดังกลาวเปนศูน ยกลางในภูมิภาคทีจ่ ะกระจายขอมูล และการสนับ สนุน ทั้งดานวิชาการและงบประมาณของ
สสวท. สูภ ูมิภาค โดยศูนยสะเต็มศึกษาอนุภูมิภาค ดังกลาวจะทําหนาทีด่ ูแลและสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญของ สะ
เต็มศึกษา สรางเครือขายกับหนวยงานตางๆ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ตลอดจนพัฒนาครู
และบุ คลากรด า นสะเต็ มในภู มิภ าคให มีความเขม แข็งในการจัดการเรี ย นการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี
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วัตถุประสงค
1. เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมในโรงเรียน โดยสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี โดยใชแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกระดับชั้น เพื่อใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะห
และแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
2. เพื่อสรางความรูความเขาใจในคุณคาของสะเต็มศึกษาตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติแก
สาธารณชน และสรางความรูความเขาใจในคุณคาโดยตรงตอผูเรียนและผูสอน
3. เพื่อนํารองการจัดตัง้ ศูนยสะเต็มศึกษาพรอมทูตสะเต็มใน 12 อนุภูมิภาคเพือ่ ใหบริการและสนับสนุนการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีแบบบูรณาการใหแกโรงเรียนตนแบบ
4. เพื่อพัฒนาตัวอยางกิจกรรมการเรียนรูต ามแนวทางสะเต็มศึกษาสําหรับการสรางความเขาใจและสําหรับทดลอง
ใชในโรงเรียนตนแบบ
5. เพื่อสรรหาและพัฒนาครูผูสอนจากศูนยสะเต็มในแตละภูมิภาค ใหมีความรูความชํานาญในการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
6. เพื่อนํารองจัดการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบการสงเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เปาหมายเชิงปริมาณ (เฉพาะโครงการติดตามผลการอบรม)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยฯ อนุภูมิภาคและโรงเรียนตนแบบจํานวน 500 คน
ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
เปาหมายเชิงคุณภาพ
1. ผูบริหารโรงเรียนตนแบบตระหนักถึงคุณคาของสะเต็มศึกษาตอครู นักเรียน และสถานศึกษา และมีความ
เขาใจและสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาใหเกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา
2. ศึกษานิเทศกในทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามีความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาและการจัดการเรียนรูต ามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
3. ครูในโรงเรียนตนแบบสามารถจัดการเรียนรูแบบบูรณาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเขากับ
การเขียนโปรแกรม Scratch ได
ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยฯ และโรงเรียนตนแบบจํานวน 500 คนที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษา
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ผลลัพธของแผนงาน/โครงการ
สสวท. สามารถยกระดับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในทุกระดับชั้น โดยการพัฒนาและ
ใชสะเต็มศึกษาเพื่อใหเยาวชนสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาในการดํารงชีวิตหรือประกอบอาชีพใหเกิดขึ้นในภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศ
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ (KPIs)
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 800 คนทีไ่ ดรับบริการและสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีจากศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ และศูนยสะเต็มศึกษาอนุภูมิภาค
2. รอยละ 90 ของศึกษานิเทศก ครูผูน ํา ครูพี่เลีย้ งวิชาการ มีความรูค วามสามารถในการจัดอบรมและสามารถ
นิเทศ และติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คําศัพทที่เกี่ยวของของโครงการ
เครือขายสะเต็มศึกษา คือ หนวยงาน บุคลากร และระบบที่มีบทบาทสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบสะเต็มศึกษา มีโครงสรางตามแผนภูมิ
ศู น ย ส ะเต็ มศึ กษาแห งชาติ คื อ แหลงเรีย นรูเกี่ย วกั บ การจัดการเรีย นการสอนแบบสะเต็ม ศึกษาใหแกค รู
นักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเปนตนแบบใหแกศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) 13 ศูนย ตัง้ อยูท ีส่ ถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) อาคารอํานวยการ ชั้น 1
ทู ต สะเต็ ม คื อ บุ ค ลากรที ่มี ป ระสบการณ ใ นอาชี พ ด า นสะเต็ ม ได แ ก ด า นวิ ท ยาศาสตร คณิ ต ศาสตร
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี จากหนวยภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ทูตสะเต็มเปนผูอาสาสมัครใหองคความรู
คําแนะนํา และแลกเปลีย่ นประสบการณการทํางานแกนักเรียน ในกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียน หรือกิจกรรมนอก
เวลา เพื่อใหครูและนักเรียนไดเห็นประโยชนขององคความรูสะเต็มศึกษาในบริบทของชีวิตจริง ทูตสะเต็มจะตองผานการ
อบรมดานการสื่อสารกับนักเรียนและผานการตรวจสอบประวัติวาเปนผูมีความประพฤติดีงาม
ระบบเชิดชูเกียรติผูมีความสามารถดานสะเต็ม คือ ระบบฐานขอมูลที่รวบรวมรายชื่อและประวัติผูมีผลงาน
ดีเดนดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี รวมถึงการมอบรางวัลแกบุคลากร อาสาสมัคร ครู
และนักเรียนนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน เพื่อเปนตัวอยางและแรงบันดาลใจใหแกนักเรียนและผูสนใจทั่วไป
ศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) คือ ศูนยบริหารจัดการและสนับสนุนทางวิชาการสําหรับการจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาในทองถิ่นที่รับผิดชอบ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีบทบาทขับเคลื่อน เผยแพร และสนับสนุน ใหกับ
โรงเรียนตนแบบ (ลูกขาย) หนวยงานทีเ่ กี่ยวของในทองถิ่น และโรงเรียนเครือขาย ดําเนินงานโดยประสานการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนหรือกิจกรรมนอกเวลา รวมกับโรงเรียนตนแบบ (ลูกขาย) และ เผยแพรแนวคิดและการจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษาไปยังโรงเรียนเครือขาย ศูนยส ะเต็มศึกษา (แมขาย) แตละศูนย มีบุคลากรเพื่อทําหนาที่
ประสานจัดกิจกรรมกับโรงเรียนตนแบบ 6 โรงเรียน ประสานกับ สสวท. และหนวยงานในทองถิ่นเพื่อนัดหมาย
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ทูตสะเต็ม ประสานการอบรมครูและติดตามผลจากกิจกรรม เปนตน ศูนยฯ เปนผูกําหนดเปาหมายการจัดกิจกรรมสะ
เต็มศึกษาในชวงชัน้ หรือหองเรียนหนึง่ ๆ แลวแตความเหมาะสม ยกตัวอยางเชน กําหนดจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้น
เรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เฉพาะหองเรียนสายวิทยาศาสตร 1 ครัง้ และ กําหนดจัดกิจกรรมพบทูตสะเต็มใหกับ
นักเรียนทุกระดับชั้นทุกหองที่สนใจ 1 ครั้ง เปนตน ทั้งนี้ การบริหารงานของศูนยสะเต็มศึกษาอาศัยคณะกรรมการและ
คณะทํางาน เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร บริหารงบประมาณและวางแผนโครงการ
โรงเรียนตนแบบสะเต็มศึกษา คือ โรงเรียนทีไ่ ดรับคัดเลือกจากศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) เพื่อรวมดําเนินงาน
นํารองการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษารวมกับศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) ในเบือ้ งตน แตละศูนยสะเต็มศึกษา
(แมขาย) มีโรงเรียนตนแบบ จํานวน 6 โรงเรียน แบงเปน โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และ โรงเรียน
มัธยมศึกษา ประเภทละ 2 โรงเรียน
โรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา คือ โรงเรียนที่สนใจนําการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ไปใชใน
โรงเรียน โดยไดรับการสนับสนุนดานวิชาการจาก สสวท. สพฐ. ศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย)
และหนวยงานอื่นๆ
ศูนยสะเต็มศึกษา
ศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) 13 ศูนย เขตรับผิดชอบ และหนวยงานของ สสวท. ที่รับผิดชอบ
ลําดับ

ศูนยโรงเรียน

ภูมภิ าค/
จังหวัดที่เปนศูนย
เหนือตอนบน
เชียงใหม

1

ยุพราชวิทยาลัย

2

พิษณุโลกพิทยาคม

เหนือตอนลาง
พิษณุโลก

3

แกนนครวิทยาลัย

4

อุดรพิทยานุกูล

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
ขอนแกน
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
อุดรธานี

5

สุรนารีวิทยา

6

เบ็ญจะมะมหาราช

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1
นครราชสีมา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 2
อุบลราชธานี

เขตรับผิดชอบ (สพม.)
เชียงใหม แมฮอ งสอน (34)
ลําปาง ลําพูน (35)
เชียงราย พะเยา (36)
แพร นาน (37)
สุโขทัย ตาก (38)
พิษณุโลก อุตรดิตถ (39)
เพชรบูรณ (40)
พิจิตร กําแพงเพชร (41)
นครสวรรค อุทัยธานี (42)
กาฬสินธุ (24) ขอนแกน (25)
มหาสารคาม (26)
รอยเอ็ด (27)
เลย หนองบัวลําภู (19) อุดรธานี (20)
หนองคาย บึงกาฬ (21)
นครพนม มุกดาหาร (22)
สกลนคร (23)
ชัยภูมิ (30)
นครราชสีมา (31)
บุรีรัมย (32)
ศรีสะเกษ ยโสธร (28)
อุบลราชธานี อํานาจเจริญ (29)
สุรินทร (33)
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หนวยงานของ สสวท.
ทีร่ บั ผิดชอบ
สาขาเคมี

สาขาคณิตศาสตรมธั ยมศึกษาตอน
ปลาย

สาขาออกแบบและเทคโนโลยี

สาขาวิทยาศาสตรประถมศึกษา

สาขาสิง่ แวดลอมโลก

คณิตศาสตรมธั ยมศึกษาตอนตน

ลําดับ

ศูนยโรงเรียน

ภูมภิ าค/
จังหวัดที่เปนศูนย
ตะวันออก
ชลบุรี

7

ชลราษฎรอํารุง

8

ศรีบุณยานนท

กลางตอนบน
นนทบุรี

9

พระปฐมวิทยาลัย

กลางตอนลาง
นครปฐม

10

บดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนีย)

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

11

สามเสนวิทยาลัย

กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

12

เบญจมราชินทู ิศ
นครศรีธรรมราช

ใตตอนบน
นครศรีธรรมราช

13

หาดใหญวิทยาลัย

ใตตอนลาง
สงขลา

เขตรับผิดชอบ (สพม.)
ฉะเชิงเทรา (6)
ปราจีนบุรี สระแกว (7)
จันทบุรี ตราด (17)
ชลบุรี ระยอง (18)
นนทบุรี อยุธยา (3)
ปทุมธานี สระบุรี (4)
สิงหบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ อางทอง (5)
ราชบุรี กาญจนบุรี (8)
สุพรรณบุรี นครปฐม (9)
เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ
ประจวบคีรขี ันธุ (10)
กรุงเทพฯ (1)
สมุทรปราการ (6)
นครนายก (7)
กรุงเทพฯ (1)
สมุทรปราการ (6)
นครนายก (7)
ชุมพร สุราษฎรธานี (11)
นครศรีธรรมราช พัทลุง (12)
ระนอง (14)
ตรัง กระบี่ (13)
พังงา ภูเก็ต (14)
สตูล สงขลา (16)

หนวยงานของ สสวท.
ทีร่ บั ผิดชอบ
สาขาโลก ดาราศาสตรและอวกาศ

สาขาชีววิทยา

สาขา พสวท. และ สควค.

สาขาโอลิมปกวิชาการ

สาขาโอลิมปกวิชาการ

สาขาคณิตศาสตร
ประถมศึกษา
สาขาฟสกิ ส

บทบาทของศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย)
เพือ่ สรางเครือเครือขาย พัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ภายในศูนยสะเต็ม
ศึกษา (แมขาย) โรงเรียนตนแบบสะเต็มศึกษา และโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา ศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) จึงตองมี
บทบาท ดังนี้ (1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในอํานาจหนาที่ไดตามความเหมาะสม (2) จัดตั้งและ
ดําเนินการหองสะเต็มศึกษา สําหรับศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) (3) จัดทําแผนยุทธศาสตรรวมทั้งแผนดําเนินงานของศูนย
สะเต็มศึกษา (แมขาย) (4) กําหนดรูปแบบการนํากิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียนรวมกับเครือขาย (5) เขารวมการ
อบรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (6) เขารวมหรือจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เชน ประชุมวิชาการ แขงขันทักษะ (7) จัดทํา
สารสนเทศของศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) และประชาสัมพันธกิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับโรงเรียนในเครือขาย (8)
จัดทํารายงานและผลการดําเนินงานประจําปของศูนยสะเต็มศึกษา (แมขาย) (9) เปนฐานในการขยายเครือขายสะเต็ม
ศึกษารวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ(10) ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษารวมกับโรงเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในเครือขาย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการประเมิน
การประเมินครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพือ่ ประเมินความรูค วามสามารถดานสะเต็มศึกษาของผูท ีเ่ กี่ยวของกับการนํา
สะเต็มศึกษาไปใชในโรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม รายละเอียดดังนี้
ขอมูลเชิงปริมาณ
แหลงขอมูลเชิงปริมาณ มี 5 แหลงไดแก
1. ศึกษานิเทศก เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในวันที่ 28-29 เมษายน 2557
2. ศึกษานิเทศกกลุมที่มีศูนยสะเต็มศึกษา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในวันที่ 30 เมษายน 2557
3. ครูพีเ่ ลีย้ งวิชาการระบบสะเต็มศึกษา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
รอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร
4. วิทยากรแกนนํา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา
กรุงเทพมหานคร
5. ครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามวันที่ 13-21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
เครือ่ งมือประเมิน
เครื่องมือที่ใชในการประเมินประกอบดวยแบบสอบถาม จํานวน 8 ฉบับ ไดแก ศึกษานิเทศก ศึกษานิเทศกกลุม
ทีม่ ีศูนยสะเต็มศึกษา ครูพี่เลีย้ งวิชาการระบบสะเต็มศึกษา วิทยากรแกนนํา ครูผูน ําดานสะเต็มศึกษาชวงชั้นที่ 1 2 3
และ 4
การวิเคราะหขอมูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามใชการวิเคราะหสถิติพื้นฐาน ไดแก ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะหเนื้อหาและตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยการตรวจสอบสามเสา
จากขอมูลหลาย ๆ แหลงที่ไดเก็บรวบรวมไว
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บทที่ 4
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอขอมูลในบทนี้แบงออกเปน 2 สวน สวนแรกผลการดําเนินงานและแนวโนมการบรรลุเปาหมายของ
โครงการศูนยสะเต็มศึกษา และสวนที่สองเปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารับการอบรมเกีย่ วกับการจัดการ
เรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ผลการอบรม
ป 2557 สสวท. จัดการประชุมพัฒนาความรูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาใหผูที่เกี่ยวของ ไดแก ศึกษานิเทศน ครูพีเ่ ลีย้ ง
วิทยากรแกนนํา และครูผูนําดานสะเต็มศึกษา จํานวน 8 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 กําหนดการประชุมพัฒนาความรูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาใหผูที่เกี่ยวของ
ครั้งที่
วันและสถานที่
1 28-29 เมษายน 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
2 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
3 6 -8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม
รอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร
4 14-17 พฤษภาคม 2557
ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ
5
6
7
8

13-15 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
13-15 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
16-18 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
19-21 ตุลาคม 2557
ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

หัวขอการประชุม
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
แบบสอบถามผูเขารวมการประชุมพัฒนาครูพี่เลี้ยงวิชาการระบบสะ
เต็มศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Advancing the Vision for STEM
Teaching and Learning in Thailand for STEM IPST Core
Trainers”
การประชุมปฏิบัติการครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 1)
การประชุมปฏิบัติการครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 2)
การประชุมปฏิบัติการครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3)
การประชุมปฏิบัติการครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 4)
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ผลการอบรมพั ฒ นาความรู ใ ห ผู ที ่เ กี ่ย วข อ งคื อ ระดั บ ความรู ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษาของผู ที ่เ กี ่ย วข อ งและระดั บ
ความสามารถของผูที่เกี่ยวของในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใช สามารถสรุปไดดังนี้
1. ระดับความรูความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศกทีเ่ ขารวมการประชุมและตอบแบบประเมินมีทัง้ หมด 161 คน โดยมีสัดสวนของศึกษานิเทศกของ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามากกวาศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้น ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา และ
ศึกษานิเทศกประมาณรอยละ 60 มีประสบการณทํางานมากกวา
20 ป ดังตาราง 4.2
ตาราง 4.2 จํานวนและรอยละของศึกษานิเทศกทีต่ อบแบบประเมิน จําแนกตามเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและประสบการณ
ทํางาน
ประสบการณทาํ งาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
จํานวน
รอยละ
15
12.20
10
8.13
11
8.94
13
10.57
74
60.16
123
100.00

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
จํานวน
รอยละ
1
3.85
2
7.69
2
7.69
5
19.23
16
61.54
26
100.00

รวม
จํานวน
16
12
13
18
90
149

รอยละ
10.74
8.05
8.72
12.08
60.40
100.00

หมายเหตุ มีผูไมระบุเขตพื้นที่การศึกษา 8 คน และมีผูไมระบุประสบการณทํางาน 5 คน จึงทําใหจํานวนรวมทั้งหมดในตารางไมเทากับ
จํานวนผูตอบแบบประเมินจริงที่มีทั้งหมด 161 คน

ผลการประเมินตนเองของศึกษานิเทศกเกี่ยวกับระดับความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาศึกษานิเทศกมีความรู
เกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับสูง (80.37% ของคะแนนเต็ม)
สวนเรื่องอื่น ๆ พบวาศึกษานิเทศกมีความรูอยูใ นระดับปานกลาง และมีความรูเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (70.93% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวม พบวา
รอยละ 68.94 ของศึกษานิเทศกมีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.3
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ตาราง 4.3 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของศึกษานิเทศก
ความรูดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.65
3.72
3.55
3.78
3.84
4.02

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.70
0.75
0.84
0.81
0.76
0.71

73.04
74.41
70.93
75.53
76.88
80.37

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 1.24% ของศึกษานิเทศก มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 68.94% ของศึกษานิเทศก มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 29.81% ของศึกษานิเทศก มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

ผลการประเมินตนเองของศึกษานิเทศกเกีย่ วกับระดับความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครู
พบวาศึกษานิเทศกมีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาเรื่อง
อื่น ๆ (75.38% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษานอยกวาเรือ่ งอื่น ๆ (68.38% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ
75 . 6 3 ข อ งศึ ก ษ า นิ เ ท ศก มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า รใ ห คํ า แ น ะ นํ า ด า น ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า แ ก ครู อ ยู ใ น ร ะ ดั บ
ปานกลาง ดังตาราง 4.4
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ตาราง 4.4 ระดับความสามารถของศึกษานิเทศกในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครู
ความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครู
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.57

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.73

71.32

3.55

0.78

71.00

3.42

0.86

68.38

3.59

0.82

71.88

3.64

0.85

72.70

3.77

0.84

75.38

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

• 4.38% ของศึกษานิเทศก มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับต่าํ (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 75.63% ของศึกษานิเทศก มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 20% ของศึกษานิเทศก มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

2. ระดับความรูความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของครูพี่เลี้ยง
ครูพี่เลี้ยงที่เขารวมการประชุมและตอบแบบประเมินมีทั้งหมด 71 คน โดยมีสัดสวนของครูพี่เลี้ยงที่อยูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามากกวาครูพี่เลี้ยงที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ครูพี่เลี้ยงประมาณรอยละ 65 มีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5 จํานวนและรอยละของครูพี่เลี้ยงที่ตอบแบบประเมิน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและประสบการณ
ทํางาน
ประสบการณทาํ งาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
จํานวน
รอยละ
4
11.76
5
14.71
2
5.88
4
11.76
19
55.88
34
100.00

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
จํานวน
รอยละ
2
5.41
1
2.70
3
8.11
4
10.81
27
72.97
37
100.00

รวม
จํานวน
6
6
5
8
46
71

รอยละ
8.45
8.45
7.04
11.27
64.79
100.00

นอกจากนี้ยังพบวาครูพี่เลี้ยงสวนใหญเปนครูระดับชั้นประถมศึกษา และมีสัดสวนของครูพี่เลี้ยงทีม่ ีความ
เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรมากกวาดานคณิตศาสตร และเทคโนโลยี ตามลําดับ ดังตาราง 4.6
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ตาราง 4.6 จํานวนและรอยละของครูพี่เลี้ยงที่ตอบแบบประเมิน จําแนกตามระดับชั้นที่สอนและวิชาที่เชี่ยวชาญ
วิชาที่สอน
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
รวม

ประถมศึกษา
จํานวน รอยละ
10
35.71
7
25.00
11
39.29
28
100.00

ม.ตน
จํานวน รอยละ
6
27.27
13
59.09
3
13.64
22
100.00

ม.ปลาย
จํานวน รอยละ
9
45.00
8
40.00
3
15.00
20
100.00

รวม
จํานวน
25
28
17
70

รอยละ
35.71
40.00
24.29
100.00

ผลการประเมินตนเองของครูพีเ่ ลีย้ งเกี่ยวกับระดับความรูด านสะเต็มศึกษาพบวาครูพี่เลีย้ งมีความรูดานสะเต็ม
ศึกษาอยูในระดับปานกลางในทุกเรือ่ ง โดยมีความรูเ กีย่ วกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมากกวาเรื่องอืน่ ๆ (77.71% ของคะแนนเต็ม) และมีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (71.14% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ 75.71
ของครูพี่เลี้ยงมีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.7
ตาราง 4.7 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของครูพี่เลี้ยง
ความรูดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.59
3.66
3.56
3.66
3.81
3.89

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.67
0.70
0.71
0.74
0.77
0.79

71.71
73.14
71.14
73.14
76.29
77.71

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 1.43% ของครูพี่เลี้ยง มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 75.71% ของครูพี่เลี้ยง มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 22.86% ของครูพี่เลี้ยง มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

ผลการประเมินตนเองของครูพี่เลี้ยงเกี่ยวกับระดับความสามารถในการเปนพี่เลี้ยงวิชาการดานสะเต็มศึกษา
พบว าครู พี่เ ลีย้ งมี ความสามารถในการเป นพี่เลี้ยงวิช าการดานสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับ ปานกลางในทุกเรื่อง โดยมี
ความสามารถในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากกวาเรื่อง
อื่น ๆ (74.86% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถในการใหคําแนะนําเกีย่ วกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
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การเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษานอยกวาเรื่องอื่น ๆ (68.29% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ
84.29 ของครูพี่เลี้ยงมีความสามารถในการเปนพี่เลี้ยงวิชาการดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.8
ตาราง 4.8 ระดับความสามารถของครูพี่เลี้ยงในการเปนพี่เลี้ยงวิชาการดานสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการเปนพี่เลี้ยงวิชาการดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.51
3.46
3.41
3.43
3.67
3.74

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.74
0.70
0.77
0.73
0.79
0.72

70.29
69.14
68.29
68.57
73.43
74.86

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 4.29% ของครูพี่เลี้ยง มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 84.29% ของครูพี่เลี้ยง มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 11.43 % ของครูพี่เลี้ยง มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

3. ระดับความรูความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของวิทยากรแกนนํา
วิทยากรแกนนําที่เขารวมการประชุมและตอบแบบประเมินมีทั้งหมด 53 คน โดยสวนใหญเปนนักวิชาการ
สสวท. และมีประสบการณนอยกวา 6 ป ดังตาราง 4.9
ตาราง 4.9 จํานวนและรอยละของวิทยากรแกนนําที่ตอบแบบประเมิน จําแนกตามตําแหนงและประสบการณทํางาน
ประสบการณ
ทํางาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

พนักงาน
สมทบของ
สสวท.

อาจารย
มหาวิทยาลัย

นักวิชาการ
สสวท.

บัณฑิต พสวท.

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

26
5
2
-

78.79
15.15
6.06
100.0
0

10
1
1
-

83.33
8.33
8.33
-

2
-

100.00
-

3
1
-

2
-

77.36
11.32
9.43
1.89
-

100.00

2

100.00

4

100.00
100.0
0

41
6
5
1
-

12

75.00
25.00
100.0
0

53

100.00

33
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ครู

2

รวม

ผลการประเมินตนเองของวิทยากรแกนนําเกี่ยวกับระดับความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาวิทยากรแกนนํามีความรู
ดานสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมีความรูเกีย่ วกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูม ากกวาเรือ่ งอืน่ ๆ (70.19% ของคะแนนเต็ม) และมีความรูเ กี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต ามระบบสะเต็มศึกษาต่าํ กวาเรื่องอืน่ ๆ (60.38% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวา
รอยละ 79.25 ของวิทยากรแกนนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.10
ตาราง 4.10 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของวิทยากรแกนนํา
ความรูดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.53
3.32
3.02
3.19
3.53
3.51

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.80
0.92
0.82
0.81
0.87
0.80

70.57
66.42
60.38
63.77
70.57
70.19

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 11.32% ของวิทยากรแกนนํา มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 79.25% ของวิทยากรแกนนํา มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 9.43% ของวิทยากรแกนนํา มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

ผลการประเมินตนเองของวิทยากรแกนนําเกี่ยวกับระดับความสามารถในการเปนวิทยากรดานสะเต็มศึกษา
พบว าวิ ทยากรแกนนํ า มีความสามารถในการเปน วิทยากรดานสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับ ปานกลางในทุกเรือ่ ง โดยมี
ความสามารถในการเปนวิทยากรเกีย่ วกับวิธีการเชือ่ มโยงเนือ้ หาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพมากกวา
เรื่องอื่น ๆ (66.15% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถในการเปนวิทยากรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษานอยกวาเรื่องอื่น ๆ (58.46% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวา
รอยละ 75 ของวิทยากรแกนนํามีความสามารถในการเปนวิทยากรแกนนําดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดัง
ตาราง 4.11
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ตาราง 4.11 ระดับความสามารถของวิทยากรแกนนําในการเปนวิทยากรดานสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการเปนวิทยากรดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.13
3.13
2.92
3.02
3.31
3.22

SD

รอยละของ
คะแนน
ที่ได

0.82
0.91
0.95
0.83
0.85
0.90

62.69
62.69
58.46
60.38
66.15
64.31

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 17.31% ของวิทยากรแกนนํา มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 75% ของวิทยากรแกนนํา มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 7.69% ของวิทยากรแกนนํา มีความสามารถในการใหคําแนะนําดานสะเต็มศึกษาแกครูอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

4 ระดับความรูความสามารถเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ครูผูนําดานสะเต็มศึกษาจําแนกตามระดับชั้นที่สอนได 4 กลุม คือ ครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
ตอนตน (ชวงชั้นที่ 1) ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 2) ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชัน้ ที่ 3) และครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชัน้ ที่ 4) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 1)
ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 1) ที่เขารวมการประชุมและตอบแบบประเมินมี
ทัง้ หมด 146 คน สวนใหญรับผิดชอบสอนมากกวา 1 วิชา และมีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป ดังตาราง 4.12
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ตาราง 4.12 จํ า นวนและร อ ยละของครู ผู นํ า ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต น (ช ว งชั ้น ที ่ 1)
ที่ตอบแบบประเมิน จําแนกตามวิชาที่สอนและประสบการณทํางาน
ประสบการณ
ทํางาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

วิทยาศาสตร
จํานวน รอยละ

6
4
0
2
12
24

25.00
16.67
0.00
8.33
50.00
100.00

คณิตศาสตร
จํานวน รอยละ

3
3
3
4
10
23

เทคโนโลยี
จํานวน รอยละ

13.04
13.04
13.04
17.39
43.48
100.00

9
6
7
3
4
29

31.03
20.69
24.14
10.34
13.79
100.00

มากกวา 1 วิชา
จํานวน รอยละ

14
7
5
6
34
66

21.21
10.61
7.58
9.09
51.52
100.00

รวม
จํานวน

รอยละ

32
20
15
15
60
142

22.54
14.08
10.56
10.56
42.25
100.00

หมายเหตุ มีผูไมระบุประสบการณทํางาน 4 คน จึงทําใหจํานวนรวมทั้งหมดในตารางไมเทากับจํานวนผูตอบแบบประเมินจริงที่มีทั้งหมด 146 คน

ผลการประเมิ น ตนเองของครู ผู นํ า ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต น (ช ว งชั้ น ที่ 1)
เกี่ยวกับระดับความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูเ รียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (82.21% ของคะแนนเต็ม) วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ (80.82% ของคะแนนเต็ม)และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (80.14%
ของคะแนนเต็ม) อยูในระดับสูง สวนความรูดานสะเต็มศึกษาในเรือ่ งอืน่ ๆ อยูใ นระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวาครู
ผูน ํามีความรูเกีย่ วกับเนือ้ หาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (77.40%
ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ 62.33 ของครูผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับปาน
กลาง ดังตาราง 4.13
ตาราง 4.13 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 1)
ความรูดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.87
4.01
3.93
3.91
4.04
4.11

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.78
0.76
0.72
0.76
0.72
0.74

77.40
80.14
78.63
78.22
80.82
82.21

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 2.05% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 62.33% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 35.62% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

24

ระดับ
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการประเมิ น ตนเองของครู ผู นํ า ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต น (ช ว งชั้ น ที่ 1)
เกี่ยวกับระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเ รียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมากกวาเรื่องอื่น ๆ (77% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถเกีย่ วกับเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตรต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (72.56% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอย
ละ 80.17 ของครูผูนํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.14
ตาราง 4.14 ระดับความสามารถของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 1) ในการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.63
3.69
3.66
3.70
3.82
3.85

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.88
0.89
0.91
0.87
0.86
0.84

72.56
73.88
73.22
74.05
76.33
77.00

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 2.48% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 80.17% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 17.36% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

4.2 ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 2)
ครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชัน้ ที่ 2) ทีเ่ ขารวมการประชุมและตอบแบบ
ประเมินมีทั้งหมด 161 คน สวนใหญเปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและครูที่รับผิดชอบสอนมากกวา 1 วิชา และสวน
ใหญมีประสบการณทํางานมากกวา 20 ป ดังตาราง 4.15
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ตาราง 4.16 จํานวนและรอยละของครู ผู นํ าดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 2) ที่ตอบแบบ
ประเมิน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและประสบการณทํางาน
ประสบการณ
ทํางาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

วิทยาศาสตร
จํานวน รอยละ

9
7
2
5
19
42

21.43
16.67
4.76
11.90
45.24
100.00

คณิตศาสตร
จํานวน รอยละ

7
7
6
3
27
50

เทคโนโลยี
จํานวน รอยละ

14.00
14.00
12.00
6.00
54.00
100.00

7
6
2
2
14
31

มากกวา 1 วิชา
จํานวน รอยละ

22.58
19.35
6.45
6.45
45.16
100.00

2
3
1
3
19
28

7.14
10.71
3.57
10.71
67.86
100.00

รวม
จํานวน

รอยละ

25
23
11
13
79
151

16.56
15.23
7.28
8.61
52.32
100.00

หมายเหตุ มีผูไมระบุประสบการณทํางาน 4 คน และมีผูไมระบุวิชาที่สอน 9 คน จึงทําใหจํานวนรวมทัง้ หมดในตารางไมเทากับจํานวน
ผูตอบแบบประเมินจริงที่มีทั้งหมด 161 คน

ผลการประเมินตนเองของครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชัน้ ที่ 2) เกีย่ วกับระดับ
ความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความรูด านสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเ รียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู (82.75% ของคะแนนเต็ม) และวิธีการเชือ่ มโยงเนือ้ หาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
(81.24% ของคะแนนเต็ม) อยูในระดับสูง สวนความรูดานสะเต็มศึกษาในเรื่องอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
พบวาครูผูนํามีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูต ามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ
(76.25% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ 65.22 ของครูผูนํามีความรูด านสะเต็มศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง ดังตาราง 4.16
ตาราง 4.16 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 2)
ความรูดานสะเต็มศึกษา
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.84
3.94
3.81
3.95
4.06
4.14

• 1.24% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 65.22% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 33.54% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)
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SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

ระดับ

0.70
0.72
0.72
0.72
0.70
0.71

76.77
78.75
76.25
79.00
81.24
82.75

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการประเมินตนเองของครูผูน ําดานสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชวงชัน้ ที่ 2) เกีย่ วกับระดับ
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษาพบวาครูผูน ํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา
อยูในระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเ รียนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูมากกวาเรื่องอื่น ๆ (77.62% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่าํ กวาเรื่องอืน่ ๆ (72.63% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ
80.92 ของครูผูนํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.17
ตาราง 4.17 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ค รู ผู นํ า ด า น ส ะ เ ต็ ม ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย
(ชวงชั้นที่ 2) ในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.65
3.64
3.63
3.72
3.83
3.88

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

ระดับ

0.65
0.65
0.68
0.64
0.69
0.73

73.03
72.85
72.63
74.44
76.58
77.62

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

• 1.97% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 80.92% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 17.11% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

4.3 ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3)
ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชัน้ ที่ 3) ทีเ่ ขารวมการประชุมและตอบแบบประเมินมี
ทัง้ หมด 168 คน สวนใหญเปนครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา
20 ป ดังตาราง 4.18
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ตาราง 4.19 จํ านวนและร อยละของครู ผู นําด านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึ กษาตอนตน (ช วงชั้นที่ 3) ที ่ตอบแบบ
ประเมิน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและประสบการณทํางาน
ประสบการณ
ทํางาน
นอยกวา 6 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

วิทยาศาสตร
จํานวน รอยละ
7
14.00
7
14.00
5
10.00
3
6.00
28
56.00
50
100.00

คณิตศาสตร
จํานวน รอยละ
11
20.37
7
12.96
2
3.70
7
12.96
27
50.00
54
100.00

เทคโนโลยี
จํานวน รอยละ
10
27.03
13
35.14
1
2.70
5
13.51
8
21.62
37
100.00

มากกวา 1 วิชา
จํานวน รอยละ
2
12.50
2
12.50
1
6.25
4
25.00
7
43.75
16
100.00

รวม
จํานวน
30
29
9
19
70
157

รอยละ
19.11
18.47
5.73
12.10
44.59
100.00

หมายเหตุ มีผูไมระบุประสบการณทํางาน 7 คน และมีผูไมระบุวิชาที่สอน 9 คน จึงทําใหจํานวนรวมทั้งหมดในตารางไมเทากับจํานวน
ผูต อบแบบประเมินทัง้ หมด 168 คน

ผลการประเมินตนเองของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3)
เกี่ยวกับระดับความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (85.06% ของคะแนนเต็ม) และวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพ (83.25% ของคะแนนเต็ม) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
(80.12% ของคะแนน) อยูในระดับสูง สวนความรูดานสะเต็มศึกษาในเรื่องอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
พบวาครูผูนํามีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ
(77.72% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวา รอยละ 60.48 ของครูผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษา
อยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.19
ตาราง 4.19 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3)
ความรูดานสะเต็มศึกษา
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.95
4.01
3.89
3.99
4.16
4.25

• 0.60% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 60.48% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 38.92% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)
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SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

ระดับ

0.67
0.67
0.71
0.69
0.65
0.66

79.04
80.12
77.72
79.76
83.25
85.06

ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง

ผลการประเมิ น ตนเองของครู ผู นํ า ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น (ช ว งชั น้ ที ่ 3)
เกี่ยวกับระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเ รียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมากกวาเรื่องอื่น ๆ (76.77% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (71.23% ของคะแนนเต็ม) เมือ่ พิจารณาคะแนนรวม
พบวารอยละ 71.60 ของครูผูน ํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับปานกลาง ดังตาราง
4.20
ตาราง 4.20 ระดับความสามารถของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชวงชั้นที่ 3) ในการจัดการ
เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.72
3.68
3.56
3.65
3.78
3.84

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

ระดับ

0.76
0.83
0.80
0.81
0.80
0.81

74.32
73.50
71.23
73.09
75.65
76.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

• 3.09% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 71.60% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 25.31% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

4.4 ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4)
ครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) ทีเ่ ขารวมการประชุมและตอบแบบประเมิน
มีทง้ั หมด 118 คน สวนใหญเปนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และสวนใหญมีประสบการณทํางานมากกวา
20 ป ดังตาราง 4.21
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ตาราง 4.21 จํานวนและรอยละของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4) ทีต่ อบแบบ
ประเมิน จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาและประสบการณทํางาน
ประสบการณ
ทํางาน
นอยกวา 6 ป

วิทยาศาสตร
จํานวน รอยละ

คณิตศาสตร
จํานวน รอยละ

เทคโนโลยี
จํานวน รอยละ

มากกวา 1 วิชา
จํานวน รอยละ

รวม
จํานวน

รอยละ

7
16.67
6
18.18
12
36.36
3
42.86
28
24.35
6-10 ป
14
33.33
8
24.24
10
30.30
1
14.29
33
28.70
11-15 ป
2
4.76
1
3.03
4
12.12
0
0.00
7
6.09
16-20 ป
6
14.29
2
6.06
0
0.00
1
14.29
9
7.83
มากกวา 20 ป
13
30.95
16
48.48
7
21.21
2
28.57
38
33.04
รวม
42 100.00 33 100.00 33 100.00
7
100.00 115 100.00
หมายเหตุ มีผูไมระบุประสบการณทํางาน 3 คน และมีผูไมระบุวิชาที่สอน 2 คน จึงทําใหจํานวนรวมทั้งหมดในตารางไมเทากับจํานวน
ผูต อบแบบประเมินทัง้ หมด 118 คน

ผลการประเมินตนเองของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4)
เกี่ยวกับระดับความรูดานสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู (82.54% ของคะแนนเต็ม) อยูในระดับสูง สวนความรูดานสะเต็มศึกษาในเรื่องอื่น ๆ
อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวาครูผูนํามีความรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
ระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (76.27% ของคะแนนเต็ม) เมื่อพิจารณาคะแนนรวมพบวารอยละ 68.64 ของครู
ผูนํามีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.22
ตาราง 4.22 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชั้นที่ 4)
ความรูดานสะเต็มศึกษา

1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.78
3.91
3.81
3.88
4.00
4.13

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

0.80
0.80
0.84
0.78
0.76
0.72

75.59
78.14
76.27
77.61
80.00
82.54

คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

• 2.54% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 68.64% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 28.81% ของครูที่มีความรูดานสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

30

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง

ผลการประเมิ น ตนเองของครู ผู นํ า ด า นสะเต็ ม ศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ช ว งชั้ น ที่ 4)
เกี่ยวกับระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาพบวาครูผูนํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบ
สะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลางในทุกเรื่อง โดยมีความสามารถเกี่ยวกับการสงเสริมการมีสวนรวมของผูเ รียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูมากกวาเรื่องอื่น ๆ (76.94% ของคะแนนเต็ม) และมีความสามารถเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษาต่ํากวาเรื่องอื่น ๆ (70.27% ของคะแนนเต็ม) เมือ่ พิจารณาคะแนนรวม
พบวารอยละ 84.68 ของครูผูน ํามีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูใ นระดับปานกลาง ดังตาราง
4.23
ตาราง 4.23 ระดับความสามารถของครูผูนําดานสะเต็มศึกษา ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชวงชัน้ ที่ 4) ในการ
จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา
ความสามารถในการจัดการเรียนรูแ บบสะเต็มศึกษา
1. เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
4. การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
5. วิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
6. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คะแนนเต็ม 30 คะแนน (6 ขอ ขอละ 5 คะแนน) พบวา

Mean
(เต็ม 5
คะแนน)
3.61
3.54
3.51
3.58
3.70
3.85

SD

รอยละของ
คะแนนทีไ่ ด

ระดับ

0.66
0.71
0.75
0.72
0.68
0.68

72.25
70.81
70.27
71.64
74.05
76.94

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

• 0.90% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับต่ํา (< 50% ของคะแนนเต็ม)
• 84.68% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง (50-80% ของคะแนนเต็ม)
• 14.41% ของครูที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาอยูในระดับสูง (> 80% ของคะแนนเต็ม)

เมื่อสรุประดับความรูดานสะเต็มศึกษาของผูเกี่ยวของทั้ง 7 กลุม ไดแก ศึกษานิเทศก ครูพี่เลี้ยง วิทยากรแกนนํา
ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
และครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวา มากกวารอยละ 60 ของผูเกี่ยวของในแตละกลุมมีระดับความรูดาน
สะเต็มศึกษาอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.24
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ตาราง 4.24 ระดับความรูดานสะเต็มศึกษาของผูเกี่ยวของ
สถานภาพ
1. ศึกษานิเทศก
2. ครูพี่เลี้ยง
3. วิทยากรแกนนํา
4. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
5. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
6. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน
(คน)
161
71
53

146
161
168
118

ระดับความรูด า นสะเต็มศึกษา
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
1.24%
68.94%
29.81%
1.43%
75.71%
22.86%
11.32%
79.25%
9.43%
2.05%
62.33%
35.62%
1.24%
65.22%
33.54%
0.60%
60.48%
38.92%
2.54%
68.64%
28.81%

เมื่อสรุประดับความสามารถของผูเกี่ยวของในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใชของผูเกี่ยวของทั้ง 7 กลุม
ไดแก ศึกษานิเทศก ครูพี่เลี้ยง วิทยากรแกนนํา ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอน
ปลาย ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบวามากกวารอยละ 70 ของ
ผูเกี่ยวของในแตละกลุมมีความสามารถในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใชอยูในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.25
ตาราง 4.25 ระดับความสามารถของผูเกี่ยวของในการนําความรูดานสะเต็มศึกษาไปใช
สถานภาพ
1. ศึกษานิเทศก
2. ครูพี่เลี้ยง
3. วิทยากรแกนนํา
4. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนตน
5. ครูผูนําระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
6. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
7. ครูผูนําระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จํานวน
(คน)
161
71
53

146
161
168
118

ระดับความสามารถในการนําความรู
ดานสะเต็มศึกษาไปใช
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
4.38%
75.63%
20.00%
4.29%
84.29%
11.43%
17.31%
75.00%
7.69%
2.48%
80.17%
17.36%
1.97%
80.92%
17.11%
3.09%
71.60%
25.31%
0.90%
84.68%
14.41%

สวนที่ 3 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
จากการสั มภาษณ ผู บ ริห ารศูน ย ฯ ครูผูป ระสานงาน ครูผูส อนในโครงการฯ และศึกษานิเทศก ที่ไดอบรม
เกี ่ย วกั บ การจั ดการเรี ย นรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับ สสวท. ไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
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3.1 ดานหลักสูตรสะเต็มศึกษา
3.1.1 หลักสูตรที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมมีความชัดเจน ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว ดังนี้
“...อาจจะยังไมคอยพรอมเนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนและหลักสูตรสะเต็มศึกษาที่ สสวท.
จัดนําเสนอ...”
(ผูบริหารศูนยสะเต็มศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557)
3.1.2 หลักสูตรที่จัดใหแกโรงเรียนยังมีกิจกรรมตัวอยางนอยและไมครบถวนทั้ง 4 วิชา ครูไมสามารถนํา
กิจกรรมไปใชสอนได ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว ดังนี้
“...อาจจะยังไมเขาใจแนชัดการจะใชกิจกรรมการสอนอยางไร วิธีการนําเสนอเนื้อหาการบูรณาการทั้ง 4 วิชา
เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางสะเต็มศึกษา...”
(ครูผูประสานงาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช: 16 กันยายน พ.ศ.2557)
3.1.3 กิจกรรมที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนยังไมชัดเจน และมีตัวอยางนอยมาก ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว
ดังนี้
“...ความชัดเจนของกิจกรรมและหลักสูตร ซึ่งเปนปญหาในกอนหนานี้ แตตอนนี้เริ่มเขาใจมากขึ้น...ตัวอยางการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษามีนอยมาก อาจเปนเพราะอยูในชวงเริ่มตนโครงการ..”
(ครูผูประสานงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย: 20 สิงหาคม 2557)
“...ยังไมมีความเชื่อมโยงของแตละวิชา และการนําสะเต็มศึกษามาใชในการเรียนการสอน...”
(ครูในโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย: 31 กรกฎาคมพ.ศ. 2557)

3.2 ดานครูและบุคลากรในศูนยสะเต็มศึกษา
3.2.1 ครูที่รับผิดชอบมีภาระงานที่มาก และดวยเนื้อหาที่สอนในปจจุบันที่มากอยูแลว อาจทําใหเกิดปญหาการ
สอนไมทนั ได ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว ดังนี้
“...ครูผูรับผิดชอบจะมีภาระเพิ่ม ทําใหไมคอยมีเวลาในการใหคําปรึกษา...”
(ผูบริหารศูนย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557)
“...ในมุมมองครูไดรับรูสะเต็มศึกษามีความกังวลหรือกลัวในสิ่งที่ยังไมเคยทํา และกังวลในเรื่องของเวลาที่ใช
สอนในปจจุบัน เพราะการสอนเนื้อหาอยางเดียวเวลามักสอนไมทันอยูแ ลว หากตองเพิม่ เติมการสอนใหนักเรียนเกิดการ
เชื่อมโยงความรูดวยจะสอนเนื้อหาไมทัน...”
(ครูผูประสานงาน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557)
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3.2.2 ครูยังขาดความรูในการสอนแบบบูรณาการ ที่จะบูรณาการทั้ง 4 วิชาเขาดวยกัน ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาว
ไว ดังนี้
“...คิดวาครูมีความยากในการเชื่อมโยงความรูจาก pure science ไปสู apply science อีกทั้งนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาไมนิ่ง และครูผูสอนไมสามารถโยงความรูจาก 4 วิชาได...”
(ศึกษานิเทศก โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช: 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557)
3.2.3 ครูในโรงเรียนยังขาดความรูในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว ดังนี้
“...แตอาจจะยังไมเขาใจแนชัดการจะใชกิจกรรมการสอนอยางไร วิธีการนําเสนอเนื้อหาการบูรณาการทั้ง 4
วิชา เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางสะเต็มศึกษา...”
(ครูผูประสานงาน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช: 16 กันยายน พ.ศ. 2557)
3.2.4 ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มยังมีไมทั่วถึงทั้งโรงเรียน มีครูสวนนอยเทานั้นที่รู
ดังที่ผูใหขอมูลไดกลาวไว ดังนี้
“...โรงเรียนสวนใหญยังไมพรอมทีจ่ ะจัดการเรียนโดยใชสะเต็มศึกษา ประเด็นแรกคือครูสวนใหญยังไมรูด วยซ้ํา
วาสะเต็มศึกษาคืออะไร จะจัดกิจกรรมอยางไร กอนที่จะใหมีการนําสะเต็มศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน
จะตองสรางความเขาใจในสะเต็มศึกษากอน ครูจึงจะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได...”
(ศึกษานิเทศก โรงเรียนแกนนครวิทยาลัย: 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557)
3.2.5 ครูผูป ระสานงานยังไมมีความมัน่ ใจในการดําเนินงานและวิธีการขับเคลือ่ นโครงการ ดังที่ผูใหขอมูลได
กลาวไว ดังนี้
“...เนื ่อ งจากทางโรงเรี ย นรั บ เป น ศู น ย ส ะเต็ ม ศึ ก ษาซึ ่ง เป น ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ รกที ่ทํ า ร ว มกั บ สสวท. ครู ผู
ประสานงานจึงยังไมมั่นใจในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการ...”
(ครูผูประสานงาน โรงเรียนชลราษฎรอํารุง: 2 กันยายน พ.ศ.2557)
3.2.6 ครูผูสอนยังไมมีความรูเรือ่ งการวัดและประเมินผลนักเรียน และการประเมินชิ้นงาน ดังที่ผูใหขอมูลได
กลาวไว ดังนี้
“...แตอาจติดปญหาเรือ่ งของการประเมินผล ทีจ่ ะตองใหผูส อนแตละคนยอมรับทีจ่ ะหลอมชิ้นงานระหวางวิชา
และประเมินผูเรียนได...”
(ผูบริหารศูนยสะเต็มศึกษาภาค โรงเรียนศรีบุณยานนท: 20 สิงหาคม 2557)
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3.2.7 ครูยังขาดความรูในการนําสะเต็มศึกษาเขาสูก ิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนปกติ ดังที่ผูใหขอมูลได
กลาวไว ดังนี้
“...ครูยังไมชัดเจนเกี่ยวกับการนําสะเต็มศึกษาไปใชในชั้นเรียน เชน จะตองเปดวิชาใหมหรือวาจะตองมีชิ้นงาน
ดวยทุกครั้งหรือไม เปนตน...”
(ศึกษานิเทศก โรงเรียนศรีบุณยานนท: 20 สิงหาคม 2557)
“...ไมเขาใจวาสะเต็มศึกษาจะเขามาสูช ั้นเรียนไดอยางไร อยากเห็นตัวอยางการจัดกิจกรรมแบบสะเต็มศึกษา
...”
(ครูผูสอนสะเต็มฯ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย: 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
“...แตยังขาดในเรื่องการบูรณาการ ซึ่งตอนนี้ไดหลักการแลวกระบวนการจัดกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียน
การสอน...”
(ผูบริหารศูนย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช: 16 กันยายน พ.ศ. 2557)
3.3 ขอเสนอแนะ
นอกจากนี้ผูเ ขารับการอบรมไดใหขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชน และมีคุณคาตอการดําเนินงานของโครงการสะ
เต็มศึกษาใหประสบความสําเร็จ ดังตอไปนี้
3.3.1 ดานหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน
3.3.1.1 หลักสูตรที่จัดใหแกโรงเรียนควรประกอบดวยตัวอยางกิจกรรมที่ครบทุกวิชา และมีตัวอยางที่มากพอ
เพื่อใหครูสามารถนํามาใชเปนแบบอยางได
3.3.1.2 หลักสูตรสะเต็มศึกษาควรเอือ้ ตอนักเรียนและครูที่จะนํามาใช
3.3.1.3 สสวท.ควรมีการจัดทําหลักสูตร แผนการเรียนการสอน คูมือ เพือ่ เปนแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนทัง้ 4 กลุมสาระการเรียนรู
3.3.1.4 ควรมีตัวอยางกิจกรรมทีใ่ ชในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาทัง้ 4 วิชา และมีตัวอยางที่
มากพอ เพื่อใหครูสามารถนํามาเปนตัวอยางและเขาใจมากขึ้น
3.3.1.5 สสวท.ควรทําชองทางทีศ่ ูนยสะเต็มศึกษาทัง้ 13 ศูนยไดแลกเปลีย่ นประสบการณซึ่งกันและกัน เชน
web page ของสะเต็มศึกษา เปนตน
3.3.1.6 สสวท.ควรมีการรวบรวมและเผยแพรกิจกรรมตางๆ ที่ครูไดออกแบบไวจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน
ทางเว็บไซต หรือเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อใหครูสามารถนํามาใชจัดการเรียนการสอนได
3.3.1.7 การจัดการเรียนการสอนสะเต็มควรใหมีความสอดคลองกันทั้งระบบ ตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึง
อุดมศึกษา
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3.3.1.8 ควรแสดงใหเห็นถึงกระบวนการคัดเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้ มีการใชความรูแ ละผลงาน
ที่มาจากการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มมาเปน
3.3.1.9 ควรมีการผลิตสื่อใหมๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
3.3.1.10 ควรมีการทําแผนการสอนเพื่อใหครูใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
3.3.1.11 การจัดการเรียนการแบบสะเต็ม ควรมีการทดลองกับกลุม ตัวอยางขนาดตางๆ ไดแก เล็ก กลาง และ
ใหญ กอนนํามาใชจริง
3.3.1.12 ควรมีศูนยสิ่งประดิษฐเพื่อเปนฐานขอมูลใหแกนักเรียนใชเปนแหลงคนควา
3.3.1.13 การดําเนินการสะเต็มระดับชาติควรประกอบดวย 3 แนวทาง คือ จัดคาย การสอนเปนรายวิชา และ
บูรณาการเขากับวิชาโครงงาน
3.3.1.14 ควรมีการวางแผนการสอนแบบสะเต็มศึกษาในระยะยาว และสอนตั้งแตชั้นอนุบาล
3.3.1.15 ควรมีการนําภาษาอังกฤษเขามาดวย
3.3.1.16 การจัดการเรียนในโครงการสะเต็มศึกษาตองสอดคลองกับการสอบระดับชาติ เชน O-NET เพื่อ
ไมเพิ่มภาระใหนักเรียน
3.3.2 ดานการพัฒนาบุคลากร
3.3.2.1 การจัดอบรมครูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้น
3.3.2.2 จัดกิจกรรมตางๆ ที่เปนการสงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และเปนขวัญกําลังใหแกครูในศูนย
สะเต็มศึกษา เชน การประกวดผลงาน งานวิจัยดานสะเต็ม เปนตน
3.3.2.3 การจัดอบรมแกครูควรใชสถานที่ในการจัดที่ครูสามารถเดินทางไปไดสะดวก และครูไมตองทิ้งการสอน
3.3.2.4 การอบรมครูควรใชเนื้อหาที่หลากหลายไมเนนเฉพาะวิทยาศาสตรเพื่อใหครูกลุมสาระอื่นๆ เขาใจได
3.3.2.5 ควรอบรมใหความรูเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาแกครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปไดดียิ่งขึ้น
3.3.2.6 ควรมีความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และครูผูสอน
3.3.3 ดานผูบริหาร
3.3.3.1 ผูบริหารควรมีความมั่นใจในการผลักดันโครงการสะเต็มศึกษา
3.3.3.2 ครูที่เขารบการอบรมควรเปนครูในโรงเรียนทุกคน ไมใชครูเพียงบางกลุมอบรมทุกครั้ง
3.3.3.3 การจางบุคลากรประจําศูนยไมควรเปนครูผูสอนเพราะอาจเกิดปญหาการใหครูไปงานสอนอื่นๆ ได
3.3.3.4 การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มควรใชกับหองเรียนพิเศษกอน แลวจึงขยายไปสูหองเรียนปกติ
3.3.3.5 ควรมีการนิเทศครูผูสอนเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก (ก)
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
• กําหนดการ
• เอกสารประกอบการประชุม
• รายชื่อผูเขารวมประชุม
• เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคผนวก (ข)
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
• กําหนดการ
• เอกสารประกอบการประชุม
• รายชื่อผูเขารวมประชุม
• เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคผนวก (ค)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
• กําหนดการ
• รายชื่อผูเขารวมประชุม

ภาคผนวก (ง)
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ปงบประมาณ 2557-2558

วันที่

กําหนดการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระหวางวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ หองราชเทวีแกรนด

๘.๐๐๙.๐๐น.
๒๘ เม.ย.๕๗ ลงทะเบียน

๒๙ เม.ย.๕๗

๙.๐๐-๑๐.๓๐น.

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐น.

เปดการประชุม และบรรยายพิเศษเรื่อง
นโยบาย ยุทธศาสตร สะเต็มศึกษา
และศูนยสะเต็มแหงชาติ
(ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล)

ชี้แจงเรื่อง
เครือขายสะเต็มศึกษา
(รอง.ผอ.ดวงสมร คลองสารา)

บรรยายพิเศษเรื่องนักเรียนผูชวยครู
(ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย)

กิจกรรมการเรียนรูแบบ Project Base
Learning และ 21st Skill
(ดร.เขมวดี พงศานนท /
อ.พัชรพล ธรรมแสง)

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.

๑๕.๐๐-๑๗.๐๐น.

๑๘.๐๐๒๑.๐๐น.
การจัดกิจกรรมการเรียนรู สะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย
(ดร.เทพกัญญา พรหมขัตแิ กว และคณะ)

การใช ICT เพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตาม
ระบบสะเต็มศึกษา
(รศ.ยืน ภูวรวรรณ)

ปดการประชุม

รายชื่อผูเขารวมประชุม
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ระหวางวันที่ 28 –29 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ

ที่

ชื่อ-สกุล
1 วาที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง
2 นางสมร วัฒนยมนาพร
3 นางอุษา พุมศรีภานนท
4 นายปรีชา อรุณสวัสดิ์
5 นายสมยศ สําเนียงงาม
6 นายนิวัตน โชติสวัสดิ์
7 นางสาวจินตนา สุขสมแดน
8 นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินคา
9 วาที่ ร.ต.วิบูลย ชมละมาย
10 นายชัยวัตร ทองบอ
11 นางสาวเกษรินทร ศิริสุวรรณ
12 นางสาวเยาวภา ศานติธรรม
13 นางชญาภา สุระสิทธิ์
14 นางกชพร ตุณสุวรรณ
15 นายปรเมษฐ ไผฤทธิ์
16 นายภูมิบดินทร หัตถนิรันดร
17 นายเจษฎา คะโยธา
18 นายสวาส บุญอาษา
19 นางทิพวรรณ สุวรรณ
20 นางนัยนา นิลคลาย
21 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ
22 นางสาวสาลินี ชนาพงษจารุ
23 นางสาวฉวีวรรณ แกวหลอน
24 นางบุษรา ออนคง
25 นายจุฬารัตน เย็นสวัสดิ์
26 นางกุศล ชาปญญา
27 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ
28 นายกีรติ ชาดาเม็ก

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.กระบี่
สพป.กระบี่
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
สพป.กาฬสินธุ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ เขต 3
สพป.กาฬสินธุ เขต 3
สพป.กําแพงเพชร เขต 1
สพป.กําแพงเพชร เขต 1
สพป.กําแพงเพชร เขต 2
สพป.กําแพงเพชร เขต 2
สพป.ขอนแกน เขต 1
สพป.ขอนแกน เขต 1
สพป.ขอนแกน เขต 2
สพป.ขอนแกน เขต 2
สพป.ขอนแกน เขต 3
สพป.ขอนแกน เขต 3

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่

ชื่อ-สกุล
29 นางสาวนพรัตน ตันติเมฆิน
30 นางอุทัยรัตน อนุสุเรนทร
31 นายศิขริน ตันเจียง
32 นายชวลิต จิตตชื่น
33 นายสําเร็จ อาษาสุข
34 นายอาคม ธนอุดมนาน
35 นายวัฒนะ โพธิวาระ
36 นางอรวรรณ ภุมรินทร
37 นางสาวศศิณัฐ หงษภู
38 นายอํานวย เวศวงศษาทิพย
39 นายมาโนช โคมเดือน
40 นางนงลักษณ โฉมศรี
41 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ
42 นายบัวภา เจิมนาค
43 นางจรรยา เกตุพันธุ
44 นางสาวปรียาภรณ เสริมศรี
45 นางเตือนใจ ดวงละมาย
46 นางสาวษมาพร ศรีอิทยาจิต
47 นางสาวอัมพรรัตน วัฒนะโชติ
48 นายธวัทชัย ฉิมกรด
49 นายประพันธ ออนละมาย
50 นางสาวเพ็ญศรี จิตรชัย
51 นายกฤษฎาวัฒน ฉัตรรักษา
52 นางสาวดรุณี อาจปรุ
53 นายสฤษดิ์ ชัยมาลา
54 นางสาวพัทธนันท พูนประสิทธิ์
55 นางอรษา รัชณาการ
56 นางสาวอภิตา เกียงสุภา
57 นางรัตนาภรณ ทันตกาญจนาพันธุ
58 นายนรินทร ชัยดิษฐอดุลย
59 นางสาวธนารักษ ปนเทียน

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.ขอนแกน เขต 4
สพป.ขอนแกน เขต 4
สพป.ขอนแกน เขต 5
สพป.ขอนแกน เขต 5
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชลบุรี เขต 3
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยนาท
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.ชุมพร เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 1

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
วิทย

ที่

ชื่อ-สกุล
60 นายประดิษฐ เตชนันท
61 นายสุรัตน สรวงสิงห
62 นางเปรมจิต ชมชื่น
63 นางอรินลัทธ จันทรเลน
64 นายสุกัญพล วันดี
65 นางไพรฑูลย สายโท
66 นายพงศธร ชางปด
67 นางเกษร โพธิ์ศรี
68 นางวิริน วันสมสกุล
69 นางเยาวณี มาประเสริฐ
70 นายสงกรานต พรหมวงศ
71 นางสาววราภรณ อนุวรรัตน
72 นางสาวศิพาณัฏฐ ใจสัตย
73 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร
74 นายกมล ชื่นทองคํา
75 นางฐิติพร ไขแสง
76 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล
77 นางเตือนใจ ณ รังษี
78 นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย
79 นางพัทธกานต หนูนารถ
80 นางผการัตน พึ่งพานิช
81 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง
82 นายอรุณ กลิ่นทิพยขจร
83 นายวรพจน วิสุทธิแพทย
84 นายสําเริง รองในเมือง
85 นายอภิชัย นุชเนื่อง
86 นายสมยศ ตายแกว
87 นางกันยารัตน บุญมาลีรัตน
88 นางอุบลรัตน บุญลือ
89 นางสุบิน ณ อัมพร
90 นางธีรนุช รอดแกว

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงราย เขต 4
สพป.เชียงใหม เขต 1
สพป.เชียงใหม เขต 1
สพป.เชียงใหม เขต 2
สพป.เชียงใหม เขต 2
สพป.เชียงใหม เขต 3
สพป.เชียงใหม เขต 3
สพป.เชียงใหม เขต 4
สพป.เชียงใหม เขต 4
สพป.เชียงใหม เขต 5
สพป.เชียงใหม เขต 5
สพป.เชียงใหม เขต 6
สพป.เชียงใหม เขต 6
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 1
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตรัง เขต 2
สพป.ตราด
สพป.ตราด
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 1
สพป.ตาก เขต 2
สพป.ตาก เขต 2
สพป.นครนายก
สพป.นครนายก

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่

ชื่อ-สกุล

91 นางสาววิไล คชศิลา
92 นางจรรยาพร ยอดแกว
93 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท
94 นางพรรณวดี มณีรัตน
95 นางพุทธวรรณ ราชอินทร
96 นางวิไลวรรณ สิทธิ
97 สิบเอกไกรทอง ตออํานาจ
98 นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท
99 นายสุชล แกวพรหม
100 นายวุฒิชัย จันทะจร
101 นายโกวิท ทรวงโพธิ์
102 นางสาวเพ็ชรรัตน ศรีไทย
103 นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน
104 นางมาลี อังคุณานุวัติ
105 นางสุรียกานต ดวนสันเทียะ
106 นายองอาจ วิชัยสุชาติ
107 นายสัมพันธ อุบลภคพงศ
108 นายทัติธน ศาสตรสกุลวงษ
109 นายยุทธภูมิ ดรเถื่อน
110 นางสาววิลาวรรณ พุทไธสง
111 นางเมธิตา การเพียร
112 นางสาวเพ็ญศรี ทศพร
113 นายธีระวิทย สกุณา
114 นายวิจัย ไกรสิทธิ์
115 นางสาวปรีดา จํานงจิต
116 นายอภัย ตรีเภรี
117 นายจํารูญ หนูสังข
118 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์
119 นายสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
120 นางกมลมาลย แสงธํารง
121 นางณฐธนพร สิริกรรณะ

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 1
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครพนม เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพป.นครสวรรค เขต 1
สพป.นครสวรรค เขต 1

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย

ที่
ชื่อ-สกุล
122 นางสาวอัมพร อินทรอาษา
123 นางเตือนใจ โลหะเวช
124 นางอุไรวรรณ ภูเจริญ
125 นางสาวจริยา สวนคลาย
126 นายปญญา วินิจผล
127 นางนภสกร ผองอําไพ
128 นางสาวจิระพรรณ ขุนจันทร
129 นางสาวอรสุธี คงมา
130 นางสาวอําไพพร นาคแกว
131 นางศรีสุดา รัตนพล
132 นางอะแอเซาะ โตะมูสอ
133 นายนิยอ บาฮา
134 นายวัชรพงษ โนทะนะ
135 นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย
136 นางระเบียบ สิทธิชัย
137 นายยุทธพงษ หาญยุทธ
138 นายทนงศักดิ์ แหลงสนาม
139 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี
140 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี
141 นางรุงฤดี หมั่นการ
142 นายมงคล อรัญเพิ่ม
143 นายมนทิพย จานเขื่อง
144 นางนุสรา มวงชาติ
145 นายอกนิษฐ จันทรสุขวงค
146 นางชนาพร ประบุญเรือง
147 นายสนิท เกไธสง
148 นางสาวอัจฉรา หอมหวล
149 นายวิเชียร นกบิน
150 นายปรีชา พึ่งจิตตตน
151 นางจิตสุภา อนุรักษ
152 นางประไพ เกษแกว

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.นครสวรรค เขต 3
สพป.นครสวรรค เขต 3
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นนทบุรี เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 2
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพป.นาน เขต 1
สพป.นาน เขต 1
สพป.นาน เขต 2
สพป.นาน เขต 2
สพป.บึงกาฬ
สพป.บึงกาฬ
สพป.บุรีรัมย เขต 1
สพป.บุรีรัมย เขต 1
สพป.บุรีรัมย เขต 2
สพป.บุรีรัมย เขต 2
สพป.บุรีรัมย เขต 3
สพป.บุรีรัมย เขต 3
สพป.บุรีรัมย เขต 4
สพป.บุรีรัมย เขต 4
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 1
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ปทุมธานี เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย

ที่
ชื่อ-สกุล
153 นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์
154 นางฐิติพร เด็กหลี
155 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม
156 นายบัณฑิต สุขวิลัย
157 นางสายสุนีย ไชยวงษ
158 นางนภาภรณ อากาศ
159 นางสาวสุพัตรา ทองอยู
160 นางลัดดาวรรณ ศรีสังข
161 นางลออ ภูวิภิรมย
162 นายอาฟฟาน เจะเตะ
163 นางสาวอาบีบะ ตาเปาะโตะ
164 นางสาวสิริกาญจน ขุนทอง
165 นายยงยุทธ เกิดทรัพย
166 นายประชุม พันธเรือง
167 นางพินิจ แสงอรุณ
168 นางสาวอุษา วีระสัย
169 นางสาวคัชรินทร มหาวงศ
170 นางสุรางค ประเทศ
171 นายสุจินต สุคันธนปญญา
172 นางปนนรา บัวอิ่น
173 นางศิริพรรณ เรืองผล
174 นายชาติวุฒิ ณ นคร
175 นางสมจิตร สลักศรี
176 นายเลิศลักษณ หนูจันทร
177 นายอาทร จันทรแดง
178 นายโสภณ บุญเกื้อ
179 นายสุรินทร จุลบุตร
180 นางสายสวาท รัตนกรรดิ
181 นายสกุล หุนวัน
182 นายธงชัย ศรีบุตรา
183 นายพิพัฒน ปนจินดา

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
สพป.ปตตานี เขต 1
สพป.ปตตานี เขต 1
สพป.ปตตานี เขต 2
สพป.ปตตานี เขต 2
สพป.ปตตานี เขต 3
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พะเยา เขต 2
สพป.พังงา
สพป.พังงา
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พัทลุง เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิจิตร เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 1

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย/เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย

ที่
ชื่อ-สกุล
184 นางละออ ดานพิษณุพันธ
185 นายประเสริฐ ปานรอด
186 นายไชยยศ ทองปากน้ํา
187 นายกฤษฐา สรอยมุข
188 นางอุมาพร ปานโท
189 นายสมเกียรติ จิรประเสริฐวงศ
190 นางนิตยา โตะถม
191 นายเอกลักษณ พุดเหียง
192 นางสาวจุรีพร แจงธรรมมา
193 นายเรวัต เชาเชิด
194 นายเศรษฐศักดิ์ หนูทอง
195 นายสกุลศักดิ์ ตุลยธรวงศ
196 นายเทิดชาย สุขโทน
197 นายคํารณ เหมือนโพธิ์
198 นายฉ่ํา เชื้ออินทร
199 นายอาทิตย พัฒนสารินทร
200 นางกัญญณัฐ ศรีวิชัย
201 นายเจนพนธ จันทรเชื้อ
202 นางสาวบุษบา สุกแกว
203 นายสุวัฒน สุขศรี
204 นายชัยสิทธิ์ รัตนพร
205 นางกาญจนา วิเศษรินทอง
206 นางดรณี ปะสังติโย
207 นายบัญชา สุวรรณโท
208 นางวิไลพร บุตรภักดี
209 นางนิลรัตน โคตะ
210 นายถาวร บัณฑิตเสน
211 นางกรรณิการ บัณฑิตเสน
212 นายสุรศักดิ์ เอี่ยมทุเรียน
213 นางจิตราภรณ เครือซุย
214 นางเกตสุดา วรรณวินิจ

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.พิษณุโลก เขต 3
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบุรี เขต 2
สพป.เพชรบูรณ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ เขต 1
สพป.เพชรบูรณ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.เพชรบูรณ เขต 3
สพป.แพร เขต 1
สพป.แพร เขต 1
สพป.แพร เขต 2
สพป.แพร เขต 2
สพป.ภูเก็ต
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพป.มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
สพป.แมฮองสอน เขต 1
สพป.แมฮองสอน เขต 2
สพป.แมฮองสอน เขต 2

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
เทคโน
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต

ที่
ชื่อ-สกุล
215 นางอุษา นามเรืองศรี
216 นายยิ่งยศ บุญยศ
217 นางเบญญาพร พรมนิล
218 นางสาวกรรณิการ บุญเกลี้ยง
219 นางสาวมานีซะห หะยีดือราอิง
220 นางสาวจิราวรรณ ยืนยง
221 นายมูฮัมหมัดรุสดี อามีรุดดีน
222 นางหทัย ศรีชมภู
223 นายวัชระ จันทรัตน
224 นางสาววันทนา สมภักดี
225 นางพัชรี ศีรษะภูมิ
226 นางสาวแสงเพชร จันทรขอนแกน
227 นางสาววชิราภรณ จันทรนี
228 นางสมศรี ระดารุต
229 นายขจรศักดิ์ หลักแกว
230 นายนิวัตร หนูภักดี
231 นางศิริรัตน สุขสันต
232 นางสาวเภารัมยภา อาสา
233 นางกรวิการ รื่นรมย
234 นางปญชลีย ปราณี
235 นางสาวสุพิชญนันท ทิมพิทักษ
236 นางอําไพ มาศศิริทรัพย
237 นายเสถียร แพนทิศ
238 นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย
239 นางสาวชลลดา วงษสกุล
240 นายเอนก รัศมี
241 นางสาวสุนทรี จันทรสําราญ
242 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด
243 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกํา
244 นายสิงหทอง จุมพิศ
245 นายโรจนินทร บุญญะสิริพัฒน

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยโสธร เขต 2
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพป.รอยเอ็ด เขต 1
สพป.รอยเอ็ด เขต 1
สพป.รอยเอ็ด เขต 2
สพป.รอยเอ็ด เขต 2
สพป.รอยเอ็ด เขต 3
สพป.รอยเอ็ด เขต 3
สพป.ระนอง
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ระยอง เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 1
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ราชบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 1
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลพบุรี เขต 2
สพป.ลําปาง เขต 1
สพป.ลําปาง เขต 1
สพป.ลําปาง เขต 2

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย

ที่
ชื่อ-สกุล
246 นางปาณิศา คมนัย
247 นางสาวสายปญญา ติ๊บตึง
248 นางปาริฉัตต จุราเพชร
249 นายณรงค กองแกว
250 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา
251 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์
252 นางสาวฉันทนา วงศฝน
253 นางจุรีรัตน แถบเงิน
254 นางนัจรีภรณ ทุมสงคราม
255 นายมหิทธา พรหมลิ
256 นางนพลักษณ นานวน
257 นางสาวลัดดาวัลย คําเขียน
258 นางปนิตา โสประดิษฐ
259 นายเสรี กาหลง
260 นางวยุรีย ศิริโชติ
261 นางสาวลําใย สายโงน
262 นางสาวสมนึก แซอึ้ง
263 นางศุภกานต โสรธร
264 นางสาวเกษศิรินทร แพงวิเศษ
265 นางลักขณา ศีลาสาร
266 นายสิทธิพงษ สุพรม
267 นายวัชรพงษ ภูยางสิม
268 นายวีรยุทธ กอนกั้น
269 นายชอบกิจ กนกหงส
270 นางสาวฉวีวรรณ จอยจิตร
271 นายศักดิ์พงษ วรรณวาส
272 นางอรุณรุง โยธสิงห
273 นางสุนีย สงพะโยม
274 นางพิมพพันธ เฮงประดิษฐ
275 นางสาววรรณี สาริกะพันธ
276 นางรัตนา ซุนจาย

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.ลําปาง เขต 2
สพป.ลําปาง เขต 3
สพป.ลําปาง เขต 3
สพป.ลําพูน เขต 1
สพป.ลําพูน เขต 1
สพป.ลําพูน เขต 2
สพป.ลําพูน เขต 2
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 1
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 2
สพป.เลย เขต 3
สพป.เลย เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สกลนคร เขต 3
สพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย

ที่
ชื่อ-สกุล
277 นางสโรชา ประพฤติ
278 นางสาวพนิดา บินตวน
279 นางรําเพย สุทธินนท
280 นางนงลักษณ ศรีสังขแกว
281 นางฐิติญารัตน มีไมตรีจิตต
282 นางพเยาวนิตย โรจนนุกูลวณิช
283 นายสุภัฎ อาลากุล
284 นายนิเวศ เจริญศักดิ์
285 นางจงรัก รุงเรืองศิรินนท
286 นางวรนุช ตุนทกิจ
287 นางชื่นจิตร เกิดแจง
288 นางวรรณา แกมนิล
289 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย
290 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์
291 นางกมลทิพย เจือจันทร
292 นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข
293 นายไตรรงค เฉวียงหงส
294 นางสาวลัดดา แตงหอม
295 นายมานะ เอี่ยมปยะ
296 นายบุญชาย อึ๊งบํารุงพันธุ
297 นางสาววีณา แสนโกศิก
298 นางประพรศิลป ชมนก
299 นายมุนินทร มาตมุงคุณ
300 นางพจมาน หาญกลา
301 นายไพฑูรย สุขสุคนธ
302 นายวานิล จินดาเลิศ
303 นายวินัย มากระจันทร
304 นางสาวนวรัตน พูนใย
305 นายทวิช แจมจํารัส
306 นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร
307 นายชาญชัย ชื่นพระแสง

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3
สพป.สตูล
สพป.สตูล
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
สพป.สระแกว เขต 1
สพป.สระแกว เขต 1
สพป.สระแกว เขต 2
สพป.สระแกว เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สระบุรี เขต 2
สพป.สิงหบุรี
สพป.สิงหบุรี
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน

ที่
ชื่อ-สกุล
308 นางชนมนิภา ชูแสงศรี
309 นางมณีรัตน อินทรคง
310 นางสาวสุภาภรณ ใจสุข
311 นางสาวสารีย นุมนวล
312 นางกรรณิการ ปานนุช
313 นายเกียรติชัย ทองศรี
314 นางสาวกัญญา สุขสบาย
315 นายทองคํา อําไพ
316 นายสุนัย สุวงศ
317 นางปทมา เขียวเจริญ
318 นางพัชรินทร อรัญสาร
319 นางสาวพินทอง ธรรมสมบัติ
320 นางมติภา ชัยชิต
321 นายจักรพัฒน สมบูรณ
322 นางอรอุมา บวรศักดิ์
323 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง
324 นายณัฐพงศ ฉลาดแยม
325 นายพัฐจักร วันทวี
326 นางสาวไพพยอม พิมพพาเรือ
327 นายณรงค สังขสอาด
328 นายโสรส มั่นดี
329 นายสวัสดิ์ สิมเสมอ
330 นายพิสุทธิ์ เกษมราช
331 นางสาวกาญจนา พงษพิษณุ
332 นายสุบรรณ ดาวังปา
333 นายศิริพงษ ปุณประเสริฐ
334 นางศศิธร นาคดิลก
335 นายนิกร ศรีสุพัฒน
336 นายปรีชา อินสุวอ
337 นายศุภวัฒน เคนภาวะ
338 นายสําเภา ศรีสมศักดิ์

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.สุราษฎรธานี เขต 1
สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
สพป.สุราษฎรธานี เขต 2
สพป.สุราษฎรธานี เขต 3
สพป.สุราษฎรธานี เขต 3
สพป.สุรินทร เขต 1
สพป.สุรินทร เขต 1
สพป.สุรินทร เขต 2
สพป.สุรินทร เขต 2
สพป.สุรินทร เขต 3
สพป.สุรินทร เขต 3
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 1
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองคาย เขต 2
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
สพป.หนองบัวลําภู เขต 1
สพป.หนองบัวลําภู เขต 2
สพป.หนองบัวลําภู เขต 2
สพป.อางทอง
สพป.อางทอง
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อํานาจเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4
สพป.อุดรธานี เขต 4

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่
ชื่อ-สกุล
339 นายเจริญ ตันบุญ
340 นางวนิดา อุปธารปรีชา
341 นางเบญจมาศ อภิชาติประคัลภ
342 นายวัชรพัฒน โรจนธนปญญากุล
343 นายวิเชียร คนึงหมาย
344 นายมาก ออนผาง
345 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ
346 นางรัญญาภัทร อัยรา
347 นางชุติพันธ นามทาว
348 นางนิตยา สิงหพันธ
349 นายเวียงชัย แสงทอง
350 นายภูริช เจริญรัตนพันธุ
351 นายธวัชชัย นวลศรี
352 นายสถิตย พิมพทราย
353 นายประเทือง ดลประสิทธิ์
354 นายมรกต เครือสิงห
355 นางสาววัชรากร ตระการไทย
356 นางเฉลียว กันนิกา
357 นายกุณฑล ราชนิล
358 นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ
359 นางสาวจิตรา พิณโอภาส
360 นายสมหวัง สมานรักษ
361 นายถวัลย จันทรเพ็ง
362 นางกอบแกว สังขแกว
363 นางอรวรรณ เทียนคําศรี
364 นายฉลาด เฉลยมนต
365 นางชรินทรทิพย กุลชนะภิญโญ
366 นายสุนันท วงศทองเหลือ
367 นายณภัทร ศรีละมัย
368 นายถาวร บุบผาวงษ
369 นายณรงคพจน มีสรลักษณ

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.อุตรดิตถ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ เขต 1
สพป.อุตรดิตถ เขต 2
สพป.อุตรดิตถ เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 1
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุทัยธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 3
สพม. เขต 4
สพม. เขต 4
สพม. เขต 5
สพม. เขต 5
สพม. เขต 6
สพม. เขต 6
สพม. เขต 7
สพม. เขต 7

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่
ชื่อ-สกุล
370 นายดํารัส อินจันทร
371 นางกันยารัตน รัตนชงค
372 นางสาวสุนทรี หิมารัตน
373 นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน
374 นายประภัสสร อินทรประเสริฐ
375 นายคํารณ เกตุยอย
376 นางสาวอรชพร มีพัฒน
377 นายทศพร ภูมิทัศน
378 นางปาริชาต จันทรัตน
379 นางสุรัชนี อยูสบาย
380 นายสุชีพ นวลออน
381 นายสุทัศน ลักษณะวิลาศ
382 นางสาวเบญจพร สินแสงวัฒน
383 นางสุปราณี ขุนจันทร
384 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
385 วาที่ ร.ต.ธีระศักดิ์ ลิมปณดุษฎี
386 นางสุริศา ริมคีรี
387 นางสาวจิราภรณ ธนาลัย
388 นางน้ําคาง โตจินดา
389 นายจาฤภณ ศรีวิรัญ
390 นางสุรีพร บุญศรี
391 นายวีระ โพธิ์ทอง
392 นางมยุรี สิงหแกว
393 นางสาวอุทุมพร ตุยไชย
394 นายธนบดี นันทะ
395 นายศุภชัย จันทระ
396 นายไพบูลย ปดสาแกว
397 นางจิราพัชร จันทนปุม
398 นางศิวรักษ วรชุม เปยมลาภโชติกุล
399 นางวัชราภรณ อินธิปก
400 นางประพิณพักตร ธุระนนท

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพม. เขต 8
สพม. เขต 8
สพม. เขต 9
สพม. เขต 9
สพม. เขต 10
สพม. เขต 10
สพม. เขต 11
สพม. เขต 11
สพม. เขต 12
สพม. เขต 12
สพม. เขต 13
สพม. เขต 14
สพม. เขต 15
สพม. เขต 15
สพม. เขต 16
สพม. เขต 16
สพม. เขต 17
สพม. เขต 17
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 19
สพม. เขต 19
สพม. เขต 20
สพม. เขต 20
สพม. เขต 21
สพม. เขต 21
สพม. เขต 22
สพม. เขต 22
สพม. เขต 23
สพม. เขต 23

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่
ชื่อ-สกุล
401 นางศิริพร วรรณหอม
402 นายวิญู อุตระ
403 นายภาณุพงศ แสงดี
404 นางจินตนา คงอานนท
405 นางสาวฐิตารีย วิลัยเลิศ
406 นางเอมอร จันทนนตรี
407 นางนวลฉวี มนตรีปฐม
408 นางวนิดา ปาณีนิจ
409 นางสาวมโนรี อดทน
410 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ
411 นางอิสรีย บานแยม
412 นางกาญจนสุดา จีรภัทรอติชัย
413 นายกฤตพล ชุมสกุล
414 นายวิภูพฤกษ ชื่นอาภา
415 นายยศพัทธ แตงทองกุล
416 นางดาวดี คีรี
417 นางณัฐกานต ปแหล
418 นายพิจิตร อุตตะโปน
419 นางสาวสุรัตนนารี ธิลาใจ
420 นายสรวง ศรีแกวทุม
421 นางอุไรวรรณ ปญญาอุทัย
422 นางบุษกร เชื้อสีดา
423 นางสาวนิภาพร หาญพิพัฒน
424 นายธรัตน มหายศนันท
425 นางสาวจิตตะกานต เทพศิริพันธุ
426 นางวริศรา ณีศะนันท
427 นางสาวดารารัตน เทพมาศ
428 นายเดชา พลกันยิ้ม
429 นายประเทือง วงศประเสริฐ
430 นายสมชาย คําเมือง
431 นายชูศักดิ์ จันทรแสง

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพม. เขต 24
สพม. เขต 24
สพม. เขต 25
สพม. เขต 25
สพม. เขต 26
สพม. เขต 26
สพม. เขต 27
สพม. เขต 27
สพม. เขต 28
สพม. เขต 28
สพม. เขต 30
สพม. เขต 30
สพม. เขต 31
สพม. เขต 31
สพม. เขต 32
สพม. เขต 32
สพม. เขต 33
สพม. เขต 33
สพม. เขต 34
สพม. เขต 35
สพม. เขต 35
สพม. เขต 36
สพม. เขต 36
สพม. เขต 37
สพม. เขต 37
สพม. เขต 38
สพม. เขต 38
สพม. เขต 39
สพม. เขต 39
สพม. เขต 40
สพม. เขต 40

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโน
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

ที่
ชื่อ-สกุล
432 นางธนัณญาณ จุลบุตร
433 นางสาวราวรรณ ทิลานันท
434 นางวรรณวิภา สมรภูมิ
435 นางสาวปยพร ชุมจันทร

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพม. เขต 41
สพม. เขต 41
สพม. เขต 42
สพม. เขต 42

วิชา
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

สะเต็มศึกษาประเทศไทย: ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๕ ปี (งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
STEM Education Thailand: Strategies & Work plans
5 years (2014-2018)

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล
ประธานกรรมการสถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)
Montri.chu@mahidol.ac.th
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สรุปสํ าหรับผู้บริ หาร

เป้าหมาย
สะเต็มศึกษาประเทศไทย:

เยาวชนไทยมีความรู้ ความคิดและทักษะวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อ
การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในศตวรรษที๒
่ ๑

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑
การสร้างความมีส่วน
ร่ วมจากทุกภาคส่ วน
ทั้งในและนอก
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒
การปรับหลักสู ตรให้
ทั้งความรู ้ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และบูรณาการสู่ การ
แก้ปัญหา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓
การปรับการผลิตและ
พัฒนาครู
และผูบ้ ริ หาร
การศึกษา

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔
การปรับการประเมิน
องค์ความรู ้และทักษะ
การคิดวิเคราะห์และ
การสร้างสรรค์

สสวท. ปรับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณสนับสนุน
สสวท. พัฒนาบุคลากร ระบบงานและโครงสร้ างพืน้ ฐาน
18/04/57

Dr. Montri Chulavatnatol
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ความเป็ นมา
ประเทศไทยอาจมีเหตุผลความจําเป็ นต่างๆ ที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนวิธีการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
นักเรี ยนที่สนใจเรี ยนสาขาวิทยาศาสตร์นอ้ ยลง เนื่องจากเป็ นการเรี ยนที่ยาก แต่สาขาศิลปศาสตร์เรี ยนได้ง่ายกว่า
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหายากกว่า ได้ค่าตอบแทนน้อยกว่างานด้านอื่นๆ เช่น บันเทิง ธุรกิจ ท่องเที่ยว แฟชัน่ หรื อ
การกีฬา เป็ นต้น แต่ผเู ้ ขียนมีความเห็นว่า เหตุผลหลักที่ประเทศไทยต้องเปลี่ยนวิธีการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาเป็ นแบบสะเต็มศึกษามีดงั ต่อไปนี้
๑. ความรู ้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทยยังด้อยกว่านานาชาติ
๒. ประเทศไทยต้องการหลุดพ้นจากการเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
๓. กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถรองรับการแข่งขันในอนาคต
สะเต็มศึกษา คือวิธีการจัดการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยไม่เน้นเพียงการท่องจําสูตรหรื อทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
หรื อสมการคณิ ตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่สะเต็มศึกษาจะฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วิธีคิด การตั้งคําถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการ
หาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั นําองค์ความรู ้จากวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์สาขาต่างๆ มา
บูรณาการกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาสําคัญๆ ที่พบในชีวิตจริ ง เน้นการทําโครงการแก้ปัญหาหรื อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆโดยวิธี
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บูรณาการความรู ้วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ ส่ วนวิศวกรรมในสะเต็มศึกษาระดับ
โรงเรี ยนหมายถึงการสร้าง การดัดแปลง การทําต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรื อการบริ การโดยการประยุกต์
ความรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะวิศวกรรมสาขาที่เรี ยนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ใน
สถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น
เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็ นวิธีใหม่ในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้อง
ปรับหลักสู ตร การพัฒนาครู การเปลี่ยนวิธีการประเมินผลการเรี ยนทั้งสาระความรู ้และทักษะในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบตั ิ
แบบนักวิทยาศาสตร์ การปรับทั้งสามประการก็ยงั ต้องทําให้สอดคล้องกับสถานะของผูเ้ รี ยน ระดับชั้นเรี ยนและสภาวะ
แวดล้อมของสถานศึกษาด้วย นอกจากนี้ยงั เตรี ยมผูส้ าํ เร็ จการศึกษาที่ตอ้ งทํางาน หรื อศึกษาต่อในสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่ งแวดล้อมในอนาคต
บทบาทของสถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการพัฒนาสะเต็มศึกษาในช่ วงทีผ่ ่ านมา
คณะกรรมการสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีมติเห็นชอบให้ สสวท. ดําเนินการสะเต็มศึกษาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้
จัดตั้งคณะกรรมการหนึ่ งชุด และจัดตั้ง
ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM Academy)
เพื่อเริ่ มทําโครงการนําร่ องสะเต็มศึกษา
ใน ๑๒ จังหวัด จังหวัดละ ๓ โรงเรี ยน
ในปี แรก (พ.ศ. ๒๕๕๖) ศูนย์สะเต็ม
ศึกษาเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการ
ดําเนินโครงการนําร่ อง และจัดระบบ
การประชาสัมพันธ์ สร้างเครื อข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ประสานการปรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
และพัฒนาครู และการสอน
ในปี ที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๗) สํานักสะเต็มศึกษาของ สสวท. จะจัดให้มีการประเมินผลโครงการนําร่ องเพื่อพัฒนาเป็ น
แผนแม่บท (Master Plan) และแผนที่นาํ ทาง (Roadmap) เพื่อ
นําไปสู่การยกร่ างนโยบายแห่งชาติวา่ ด้วยสะเต็มศึกษาเสนอต่อ
รัฐบาล และเตรี ยมการขยายการดําเนินการขั้นต่อไป ซึ่ งจะมุ่งการมี
สํานักสะเต็มศึกษาทุกจังหวัดเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนแบบ
บูรณาการ ตามกรอบสะเต็มศึกษาในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ ในปี ที่สอง สสวท. จะจัดตั้ง iSTEM เป็ นศูนย์การ
กระจายสื่ อการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต และร้านสะดวกซื้ อ เพื่อ
สนับสนุนสะเต็มศึกษา และจัดตั้งหอเกียรติยศ สะเต็ม (STEM Hall
of Fame) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินกั เรี ยน นักศึกษา ครู อาจารย์
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นักวิจยั นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีดีเด่นของประเทศ
สะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)
เนื่องจากการนําสะเต็มศึกษามาใช้ในประเทศไทยจําเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน ดังนั้น สสวท. จึง
จําเป็ นต้องสร้างเครื อข่ายพันธมิตรกับหลายหน่วยงาน นับตั้งแต่โรงเรี ยน สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ส่ วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ นอกจากนี้ยงั ต้องขอความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ งเป็ นผูจ้ า้ งผูส้ าํ เร็ จ
สะเต็มศึกษาสาขาต่างๆ รวมเรี ยกว่า กําลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) ผูจ้ า้ งงานเหล่านี้จะมีผเู ้ ชี่ยวชาญที่จะทําหน้าที่เป็ น
ทูตสะต็มได้ และจะมีเครื่ องมืออุปกรณ์ ห้องปฏิบตั ิการ โรงงาน อาคารและพื้นที่ภาคสนามที่จะให้นกั เรี ยนไปเยี่ยมชมหรื อ
ฝึ กงานได้ นอกจากนี้บางหน่วยงานอาจมอบโครงงานให้นกั เรี ยนช่วยวิเคราะห์ทดสอบก็ได้ หน่วยงานที่ดูแลโรงเรี ยนในพื้นที่
เช่น กรุ งเทพมหานคร หน่วยงานประจําจังหวัดก็ควรเป็ นพันธมิตรกับ สสวท. ในการดําเนินงานสะเต็มศึกษาประเทศไทย เพื่อ
ช่วยส่ งเสริ มและพัฒนางานอย่างยัง่ ยืน สสวท. จําเป็ นต้องติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศ สมาคมวิชาการและวิชาชีพ
ตลอดจนมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้วย ดังนั้นสะเต็มศึกษาประเทศไทยจึงไม่ใช่งานของ สสวท. แค่ฝ่ายเดียว แต่ตอ้ งเป็ นความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน [1] ดังนั้น สสวท. จึงริ เริ่ มโครงการสะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand)
จากการศึกษาข้อมูลจากหลายประเทศ [2-5] ผูเ้ ขียนจึงมีความเห็นว่า การดําเนินการในระยะต่อไปจําเป็ นต้องมี
ยุทธศาสตร์และแผนงานที่หลายหน่วยงานและองค์กรต่างๆ สามารถใช้เป็ นแนวในการส่ งเสริ มและดําเนินการสะเต็มศึกษา
ประเทศไทย ดังนั้นเอกสารนี้จึงจะนําเสนอเป้ าหมาย ยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อขอรับฟั งข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอเพือ่ พิจารณา
สะเต็มศึกษาประเทศไทย: เป้ าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ๕ ปี (งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
เป้ าหมาย: เยาวชนไทยมีความรู ้ ความคิดและทักษะวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑
เพื่อเป็ นแนวทางที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาประเทศไทยสามารถดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
และสนับสนุนซึ่ งกันและกันได้ เอกสารฉบับนี้ จึงจะนําเสนอยุทธศาสตร์ จาํ นวน ๔ รายการและแผนงานจํานวนรวม ๑๑ แผนใน
ระยะเวลา ๕ ปี ดังต่อไปนี้ โดยยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลที่คาดหวังและงบประมาณที่ตอ้ งใช้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑: การสร้ างความมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนทั้งในและนอกประเทศ
สสวท. มุ่งที่จะสร้างและพัฒนาเครื อข่ายที่มีหน่วยงานจากทุกภาคส่ วนทั้งในและนอกประเทศเพื่อรวมพลังในการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาประเทศไทย หน่วยงานเป้ าหมายได้แก่ ๑. หน่วยงานทางการศึกษา ๒. หน่วยงานที่ใช้กาํ ลังคนที่ใช้
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบตั ิงาน กําลังคนเหล่านี้รวมเรี ยกว่า กําลังงานด้านสะเต็ม (STEM
workforce) และ ๓. องค์กร สมาคม มูลนิธิผปู ้ กครอง ศิษย์เก่าและบุคคลที่ส่งเสริ มการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยีของเยาวชนไทย เพื่อนํายุทธศาสตร์น้ ีสู่การปฏิบตั ิ จึงควรที่ สสวท. และหน่วยงานในเครื อข่ายต่างๆ ช่วยดําเนิน
แผนงาน ๔ แผนดังนี้
แผนงานที่ ๑.๑: การประชาสั มพันธ์ ประโยชน์ ของสะเต็มศึกษาต่ อเยาวชน ผู้ปกครองและผู้นาํ ในสั งคม
การสื่ อสารและการสร้างความตระหนักถึงความจําเป็ นที่เยาวชนไทยทุกคนต้องเรี ยนรู ้ดา้ นสะเต็ม และมีทกั ษะการนํา
ความรู ้ดา้ นสะเต็มไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ตลอดจนการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่
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สนใจและได้สร้างสมประสบการณ์เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาควรประชาสัมพันธ์ผลงานเหล่านี้ผา่ นสื่ อต่างๆ เช่น สิ่ งพิมพ์ ทีวี วิทยุ
ภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั ต่างๆ ตลอดจนการจัดการแสดง นิ ทรรศการ การประชุม สัมมนา การบรรยาย การทัศนศึกษาและการ
เยีย่ มชมสถานประกอบการที่ใช้ความรู ้และทักษะด้านสะเต็ม ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์จะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษาในบริ บทของสังคมไทย นอกจากนี้ยงั จะช่วยสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการเรี ยนรู ้และทักษะสะเต็มในกลุ่มเยาวชน
ไทยในอนาคต
แผนงานที่ ๑.๒: การจัดตั้งศู นย์ สะเต็มศึกษาแห่ งชาติ (National STEM Education Center; NSEC) และศูนย์ สะเต็มศึกษา
ภูมภิ าค (Regional STEM Education Centers; RSEC)
ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สสวท. ได้ริเริ่ มทําโครงการนําร่ องการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาใน
ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (National STEM Education และCenter; NSEC) หนึ่งแห่ ง และศูนย์สะเต็ม
ศึกษาภูมิภาค (Regional STEM Education Centers; RSEC) จํานวน ๑๒ แห่ง
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติได้เริ่ มเปิ ดทําการภายใน สสวท. ในช่วงเวลานั้น สสวท. ได้เริ่ ม
ประชุมกับโรงเรี ยนในจังหวัดที่รับจะเป็ นศูนย์สะเต็มศึกษาภูมิภาคแต่ละจังหวัด โดยได้นาํ กรรมการและผูบ้ ริ หารไปร่ วม
แนะนําบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการส่ งเสริ มสะเต็มศึกษาในโรงเรี ยนและโรงเรี ยนที่จะเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายในจังหวัดและ
พื้นที่ใกล้เคียง เครื อข่ายศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภูมิภาคทั้ง ๑๒ แห่งจะเป็ นฐานการปฏิบตั ิการด้าน
การเรี ยนการสอนสะเต็มศึกษาให้แก่นกั เรี ยน การฝึ กอบรมและการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารด้านสะเต็มศึกษา
แผนงานที่ ๑.๓: การจัดระบบทูตสะเต็ม (STEM Ambassadors)
เนื่องจากสะเต็มศึกษาจะเน้นให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาสามารถนําความรู ้และทักษะการคิดวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยี ไปใช้ในชีวิตจริ ง การประกอบอาชีพ และ
การศึกษาต่อ ดังนั้นจึงจําเป็ นต้องมีความเชื่อมโยงกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานที่จะรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาภาค
บังคับ ภาคอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยทัว่ ไปสถานที่จา้ ง
งานมักจะให้ทุนสนับสนุนการศึกษา บ้างก็อาจจัดให้ผเู ้ รี ยนได้
ทําโครงการที่เกี่ยวกับกิจการนั้นๆ แต่ในบางประเทศ เช่น
สหราชอาณาจักร[6] มีการจัดระบบที่จะเปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม หรื อ ศูนย์วิจยั และพัฒนา มาทํา
หน้าที่แนะนําครู และนักเรี ยนในโรงเรี ยนให้รู้จกั งานที่ตอ้ งใช้
ความรู ้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้กเ็ พื่อสร้าง
ความคุน้ เคยและความเชื่อมัน่ ของครู และนักเรี ยนในการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มศึกษา จึงอาจเรี ยกผูเ้ ชี่ยวชาญเหล่านี้วา่ ทูตสะ
เต็ม (STEM Ambassadors)
ทูตสะเต็มจะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั นี้ ๑. เยี่ยมโรงเรี ยนอย่างน้อยปี ละ ๕ แห่ง-ครั้ง ครั้งละ ๑ วัน ๒. พบนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร
๓. แนะนํา งาน-อาชีพ-การใช้วทิ ย์-เทคโนฯ และ ๔. จัดทํารายงานผลการเยี่ยมโรงเรี ยนเสนอศูนย์สะเต็มแห่งชาติ
บุคคลที่จะรับหน้าที่ทูตสะเต็มควรมีคุณสมบัติดงั นี้ ๑. ประกอบอาชีพ-ทํางานสายวิทย์-เทคโนฯ อย่างน้อย ๕ ปี ๒. สําเร็ จ
การศึกษาไม่ต่าํ กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ๓. มีความสามารถสื่ อสารกับเยาวชนและเป็ นที่ยอมรับของครู และ
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ๔. ผูบ้ งั คับบัญชารับรองความประพฤติและความสามารถ ๕. ได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้มาทําหน้าที่
โดยไม่ถือเป็ นการขาดงาน และ ๖. สามารถส่ งรายงานการเยีย่ มโรงเรี ยนและการแนะนํา ดังนั้นทูตสะเต็มจะเป็ นงาน
อาสาสมัครและหน่วยงานที่ให้มีทูตสะเต็มออกไปช่วยโรงเรี ยนควรนับเป็ นการรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility; CSR)
อนึ่งทูตสะเต็มอาจใช้ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภูมิภาคเป็ นฐานในการปฏิบตั ิหน้าที่ และนําเสนอ
รายงานมายังศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภูมิภาคด้วย
แผนงานที่ ๑.๔: การจัดชมรมสะเต็มในโรงเรียน (STEM Clubs)
โรงเรี ยน และสถานศึกษาในการดําเนินการสะเต็มศึกษาในหลายประเทศได้ใช้กลไกการทํางานร่ วมกันระหว่างครู นักเรี ยน ครู -ครู และนักเรี ยน-นักเรี ยน โดยจัดเป็ นชมรมสะเต็ม (STEM Clubs) ดังนั้นแผนงานนี้จึงมุ่งแนะนําผูบ้ ริ หารและ
ส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนจัดชมรมสะเต็มให้เป็ นที่ร่วมทํากิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา โดยที่ชมรมสะเต็มของโรงเรี ยนอาจขอ
เชิญทูตสะเต็มมาร่ วมหารื อและให้คาํ แนะนําแก่ครู นักเรี ยนและผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
แผนงานที่ ๑.๕: การวิเคราะห์ ความต้ องการกําลังคนด้ านสะเต็มของหน่ วยงานภาครัฐ เอกชน
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา มูลนิธิ และองค์ กรท้ องถิ่น
ข้อมูลจากหลายประเทศ [7-13]ได้บ่งชี้วา่ กําลังงานด้านสะเต็ม (STEM workforce) เป็ นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจําเป็ นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกฐานะจากประเทศที่มีระดับ
รายได้ปานกลางในปั จจุบนั ให้กลายเป็ นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต ปัจจัยสําคัญที่การศึกษาของชาติตอ้ งสร้างคือ กําลัง
งานด้านสะเต็ม (STEM workforce) ที่มีทกั ษะทางความคิดสร้างสรร มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรมในรู ปของสิ นค้าใหม่ บริ การแนวใหม่ ธุรกิจใหม่และสังคมแนวใหม่ เยาวชนไทยที่ผา่ นการเรี ยนในระบบสะ
เต็มศึกษาจะเป็ นกําลังงานด้านสะเต็มในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ประเทศไทยต้องสร้างให้เหมาะสมกับความต้องของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในอนาคต ดังนั้นแผนงานนี้ จึงมุ่งสองเป้ าหมาย กล่าวคือ ๑. การวิเคราะห์ความต้องกําลังงานด้านสะเต็มในภาคการ
ผลิต การบริ การต่างๆ ในภาครัฐและ
ภาคเอกของประเทศในอนาคต และ
๒. การเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวะ
ศึกษา สภาวิชาวิชาชีพ สภา
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย สภา
หอการค้าไทย สภาวิชาชีพ มูลนิธิ
และองค์กรท้องถิ่นที่ตอ้ งการกําลัง
งานด้านสะเต็มมาช่วยการพัฒนาสะ
เต็มศึกษาประเทศไทยให้สามารถ
สนองความต้องกําลังงานด้านสะเต็ม
ของประเทศต่อไป
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ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ การปรับหลักสู ตรให้ ท้ งั ความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และบูรณาการสู่ การแก้ ปัญหา
นอกจากจะต้องมุ่งความทันสมัยแล้ว หลักสูตรที่ดีและเหมาะสมกับสะเต็มศึกษาจะต้องเน้นองค์ความรู ้หลัก ทักษะคิด
วิเคราะห์ สร้างสรรและบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่เชื่อมโยงกับชีวิตและการ
ทํางาน ดังนั้นสะเต็มศึกษาไม่เพียงหมายถึงกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์เท่านั้น แต่ยงั คาบเกี่ยวไปถึงกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา ซึ่ งหมายความว่าในหลักสู ตรปัจจุบนั สะเต็มศึกษาไม่จาํ กัด
อยูเ่ พียง ๒ กลุ่มสาระ (วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์) แต่ยงั รวมอีก ๒ กลุ่มสาระ (สุ ขศึกษาและพลศึกษา และ การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี) ดังนั้นสะเต็มศึกษาจึงครอบคลุม ๔ ใน ๘ กลุ่มสาระของหลักสูตรปัจจุบนั อาจกล่าวได้วา่ สะเต็มศึกษาควรต้อง
ใช้เวลาเรี ยนครึ่ งหนึ่งของเวลาเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา โดยต้องจัดครู สอนกลุ่มสาระสุ ขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีความรู ้และทักษะความคิดการใช้วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ดว้ ย หากดําเนินการได้ตามที่
วิเคราะห์เบื้องต้นยเอมหมายความว่า สะเต็มศึกษาจะดําเนินการได้โดยหลักสูตรปัจจุบนั ขณะนี้มีตวั อย่างโรงเรี ยนที่ดาํ เนินการ
เรี ยนการสอนสะเต็มศึกษาแล้วในประเทศ ดังนั้นการปรับหลักสูตรจึงอาจไม่จาํ เป็ นต่อการดําเนินการสะเต็มศึกษา แต่กค็ วรมี
การปรับปรุ งหลักสูตรให้ส่งเสริ มให้โรงเรี ยนทุกแห่ งสามารถจัดสะเต็มศึกษาให้กบั นักเรี ยนได้มากขึ้นต่อไป
แผนงานที่ ๒.๑: การเผยแพร่ ตวั อย่ างหลักสู ตรทีเ่ ชื่อมโยงกับชีวติ จริง
จากการปรึ กษาและสังเกตเบื้องต้นพบว่า ครู มกั อยากได้ตวั อย่างการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่พบ
บ่อยๆ ในชีวติ จริ ง ดังนั้นจึงควรมีแผนงานแนะนําหลักสูตรและการสอนที่ใช้กนั ในโรงเรี ยนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก โรงเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนในเมืองใหญ่และโรงเรี ยนในชนบทที่ครู สามารถสอนตามแนวสะเต็มศึกษาที่
เชื่อมโยงกับชีวติ จริ ง สําหรับในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็อาจนําหลักสูตรการฝึ กอบรมในโอลิมปิ ควิชาการมาประยุกต์ใน
โรงเรี ยนทัว่ ไป ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติและศูนย์สะเต็มศึกษาภูมิภาคควรช่วยแนะนําและให้ครู ในพื้นที่ได้เห็นตัวอย่างเหล่านี้
และเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมไปใช้ในโรงเรี ยนต่อไป เมื่อได้ดาํ เนินการไประยะหนึ่งก็น่าได้ขอ้ สรุ ปว่าหลักสูตรปั จจุบนั ควร
ปรับอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนที่มีภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นที่
แผนงานนี้ควรรวบรวมและเผยแพร่ หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
ที่ประสบความสําเร็ จในแนวสะเต็มศึกษาด้วย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การปรับการผลิตและพัฒนาครู และผู้บริหารการศึกษา
เป็ นที่ทราบกันทัว่ ไปว่า การพัฒนาหรื อการปฏิรูปการศึกษาต้องได้รับความร่ วมมือจากครู และผูบ้ ริ หารการศึกษา ซึ่ ง
หมายถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูด้ แู ลเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นยุทธศาสตร์น้ ีจึงมุ่งสร้างความเข้าใจของครู และผูบ้ ริ หาร
การศึกษาเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาโดยการดําเนินการตามแผนงานดังต่อไปนี้
แผนงานที่๓.๑: แผนการผลิตครู ปริญญาตรีวทิ ย์ -เทคโน ปริญญาโทการศึกษา
ข้อมูลจากการวิจยั เปรี ยบเทียบสะเต็มศึกษาใน ๒๖ ประเทศ [3] ยํ้าเน้นว่า ครู สะเต็มต้องมีความรู ้ซ้ ึ งในวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องมีทกั ษะในการสอนเยาวชนให้รู้จกั การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตาม
หลักวิชาการ ดังนั้นแผนงานนี้ มุ่งพัฒนาคณะครุ ศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ในการผลิตครู รุ่ นใหม่ท่ีสามารถสอนสะเต็มศึกษา
ได้ เพื่อได้ครู สะเต็มรุ่ นใหม่ที่มีความรู ้วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีเพียงพอ แผนงานจึงต้องรับผูส้ าํ เร็ จปริ ญญาตรี
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สายวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี มาเรี ยนต่อปริ ญญาโทครุ ศาสตร์หรื อศึกษาศาสตร์ วิธีการนี้ควรจะนําไปสู่การ
ผลิตครู สะเต็มรุ่ นใหม่ได้
แผนงานที่๓.๒: แผนการพัฒนาครู และผู้บริหารในระบบสะเต็มศึกษา
เนื่องจากการผลิตครู สะเต็มรุ่ นใหม่จะต้องใช้เวลามาก แผนงานการพัฒนาครู ท่ีปฏิบตั ิงานอยู่กต็ อ้ งได้รับการพัฒนาให้
สามารถสอนในแนวสะเต็มศึกษาได้ ดังนั้นแผนงานนี้ จึงมุ่งจัดการฝึ กอบรมครู วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
ครู สุขศึกษา ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครู อาชีวศึกษาด้วย เนื่องจากครู เหล่านี้จะได้เพิ่มพูนความรู ้วทิ ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประยุกต์ในการสอนกลุ่มสาระสุ ขศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และหลักสู ตร
อาชีวศึกษาในแนวสะเต็มศึกษา เพื่อให้ได้ผลสําเร็ จในการพัฒนาครู ดงั กล่าว การฝึ กอบรมมักจะไม่เพียงพอ ไม่ทวั่ ถึง และไม่
สามารถสนองความต้องการ ดังนั้นแผนงานนี้จาํ เป็ นต้องจัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิ (practicum) การสอนงาน (coaching) การศึกษา
ดูงาน และการปฏิงานภาคสนาม (fieldwork) ตามความเหมาะสม กิจกรรมเหล่านี้ อาจต้องเชิ ญทูตสะเต็ม (แผนงาน ๑.๓) และ
ผูช้ าํ นาญการเฉพาะทางมาช่วยด้วย ผูบ้ ริ หารและศึกษานิเทศก์ควรได้เข้าร่ วมการฝึ กอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว เพื่อ
สร้างความมีส่วนร่ วมและความเข้าใจถึงความจําเป็ นและช่วยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของครู สะเต็มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ต่อไป กิจกรรมบางอย่างก็อาจต้องขอความร่ วมมือจากหน่วยงาน โรงงานหรื อสถานประกอบการที่เข้าร่ วมในเครื อข่ายสะเต็ม
ศึกษา (ดูแผนงานที่ ๑.๕)
แผนงานที่๓.๓: แผนการจัดระบบใบรับรองความสามารถในระบบสะเต็มศึกษาที่มสี ่ วนสนับสนุนความก้ าวหน้ าและ
ค่ าตอบแทน
ปัญหาสําคัญที่เกี่ยวข้องกับอาชี พครู และผูบ้ ริ หารการศึกษาคือความก้าวหน้าและค่าตอบแทน แม้มีหน่วยงานภาครัฐที่
ทําหน้าที่ส่งเสริ มและพิจารณาเลื่อนชั้นและเพิ่มค่าตอบแทนครู และผูบ้ ริ หารการศึกษาอยูแ่ ล้ว แต่การนําสะเต็มศึกษามาใช้อาจ
ต้องมีมาตรการเสริ มที่เชื่อมโยงกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นของครู สะเต็มศึกษา ดังนั้นแผนงานนี้จึงมุ่งพัฒนาระบบจูงใจให้ครู ได้
ใช้ความรู ้และทักษะที่เพิ่มพูนขึ้นให้ช่วยการเรี ยนรู ้ของศิษย์อย่างจริ งจัง โดยจะจัดให้มีใบรับรองครู สะเต็ม (STEM Teacher
Certificates) ความสามารถและผลการสอนของครู สะเต็ม และจะเชื่อมโยงใบรับรองฯ กับการพิจารณาเข้ารับรางวัลครู สะเต็ม
(STEM Teacher Awards) ที่จดั โดย สสวท. ในอนาคต สสวท. จะจัดตั้งกองทุนสะเต็มศึกษา (STEM Education Fund) สําหรับ
สนับสนุนกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนครู สะเต็มศึกษา รวมทั้งการให้ค่าตอบแทนครู สะเต็มด้วย
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การปรับการประเมินองค์ ความรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ และการสร้ างสรรค์
การปฏิรูปการศึกษามักไม่ค่อยประสบความสําเร็ จหากการประเมินผลการเรี ยนไม่ได้รับการปรับแก้ไขให้สอดคล้อง
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการนําสะเต็มศึกษามาใช้ในการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในโรงเรี ยนก็ตอ้ งจัดให้มีการปรับการประเมินองค์ความรู ้และทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ หากเพียงแต่ประเมิน
หรื อวัดผลการเรี ยนเฉพาะด้านความรู ้(หรื อความจํา) อย่างที่ปฏิบตั ิอยูจ่ ะไม่สอดคล้องกับสะเต็มศึกษา ซึ่ งต้องรวมการคิด
วิเคราะห์และการสร้างสรรค์ (วิศวกรรม) กระบวนการเหล่านี้ มกั จะต้องใช้เวลาในการพัฒนา เช่นในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (Science project) หรื อโครงงานสิ่ งประดิษฐ์ (Invention) หรื อโครงงานนวัตกรรม (Innovation) ที่ตอ้ งอาศัยการ
ค้นคว้า วิจยั ทดลองและทดสอบ ผูเ้ รี ยนจะต้องสร้างสมประสบการณ์ ลองผิดลองถูก ทําไปเรี ยนรู ้ไป ดังนั้นครู สะเต็มต้อง
ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการเรี ยนการสอน (Formative evaluation) และสอนให้แก้ไขข้อผิดพลาดจนผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้
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จนทําได้ถกู ต้อง ดังนั้นการประเมินผลสุ ดท้าย (Summative evaluation) โดยไม่สนใจการประเมินระหว่างการเรี ยนการสอน
(Formative evaluation) จะไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ของสะเต็มศึกษา
แผนงานที่ ๔.๑: การพัฒนาระบบการประเมินทีเ่ น้ นทั้งสาระความรู้ ทักษะความคิดวิเคราะห์ และการสร้ างนวัตกรรมทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการดําเนินชีวติ การประกอบอาชีพและการศึกษาต่ อในอนาคต
เพื่อนํายุทธศาสตร์น้ ีสู่การปฏิบตั ิ แผนงานนี้พฒั นาระบบการประเมินระหว่างการเรี ยนการสอน (Formative
evaluation) และการประเมินผลสุ ดท้าย (Summative evaluation) ที่จาํ เป็ นต่อความสําเร็ จของสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ยงั ต้อง
สอนและพัฒนาครู และผูบ้ ริ หารให้ใช้ระบบการประเมินใหม่น้ ี
แผนงานที่ ๔.๒: การจัดให้ มใี บรับรองผลการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการให้ แก่ นักเรียนทีท่ าํ โครงงานฯ และมี
สถาบันอุดมศึกษาทีย่ อมรับเป็ นส่ วนหนึง่ ในการรับเข้ าศึกษาต่ อ
ในปัจจุบนั นี้นกั เรี ยนในระดับประถมหรื อมัธยมที่เรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี มีเพียงส่ วนน้อยที่
สนใจทําโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วส่ งเข้าประกวดหรื อแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติโดยหวังจะได้รางวัลและ
สร้างชื่อเสี ยง เมื่อปรับการเรี ยนการสอนในแนวสะเต็มศึกษา นักเรี ยนส่ วนใหญ่หรื อทุกคนจะต้องทําโครงงานวิทยาศาสตร์
(Science project) หรื อโครงงานสิ่ งประดิษฐ์ (Invention) หรื อโครงงานนวัตกรรม (Innovation) เพื่อสร้างสมประสบการณ์การ
คิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ ดังนั้นครู สะเต็มจะต้องประเมินความสามารถในการคิดและสร้างสรรค์ ประเทศสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศมีวิธีการประเมินโครงงานและมีใบประกาศนียบัตร CREST Awards (CREST=CREativity in
Science and Technology) [14] รับรองผลงานแบ่งออกเป็ นสามระดับ เหรี ยญทอง เหรี ยญเงิน และเหรี ยญทองแดง เมื่อนักเรี ยน
สมัครเข้าศึกษาต่อ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งจะพิจารณาประกาศนียบัตรดังกล่าวของผูส้ มัครด้วย หากประเทศไทยมีระบบ
ใบรับรองความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนที่ได้ทาํ โครงงานวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเช่นนี้ และสถาบันอุดมศึกษายอมรับเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อก็จะช่วยส่ งเสริ มเยาวชนไทยได้สร้างสมประสบการณ์คิดวิเคราะห์ผา่ นสะเต็มศึกษา
บทบาทของ สสวท. ในการพัฒนาสะเต็มศึกษาประเทศไทยในระยะต่ อไป
สสวท. ได้ดาํ เนินการส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็ นเวลา ๔๒ ปี ได้ทาํ งานตามที่ได้กาํ หนดไว้ใน
มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑ (ดูภาคผนวก) โดยรวม
สสวท. ได้มีผลความสําเร็ จในการส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ได้สร้างครู วิทยาศาสตร์และ
ครู คณิ ตศาสตร์ที่มีคุณภาพ จัดทําหลักสูตร ตํารา สื่ อการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครู และนักเรี ยนในระดับ
การศึกษาพื้นฐาน การนําสะเต็มศึกษาเข้ามาใช้ในประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ที่นาํ เสนอข้างต้นจะทําให้ สสวท.
จําเป็ นต้องดําเนินการทบทวนและปรับปรุ ง ๒ ประเด็นหลักดังนี้
๑. ปรับยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณสนับสนุนของ สสวท.
๒. พัฒนาบุคลากร ระบบงานและโครงสร้ างพืน้ ฐานของ สสวท.
ประเด็นเพื่อพิจารณา
เพื่อการกําหนดรายละเอียดด้านงบประมาณ เป้ าหมายเชิงผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วดั ของแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงาน
ของสะเต็มศึกษาประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป ผูเ้ ขียนใคร่ ขอความเห็นและข้อแนะนําเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาประเทศไทย
ดังต่อไปนี้
๑. เป้ าหมาย
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๒. ยุทธศาสตร์และแผนงาน
๓. บทบาทของ สสวท. และการปรับองค์กร
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ภาคผนวก
พระราชบัญญัติ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็ นปี ที่ ๕๓ ในรัชกาลปั จจุบนั
มาตรา ๗ ให้สถาบันเป็ นนิ ติบุคคลและเป็ นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินและไม่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น มีวตั ถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
(๑) ริ เริ่ ม ดําเนินการ ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจยั และพัฒนาหลักสู ตร วิธีการเรี ยนรู ้
วิธีสอน และการประเมินผลการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้น
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นหลัก
(๒) ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึ กอบรมครู อาจารย์ นักเรี ยน นิสิต และนักศึกษา
เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนและการค้นคว้าวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
(๓) ส่ งเสริ ม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจยั ปรับปรุ ง และจัดทําแบบเรี ยน แบบฝึ กหัด เอกสารทาง
วิชาการ และสื่ อการเรี ยนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๔) ส่ งเสริ มการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
(๕) พัฒนาและส่ งเสริ มผูม้ ีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้ง
การส่ งเสริ มการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(๖) ให้คาํ ปรึ กษาแนะนําแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อ
หน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรื อสถานศึกษา เฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ตาม (๑) ถึง (๕)

11

1

นักเรียนผู้ช่วยครู วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี :
นวัตกรรมของ สสวท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิ ทธิ์ สิ ทธิไตรย์
………………………………………………………………………………………………………………
แนวคิด
แนวคิดนักเรียนผู้ช่วยครู อ้างอิงจากการปฏิบตั ิท่ีเป็ นสากล ได้แก่
1. นักศึกษาช่ วยสอน Teaching Assistant (TA) มีในทุกมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- นักศึกษาช่ วยสอนระดับปริญญาโทและเอก Graduate Teaching Assistants (GTAs)
- นักศึกษาช่ วยสอนระดับปริญญาตรี Undergraduate Teaching Assistants (UTAs)
2. ผู้ช่วยครู Teacher’s Aide (TA) ที่เป็ นนักเรี ยน หรื อเป็ นบุคลากรสายอาชีพเต็มเวลาหรื อ Part-time ในโรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในประเทศที่มีการยกระดับพัฒนาทางการศึกษา
นักศึกษาช่ วยสอน ระดับปริญญาโทและเอก (Graduate Teaching Assistants) มักจะได้ รับค่าจ้างหรื อค่าตอบแทนและ
Course Credit
นักศึกษาช่ วยสอน ระดับปริญญาตรี (Graduate Teaching Assistants) มักไม่ ได้ รับค่าจ้าง แต่ อาจได้ Course Credit และ
ค่าตอบแทนเป็ นรายชัว่ โมง
ผู้ช่วยครู ที่เป็ นนักเรียน (Teacher’s Aide) ไม่ ได้ รับค่าจ้างหรื อค่าตอบแทน แต่ อาจได้ คะแนนจากกิจกรรมช่ วยครู
ผู้ช่วยครู ที่เป็ นบุคลากรอาชีพเต็มเวลาหรือ Part-time (Teacher’s Aide) เป็ นสายอาชีพหนึ่ง ที่ได้ รับค่าจ้างหรื อค่าตอบแทน
• ในบางรัฐของสหรัฐอเมริ กา และในบางประเทศ มีกฎระเบียบว่า ทุกวิชาที่สอนในโรงเรี ยนจะต้องมี
ผู้ช่วยครู (Teacher’s Aide)
• New Zealand Education Institute and Ministry of Education ประกาศ Teacher’s Aide
เป็ นสายอาชีพหนึ่ง
• โดยทัว่ ไป จะมีการกําหนดคุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้ช่วยครู Teacher’s Aide ไว้อย่างชัดเจนเช่น
ความรู ้ ทักษะ สมรรถนะ บทบาทหน้าที่ และการฝึ กอบรม
• ในประเทศต่างๆ มีผชู ้ ่วยครู และ นักศึกษาช่วยสอน จํานวนเพิ่มขึ้นและความต้องการนักเรี ยนผูช้ ่วยครู และ
นักศึกษาช่วยสอน มากขึ้นทุกปี
• ประโยชน์ เช่น
1. เพิ่มประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนการสอนของครู เนื่องจากมีผ้ ชู ่ วยอย่ างต่ อเนือ่ งตลอดปี การศึกษา มี
นักเรี ยนร่ วมคิดการจัดการเรี ยนการสอน และออกแบบงานสอนและกิจกรรมโดยใช้ มุมมองของนักเรียน
2. ครู มีนกั เรี ยนผูช้ ่วยครู เป็ นแกนนํานักเรียนในวิชานั้นๆ เช่น
- ช่วย Promote ความสนใจในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีและ
การใช้ประโยชน์ในชีวติ และอาชีพ
- ช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรี ยนการสอน
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

- ช่วยเผยแพร่ และแนะนําเพื่อนนักเรี ยนในการเข้าถึงสื่ อการเรี ยนรู ้ On-line และ Application เช่น
ศูนย์เรี ยนรู ้ Digital และwebsite ของ สสวท.
- ช่วยสนับสนุนการยกระดับผลการเรี ยนและการสอบรวมถึง O-net และ PISA
นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ช่วยให้เกิดความต่อเนื่องในกรณี ที่ครู ผสู ้ อนเปลี่ยนหรื อหมุนเวียน
ครู สามารถมอบหมายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู บางคน ให้ช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความต้องการพิเศษหรื อในสถานที่
เฉพาะ เช่น ช่วยนักเรี ยนที่เรี ยนไม่ทนั เพื่อน ช่วยนักเรี ยนในห้องคอมพิวเตอร์
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนรู ้และร่ วมเป็ นเจ้าของ
เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์ของนักเรี ยนที่เป็ นนักเรี ยนผูช้ ่วยครู และจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิ่ง สําหรับผูท้ ่ ีจะเป็ นครู หรื อนักศึกษาช่วยสอนในมหาวิทยาลัย ในอนาคต
เกิดเครือข่ ายนักเรียนผู้ช่วยครู ภายในโรงเรี ยน ในระดับจังหวัดและประเทศ ต่อไปอาจตั้งเป็ นระดับอาเซี ยน
และเชื่อมโยงกับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ร่ วมมือกัน
ระบบนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ของ
การศึกษาของประเทศ ที่อา้ งอิงสากลได้

บทบาทหน้ าทีข่ องนักเรียนผู้ช่วยครู
1. ทํางานภายใต้การกํากับดูแลของครู ประจําวิชา
2. ช่วยเหลือครู ประจําวิชาในการเตรียมการเรี ยนการสอน เช่น
- ช่วยครู เตรี ยมเอกสาร สื่ อ อุปกรณ์
- ช่วยครู นาํ กิจกรรม
- ช่วยครู ปรับแผนการสอนให้น่าสนใจสําหรับนักเรี ยน
- ช่วยครู หาเอกสารข้อมูลและแจก/ส่ งให้นกั เรี ยน
3. ช่วยเหลือครู ประจําวิชาในกระบวนการเรียนการสอนในห้องเรี ยน และนอกสถานที่ รวมทั้งช่วยสอนตามที่ครู
มอบหมาย
4. ช่วย Promote ความสนใจในการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีและการใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ และอาชีพ
5. ช่วยเผยแพร่ และแนะนําเพื่อนนักเรี ยนในการเข้าถึงสื่ อการเรี ยนรู ้ On-line และ Application เช่น ศูนย์เรี ยนรู ้
Digital และwebsite ของ สสวท.
6. กระตุน้ การมีส่วนร่ วมและระดมความร่ วมมือของเพื่อนนักเรี ยนในการเรี ยนการสอนวิชาและกิจกรรมของ
สสวท.
7. ช่วยครู โรงเรี ยน เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ สสวท. ขับเคลื่อน นวัตกรรมการเรี ยนการสอน เช่น
สะเต็มศึกษา
8. ดําเนินการหรื อประสานให้มีการแนะนําเกี่ยวกับวิชา และ/หรื อติววิชาให้กลุ่มเพื่อนนักเรี ยน
(นักเรี ยนผูช้ ่วยครู อาจเก่งหัวข้อเรื่ องนั้นๆ หรื อ สามารถอธิ บายเป็ นภาษาง่ายๆให้เพื่อนเข้าใจ
9. ช่วยเหลือครู ประจําวิชาในการประสาน และติดตามงานกับเพื่อนนักเรี ยน
10. ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อครู ประจําวิชาและพร้อมให้ครู ถามความคิดเห็น
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11. ร่ วมมือจัดตั้งและเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ ายนักเรียนผู้ช่วยครู (Teacher’s Aide Network) และ
สื่ อสารแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน โดยมีครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ น
ที่ปรึ กษา
12. ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดีให้เพื่อนนักเรี ยนเห็น
13. รับข้อคิดเห็นแนะนําและการฝึ กอบรมจากครู ประจําวิชา
14. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากครู ประจําวิชา
การแต่ งตั้ง
1. โรงเรี ยนประกาศนโยบายให้มีระบบนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยีและแจ้ง
ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา สสวท. และสมาคมผูป้ กครอง เพื่อให้ทราบว่า โรงเรี ยนมีระบบนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วชิ า
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว
2. ครู ประจําวิชาแต่ละคน ของแต่ละชั้นปี คัดเลือก และพูดคุยตกลงกับนักเรี ยน
3. ครู ประจําวิชาเสนอชื่อนักเรี ยนเพื่อการแต่งตั้งเป็ นนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ประจําแต่ละวิชา (นักเรี ยนผูช้ ่วยครู
แยกกันสําหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี) พร้อมกับยืนยันคุณสมบัติผถู ้ กู เสนอชื่อ ครู ควร
เสนอแต่งตั้งนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ได้สาํ หรับแต่ละวิชาและแต่ละชั้นปี เช่น วิชาคณิ ตศาสตร์
ชั้น ม. 1 มีนกั เรี ยนผูช้ ่วยครู 2 คน
4. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน พิจารณา และพูดคุยกับนักเรี ยนที่ถูกเสนอชื่อ
5. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีหนังสื อแต่งตั้ง พร้อมกับมีการประกาศอย่างเป็ นทางการ และแจ้งผูป้ กครองทราบ
6. โรงเรี ยนส่ งข้อมูลเครื อข่ายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วชิ าวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ เขตพื้นที่
การศึกษาและ สสวท.
การประเมินผลและยกย่ องเชิดชู
1. ประเมินผลนักเรี ยนผูช้ ่วยครู เทอมละ 2 ครั้ง (กลางเทอมและปลายเทอม)
2. พิจารณาแต่งตั้งใหม่ปีละ 1 ครั้ง (ปี การศึกษา) ทั้งคนเดิมที่จะให้เป็ นต่อและคนใหม่ เพื่อให้มีการทบทวน
ผลงาน ความเหมาะสมและความตั้งใจของนักเรี ยน
3. ผูอ้ าํ นวยการมอบใบประกาศเกียรติคุณนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ที่ผา่ นการประเมินเมื่อสิ้ นปี การศึกษา
เพื่อยกย่องและแสดงความขอบคุณ และประสานการยกย่องเชิดชูนกั เรี ยนผูช้ ่วยครู โดย สสวท.
สภานักเรี ยน เขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสมาคมผูป้ กครอง
คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เช่น
สนใจ/ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์หรื อเทคโนโลยี
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน
มีความชอบ เต็มใจ และมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทําหน้าที่นกั เรี ยนผูช้ ่วยครู
เข้าได้กบั ครู และนักเรี ยน
มีพฤติกรรมดี
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีความตั้งใจเรี ยน และไม่จาํ เป็ นต้องมีผลการเรี ยนดีที่สุดของห้องเรี ยน
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8.
9.
10.
11.
12.

จิตอาสา
ใจบริ การ (Service Mind)
ทักษะในการฟังอย่างตั้งใจ
ทักษะในการพูดให้เข้าใจง่าย
คิดเป็ นเหตุเป็ นผล/ คิดวิเคราะห์

บทบาทหน้ าที่ของครู ประจําวิชา
1. คัดเลือก ถามความสมัครใจและเสนอชื่อนักเรี ยนเพื่อการแต่งตั้งเป็ นนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ประจําวิชา
2. ทํางานกับนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่
3. มอบและอธิ บายเอกสารและสื่ อประกอบการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของวิชานั้นๆให้
นักเรี ยนผูช้ ่วยครู รวมถึงสื่ อและช่องทางการเรี ยนรู ้ผา่ นศูนย์เรี ยนรู ้ Digital และwebsite ของ สสวท.
4. อธิ บาย ให้กาํ ลังใจ ช่วยเหลือ และแนะนํานักเรี ยนผูช้ ่วยครู ให้มีความรู ้ความเข้าใจ
ความสามารถและความมัน่ ใจ
5. จัดฝึ กอบรมนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ร่ วมกับเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์
6. สนับสนุนการทํางานของเครือข่ ายนักเรียนผู้ช่วยครู และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนักเรี ยนผูช้ ่วยครู
7. รับรองบันทึกการทํางานของนักเรี ยนผูช้ ่วยครู (ในลักษณะตารางงานรายสัปดาห์)
8. ประเมินผลนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ทุก 3 เดือนและสรุ ปการประเมินเมื่อสิ้ นปี
9. ยกย่องเชิดชูนกั เรี ยนผูช้ ่วยครู โดย สสวท. ครู โรงเรี ยน สภานักเรี ยน เขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และสมาคมผูป้ กครอง
บทบาทของ สสวท.
1. ริ เริ่ ม และ promote ระบบนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ วมกับโรงเรี ยน เขตพื้นที่
การศึกษา และศึกษานิเทศก์
2. ให้แนวทางการดําเนินงานและ สื่ อที่เกี่ยวข้องกับระบบนักเรี ยน ผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3. สร้างและติดตามเครื อข่ายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
4. สื่ อสารและถ่ายทอดนวัตกรรมการเรี ยนการสอนให้เครื อข่ายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู อย่างรวดเร็ วและทัว่ ถึง รวมทั้งสื่ อ
การเรี ยนรู ้ On-line และ Application เช่น ศูนย์เรี ยนรู ้ Digital และwebsite ของ สสวท.
5. ยกย่องเชิดชูนกั เรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
6. ยกย่องเชิดชูบุคคลและหน่วยงานที่สนับสนุนระบบนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
7. พัฒนาและ update ฐานข้อมูลเครื อข่ายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และเทคโนโลยี
8. รายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานของเครื อข่ายนักเรี ยนผูช้ ่วยครู วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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WHAT IS STEM?

STEM EDUCATION
ด ร . เ ข ม ว ดี พ ง ศ า น น ท์
ส ถ า บั น ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

WHAT IS STEM?
• Science Literacy
 ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา (หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สกิ ส์
เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหว่างสาระ
วิชา และมีทกั ษะในการปฏิบตั กิ ารเชิงวิทยาศาสตร์
• Technology
T h l
Literacy
Lit
 ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งาน จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี
(
ื สิ่ ป ิ ์ ส่ี ้ ้ ึ ่ื ส
้
(กระบวนการหรอสงประดษฐทสรางขนเพอตอบสนองความตองการของมนุ
ษย))์
• Engineering Literacy
 ความสามารถในการแก้
ใ
ป้ ญั หาโดยใช้
โ ใ ก้ ารออกแบบเชิงิ วิศิ วกรรม
• Mathematics Literacy

ความสามารถในการเข้
ใ
า้ ใใจบทบาทของคณิิตศาสตร์ใ์ นชีวี ติ จริงิ

• มีทม่ี าจากความกังวลเรื่องการขาดแคลนกําลังคน (STEM workforce) ใน
ใ
ระบบเศรษฐกิ
ฐ จสหรัฐอเมริกา
• ตัวย่อทีส่ ร้างขึ้นโดย National Science Foundation (NSF) ของ
ประเทศสหรฐอเมรกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หมายรวมถึง วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรม (Engineering) คณิตศาสตร์ (Mathematics)
• กาลงคนดาน
กําลังคนด้าน STEM (STEM career/ workforce) เปนอาชพทสาคญตอ
เป็ นอาชีพทีส่ าํ คัญต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การออกแบบเชิงวิศวกรรม
การออกแบบเชงวศวกรรม

การออกแบบเชิงวิศวกรรม
การออกแบบเชงวศวกรรม
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Engineering
Lit
Literacy

Mathematics

STEM Literacy -ความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิทย์ฯ
คณิตฯ รวมถึงกระบวนการทีจ่ าํ เป็ น
ในการตัดสินใจและเป็ นส่วนหนึ่ง
ของโลกปัจจุบนั

Technology Literacy

Literacy

Science Literacy

STEM ไม่
ไ ใช่วชิ าใหม่
ใ นักเรียนยังต้อ้ งเรียนรูแ้ ละเข้า้ ใใจในเนื
ใ ้ อหาวิทย์ฯ์ คณิ ตฯ และนํ าความรูม้ าใช้
ใ้
ร่วมกับและรูจ้ กั เลือกใช้เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการใช้กระบวนการแก้ปญั หาด้วยการออกแบบทางวิศวกรรม

WHAT IS STEM?
S i
Science

E i
Engineering
i

T h l
Technology

ตัง้ คําถาม (เพือ่ เข้าใจธรรมชาติ)

นิยามปัญหา (เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ )
ชวต)

ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยี
ต่อสังคม
ตอสงคม

พัฒนาและใช้โมเดล
ออกแบบและลงมือทําการค้นคว้า
ออกแบบและลงมอทาการคนควา
วิจยั ทดลอง
วิเคราะห์ขอ้ มลล
วเคราะหขอมู

พัฒนาและใช้โมเดล
ออกแบบและลงมือทําการค้นคว้า
ออกแบบและลงมอทาการคนควา
วิจยั ทดลอง
วิเคราะห์ขอ้ มลล
วเคราะหขอมู

เรีเรยนรู
ยนร้วธธการใชงานเทคโนโลย
ิ กี ารใช้งานเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

ใช้คณิตฯ ช่วยในการคํานวณ
สร้า้ งคําํ อธิบิ าย
ใช้หลักฐานในการยืนยันแนวคิด
ประเมินและสือ่ สารแนวคิด

ใช้คณิตฯ ช่วยในการคํานวณ
ออกแบบวิธิ แี ก้ป้ ญั หา
ใช้หลักฐานในการยืนยันแนวคิด
ประเมินและสือ่ สารแนวคิด
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• ลายขดตาแมว
ิ
• ลายสองยืน
• ลายคุบ

เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีในการ
พฒนาดานวทยฯ
พัฒนาด้านวิทย์ฯ และวศวกรรม
และวิศวกรรม
ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีโดย
พิพจารณาถงผลกระทบตอสงคมและ
จารณาถึงผลกระทบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล ้อม

ทีม่ าของภาพ: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=364991

WHAT IS STEM EDUCATION?

WHY STEM EDUCATION?

• an interdisciplinary approach to learning which removes the traditional
barriers separating the four disciplines of science, technology,
engineering and mathematics and integrates them into real world,
rigorous and relevant learning experiences for students.
• สะเตมศกษา
สะเต็มศึกษา คืคออ แนวทางการจั
ดการศึกษาทีบ่ รรณาการความร้
สหวิทยาการ
แนวทางการจดการศกษาทบู
ณาการความรูใน 4 สหวทยาการ
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนําความรูไ้ ป
ใช้แ ก้ป ญ
ั หาในชีวิต จริ ง รวมทัง้ การพัฒ นากระบวนการหรือ ผลผลิต ใหม่ ที่เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ และการทํางาน
• ชวยนกเรยนสรางความเชอมโยงระหวาง
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวทยาการ
สหวิทยาการ กบชวตจรงและการทางาน
กับชีวติ จริงและการทํางาน

WHY STEM EDUCATION?

คุณลกษณะของสะเตมศกษา
ั
ส ็ ศึ

• ส่งเสริมให้ผูเ้ รียน รัก และเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
• วทยาศาสตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย
เทคโนโลยี วิวศวกรรม
ศวกรรม และคณิ
และคณตศาสตร
ตศาสตร์ เป็
เปนเรองใกลตว
นเรื่องใกล ้ตัว และไมยาก
และไม่ยาก
อย่างทีค่ ิด
• เพิม่ กําลังั คนทางด้า้ นวิทยาศาสตร์์ เทคโนโลยี
โ โ ี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์์ และ
เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานของ AEC
• สร้างคนให้เต็มคน
• พฒนาทกษะในศตวรรษท
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู
ของผ้เรยน
รียน

• 5 คุณลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM
instruction))
• เป็ นการสอนทีเ่ น้นการบูรณาการ
• ชวยนกเรยนสรางความเชอมโยงระหวางเนอหาวชาทง
ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทัง้ 4 กบชวตประจาวนและ
กับชีวติ ประจําวันและ
การทําอาชีพ
เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
• เนนการพฒนาทกษะในศตวรรษท
• ท้าทายความคิดของนักเรียน
• เปิ ดโอกาสให้
โ ใ นกั เรียนได้
ไ แสดงความคิดเห็น และความเข้าใใจทีส่ อดคล ้องกับเนื้อหา
ทัง้ 4 วิชา

กจกรรมสดสวนแผนดนและผนนา
ิ
สั ส่
่ ิ
ื ้ํ
Transdisciplinary
Interdisciplinary
i i i

• สัดส่วนของพื้นทีบ่ นโลกทีเ่ ป็ นดินและนํา้ เป็ นเท่าไร

Multidisciplinary

• นักเรียน 2 คน ผลัดกันโยนลูกโลก
แบ่งนักเรียนทีเ่ หลือทัง้ ห้องเป็ น 2 กลุ
กล่ม
• แบงนกเรยนทเหลอทงหองเปน
• เพือ่ นๆ กลุม่ ที่ 1 บันทึกจํานวนครัง้ ทีน่ กั เรียนทัง้
คนรับลกบอลและพื
้นทีท่ เ่ี ป็ นแผ่นดินหันเข้าหาตัว
2 คนรบลู
กบอลและพนททเปนแผนดนหนเขาหาตว
• เพือ่ นๆ กลุม่ ที่ 2 บันทึกจํานวนครัง้ ทีน่ กั เรียนทัง้
2 คนรับั ลูกบอลและพื้นื ทีท่ี เ่ี ป็ นนําํ้ หันั เข้า้ หาตัวั
• เปรียบเทียบจํานวนครัง้ และคํานวณหาสัดส่วน
• สรุปว่า สัดส่วนของพื้นทีบ่ นโลกทีเ่ ป็ นดินและนํา้ เป็ น 1:3

Disciplinary

นักเรียนได้เรียน
เนื้อหาและฝึกทักษะ
เนอหาและฝกทกษะ
ของแต่ละวิชาของ
สะเต็มแยกกัน

นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึก
ทักษ ของแต่ล วิชาของ
ทกษะของแตละวชาของ
สะเต็มแยกกันผ่านหัวข้อหลัก
(theme) โดยการอ้างอิงถึง
หัวข้อหลักในการสอนทําให้
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชากับหัวข้อ
ระหวางเนอหาวชากบหวขอ
หลัก

นักเรียนเรียนเนื้อหาและฝึก
ทักษะที่มคี วามสอดคล้อง
ทกษะทมความสอดคลอง
กันของวิชาที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันผ่านกิจกรรม ช่วยให้
นักเรียนได้เห็นความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน
ของวิชาเหล่านั้น
ของวชาเหลานน

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหา
และฝึกทักษะของทั้ง 4 วชา
วิชา
และฝกทกษะของทง
แล้ว นักเรียนได้ประยุกต์
ความรู้และทักษะเหล่านั้น
ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
และสร้างประสบการณ์การ
เรียนร้ของตวเอง
เรยนรู
องตัวเอง

Reference: Vasquez, Jo A. (2013). Presentation to IPST Staffs. Bangkok. Thailand.

PROJECT-BASED
J
LEARNING
(7 PHASES)

สสะเตมศกษากบการจดการเรยนรู
็ ศึ
ั
ั
ี ้
แบบใช้ โครงงาน/ปั
/ ญหาเป็ นฐาน
ฐ
STEM EDUCATION AND PROJECT/PROBLEM BASED
LEARNING

1

• แนะนําปัญหา (Introduction of Driving Question)

2

• สรางความทาทาย
สร้างความท้าทาย (Introduction of Culminating Challenge)

3

p Subject
j
p
)
• พัฒนาความรูู ้ ((Develop
Matter Expertise)

4

• ใช้ความรูใ้ นการแก้ปญั หา (Doing the Culminating Challenge)

5

• สะท้อนคิดสิง่ ทีเ่ รียนรู ้ (Debriefing)

6

• ตอบปัญหา (Responding to Driving Question)

7

(S
ti A
t)
• วัดประเมิน (Summative
Assessment)

PROJECT-BASED
J
LEARNING
(7 ESSENTIALS)
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กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร
• ขัน้ ดําเนิ นการออกแบบและสร้างชิ้นงาน
• ใบงาน และเขยนภาพรางของสงประดษฐ
และเขียนภาพร่างของสิง่ ประดิษฐ์
• ให้นกั เรียนชัง่ นํา้ หนักของไข่ก่อนการประกอบเข้ากับสิง่ ประดิษฐ์
• ปรับเปลีย่ นสิง่ ประดิษฐ์จากวัสดุทไ่ี ด้รบั มา
• ประกอบสงประดษฐ
ประกอบสิง่ ประดิษฐ์ และชงนาหนกของไขหลงจากประกอบเขากบสงประดษฐ
และชัง่ นํา้ หนักของไข่หลังจากประกอบเข้ากับสิง่ ประดิษฐ์

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร
• ปัญหา (Condition)
ใ 2554 ประเทศไทยประสบการปั
ในปี
ไ
ญหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่
ใ ครอบคลุมใในหลาย
จังหวัด เมือ่ เกิดอุทกภัย ปัญหาใหญ่ขอ้ หนึ่งของรัฐฯ คือการส่งอาหารให้แก่ผูป้ ระสบภัย
หลายครัง้ ต้องส่งอาหารโดยโยนจากเฮอริคอปเตอร์ซง่ึ อาจทําให้อาหารเสียหาย ดังนัน้
เพือ่ หาวิธที จ่ี ะจัดส่งอาหารให้ถงึ มือผูป้ ระสบภัยโดยไม่เสียหาย ผูร้ บั ผิดชอบต้อง
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์ทแ่ี ข็งแรงและสามารถปกป้ องของทีโ่ ยนจากเฮอริคอปเตอร์ได้
• โจทย
โจทย์ (Challenge)
ออกแบบบรรจุภณั ฑ์หรือสิง่ ประดิษฐ์ทแ่ี ข็งแรงและสามารถปกป้ องของทีโ่ ยนจากเฮอริ
คอปเตอร์
ป ไ์ ด้้

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร
• ข้อจํากัด (Criteria & Constraints)
• นกเรยนแตละกลุ
นักเรียนแต่ละกล่มสามารถเลอกใชวสดุ
สามารถเลือกใช้วสั ดได้
ได 3 ชนด
ชนิด สํสาหรบสรางอุ
าหรับสร้างอปกรณ์
ปกรณปองกน
ป้องกัน
ไข่ แต่ละกลุม่ ต้องช่วยกันเลือกและออกแบบสิง่ ประดิษฐ์ลงในกระดาษวาดเขียน
เปนแบบราง
ป็
่
• จับฉลากเพือ่ จัดลําดับกลุม่ มานําเสนอแบบร่าง และเลือกวัสดุ
• หากวัสดุทเ่ี ลือกไว้หมด ต้องเลือกวัสดุอน่ื มาใช้งานแทน โดยระบุในแบบร่างว่าจะ
ใช้แทนวัสดเดิ
ใชแทนวสดุ
เดมอยางไร
มอย่างไร
• วัสดุประกอบด้วย วัสดุน่ิม เช่น กระดาษทิชชู สําลี (แบบก้อน แบบม้วน แบบ
แผ่น) กระดาษลงหรอกลองกระดาษ
แผน)
กระดาษลังหรือกล่องกระดาษ พลาสตกกนกระแทก
พลาสติกกันกระแทก ถุถงพลาสติ
งพลาสตกก แก้
แกวว
กระดาษ กล่องโฟม โฟมห่อผลไม้ กระดาษสมุดฉีกเป็ นฝอย ฟองนํา้

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร (ใบงาน)

• การทดสอบและบันทึกผล
• ใหผู
ให้ผเ้ รีรยนทุ
ยนทกกล่
กกลุมขนไปชน
ขึ้นไปชัน้ 2 ของอาคารและมอบหมายใหสมาชกทาหนาทดงน
ของอาคารและมอบหมายให้สมาชิกทําหน้าทีด่ งั นี้
คนทําหน้าทีเ่ ป็ นคนปล่อยไข่ 1 คน
• คนจับเวลา 1 คน โดยผู
โ จ้ บั เวลาจะคอยจับเวลาอยู่ทช่ี นั้ 1
• คนส่งสัญญ
ญญาณให้ปล่อยไข่ และบันทึกผล
• ผูเ้ รียนทุกกลุม่ ทําการทดสอบและบันทึกผลในใบงาน •ผูเ้ รียนทีผ่ ่านการทดสอบ
ในรอบที่ 1 ทาการทดสอบในรอบท
ในรอบท
ทําการทดสอบในรอบที่ 2 โดยครงนใหปลอยไขลงจากชน
โดยครัง้ นี้ให้ปล่อยไข่ลงจากชัน้ 3
ผูเ้ รียนทุทดสอบและบันทึกผล
• ให้
ใ ผ้ ูเ้ รียี นแต่ละกลุม่ กรอกข้อ้ มูลของกลุม่ ตนเองลงในตารางข้
ใ
อ้ มูลของชัน้ เรียี น

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร

• ขัน้ วิเคราะห์ผล
• จากตารางแสดงผลการทดสอบ ใหผู
ให้ผเ้ รีรยนเขยนสงเกตรู
ยนเขียนสังเกตรปแบบ
ปแบบ (pattern)
ของผลลัพท์กบั ค่าตัวเลขต่างๆ ในตาราง แล ้วเขียนเป็ นข้อสรุป 2 ข้อลงในใบงาน
ี
ิส
เขยนแผนภู
มแสดงความสมพนธของขอมู
สั ั ์ ้ ลลงในกระดาษกราฟ
ใ
ฟ
• อภิปรายเปรียบเทียบแผนภูมขิ องแต่ละกลุม่ ตัวแปรในแกน X และ Y
• ชนิดของ แผนภูมิ
• จานวนขอมู
จํานวนข้อมลบนแผนภมิ
ลบนแผนภูม

• วิทยาศาสตร์
• วัสดุุแต่ละชนิดมีคุณสมบัตแิ ตกต่างกัน ลักษณะเฉพาะของวัสดุุ เช่น ความเหนียว การซึม
ผ่านของนํา้ จัดเป็ นสมบัตขิ องวัสดุ
ในการทําของเล่นของใช้แต่ละอย่าง ตองเลอกใชวสดุ
ต้องเลือกใช้วสั ดทีทมมคุ
่ คี ณ
ณสมบั
สมบตเหมาะสมกบการใชงาน
ตเิ หมาะสมกับการใช้งาน
• ในการทาของเลนของใชแตละอยาง
เช่น เบา แข็ง เหนียว ทนทาน
การปล่อยหรือโยนวัตถ ในที
ตถจะตกถึ
งพื้นเสมอเนื่องจากแรงทีโ่ ลกดึงดดวั
ตถ
• การปลอยหรอโยนวตถุ
ในทสุส่ ดดวัวตถุ
จะตกถงพนเสมอเนองจากแรงทโลกดงดู
ดวตถุ
เรียกว่าแรงดึงดูดของโลก
• แรงกดทีเ่ี กิดิ จากแรงทีโ่ี ลกกระทําต่่อวัตั ถุ เรียี กว่า่ นํา้ หนักั
• วิศวกรรมศาสตร์
• ใช้ขนั้ ตอนการออกแบบทางวิศวกรรมเพือ่ แก้ปญั หาในชีวติ ประจําวันและอาชีพ

กิจกรรม ไขในอะไร
กจกรรม
ไข่ในอะไร
• คณิ ตศาสตร์
• การบวกลบจํานวนเต็ม
• การชัง่ การวัด
• ความสมพนธระหวางขอมู
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมลล 2 ชุชดสามารถแสดงได้
ดสามารถแสดงไดดวยกราฟหรอแผนภู
ดว้ ยกราฟหรือแผนภมิม
• เทคโนโลยี
• ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการสร้างสิง่ ของเครื่องใช้ หรือวิธกี าร เพือ่ แก้ปญั หาหรือ
สนองความต้องการของมนุษย์ ในการดํารงชีวติ และการทํางาน
• สร้างชิ้นงานหรือวิธกี ารอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพือ่ ใช้แก้ปญั หาหรือสนองความ
ต้องการในชีวติ ประจําวัน

Q&A
THANK YOU

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/STEMEDTHAILAND

PROBLEM BASED LEARNING: ไขในอะไร
PROBLEM-BASED
ไ ่ใ ไ
หน่่ วยการเรียี น ไข่
ไ ่ในอะไร
ไ สาระการเรียี นรูว้ ทิ ยาศาสตร์์
• แนะนําปัญหาไข่ในอะไร
(ปัญหา โจทย์ เงือ่ นไข)
กิจกรรม Hands
Hands-on
on
• กจกรรม
ให้นกั เรียนจําแนกประเภทของ
วัสดุ โดยกําหนดเกณฑ์ในการ
จําแนก
• อภิปรายเรื่องคุณสมบัตขิ องวัสดุ

แผนการเรียนรู ้ 2
• ทํากิจกรรม inquiry
เรื่อง แรงและการเคลือ่ นที่
• อภิปิ รายเรื่อื งการเคลือ่ื นที่ี
ในแนวราบและแนวดิง่

แผนการเรียนรู ้ 1

1

2

แผนการเรียนรู ้ 4

• เรียนเรื่อง มวลและ
นํา้ หนัก
• ทากจกรรม
ทํากิจกรรม ไขในอะไรครู
ไข่ในอะไรคร
นําเสนอวัสดุทงั้ หมดและ
บอกกติกา
• นกเรยนออกแบบวสดุ
นักเรียนออกแบบวัสด
ปกป้ อง และวาดแบบ

• นักั เรียี นสร้า้ งวัสั ดุ
ปกป้ องตามแบบทีส่ ร้าง
ไว้และทดสอบ บันทึก
ข้อมลล
ขอมู

แผนการเรียนรู ้ 3

3

4

5

6

สะเต็มศึกษา คืออะไร

 สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจั
แนวทางการจัดการศึกษาที่บรู ณา
ณาการความรู
การความรูใ้ น 4

โครงการเครือข่าย
โครงการเครอขาย
สะเต็มศึกษาประเทศไทย

สหวิิทยาการ ไได้แ้ ก่่ วิิทยาศาสตร์์ วิิศวกรรม เทคโนโลยี
โ โ ี และคณิิตศาสตร์์
โดยเน้นการนําความรูไ้ ปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้ การพัฒนา
กระบวนการหรืือผลผลิติ ใใหม่่ ทีี่เป็ นประโยชน์
ป โ ต์ อ่ การดําํ เนินิ ชีวี ิต และ
การทํางาน

 ช่วยนักเรียนสร้างความเชือ่ มโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและ
การทํางาน

นางดวงสมร
นางด
วงสมร คล่องสารา
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ และเป้ าหมาย
วสยทศนและเปาหมาย
วิสิ ั ยทัศั น์์
 ขับเคลือ่ นสะเต็มศึกษาในประเทศไทยในการยกระดับสมรรถนะของกําลังคนด้ านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์์ และเทคโนโลยี
โ โ ให้้ สามารถแข่่ งขันได้
ไ ้ ในระดับนานาชาติ
เป้ าหมาย:





สร้ างความตระหนักถึงความสํ าคัญของสะเต็มศึกษาต่ อสาธารณชน
ส่ งเสริมและพัฒนาเครืือข่ ายสะเต็มศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ส่ งเสริมการสร้ างความร่ วมมือระหว่ างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการสนับสนุนสะเต็มศึกษาในท้ องถิน่
พัฒนาระบบเชิดชเกี
พฒนาระบบเชดชู
เกยรตผู
ยรติผ้มความสามารถดานสะเตม
ีความสามารถด้ านสะเต็ม (STEM Hall of Fame) และการใชทู
และการใช้ ทตสะเต็
ตสะเตมม
(STEM Ambassador)
 ส่ งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้ อมูล แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระบบดิจิทลั
(iSTEM)

ยุทธศาสตร
ยทธศาสตร์
1. การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
รััฐควรออกมาตรการเพือื่ ส่่ งเสริิมการจัดั การเรีียนรู้ และภาคเอกชนควรสนัับสนุนสะเต็ม็
ศึกษา โดยถือว่ า เป็ นส่ วนหนึ่งของการดําเนินการความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ กร

2.2 การพฒนากจกรรมการเรยนรู
ั
ิ
ี ้ สะเตมศกษา
็ ึ
จัดให้ มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาทีบ่ ูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศิ วกรรมศาสตร์์ และคณิติ ศาสตร์์ ทั้งั ในและนอกห้
ใ
้ องเรีียน ตั้งั แต่่ ระดับั ประถมศึ
ป
ึกษา

3. การพัฒนาครู และบุคลากรสะเต็มศึกษา
พัฒนาให้ สามารถนํากิจกรรมการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาไปสู่ การจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียน ครู
ควรได้ รับการพัฒนาอย่ างเหมาะสม และมีโอกาสรับคําแนะนําจากผู้ประกอบอาชีพทีม่ คี วาม
เชีี่ยวชาญด้้ านสะเต็ม็

ศูนย์ STEM

STEM-Net
STEM
Net สสวท.
สสวท

1

1

2

3
3

ทูตสะเต็ม

4
2

4

5
6

5

8
6

ระบบ
เชิดชู เกียรติผ้ ูมี
ความสามารถด้ าน
สะเต็ม (STEM
Hall of Fame)

ศูนย์์
สะเต็มศึกษา
แห่ งชาติ(NSC)
แหงชาต(NSC)

ศูนย์์
สะเต็มศึกษา
ภาค

7

9

7

10

8
9

ระบบ
iSTEM:
Resources
Centers

11

10
11

12

12
13

ภูมิภาค
เหนือตอนบน
เหนอตอนบน

Resource Center
เชยงใหม
เชี
ยงใหม่
ยุพราชวิทยาลัย
เหนือตอนล่าง
พิษณุโลก
พิษณุโลกพิทยาคม
ตะวัันออกเฉีย
ี งเหนืือตอนบน11 อุดรธานีี
อุดรพิทยานุกูล
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ขอนแก่น
แก่นนครวิทยาลัย
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 นครราชสีมา
สุรนารี
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 อุบลราชธานี
เบ็ญจะมะมหาราช
ชลบุรี
ตะวันออก
ชลราษฎรอํารุง
นนทบุรี
กลางตอนบน
ศรีบณ
ณยานนท์
ศรบุ
ยานนท
กลางตอนล่าง
นครปฐม
พระปฐมวิทยาลัย
กรุงเทพฯ (1)
กรุงเทพฯ
สามเสนวิทยาลััย
กรุงเทพฯ (2)
กรุงเทพฯ
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ใต้ตอนบน
นครศรีธรรมราช
เบญจมราชูทิศ
ใต้ตอนล่าง
สงขลา
หาดใหญ่วิทยาลัย

ศูนย์ STEM
1

1

2

NSEC
byy
IPST

3
3

4
4

2
5
6

5

8
6

7

9

7

10

8
9

11

10
11

12

12
13

ภูมิภาค
เหนือตอนบน
เหนอตอนบน

Resource Center
เชยงใหม
เชี
ยงใหม่
ยุพราชวิทยาลัย
เหนือตอนล่าง
พิษณุโลก
พิษณุโลกพิทยาคม
ตะวัันออกเฉีย
ี งเหนืือตอนบน11 อุดรธานีี
อุดรพิทยานุกูล
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ขอนแก่น
แก่นนครวิทยาลัย
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 นครราชสีมา
สุรนารี
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 อุบลราชธานี
เบ็ญจะมะมหาราช
ชลบุรี
ตะวันออก
ชลราษฎรอํารุง
นนทบุรี
กลางตอนบน
ศรีบณ
ณยานนท์
ศรบุ
ยานนท
กลางตอนล่าง
นครปฐม
พระปฐมวิทยาลัย
กรุงเทพฯ (1)
กรุงเทพฯ
สามเสนวิทยาลััย
กรุงเทพฯ (2)
กรุงเทพฯ
บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ใต้ตอนบน
นครศรีธรรมราช
เบญจมราชูทิศ
ใต้ตอนล่าง
สงขลา
หาดใหญ่วิทยาลัย

1 เหนือตอนบน
เชียงใหม่
เชยงใหม
ยุยพราชวิ
พราชวทยาลย
ทยาลัย

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลําปาง ลาพู
ลาปาง
ลําพนน
เชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน

2 เหนือตอนล่ าง
สุ โขทัย ตาก
พิษณโลก
พษณุ
โลก พษณุ
พิษณโลกพิ
โลกพทยาคม
ทยาคม พษณุ
พิษณโลก
โลก อุอตรดิ
ตรดตถ
ตถ์
เพชรบูรณ์
พิจิตร กําแพงเพชร
นครสวรรค์ อุทยั ธานี

4 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
กาฬสิ นธุ์
ขอนแก่่น
แก่่นนครวิทิ ยาลัยั ขอนแก่่น
มหาสารคาม
ร้้อยเอ็ด็

3 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
เลย หนองบัวลําภู
อุอดรธานี
ดรธาน
อุอดรพิ
ดรพทยานุ
ทยานกล
กลู อุอดรธานี
ดรธาน
หนองคาย บึงกาฬ
นครพนม มุมกดาหาร
กดาหาร
สกลนคร

5 ตะวั
ตะวนออกเฉยงเหนอตอนลาง1
นออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
ชัชยภู
ยภมิม
นครราชสี มา
สุ รนารี วทิ ยา นครราชสี มา
บุบรีรรมย
รัมย์

6 ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
อุบลราชธานี

ศรี สะเกษ
ยโสธร
เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
อํานาจเจริ ญ
อานาจเจรญ
สุ รินทร์

8 กลางตอนบน
นนทบุร อยุ
นนทบรี
อยธยา
ธยา
นนทบุรี
ศรี บุณยานนท์ ปทุมธานี สระบุรี
สิ งห์บรรี ลพบุ
สงหบุ
ลพบรีร ชยนาท
ชัยนาท
และอ่างทอง

7 ตะวั
ตะวนออก
นออก
ชลบุรี

ฉะเชงเทรา
ฉะเชิ
งเทรา
ชลราษฎรอํารุ ง ปราจีนบุรี สระแก้ว
จันทบรีร ตราด
จนทบุ
ชลบุรี ระยอง

9 กลางตอนล่าง
ราชบุุรี กาญจนบุ
ญ ุรี
นครปฐม
พระปฐมวิทยาลัย สุ พรรณบุรี นครปฐม

10 กรุุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ

กรุุ งเทพ
สามเสนวิทยาลัย สมุทรปราการ
นครนายก

11 ใต้ตอนบน
ชุมพร สุ ราษฎร์ธานี
นครศรีี ธรรมราช เบญจมราชูทิศ นครศรีี ธรรมราช นครศรีี ธรรมราช
ระนอง

โมเดล STEM
STEM-Net
Net
ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ทที่ 11

ู สะเต็ม
ศนย์
อนุภูมิภาค
ที่ 12

ู สะเต็ม
ศนย์
อนุภูมิภาค
ที่ 13

ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ทที่ 10
ศูนย์สะเต็ม
อนภมิ
อนุ
ภูมภภาค
าค
ที่ 9

12 ใต้ตอนล่าง
สงขลา
หาดใหญวทยาลย
ใ ่ิ
ั

ตรัง กระบี่
พงงา
ั ภูเกต็
สตูล สงขลา

ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ที่ 8
ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ทที่ 7

ศูนย์ สะเต็ม
อนุภูมภิ าค
ทที่ 1
ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ที่ 2

รร. ประถม
ป
ศึกษา 2
รร. ขยาย
รร
โอกาส 1

ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ที่ 3

IPST

ศูนย์สะเต็ม
อนภมิ
อนุ
ภูมภภาค
าค
ที่ 6

รร. ประถม
ศึกษา 1

ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ที่ 5

รร. ขยาย
โอกาส 2

ศูนย์สะเต็ม
อนุภูมิภาค
ที่ 4

รร.
มัธยมศึกษา
1
รร.
มัธยมศึกษา 2

โครงสร้าง
เครือข่ายสะเต็มศึกษา

NSEC
by IPST

เชียงราย

เชียงราย

ลําปาง

แม่ฮอ่ งสอน

กาฬสินธุ์

เชียี งใหม่
ใ ่

ขอนแก่น

น่าน

มหาสารคาม

ลําปาง

แม่ฮอ่ งสอน
เชียี งใหม่
ใ ่

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

แพร่

โครงสร้าง
เครือข่ายสะเต็
เครอขายส
เตมศกษา
มศึกษา
77 จังหวัด

NSEC
by IPST

เชียงราย
ลําปาง

NSEC
by IPST

น่าน
พะเยา

ขอนแก่น

กิจกรรมการเรียนรูต้ ามระบบสะเต็มศึกษา
พร้อ้ มสืื่อการเรีียนรู้
หลักสูตรพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
การพัฒนาวิทยากรและเครือข่ายพี่เลี้ยงเพื่อ
สนับสนุนในพื้นที่
ระบบติดตามและประเมินผล
ระบบตดตามและประเมนผล

มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด

แม่ฮอ่ งสอน

ลําปาง

แพร่
Resource center:

• เป็
เปนแหลงแลกเปลยนขอมู
นแหล่งแลกเปลีย่ นข้อมลในเขตเพื
ลในเขตเพอใหเกดการเรยนรู
่อให้เกิดการเรียนร้ร่วมกนในเขตภาค
วมกันในเขตภาค
• เป็ นศูนย์กลางข้อมูล สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรูเ้ กีย่ วกับสะเต็มใน
เขตภาค ประสานงาน กระจายขาวสารระหวาง
กระจายข่าวสารระหว่าง สสวท.
สสวท และจงหวด
และจังหวัด
• ศูนย์ประสานงานทูตสะเต็มและหน่วยงานความร่วมมือในเขตภาค

โครงสร้าง
เครือข่ายสะเต็
เครอขายส
เตมศกษา
มศึกษา
77 จังหวัด

สื่อในการสร้างความตระหนักและให้ความรูู้
เรื่องสะเต็มศึกษาและนิทรรศการในพื้นที่

เชียงราย

กาฬสินธุ์

เชียี งใหม่
ใ ่
ลําํ พูน

ขอนแก่น

พะเยา

ลําํ พูน

แพร่

แม่ฮอ่ งสอน

กาฬสินธุ์
น่าน

ร้อยเอ็ด

พะเยา

ลําํ พูน

โครงสร้าง
เครอขายส
เครื
อข่ายสะเต็
เตมศกษา
มศึกษา
77 จังหวัด

NSEC
by IPST

เชียงใหม่
น่าน
พะเยา

ลําพูน
แพร่

รูปแบบเครือข่ ายสะเต็มศึกษาทีเ่ ริ่มดําเนินการในปี 2557: อนุภูมภิ าค ภาคตะวันออก

รูู ปแบบการบริหารงานเครือข่ ายสะเต็มศึกษา
คณะกรรมการกําหนดนโยบาย
คณะกรรมการโครงการสงเสริ
โ
่ ิม
การบูรณาการการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา
ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน
ภาคเหนือตอนบน

ประกอบด้ วยบุคคลภายนอกและภายใน สสวท. โดย
มีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน

สสวท.

คณะทําํ งาน STEM ของ สสวท.
(5 คณะ)

ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน
ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน
ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน (2 แหง)
แห่ ง)
ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน (2 แหง)
แห่ ง)
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลางตอนล่ าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
ตอนล่ าง
ศู นย์ โรงเรียน
ศูนย์โรงเรียน
ศูนย์โรงเรียน
คณะทํ
คณะทางานเครอขาย
า
งานเครื
อ
ข่
า
ย
ภาคใต้
ใ ้ ตอนล่่ าง
กรุ งเทพมหานคร
ภาคตะวันออก

ศูศนย์
นยโรงเรยน
โรงเรียน
ภาคเหนือตอนล่ าง

ศูนย์ โรงเรียน
ภาคใต้
ใ ้ ตอนบน

สะเต็มศึกษา (แม่ ข่าย)

คณะทํางานฝ่ ายสร้ างเครือข่ าย
การดําเนินงานสะเต็มศึกษา

หน่ วยงานผู้ให้ ความร่ วมมือ (Partner) ในภูมภิ าค

ม.ต้ น
ร.ร.ชลบุรี (สุ ขบท)

จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนชลราษฎรอํารงง
โรงเรยนชลราษฎรอารุ

ม ต้ น ขยายโอกาส
ม.ตน
ร.ร.วัดราษฎร์ ศรัทธา

โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการ

ม.ต้ น ขยายโอกาส
ร.ร.วัดราษฎร์ สโมสร

ม.ต้ น
ร ร พนัสพิทยาคาร
ร.ร.พนสพทยาคาร

โรงเรียน
โรงเรยน
เครือข่ าย

ประถมศึกษา
ร.ร.บ้ านสวนอุดมวิทยา

ติดตามผล
การดําเนินงาน

ประถมศึกษา
ร.ร.บ้ านห้ วยกะปิ

หมายเหตุ: รายชื่อโรงเรียนลูกข่ ายอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

(ร่ าง) ความร่ วมมือในการดําเนินงานเครือข่ ายศูนย์ สะเต็มศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ผู้ตรวจราชการ

วทยาลยสารพดชาง
ิ ั
ั ่

วทยาลยอาชวศกษา
ิ ั ี ึ

วทยาลยการอาชพ
ิ ั
ี

ศูนยพฒนาฝมอแรงงาน
์ ั ฝี ื

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ประกอบการ

นักวิชาการอิสระ

ศูนย์ พลังงานจังหวัด

สพป.เขต

สพม.เขต

อบท.

สช.

สอศ.

สกอ.

ศึกษานิเทศก์ ทเี่ กีย่ วข้ อง

ร.ร. ชลราษฎรอํารุง จังหวัดชลบุรี
มัธยมศึกษาตอนต้ น

ร.ร.ชลบุรี (สุ ขบท)

ร.ร. พนัสพิทยาคาร

ม.ต้ น (ขยายโอกาส)

ร.ร.วัดราษฎร์ ศรัทธา

ร.ร.วัดราษฎร์ สโมสร

ประถมศึกษา

ร.ร.บ้ านสวนอุดมวิทยา

ร.ร.บ้ านห้ วยกะปิ

โรงเรียนทุกสั งกัดทั้งหมดในพืน้ ที่

(ร่ างง)) คณะทํางานเครือข่ ายสะเต็มศึกษา (แม่ ข่ าย)
ย)
คณะทํางานเครื อข่ายสะเต็มศึกษา 12 อนุภูมิภาค มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
คณะทํ
คณะทางาน
างาน อนุ
อนภมิ
ภูมภภาคท
าคที่ 7 เครอขายจงหวดชลบุ
เครือข่ ายจังหวัดชลบรีร
1. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึ กษา
2. อธการบดมหาวทยาลยบู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรพา
รพา
ทีทปรกษา
่ปรึ กษา
3. นายกองค์การบริ หารจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึ กษา
4. ผูผ้อานวยการสานกงานเขตพนทมธยมศกษา
าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษา จงหวดชลบุ
จังหวัดชลบรีร
ทีทปรกษา
่ปรึ กษา
5. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี
ที่ปรึ กษา
6. ผูผ้อานวยการโรงเรยนชลราษฎรอารุ
าํ นวยการโรงเรี ยนชลราษฎรอํารงง
ประธานคณะทํางาน
ประธานคณะทางาน
7. ผูอ้ าํ นวยการสาขาโลก อวกาศ และดาราศาสตร์ สสวท.
สสวท.
รองประธานคณะทํางาน
8. ผูผ้อานวยการโรงเรยนอนุ
าํ นวยการโรงเรี ยนอนบาลชลบรี
บาลชลบุร
คณะทํ
คณะทางาน
างาน
9. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน...
น...เครื
เครื อข่าย...
ย...
คณะทํางาน
่ ...
10.. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี
10
โ ี ยน...
น...เครื
เครืื อขาย...
ขาย
คณะทําํ งาน
11.. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน...
11
น...เครื
เครื อข่าย...
ย...
คณะทํางาน

(ร่ างง)) คณะทํางานเครือข่ ายสะเต็มศึกษา (แม่ ข่ายย)) (ต่
(ต่ อ)
คณะทํางาน อนุภูมภิ าคที่ 7 เครือข่ ายจังหวัดชลบุรี (ต่ อ)
12.. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนน......เครื
12
เครื อข่าย...
ย...
คณะทํางาน
13.. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน...
13
น...เครื
เครื อข่าย...
ย...
คณะทํางาน
น...เครื
เครื อข่าย...
ย...
คณะทํางาน
14.. ผูอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยน...
14
15.. รองผูอ้ าํ นวยการ (ฝ่ ายวิชาการ)
15
าการ)โรงเรี ยนชลราษฎรอํารุ ง
คณะทํางานและเลขานุการ
สสวท.
คณะทํางานและผูชู ้ ่วยเลขานุุการ
16.. ผูแู ้ ทนสาขาโลก อวกาศ และดาราศาสตร์ สสวท.
16
17.. ผูป้ ระสานงานในศูนย์เครื อข่าย
17
คณะทํางานและผูช้ ่วยเลขานุการ
หน้ าที่ 1. พัฒนาและส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน STEM ภายในศูนย์และโรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็มศึกษา
2. สรางเครอขาย
สร้างเครื อข่าย จดกจกรรม
จัดกิจกรรม และเวทแลกเปลยนเรยนรู
แล เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนร้แลละประสบการณ
ปร สบการณ์ ของแต่
ของแตละเครอขาย
ล เครื อข่าย
รวมถึงจัดพี่เลี้ยงทางวิชาการสําหรับการขยายการเรี ยนการสอนไปยังสถานศึกษา
่ ป็ นผูด้ ูแล
ใ มิภาคที่ีเครืื อขายเป็
ในภู
3. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งในอํานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม

2.2 การบรหารศู
ิ
นยโรงเรยนแมขาย
์โ ี
่ ่ STEM

 ดําเนินการพัฒนาสํานักงานบริ หารศูนย์แม่ข่าย STEM ทั้ง 12
แห่ง โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจาก สสวท
สสวท.. ในระยะแรก

 จดหาบุ
ั
คลากรทเหมาะสมเพอปฏบตงานประจาศู
ี่
ื่ ป ิ ั ิ ป ํ นยแมขาย
์ ่ ่
 พัพฒนาบุ
ฒนาบคลากรสํ
คลากรสานกงานใหเขาใจการบรหารเครอขาย
านักงานให้เข้าใจการบริ หารเครื อข่าย
 สร้างความตระหนักและประสานสัมพันธ์การทํางานกับครููและ
บุคลากรโรงเรี ยนศูนย์แม่ข่าย

 สร้างขวัญกําลังใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรศูนย์แม่ข่าย

1. แนว
แนวทางการบริ
ทางการบริหารและพั
ารและพัฒนากลุ่ ุมโรงเรียน
แม่ ข่ข่าย STEM 12 แห่ ง

 การตั
การตงคณะทางานเครอขายสะเตมศกษา
แม่ข่าย)
แมขาย)
ย)
้ งคณะทํางานเครื อข่ายสะเต็มศึกษา (แมขาย
 จัดประชุุมคณะทํางานเครื อข่ายเพื่อสร้างความตระหนัก
สร้างแนวร่ วมระดับบริ หาร และวิเคราะห์สถานภาพ
ความพร้
ความพรอมของศู
อมของศนย์
นยแมขาย
แม่ข่าย

 จัจดทาแผนยุ
ดทําแผนยทธศาสตร์
ทธศาสตรและแผนปฏบตการระดบแมขาย
และแผนปฏิบตั ิการระดับแม่ข่าย

3.3 การปฏบตงานระดบแมขาย
ป ิ ั ิ
ั ่ ่

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
่
 พัฒั นาทีีมนิิเทศ จัดั ทําํ แผนปฏิ
ป ิบตั ิการประสานเครื
ป
ื อขาย
 ปฏิบตั ิงานสร้างความตระหนักร่วมกับผูบ้ ริ หารและทีมงานโรงเรี ยน
ต้นแบบ

 จดอบรมผู
จัดอบรมผ้บรหาร
ริ หาร คร
ครู บุบคลากร
คลากร เวทแลกเปลยนเรยนรู
เวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนร้ / นาเสนอหลกการ
นําเสนอหลักการ
STEM สู่โรงเรี ยนต้นแบบ

 จดทาคู
ั ํ ่มือ แนวทางและรบรองมาตรฐานโรงเรยน
ั
โ ี STEM ต้น้ แบบ
 จัดทําการอบรมและจัดทําแผนบริ หารงานระดับโรงเรี ยนต้นแบบ

หมายเหตุ: เป็ นการปฏิบตั ิงานโดยประสานกับคณะทํางานโครงการส่ งเสริ มการบูรณาการ
การเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษา 5 คณะ ของ สสวท.

4. การบริหารส่ งเสริมการสร้ างภาคีเครือข่ าย
ร่ วมพัฒนา

 เครื อข่ายกลุุ่มร่ วมพัฒนา
 เครื อข่ายร่ วมพัฒนาตามพื้นที่
 เครื อข่ายร่ วมพัฒนาที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะ
 เครื อข่ายที่มีอตั ลักษณ์โรงเรี ยนเฉพาะทาง

5. การส่ งเสริมการพัฒนาการศึกษาโดยใช้ ภาคี
เครือข่ าย

 จัดทําข้อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคีเครื อข่าย
 การประสานงานให้โ้ รงเรี ยนสร้้างภาคีเครื อข่ายระดับพื้นที่ ภูมิภาค ประเทศ และ
ต่างประเทศ

 การส่งเสริ มให้โรงเรี ยนใช้ภาคีเครื อข่ายในการส่งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา
 การจัดเวทีวชิ าการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์์ผลงาน
 การจดทาวจย
การจัดทําวิจยั และพฒนาแบบมสวนรวม
และพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม (PAR) กบภาคเครอขาย
กับภาคีเครื อข่าย เพอการพฒนา
เพือ่ การพัฒนา
นวัตกรรม

 การบริ หารจัดการศึึกษา และหลักสูตรการจัดการเรีี ยนรู้

6.6 การบรหารจดการคุ
ิ ั
ณภาพ

 ใช้ใ เ้ ทคนิิคการบริิ หารแบบ Coaching เพือ่ื กระตุน้ การ

พัฒนาระบบการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม และกระจาย
อํานาจ โดยใช้พ้นื ที่เป็ นฐาน

7.7 การบรหารเพอสงเสรมการจดการความรู
ิ
ื่ ่ ิ
ั
้

 ทําความเข้าใจกับกระบวนการจัดการความรู้ STEM ให้กระจ่างชัด
 สารวจขอมู
สํารวจข้อมลและดํ
ลและดาเนนการจดการความรู
าเนินการจัดการความร้ STEM ด้ดวยการบรหาร
วยการบริ หาร จัจดการศกษา
ดการศึกษา
และการจัดการเรี ยนการสอนอย่างครบวงจร
 การบงชความรู
การบ่งชี้ความร้
 การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ
 การเข้าถึงความรู ้
 การเรี ยนรู ้
 การสร้างและแสวงหาความรู ้
 การประมวลและกลนกรองความรู
การประมวลและกลัน่ กรองความร้
 การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนความรู ้

การส่ งเสริมการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีผ่านเครือข่ าย STEM-Net
•
•
•
•

งบประมาณในการดําเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาครและบคลากรทางการศึ
การพฒนาครู
และบุคลากรทางการศกษา
กษา
กิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(ในและนอกชั้นเรี ยน)

คณะกรรมการดําเนินงาน
เครือข่ ายอนุภูมภิ าค

รร. ประถม
ศึกษา 1
รร. ประถม
รร
ศึกษา 2
รร. ขยาย
รร
โอกาส 1

ศูนย์ฯ
ภาค

สสวท.
((NSC))

รร. ขยาย
โอกาส 2

iSTEM

รร.
มัธยมศึกษา
1

ทูตสะเต็ม
Core Trainers

Local Trainers

รร
รร.
มัธยมศึกษา
2

- ฉบับร่ างที่ 2 -

การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามระบบ STEM ศึกษา ปี งบประมาณ 2557-2561
โดย
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เชิ งบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION ) ปี งบประมาณ 2557-2561
โดย
สถาบันส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
……………………………………………………..
ด้วยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) มีนโยบายผลักดันการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ ที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามระบบสะเต็มศึกษา โดยเร่ งรัด การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเป็ นระบบ ด้วยคณะวิทยากรหลัก ที่
เชี่ยวชาญ จาก สสวท และ พสวท สู่ วทิ ยากรแกนนําในแต่ละจังหวัด ด้วยชุดการอบรมครู ที่สมบูรณ์
แบบ ประกอบด้วย หลักสู ตรการอบรม แผนการอบรม เอกสารผูใ้ ห้การอบรม เอกสารผูร้ ับการอบรม
เอกสารการนิเทศ ติดตาม และสื่ อประกอบการเรี ยนรู ้ที่เป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้เร่ งสร้างระบบการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา กระจายทัว่ ประเทศ โดยนําร่ อง ที่ 12 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา จํารนวน 13 ศูนย์
การอบรม อย่างต่อเนื่องและจะขยายจนครบทุกจังหวัดใน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี งบประมาณ 25572561โดยดําเนินการวิจยั และประเมินหาแนวทางที่ดีท่ีสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้เกิด
การปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอนที่ดีมีคุณภาพ และทัว่ ถึง เน้นการส่ งเสริ มและสนับสนุนจากทุกภาค
ส่ วนทั้ง ส่ วนราชการและส่ วนเอกชน เน้นการนิเทศ ติดตามเพือ่ ให้เกิดประสิ ทธิ ผลเชิงประจักษ์ โดย
ศึกษานิเทศก์และครู พี่เลี้ยงวิชาการ ในแต่ละจังหวัด การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการความรู ้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี จะประสบผลสําเร็ จได้ จําเป็ นต้องสร้าง
ความร่ วมมือกับเครื อข่ายทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง อย่างจริ งจังและยัง่ ยืน จึงจะสามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
สสวท จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษาในปี งบประมาณ 2557-2561 นี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา
2. เพือ่ สร้างและพัฒนาวิทยากรหลัก (Core Trainer ) และวิทยากรแกนนํา ( Local Trainer) ให้
มีความรู ้ ความสามารถในการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา
3. เพื่ อพัฒนาเครื อข่า ย ผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เทศก์ค รู ผูน้ ํ า ครู พีเ่ ลี้ ย งวิช าการ ให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา และสามารถให้

การชี้แนะ และเป็ นพี่เลี้ยงวิชาการใน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้เป็ นไปตามระบบสะเต็ม
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่ อ สร้ า งและพั ฒนานัก เรี ย นผู้ ช่ว ยครู โ รงเรี ย นในเครื อ ข่ า ยสะเต็ม ศึ ก ษา ให้ ส ามารถ
ช่วยเหลือครู ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็มศึกษาในชั้นเรี ยน
5. เพื่ อ พัฒ นาและสนับ สนุ น ชุ ด การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามระบบสะเต็ ม ศึ ก ษา แก่
เครื อข่ายครู และเครื อข่ายสถานศึกษา ตามระบบสะเต็มศึกษา
เป้าหมาย
เชิ งปริมาณ:
1.
ร้ อ ยละ 90 ของครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ่ผ่ า นการพัฒ นามี ค วามรู้
ความสามารถในการจัด กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา
2.
ร้ อยละ 100 ของวิทยากรหลัก (Core Trainer ) และวิทยากรแกนนํา ( Local
Trainer) มี ความรู้ ความสามารถในการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็มศึกษา
3.
ร้ อยละ 90 ของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ศึ กษานิ เทศก์ ครู ผูน้ าํ ครู พีเ่ ลี้ ยงวิชาการ มี
ความรู ้ ความสามารถในการจัดการอบรม และสามารถนิ เทศ และติดตามผล การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา
4.
โรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็มศึกษา ได้รับการสนับสนุนชุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
สะเต็มศึกษา ใช้ในโรงเรี ยน และเป็ นแนวทางในการสร้างสื่ อการเรี ยนรู้ ตามระบบ
สะเต็มศึกษา
เชิ งคุณภาพ
1.
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ เชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
2.
วิทยากรหลัก (Core Trainer ) และวิทยากรแกนนํา ( Local Trainer) มีความรู้
ความสามารถในการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดกิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็มศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนด
3.
ศึกษานิเทศก์ ครู ผนู ้ าํ ครู พี่เลี้ยงวิชาการ มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการอบรม
และสามารถนิ เทศ และติ ดตามผล การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามระบบสะเต็ม
ศึกษา ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
4.
ชุ ดการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามระบบสะเต็มศึกษามีเนื้ อหาสาระครอบคลุม ทั้ง
เนื้อหาสาระ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็ม

ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ ( Output )
ตัวชีว้ ดั โครงการ
จํานวนจังหวัด
จํานวนศู นย์
โรงเรียนค้ นแบบ
โรงเรียนเครือข่ ายที่
ขยายโดย
โรงเรียนต้ นแบบ
จํานวนครู ผ้ สู อน
โรงเรียนต้ นแบบ
ครูผ้สู อนโรงเรียน
เครือข่ าย
ศึกษานิเทศก์ +
ครูพเ่ี ลีย้ งวิชาการ
Core Trainer
(พสวท+สสวท)
วิทยากรแกนนํา
local Trainer
นักเรียนผู้ช่วยครู
โรงเรียนต้ นแบบ
นักเรียนผู้ช่วยครู
โรงเรียนเครือข่ าย
นักเรียนที่ได้ รับการ
พัฒนาจากโรงเรียน
ต้ นแบบ
นักเรียนที่ได้ รับการ
พัฒนาจากโรงเรียน
เครือข่ าย
รางวัลครู ดเี ด่น
Stem TTA
รางวัลเชิดชู เกียรติ
โรงเรียน Stem TTA

เป้าหมายตามตัวชีว้ ดั โครงการ
2558
2559
29
45
13
13

2560
61
13

2561
77
13

91

193

289

385

481

หน่ วยนับ
จังหวัด
ศูนย์ หลัก
(โรงเรียน)
/โรงเรียน 6
ศูนย์
โรงเรียน

2557
12
13

-

3,000

5,000

8,000

10.000

6คน/
โรงเรียน
6 คน/
โรงเรียน
12จังหวัด/

504

1,116

1,692

2,268

2,844

-

18,000

30,000

48,000

60,000

216

522

810

1,098

1,386

คน

60

120

180

240

300

คน 58/
จังหวัด
ครู /คน 2

696

1,682

2,610

3,538

4,466

1,008

2,232

3,384

4,536

5,688

ครู /คน 2

-

36,000

60,000

96,000

120.000

400คน/
โรงเรียน

33,600

744,000

112,800

151,200

189,600

400 คน/
โรงเรียน

-

1,200,000

2,000,000

3,200,000

4,000,000

รางวัล

12

348

540

732

924

รางวัล

-

1,116

1,692

2,268

2,844

ผลลัพธ์ ของแผนงาน/โครงการ ( Outcome )
ครู และบุคลากรทางการศึกษาทีผ่ ่านการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการจัด กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เชิ ง บู ร ณาการ ที ่เน้นกระบวนการคิ ดวิเคราะห์ และการแก้ปั ญหา ตามระบบสะเต็ม ศึ ก ษา
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
แผนการดําเนินงานพัฒนาครู ปี งบประมาณ 2557-2561
กิจกรรมตลอดทั้งโครงการประกอบด้ วย
ปี งบประมาณ2557
- จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ และศูนย์สะเต็มอนุภูมิภาค
- จัดทําฐานข้อมูลเครื อข่ายโรงเรี ยนเครื อข่ายครู STEM ศึกษาทั้ง 91 ศูนย์การอบรม
- ประชุมชี้แจงเรื่ อง การพัฒนาครู ตามระบบสะเต็มศึกษา กับ ผูแ้ ทนหน่วยงานเครื อข่าย ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ สคบศ/ สพฐ /สพป/สพม/สช /
อบท/ กทม /อาชีว /สวทช และกรมฝี มือแรงงาน
- ประชุมปฏิบตั ิการศึกษานิเทศก์ และ ครู พี่เลี้ยงวิชาการจาก 12 เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมการจัดการอบรม ณ ศูนย์
- เตรี ยมความพร้อมครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเครื อข่ายเพื่อการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา
- ประชุมปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยากรหลัก (สสวท และ พสวท ) เพือ่ การอบรม
วิทยากรแกนนํา ใน 13 ศูนย์ ตาม ระบบ สะเต็มศึกษา จํานวน 70 คน
- พัฒนาชุดการอบรม ประกอบด้วย หลักสู ตรการอบรม แผนการอบรม เอกสารผูใ้ ห้การ
อบรม เอกสารผูร้ ับการอบรม สื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เอกสารสําหรับ
ศึกษานิเทศก์ และครู พี่เลี้ยงวิชาการเพื่อการนิเทศ ติดตาม
- สนับสนุนสื่ อ เอกสารการอบรม งบประมาณ เพื่อการดําเนิ นการอบรม สู่ ศูนย์อนุ ภูมิภาค
ทั้ง 13 ศูนย์

ปี งบประมาณ 2558
- ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ ครู พี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อเตรี ยมการจัดการอบรมวิทยากรแกนนํา
ครั้งที่ 2
- ประชุมปฏิบตั ิการ เตรี ยมวิทยากรหลัก สสวท และ พสวท จํานวน 70 คน ครั้งที่ 2
- ถ่ายทําวีดิทศั น์ ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็ม ศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณ สื่ อ เอกสารการเรี ยนรู ้ แก่ ศูนย์การอบรม
- วิทยากรหลัก โดย สสวท และ พสวท จํานวน 70 คน เดินทางไปอบรมวิทยากรแกนนํา
ณ ศูนย์การอบรม 13 ศูนย์ จํานวน 58 คน ต่อศูนย์ รวม 696 คน
- ศึกษานิเทศก์ ครู พี่เลี้ยงวิชาการ นิเทศ ติดตามครู ผนู ้ าํ ที่ตอ้ งทําหน้าที่วทิ ยากรแกนนํา ณ
โรงเรี ยนที่ทาํ การสอน
- วิทยากรแกนนําขยายผลการอบรมสู่ ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยน ของแต่ละท้องถิ่น ฯ
- วิจยั ติดตามและประเมินผลโครงการฯ
ปี งบประมาณ 2559
- ปรับปรุ งและพัฒนาชุดการอบรม ประกอบด้วย หลักสู ตรการอบรม แผนการอบรม
เอกสารผูใ้ ห้การอบรม เอกสารผูร้ ับการอบรม สื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
เอกสารสําหรับศึกษานิเทศก์ และครู พี่เลี้ยงวิชาการเพื่อการนิเทศ ติดตาม
- ประชุมชี้แจงศึกษานิเทศก์ ครู พี่เลี้ยงวิชาการ เพื่อเตรี ยมการจัดการอบรมวิทยากรแกนนํา
ครั้งที่ 2
- ประชุมปฏิบตั ิการ เตรี ยมวิทยากรหลัก สสวท และ พสวท จํานวน 70 คน ครั้งที่ 2
- สนับสนุนงบประมาณ สื่ อ เอกสารการเรี ยนรู ้ แก่ ศูนย์การอบรม
- วิทยากรหลัก โดย สสวท และ พสวท จํานวน 70 คน เดินทางไปอบรมวิทยากรแกนนํา ณ
ศูนย์การอบรม 13 ศูนย์ จํานวน 58 คน ต่อศูนย์ รวม 696 คน
- ศึกษานิเทศก์ ครู พี่เลี้ยงวิชาการ นิเทศ ติดตามครู ผนู ้ าํ ที่ตอ้ งทําหน้าที่วทิ ยากรแกนนํา ณ
โรงเรี ยนที่ทาํ การสอน
- วิทยากรแกนนําขยายผลการอบรมสู่ ครู ผสุ ้ อนในโรงเรี ยน ของแต่ละท้องถิ่น ฯ
- วิจยั ติดตามและประเมินผลโครงการฯ เพือ่ สรุ ปเป็ นแนวทาง หรื อรู ปแบบ ที่ดีท่ีสุด
ปี งบประมาณ 2560-61

ขยายผลการอบรมให้ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละภูมิภาค
ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในเครือข่ ายสะเต็มศึกษา

จํานวนศูนย์
STEM
EDUCATION

13
13 โรงเรียน

จํานวนโรงเรียนเครือข่ ายสะเต็มศึกษานําร่ อง (โรงเรียน)

จํานวนโรงเรียนเครือข่ ายสะเต็มศึกษา

มัธยม

ประถม

ขยายโอกาส

มัธยมต้ น/ปลาย

ประถม

ขยายโอกาส

13x 2 = 26

13 x 2 = 26

13 x 2 = 26

42 เขต

183 เขต

183 เขต

รวม 78 โรงเรียนนําร่ อง

ปี งบประมาณ 2561 ครูผ่านการอบรม รวม 60,000 คน

การดําเนินการเชิ งคุณภาพ
การดําเนินงาน
1. ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษาเพือ่ จัดตั้งโรงเรี ยน
เป็ นศูนย์สะเต็มใน 12 จังหวัด
2. ประชุมชี้แจงและเตรี ยมความ
พร้อม ศึกษานิเทศก์ ครู ผนู ้ าํ
และ ครู พเ่ี ลี้ยงวิชาการจาก 12
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
เตรี ยมพร้อมในการจัดการ
อบรมและนิเทศ ติดตามผล
การอบรม

เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
เอกสารที่สมบูรณ์ ชัดเจน เรื่ อง การจัดตั้งศูนย์สะและศูนย์โรงเรี ยนในอนุภมู ิภาค

3. พัฒนาชุดการอบรม
ประกอบด้วยหลักสูตรอบรม
ครู เอกสารผูใ้ ห้การอบรม
เอกสาร ผูร้ ับการอบรม
เอกสารการนิเทศ ติดตามผล
การอบรม

พัฒนาชุดการอบรมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหา แต่ละชุด ประกอบด้วยหลักสูตรอบรมครู เอกสารผูใ้ ห้การอบรมเอกสาร
ผูร้ ับการอบรมเอกสารการนิเทศ ติดตามผลการอบรม

ประชุมชี้แจงและเตรี ยมความพร้อม ศึกษานิเทศก์ ครู ผนู ้ าํ และ ครู พเ่ี ลี้ยงวิชาการ
จาก 12 เขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดการอบรมและการนิเทศ ติดตามผลการอบรม

4. ประชุมปฏิบตั ิการเตรี ยมความ ประชุมปฏิบตั ิการเตรี ยมความพร้อมวิทยากรหลัก ที่ประกอบด้วย ผูช้ าํ นาญ
พร้อมของวิทยากรหลัก
นักวิชาการ จาก สสวท และ อาจารย์ จาก พสวทในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใน 12
สสวท และ พสวท
เขตพื้นที่การศึกษา เพือ่ ให้เข้าใจตรงกันและปฏิบตั ิไปในทิศทางเดียวกัน
( Core Trainer )

5. วิทยากรหลัก อบรมวิทยากร วิทยากรหลักประกอบด้วย ผูช้ าํ นาญ นักวิชาการ จาก สสวท และ อาจารย์ จาก
แกนนํา ( Local Trainer ) ใน พสวทในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาใน 12 อนุภมู ิภาคออก อบรมวิทยากรแกนนํา
แต่ละศูนย์ ใน 12 เขตพื้นที่ ในระดับท้องถิ่นนํา ( Local Trainer ) ในแต่ละศูนย์ ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา พร้อมๆกัน รวม 4 พร้อมๆกัน รวม 4 ครั้ง
ครั้ง

6. วิทยากรแกนนํา ขยายผลการ วิทยากรแกนนํา ( Local Trainer ) ในแต่ละศูนย์ ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ขยายผล
อบรมแก่ครู ผสู ้ อน
ใน การอบรมเข้าสู่ช้ นั เรี ยน โดยจัดอบรมครู ผสู ้ อนในแต่ละโรงเรี ยนทั้ง 6 โรงเรี ยน
โรงเรี ยน ของแต่ละท้องถิ่น เครื อข่าย ให้ครบทุกคน
ทั้ง 12 เขตพื้นที่การศึกษา โดย
สสวท ให้การสนับสนุน
ศึกษานิเทศก์ ครู ผนู ้ าํ ครู พเ่ี ลี้ยงวิชาการ และพนักงาน สสวท ออก นิเทศ
7. ศึกษานิเทศก์ ครู ผนู ้ าํ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอนของครู ที่ผา่ นการอบรโดยใช้
พีเ่ ลี้ยงวิชาการ สสวท นิเทศ
ติดตาม และประเมินผลโครงการ เอกสารการนิเทศ ติดตามของ สสวท

การประเมินผลโครงการ
1. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จด้ านปริมาณ
ครู และบุคลากรที่ผา่ นการอบรม ทั้ง 12 เขตพื้นทีก่ ารศึกษา มีความรู ้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามระบบสะ
เต็มศึกษา
2. ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จด้ านคุณภาพ
ครู และบุคลากรที่ผา่ นการอบรมมีความรู ้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิง
บูรณาการ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามระบบสะเต็มศึกษาส่ งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผา่ นการอบรมใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา มีความรู ้
ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหา ตามระบบ STEM ศึกษาส่ งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
นักเรี ยนให้สูงขึ้น
2. นักเรี ยนในโรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็มศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ ความสามารถการ
คิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา ตามระบบสะเต็มศึกษา ในแต่ละระดับชั้น

กลยุทธ์และหลักสู ตร
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามระบบสะเต็มศึกษา
…………………………………………………………………………………………….

สสวท. ดําเนินการผลิตครู ผมู ้ ีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
(สควค)เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ด้านการขาดแคลนครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
และเทคโนโลยี ปั จจุบนั มีครู สควค ดําเนินการสอนในโรงเรี ยนแล้ว จํานวนมาก แต่ยงั ไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศ ยังมีโรงเรี ยนอีกหลายโรงเรี ยนที่ขาดแคลนครู ที่มีคุณภาพ สสวท. จึง
จําเป็ นต้อง ควบคุมคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
โดยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี และการประเมินข้า
ราชครู ตามวิทยฐานะ ในรู ปแบบใหม่ (TPK )และดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครู ตามวิทยฐานะและพัฒนา
ครู ในโรงเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ต่าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ เร่ งยกระดับคุณภาพการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ วตลอดจนเร่ งสร้างระบบการนิเทศ ติดตามผล การ
สร้างขวัญ กําลังใจให้กบั ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการสร้างโรงเรี ยนเครื อข่าย
ของ สสวท เครื อข่ายบุคลากร ทั้งเครื อข่าย ผูบ้ ริ หาร ครู และศึกษานิเทศก์ ให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็ น
ระบบ

การดําเนิ นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามระบบสะเต็มศึกษา เพื่อยกระดับ
คุณภาพผูเ้ รี ยนทั้ง Literacy Numeracy Resoning Ability อย่างรวดเร็ ว จําเป็ นต้องใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานใน
การพัฒนา จัดให้มีการพัฒนาในขณะปฏิบตั ิการสอน (On the job training )และจัดให้มีระบบ สนับสนุน
ในรู ปแบบ Coaching และ Mentoring รู ปแบบของการดําเนินงาน จะต้องทําอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
และเกิดขึ้นในโรงเรี ยนอย่างจริ งจังนโยบายแห่งการพัฒนาจะต้องมีความพร้อมของ นโยบายสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ และความต้องการของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ไปในทิศทางและแนวทางเดียวกันหรื อเห็น
พ้องต้องกัน เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง ควรได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุน จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่ เกียวข้อง การบริ หารงานตาม
นโยบายของการพัฒนาจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานของการบริ หารงานและดําเนินงานตามปกติ ควบคู่กบั การ
พัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนรู ปแบบใหม่ ใช้วฏั จักรการควบคุมคุณภาพ ( Plan Do Check Act : PDCA )
เป็ นกลไกของการขับเคลื่อนในการดําเนินงาน คุณภาพของครู คุณภาพผูบ้ ริ หาร จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่จะมุ่ง
สู่ คุณภาพของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น คณะกรรมการ คณะทํางาน ฝ่ าย
ต่างๆจะต้องเป็ นกลไกสนับสนุนที่สาํ คัญในความสําเร็ จของงาน
กระบวนการพัฒนาครู ตามระบบสะเต็มศึกษา จะช่วยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ปรับ
การเรี ยน เปลี่ยนการสอน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู ้ ทักษะ และลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรี ยน ในศตวรรษที่ 21 พร้อมเปลี่ยนแปลงตัวครู ผสู ้ อน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เข้าสู่ มาตรฐานสากลมากขึ้น

กระบวนการดําเนินการ สสวท ร่ วมกับเครื อข่ายทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ ในการพัฒนา
หลักสู ตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนา หลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา (Leadership ) หลักสู ตรการพัฒนาวิทยากรหลัก (Core Trainer ) หลักสู ตรการพัฒนาครู ผนู ้ าํ
( Local Trainer ) และ หลักสู ตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครู พี่เลี้ยงวิชาการ ตลอดจนหลักสู ตรในการ
พัฒนาและสร้างนักเรี ยนผูช้ ่วยครู ตามระบบสะเต็มศึกษา

หลักสู ตรการพัฒนาผู้บริ หารสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เป็ นบุคลากรที่สาํ คัญที่สุดของการผลักดัน กระบวนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการตาม ระบบสะเต็มศึกษา สสวท จีงจัดให้มีการประชุมชี้แจงผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาให้มีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามระบบสะเต็มศึกษา ให้เข้าใจ
ตรงกัน เพื่อให้เป็ นแรงผลักดันให้ครู นักเรี ยน สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการ ตามระบบ
สะเต็มศึกษาในชั้นเรี ยนได้อย่างมีคุณภาพ ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องผนวก ผสมผสานหรื อปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการบริ หารเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับการเรี ยน
เปลี่ยนการสอน ตามระบบสะเต็มศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิ่น ที่
อยูใ่ กล้สถานศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนในการจัดการเรี ยนการสอน และการยกระดับคุณภาพ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเป็ นระบบ เพื่อสนองตอบความขาดแคลน
บุคลากรในสายอาชีพต่างๆ

การพัฒนาผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จะพัฒนา 3 ปี ต่อเนื่อง คือ ก่อนการผลักดันแนวคิด
ระบสะเต็มเข้าสู่ ช้ นั เรี ยน ในระหว่างมีการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรี ยน และช่วงสิ้ นสุ ดโครงการ
เพื่อ ดูความก้าวหน้าของการผลักดัน กิจกรรมสะเต็มเข้าสู่ ช้ นั เรี ยน โดยในหลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
จะเน้นการพัฒนาเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ ด้านสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย 3 หลักสู ตรดังนี้
หลักสู ตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ ายสะเต็มศึกษา
ที่
1
2
4

หลักสู ตรที่ 1
Stem Education
Thailand
Stem Leadership 1
(High Impact Practices)
Stem Activity 1

หลักสู ตรที่ 2
Stem Leadership 2
( Learning Walk
Stem Assessment 1)
Stem Activity 2

หลักสู ตรที่ 3

หมาย
เหตุ

Stem Leadership 3
( Team Inquiry
Stem Assessment 2)
Stem Activity 3

หมายเหตุ หลักสู ตรนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หน้ าที่ผ้บู ริ หารสถานศึกษา ตามระบบสะเต็ม
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอน ตามระบบสะเต็มศึกษา เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ทุกระดับชั้น และต่อเนื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
การพัฒนาวิทยากรหลัก ( Core Trainer )
วิทยากรหลัก (Core Trainer ) ในที่น้ ีเป็ นบุคลากรจากสํานักวิชาการ โดยตรงจาก สสวท และ
พสวท ที่เป็ นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย จาก พสวท ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถสู งทั้งด้านเนื้ อหาสาระ และวิธีสอน แต่การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนตามระบบสะเต็ม
จําเป็ นต้อง ได้รับการพัฒนาเพิม่ พูนศักยภาพ ดังนั้นหลักสู ตรการพัฒนา จึงประกอบด้วย
ประกอบด้วย 1. บุคลากร สสวท
3 คน * 13 ศูนย์การอบรม
39 คน
2.อาจารย์มหาวิทยาลัย
3 คน * 13 ศูนย์การอบรม
39 คน
3.นักวิชาการโครงการสะเต็มศึกษา และเครื อข่ายครู
2 คน
รวมทั้งสิ้ น 70 คน

หลักสู ตรการพัฒนาวิทยากรหลัก ( Core Trainer )
หลักสู ตรที่
1

2
3

กิจกรรม
Phase 1 : Advancing the Vision for STEM Teaching and
Learning in Thailand ( May 13-16,2014)
Phase 2 : Following –up Session ( November 10-11,2014 )
IPST STEM ACTIVITY I (Oct 13-16 ,2014 )

หมายเหตุ
จัดโดย Mc Graw
Hill Education

IPST STEM ACTIVITY II

หน้ าที่ของวิทยากรหลัก ( Core Trainer )
1. ยกร่ าง/ทดลอง/ปรับแก้ เอกสารการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2. เป็ นวิทยากรหลักประจําศูนย์การอบรมในแต่ละศูนย์ท้งั 13 ศูนย์การอบรม
3. สร้างวิทยากรแกนนําประจําศูนย์การอบรม
4. นิเทศ ติดตามผลการอบรมและให้ขอ้ เสนอแนะปรับปรุ ง
การพัฒนาครู ผู้นํา (Leader Teacher )
ครู ผนู ้ าํ สะเต็มศึกษา จะมาจากครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากโรงเรี ยน
ที่เป็ นเครื อข่ายสะเต็มศึกษา 91 โรงเรี ยน โดยในปี 2557 ประกอบด้วย
1. ครู ผนู ้ าํ ประจําศูนย์การอบรม 3 คน * 7 โรงเรี ยน * 13 ศูนย์การอบรม
273 คน
หน้ าที่ของครู ผ้ นู ํา (Leader Teacher )
1. ขยายผลการอบรมแก่ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรี ยนต้นแบบ
และโรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็ม ในการจัดการเรี ยนการสอน ตามระบบสะเต็มศึกษา
2. สนับสนุน ให้เกิดการสร้างบทเรี ยนตามระบบสะเต็มศึกษา ให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ
3. ร่ วมกันสังเกตการสอนของครู ผสู้ อนในชั้นเรี ยน เพื่อชี้แนะ ในรู ปแบบ Coaching และ
Mentoring

หลักสู ตรการพัฒนาครู ผ้ นู ํา ( Leader Teacher )
หลักสู ตรที่
1

2

3

กิจกรรม
IPST Stem Activity
Lesson Plan
ICT for Stem Activity
IPST Stem Activity
Lesson Plan
ICT for Stem Activity
IPST Stem Activity
Lesson Plan
ICT for Stem Activity

หมายเหตุ
อบรมโดยสํานัก
วิชาการ

การพัฒนาวิทยากรแกนนําสะเต็ม ประจําจังหวัด ( Local Trainer )
วิทยากรแกนนําสะเต็มศึกษา จะมาจากครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จากโรงเรี ยนที่เป็ นเครื อข่ายสะเต็มศึกษา และครู กลุ่มระดับสู งของแต่ละจังหวัด โดยใน
ปี 2557 ประกอบด้วย
ครู ผนู ้ าํ จากโรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็มศึกษา 1 คน *3 วิชา* 4 ระดับ * 13 ศูนย์
156 คน
ครู Master Teacher
1 คน * 2 วิชา * 4 ระดับ * 12 เขตพื้นที่การศึกษา 96 คน
ครู สควค
1 คน*2 วิชา*4 ระดับ* 12 เขตพื้นที่การศึกษา
96 คน
อาจารย์มหาวิทยาลัย
1 คน*2 คณะ *12 เขตพื้นที่การศึกษา
24 คน
รวม 372 คน ( 31 คน ต่ อเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา )
หน้ าที่ของวิทยากรแกนนํา
1. ขยายผลการอบรมแก่ครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรี ยน
เครื อข่ายสะเต็ม ในจังหวัด ให้มีการจัดการเรี ยนการสอน ตามระบบสะเต็มศึกษา
2. สนับสนุน ให้เกิดการสร้างบทเรี ยนตามระบบสะเต็มศึกษา ให้เกิดขึ้นในโรงเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ
3. ร่ วมกันสังเกตการสอนของครู ผสู้ อนในชั้นเรี ยน เพื่อชี้แนะ ในรู ปแบบ Coaching และ
Mentoring

หลักสู ตรการพัฒนาวิทยากรแกนนํา ( Local Trainer )
หลักสู ตรที่
1

กิจกรรม
หมายเหตุ
1. Project Base Learning
2. Stem Activity
2
1. Project Base Learning
2. Stem Activity
3. Lesson Plan (Lesson Study process)
3
1. Project Base Learning
2. Stem Activity
3. Lesson Plan (Lesson Study process)
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ตามระบบสะเต็มศึกษา
ศึกษานิเทศก์เป็ นกลไกสําคัญของการพัฒนา เพราะนอกจากจะเป็ นบุคคลที่ใกล้ชิดกับครู ผสู ้ อน
แล้ว ยังเป็ นผูเ้ ชื่ อมโยง นโยบายจากส่ วนกลาง เข้าสู่ สถานศึกษาทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบาย การ
นิเทศติดตามผล การประเมินผลครู ตลอด การชี้ แนะแนวทางในการปรับการเรี ยน เปลี่ยนการสอน
ปั จจุบนั สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็ยงั ขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สสวท มีเครื อข่ายศึกษานิเทศก์ วิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี อยูป่ ระมาณ 450 คน ซึ่ งจะเป็ นกําลังสําคัญในการกระจายความรู ้สู่
ท้องถิ่น การเข้าช่วยเหลือครู ในรู ปแบบ Coaching และ Mentoring จําเป็ นต้องอาศัยศึกษานิเทศก์
และครู พี่เลี้ยงวิชาการ
ศึกษานิเทศก์
2 คน*225 เขตพื้นที่การศึกษา
450 คน
ศึกษานิเทศก์ สะเต็ม
2 คน*24 เขตพื้นที่การศึกษา
48 คน
ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
5 คน*24 เขตพื้นที่การศึกษา
120 คน

หลักสู ตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ /ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
หลักสู ตร
ที่
1

2

3

กิจกรรม
-

หมายเหตุ

นโยบาย ยุทธศาสตร์ Stem Education Thailand
Ex. Stem Activity
ICT for Stem Activity
การสร้างเครื อข่าย ศน สะเต็มศึกษา
Lesson Plan โดยกระบวนการ Lesson study
Stem Activity
การ Coaching และ Mentoring
Assessment
Lesson Plan โดยกระบวนการ Lesson study
Stem Activity
การ Coaching และ Mentoring
Assessment

หลักสู ตรการพัฒนานักเรียนผู้ช่วยครู
เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยน ใน ศตวรรษที่ 21 จําเป็ นต้องอาศัยนักเรี ยนบางคนที่มีศกั ยภาพ
สู งในเรื่ องการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื บค้นข้อมูล หรื อการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรี ยนรู้แนวใหม่ ใน
การจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนให้ประสบผลสําเร็ จ นักเรี ยนเหล่านี้จะเป็ นนักเรี ยนผูช้ ่วยครู เพื่อสื่ อสาร
หรื อถ่ายทอดการเรี ยนรู ้ต่างๆไปสู่ เพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน และช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ ศตวรรษที่ 21 มากขึ้น
ในห้องเรี ยนแต่ละห้องของครู ผสู ้ อน Stem Education Activity จะต้องคัดเลือกนักเรี ยนให้
เป็ นผูช้ ่วยครู อย่างน้อยห้องละ 1-2 คนที่มีความรู ้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และชอบที่จะทํางานด้านบริ การ ให้การช่วยเหลือเพื่อนร่ วมชั้นทั้งด้านวิชาการ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรพัฒนานักเรี ยนผูช้ ่วยครู

หลักสู ตรที่
1

กิจกรรม
- การใช้ โปรแกรม Scratch
- Assessment

2

- Project Base Learning
- ค่าย Stem Activity 1
- Assessment

3

- Project Base Learning
- ค่าย Stem Activity 2
- Assessment

หมายเหตุ

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ เชิ งบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา (STEM EDUCTION )
แนวทางที่ 1
จัดการเรี ยนการสอนตามปกติ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
โดยปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 เน้นการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา วิชา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการปรับการเรี ยนเปลี่ยนการสอน และแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
เช่น การสอน เรื่ อง แรงลอยตัว ครู จดั กิจกรรมโดยให้น กั เรี ยนเรี ยนรู ้เรื่ อง มวล
นํ้าหนัก แรงโน้มถ่วง แรงลอยตัว และการหาปริ มาตรของวัตถุ จากการคํานวณ และจากหลักการ
ของอาคีมิดิส จากนั้นครู ต้งั ประเด็นปั ญหาให้ ออกแบบเรื อบรรทุกสิ นค้า ให้มากที่สุด โดยสร้างปั ญ
จัดเครื่ องมือที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนเลือกใช้ในการออกแบบการทดลอง เช่น ตาชัง่ สปริ ง
ดินนํ้ามัน อ่างนํ้า ลูกกลมเหล็กเชือกขาว ฯ และให้นกั เรี ยนออกแบบ วางแผนและเลือกใช้เครื่ องมือ

ในการสํารวจสิ่ งแวดล้อม ให้ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ให้ แล้วเสร็ จภายในเงื่อนไข หรื อ
กฏเกณฑ์ ที่กาํ หนด ให้นกั เรี ยนระดมความคิด อภิปรายผลการสํารวจแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันยใช้ดิ
และกัน
แนวทางที่ 2

จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
และกลุ่มการงานพื้นฐานอาชี พ ตั้งโจทย์ปัญหาร่ วมกัน หรื อ Theme เดียวกัน และจัดการเรี ยนรู้
เชื่อมโยงสาระการเรี ยนรู้เข้าสู่ ปัญหา และ Theme นั้น ร่ วมกันจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพือ่ ตอบ
โจทย์ปัญหานั้น

แนวทางที่ 3
ครู ผสู้ อนแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของแต่ละระดับ ประชุมร่ วมกัน พิจารณาตัวชี้วดั ของแต่ละ
หลักสู ตร ฯ และจัดการเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา ให้สอดคล้องกับ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อ่ืนๆในชัว่ โมงเรี ยนของตนเอง โดย เน้นการเรี ยนรู้ แบบ Project Base Learning

แนวทางที่ 4

ครู ผสู้ อนแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของแต่ละระดับ ประชุมร่ วมกัน พิจารณา
ตัวชี้วดั ของแต่ละหลักสู ตร ฯ และจัดการเรี ยนการสอนเชิงบูรณาการ ตามระบบสะเต็มศึกษา ให้
สอดคล้องกับ ชีวติ จริ ง หรื อปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งในท้องถิ่น และอยากแก้ไขปัญหานั้น กันอย่าง
จริ งจัง ครู อาจําหนดกรอบปั ญหาไว้กว้างๆ ให้นกั เรี ยน ระบุปัญหาเฉพาะและวิธีแก้ปัญหาเอง และ
เน้นจัดการเรี ยนรู ้ แบบ Project Base Learning
การขยายผลการอบรมสู่ การจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา ในชั้นเรียน
เมื่อครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรี ยนเครื อข่ายสะเต็มศึกษานําร่ องที่
ได้รับการอบรม และได้ผา่ นการทดลองกิจกรรม ต่างๆ แล้ว ควรนําความรู ้ความเข้าใจที่ได้รับขยายผล
การอบรม เข้าสู่ ช้ นั เรี ยน โดยสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา ของสถานศึกษาตนเอง
โดย มีผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา ครู ผนู ้ าํ สะเต็ม คณะครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดจนศึกษานิเทศก์เป็ นผูร้ ่ วมสร้าง และพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ทั้งนี้โดยใช้
กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงวิชาการ ควบคู่กนั ไป ควรจัดประชุมปรึ กษาหารื อ
กัน เพื่อวางแผนการเรี ยนรู ้ ตามระบบเต็มศึกษา
การระดมพลังสองทางวิชาการ เป็ นสิ่ งสําคัญที่ทุก ในโรงเรี ยนควรกระทําอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
การพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างบทเรี ยนด้วยตนเอง ของแต่ละสถานศึกษาตามบริ บทของแต่ละ
ท้องถิ่น และใช้ ระบบการชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยงวิชาการ ( Coaching และ Mentoring ) จากผูร้ ู้ หรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูช้ าํ นาญต่างๆในท้องถิ่น ซึ่ งอาจดําเนินการหลายๆ ครั้ง ( พัฒนาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ปรับแก้ ) จนได้คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ สะเต็มศึกษา ที่ดีท่ีสุด ของแต่ละสถานศึกษา
สสวท คาดหวังว่า คู่มือการจัดการเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็มศึกษาของโรงเรี ยน ทั้ง 91 โรงเรี ยนจะได้รับ
การเผยแพร่ ให้สถานศึกษาอื่นๆได้รับทราบ ขยายผลสะเต็มศึกษาออกไปนอกเหนื อจากโรงเรี ยนใน

เครื อข่ายนําร่ อง โดย สสวท จะสนับสนุน ส่ งเสริ ม และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ สะเต็มศึกษา ซึ่ง
กันและกัน อย่างเป็ นระบบ ต่อไป

การยกย่ องเชิ ดชู เกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้ านสะเต็มศึกษา
……………………………………………………………..
ด้วยสถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีนโยบาย ยกย่องเชิดชู
เกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มด้านขวัญและกําลังใจแก่ครู ปฏิบตั ิการ
สอนที่ได้เสี ยสละและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ ทักษะ และเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา และเป็ นผูป้ ระพฤติดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ น
แบบอย่างที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคม สื บต่อไป จึงได้ดาํ เนินการจัดโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษา สะเต็มศึกษาดีเด่น ประจําปี งบประมาณ 2557-25561 ดังนี้
1. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา ( อยูใ่ นระหว่างร่ างหลักเกณฑ์ )
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผูป้ ระสบผลสําเร็ จในการจัดการเรี ยนรู ้ตามระบบสะเต็ม โดย จําแนก
1.1 ด้านการปฏิบตั ิตนเพื่องาน สะเต็มศึกษา
1.2 ด้านการจัดการเรี ยนรู ้ ตามระบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
1.3 ด้านการนํา ความรู ้ หรื อแนวปฏิบตั ิจาก สะเต็มศึกษาไปพัฒนา อาชีพ ชุมชน และสังคม
รางวัล ได้รับป้ ายโครงการสะเต็ม และโล่ห์สะเต็มศึกษา

จํานวนรางวัล
โรงเรี ยน ระดับประถมศึกษา 24 รางวัล ( เขตพื้นที่ละ 2 รางวัล )
โรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษา 24 รางวัล ( เขตพื้นทีล่ ะ 2 รางวัล )
และโรงเรี ยน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 รางวัล ( เขตพื้นที่ละ 2 รางวัล )
คุณสมบัติผสู ้ ่ งผลงานขอรับรางวัล
ผูอ้ าํ นวยการ สถานศึกษา ส่ งผลงานผ่านความเห็นชอบและรับรองผลงานจากผูอ้ าํ นวยการเขต
พื้นที่การศึกษา
2. รางวัลครู ผสู ้ อน ด้าน สะเต็มศึกษาดีเด่น ( *ดังเอกสารที่แนบมา อยูใ่ นระหว่างทดลองใช้จริ ง )
รางวัล ได้รับเงินรางวัล และโล่ พระราชทาน สะเต็มศึกษา
จํานวนรางวัล จํานวน 12 รางวัลละ 100,000 บาท
ผูส้ ่ งผลงาน ครู ผสู ้ อน สามารถส่ งผลงานการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามระบบสะเต็มศึกษา ผ่าน
ความเห็นชอบและรับรอง จากผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่
สัง กัด

3. รางวัลผูบ้ ริ หาร นักเรี ยนผูช้ ่วยครู / ครู พี่เลี้ยงวิชาการ / ศึกษานิเทศก์ / ที่เข้าร่ วมโครงการ สะเต็ม
ศึกษา
รางวัล ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติสะเต็มศึกษา และเกียรติบตั รสะเต็มศึกษา
จํานวนรางวัล จํานวน 1,000 รางวัล/ปี
ผูส้ ่ งรายชื่อและผลงาน ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สามารถส่ งชื่อ นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยง
วิชาการ ศึกษานิเทศก์ ที่เข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของผูอ้ าํ นวยการ
เขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์
ผูม้ ีสิทธ์ รับรางวัล ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยง
วิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน และเข้าร่ วมโครงการ สะ
เต็มศึกษา
1. เข็มสะเต็มศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์
และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ
สะเต็มศึกษาและยินดี ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป พร้อมส่ งรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน

2. เข็มเงิน สะเต็มศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์
และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ
สะเต็มศึกษาต่อเนื่อง 1-4 ปี พร้อมมีรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
3. เข็มทอง สะเต็มศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์
และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ
สะเต็มศึกษาต่อเนื่อง 5-10 ปี พร้อมมีรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

( * เอกสารแนบ ข้ อ 2 )
ฉบับร่ าง
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล สถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา
ประจําปี 2557-2561
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.......................................................................
หลักการและเหตุผล
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เน้นความสําคัญ (.สสวท )คุณภาพ
การศึกษาเป็ นสําคัญ
คือ ๑) คุณภาพของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน รวมถึงคุณภาพของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
๒) คุณภาพด้านการจัดการเรี ยนการสอน
๓) คุณภาพของผลผลิต
ดังนั้นสถานศึกษา ที่เป็ นเครื อข่ายสะเต็มศึกษา ของ สสวท จึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอันจะส่ งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา สสวท จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ด้านพัฒนาการเรี ยน

การสอนในวิชาสะเต็มศึกษา เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาเยาวชนของประเทศ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากรในท้องถิ่น ได้ภาคภูมิใจกับ
สถานศึกษา ในท้องถิ่นของตน และช่วยกันสนับสนุน และส่ งเสริ มให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้นไป
วัตถุประสงค์
2.1. เพือ่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา เพือ่ เป็ นแบบอย่างให้กบั
โรงเรี ยนอื่นและประจักษ์แก่สาธารณชน
2.2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุน ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ดีเด่น สะเต็มศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ประเภทรางวัล
สถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษาจะได้รับ ป้ ายสะเต็มศึกษา และโล่พระราชทาน
มีจาํ นวนรางวัล ทั้งสิ้ น 72 รางวัล
โรงเรี ยน ขนาดเล็ก (ระดับประถมศึกษา) 24 รางวัล
โรงเรี ยน ขนาดกลาง ( ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 24 รางวัล
และโรงเรี ยน ขนาดใหญ่ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ) 24 รางวัล
คุณสมบัติสถานศึกษา
คุณสมบัติของสถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน และคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ได้แก่ โรงเรี ยนสถานศึกษา ในเครื อข่ายสะเต็มศึกษาของ สสวท และจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปั จจุบนั ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่สามารถจัดการศึกษา
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในด้านต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรี ยนที่เรี ยนรู ้ สะเต็มศึกษา
ด้านที่ ๒ การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านสะเต็มศึกษา
ด้านที่ ๓ การบริ หารการจัดการสถานศึกษา เอื้อต่อการ จัดการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษา
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่าง สถานศึกษา ผูป้ ระกอบการ ผูป้ กครองและชุมชน
ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร
ด้านที่ ๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา ด้านสะเต็มศึกษา
ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบการดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิ การ และประกาศของ สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การดําเนินการคัดเลือก
ในการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับรางวัล ใช้ระเบียบการดําเนินการของ
กระทรวงศึกษาธิการ และใช้กฏเกณฑ์การประเมิน สะเต็มศึกษา ตามประกาศของสถาบันส่ งเสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ
ในการประเมินสถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย นั้น
สถานศึกษาจะได้รับการประเมินด้านปั จจัย กระบวนการ และผลผลิต รวม ๖ ด้าน
รายละเอียด
แต่ละด้านมีดงั นี้
ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรี ยน
๑.๑ นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๒ นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ด้านสะเต็มศึกษา
๑.๓ นักเรี ยนมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส และมีสุนทรี ยภาพ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
ด้านที่ ๒ การบริ หารหลักสู ตรและงานวิชาการ ด้านสะเต็มศึกษา
๒.๑ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
๒.๒ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะ ศตวรรษี่ 21 และผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
๒.๓ การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรี ยน
๒.๔ การผลิต การใช้ การพัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีเพือ่ การเรี ยนรู้
๒.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน ด้านสะเต็มศึกษา
๒.๖ การพัฒนาแหล่งการเรี ยนรู ้ ด้านสะเต็มศึกษา
ด้านที่ ๓ การบริ หารการจัดการ สถานศึกษาด้านสะเต็มศึกษา
๓.๑ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๓.๓ การบริ หารงบประมาณและการบริ การ
๓.๔ การบริ หารงานอาคารสถานที่
ด้านที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผูป้ ระกอบการ ผูป้ กครองและชุมชน
๔.๑ การมีส่วนร่ วมของผูป้ ระกอบการ ผูป้ กครองและชุมชน ต่อการจัดการศึกษา
๔.๒ การมีส่วนร่ วมของสถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
ด้านที่ ๕ บุคลากรและการบริ หารงานบุคลากร

๕.๑ คุณลักษณะของผูบ้ ริ หาร
๕.๒ คุณลักษณะของครู ด้านสะเต็มศึกษา
๕.๓ คุณลักษณะของบุคลากรส่ งเสริ ม สนับสนุน ด้านสะเต็มศึกษา
๕.๔ การบริ หารงานบุคลากรส่ งเสริ ม สนับสนุน ด้านสะเต็มศึกษา
ด้านที่ ๖ ความดีเด่นของสถานศึกษา ด้านสะเต็มศึกษา
๖.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา ด้านสะเต็มศึกษา
๖.๒ ผลงานจากการด าเนิ นโครงการ/กิจกรรมดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
สถานศึกษาที่เป็ นเครื อข่าย สะเต็มศึกษาของ สสวท ที่จะมีสิทธิ์ ส่งผลงานขอเข้ารับรางวัล
โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้
๑. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการจัดการศึกษาตามแบบประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านสะเต็มศึกษา แต่
ละด้าน ร้อยละ 90
๒. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาตามรายการในแบบประเมิน
สถานศึกษาทุกด้านร้อยละ 90
๓. ได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมการจัดการศึกษาทุกด้านสู งสุ ด และได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม
สู งสุ ดจากกรรมการแต่ละคนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ทาํ การประเมิน
ผลการประเมินสถานศึกษาจะถูกส่ งไปตามขั้นตอนการคัดเลือกตามขั้นตอนตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิ การ จนถึงคณะกรรมการอํานวยการคัดเลือกนักเรี ยน นักศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข้อมูลที่ส่งถึงคณะกรรมการแต่ละขั้นตอนต้องตรวจสอบ
ความถูกต้อง และสรุ ป
ภาพรวมของสถานศึกษาชัดเจน คณะกรรมการอํานวยการฯ จะเป็ นผูต้ ดั สิ นขั้นตอนสุ ดท้าย
แล้วนําเสนอ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อ
พิจารณาลงนาม และประกาศผลให้ทราบโดยทัว่ กันต่อไป
( อยูใ่ นระหว่างสร้างคู่มือประเมินอย่างละเอียด )

โครงการยกย่ องเชิดชู เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
STEM Education
ประจําปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
.......................................................................................

หลักการและเหตุผล
สั งคมโลกปั จจุ บ ันและอนาคต เป็ นสั งคมเศรษฐกิ จฐานความรู้ ที่ต้องการคนที่มี ความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ค วามสามารถด้า นการคิ ดวิเ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด
วิจารณญาณ สามารถ ใช้ความรู ้วิทยาศาสตร์ รวมถึงศาสตร์ อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และความรู ้
ใหม่ท่ีกา้ วหน้า
ประเทศไทยมีความจําเป็ นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เข้าสู่ สังคมดังกล่าว เพื่อ
แข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่ งต้องให้ความสําคัญในการวางรากฐานทีม่ นั่ คงด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนให้แก่เยาวชน ด้านความรู ้ วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนาการคิดขั้นสู ง พัฒนา
ศักยภาพ ด้านความรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง
สถาบั นส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เน้น ความสํา คั ญของการ (.สสวท )
ปฏิบตั ิงานวิชาชีพครู วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการที่จะเป็ นกลุ่มบุคลากรหลัก ใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศ จึงเห็นควรให้มีการคัดเลือกครู ที่มีผลงานดีเด่นด้านพัฒนาการ
เร◌ยี นการสอนในวิชาดังกล่าว ที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาเยาวชนของประเทศเพื่อยกย่องเชิ ดชูเกียรติให้เข้ารับ
รางวัลครู ดีเด่นประเทศไทย และเพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่ครู ผูส้ อนทัว่ ประเทศ ได้ใช้เป็ นแนวทางในการ
สร้างสรรค์งานด้านการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ผลต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ ให้ครู และบุคากรทางการศึกษาได้พฒั นาการเรี ยนการสอน และ
พัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง
2.2. เพื่อเป็ นการยกย่องและเชิดชูเกียรติครู และบุคากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานดีเด่นให้เป็ นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชน
2.3. เพื่อเผยแพร่ ผลงานด้านการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั เพื่อนครู ทวั่ ไป
ประเภทรางวัล
1. .ครู และบุคากรทางการศึกษา สะเต็มศึกษา ดีเด่น มีรางวัลทั้งหมด พร้อมโล่และเกียรติบตั ร ดังนี้

ประเภทรางวัล

รางวัลครู ดเี ด่ น

วิชา

ระดับ

จํานวนรางวัล
1
1

ประถมศึกษา
วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ และอวกาศ ประถมศึกษา
คณิ ตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประถมศึกษา
เทคโนโลยี มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

หมายเหตุ ครู ผสู ้ อนวิชาเทคโนโลยี หมายถึง ครู ผสู ้ อนสาระการออกแบบและเทคโนโลยี หรื อสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1ผูส้ มัครต้องมีสัญชาติไทย
4.2เป็ นครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยี ในระดับประถมศึกษาหรื อ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลายของโรงเรี ย นที ่ใช้หลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิ การ (สายสามัญ)
4.3จํานวนชัว่ โมงสอนแต่ละวิชา
ระดับประถมศึกษา ต้องม (1) ◌ชี วั่ โมงสอนไม่ ตํ่ากว่า 12 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ เป็ นเวลา
ติดต่อกัน ปี ขึ้นไป 5
2. ระดับมัธยมศึกษา จะต้องมีชั่วโมงสอนเฉพาะวิชาทีส่ มัครไม่ ตํา่ กว่ า 12 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
เป็ นเวลาติดต่อกันตั้งแต่ ปี ขึ้นไป 5ยกเว้นวิชาโลกดาราศาสตร์ และอวกาศต้องมีชวั่ โมงสอนไม่ ตํ่ากว่ า 6
ชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์
4.4มีประสบการณ์สอนไม่ต่าํ กว่า 7ปี
4.5มีใบประกอบวิชาชีพครู
4.6เป็ นผูไ้ ม่ เคยถู ก ลงโทษทางวินัย หรื อ อยู่ใ นระหว่า งการดํา เนิ น การทางวินัย หรื อ ไม่ เ คย
ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ ทั้งนี้ การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติลา้ งมลทิน ไม่ก่อให้เกิดสิ ทธิ ใดๆ แก่ผู้
ได้รับการล้างมลทินทั้งสิ้ น
.5 การสมัครเข้ าร่ วมโครงการ
5.1ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนเป็ นผูค้ ดั เลือกครู ผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ที่มีผลงานและสนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ คนต่อวิชาต่อระดับ 1
5.2ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนให้การรับรองผลงานและประวัติของผูส้ มัครตามรายละเอียดใน ข้อ 6
5.3ส่ งหลักฐานการสมัครทั้งหมดไปยังหน่วยงานต้นสังกัดดังนี้
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (.สพฐ)
- สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (.สช)

- สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (.กศ.สน)
- สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (.กทม.สนศ)
- (.สอศ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
.6เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
ครู ผสู ้ มัครเข้าร่ วมโครงการต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่ ข้อ ที่ครบถ้วนชัดเจน 6.2- 6.1
พร้อมทั้งจัดทําใบสรุ ปรายการหลักฐานทั้งหมด มอบให้ผอู้ าํ นวยการโรงเรี ยน เพือ่ คัดเลือกและรับรอง
ซึ่ งประกอบด้วย5 ผลงาน แล้วนําส่ งต้นสังกัดในข้อ
6.1เอกสารทัว่ ไป
หนั (1)งสื อนําส่ งรายชื่อจากผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
)2ใบสมัครเข้าร่ วมโครงการครู ดีเด่นประเทศไทยซึ่ งสามารถดาวน์โหลด(ใบสมัครและ
รายละเอี ยดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ จากเว็บไซต์ http://www.ipst.ac.th/tta
)3สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(/บัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสําเนา
)4สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมรับรองสําเนา(
6.2เอกสารประกอบการพิจารณาคุณลักษณะในการคัดเลือกมี ด้าน ดังนี้ 4
ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (1)
นการจัดการเรียนการสอนวิชาทีส่ มัครด้ านความรู้ ความสามารถใ (2)
ด้ านผลงานการวิจัย (3)
ด้ านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียน(4)
6.2.1ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
(ใช้แบบประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู )
• ผูส้ มัครจะต้องขอให้ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ท่าน หัวหน 1◌้ากลุ่มสาระ ท่าน และ 1
ท่าน เป็ นผูป้ ระเมิน และส่ งแบบประเมิน 3 เพื่อนร่ วมงานในลักษณะปกปิ ด
• ในกรณี ที่หวั หน้ากลุ่มสาระเป็ นผูส้ มัคร ให้ส่งแบบประเมินจากผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน1 ท่านรองผูอ้ าํ นวยการบริ หารวิชาการ าน และเพือ่ นร่ วมงานท่ 13 ท่าน
เป็ นผูป้ ระเมินและส่ งแบบประเมินในลักษณะปกปิ ด
ด้านความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน 6.2.2
รายวิชาที่สมัคร 1 แผนการจัดการเรี ยนรู้ท่ีผา่ นการใช้แล้ว (1)1 ภาคเรี ยน และมีร่องรอย
การพัฒนาพร้อมทั้งผลงานหรื อชิ้นงานของนักเรี ยน

)2 สื่ อ (นวัตกรรมหรื อแหล่งเรี ยนรู้ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมในแผนการเรี ยนรู้ รายการ พร้อม 1
คู่มือการใช้งานหรื อรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
)3สําเนาบัตรสมาชิกสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรื อหลักฐานการสมัครเป็ นสมาชิก(
)4 (เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงถึงคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่อา้ งถึง
6.2.3 ด้านผลงานวิจยั
รายงานการวิจยั พร้อมผลการนําไปใช้(1)
)2เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง (
6.2.4 ด้านผลการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
)1 หลักฐานแสดงคุณภาพนักเรี ยนที่มีการพัฒนาในช่วง(3 ปี การศึกษาย้อนหลังจากปั จจุบนั
)2(ผลงานของนักเรี ยนที่ผสู้ มัครเป็ นที่ปรึ กษา รายการ เช่น โครงงาน หรื อการแข่งขันกิจกรรมทาง 1
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยี )STEM(
)3หลักฐานการเข้าร่ วมนําเสนอผลงานหรื อการแข่งขันของนักเรี ยน (
)4 (เกียรติบตั รหรื อวุฒิบตั รหรื อรางวัลทีไ่ ด้รับ
6.5.5 เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
.7การคัดเลือกและคณะกรรมการ
7.1 ขั้นตอนการคัดเลือกการคัดเลือกจะมีข้นั ตอนในการคัดเลือก รอบ ดังนี้ 3
(1) การคัดเลือกรอบที่ 1
คณะกรรมการของหน่วยงานต้นสังกัดจะพิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครจากรายละเอียดในหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ข้อ ตามเกณฑ์การประเมินที่กาํ หนด6.2 ถึงข้อ 6.1
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบที่ ประเภทรางวัลประเภทละไม่เกิน 12 จํานวน 1117 คน ประกอบด้วย
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (.สพฐ)
77 คน
- สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (.สช)

คน 10

- สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (.กศ.สน) คน 10
- สํานักการศึกษากรุ งเทพมหานคร (.กทม.สนศ)
- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (.สอศ)

10คน
10คน

117 คน
(2) การคัดเลือกรอบที่ 2
คณะกรรมการกลางจะพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกรอบที่ โดยประเมิน2
คุณลักษณะทุกด้าน ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด

ผูผ้ า่ นการคัดเลือกรอบที่ คน 10 ประเภทรางวัลประเภทละไม่เกิน 12 จํานวน 2
(3) การคัดเลือกรอบที่ 3
คณะกรรมการกลางจะพิจารณาจากการประเมินตามสภาพจริ งโดยการสังเกต สัมภาษณ์
ผูเ้ กี่ยวข้อง สื บเสาะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็ นประจักษ์พยานและเป็ นหลักฐานประกอบการประเมิน
คุณลักษณะด้านต่างๆ
หลังจากนั้น สรุ ปผลการคัดเลือกผูท้ ี่ได้รับรางวัลครู ดีเด่นประเทศไทยประเภทรางวัลละ คน 1
รวมจํานวน1 คน 2
คณะกรรมการ 7.2
คณะกรรมการของหน่ วยงานต้ นสั งกัด ดังนี้ (1)
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (.สพฐ)
- สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (.สช)
- สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น (.กศ.สน)
สํานักการศึกษากรุ งเ ทพมหานคร (.กทม.สนศ)
(.สอศ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา คณะกรรมการกลาง (2)ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต้นสังกัด อาจารย์มหาวิทยาลัย
นักวิชาการ สสวทและคณะกรรมการจากสมาคมครู วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ง .
(สวคท)ประเทศไทย
.8คุณลักษณะในการคัดเลือกและเกณฑ์ การประเมิน
การคั ดเลื อ กจะมี เ กณฑ์ก ารประเมิ น คุ ณ ลัก ษณะ 4 ด้า น คื อ ด้า นคุ ณธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้านความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการวิจยั ด้านผล
การพัฒนาคุ ณภาพนักเรี ยน ซึ่ งคุณลักษณะแต่ละด้าน จะประกอบ ด้วยเกณฑ์ย่อย ตัวบ่งชี้ และระดับ
คุณภาพ มีดงั ต่อไปนี้
และจรรยาบรรณวิชาชี พครู ด้ านคุณธรรม จริยธรรม 8.1
เกณฑ์ 7 การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ประกอบด้วย เกณฑ์ยอ่ ย
ดังนี้
การมีวนิ ยั 1 เกณฑ์ยอ่ ยที่
การ 2 เกณฑ์ยอ่ ยที่มีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต
การตรงต่อเวลาและอุทิศเวลา 3 เกณฑ์ยอ่ ยที่

การมีความอุตสาหะและมุ่งมัน่ 4 เกณฑ์ยอ่ ยที่
การดํารงชีวติ อย่างเหมาะสม 5 เกณฑ์ยอ่ ยที่
การมีความสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 6 เกณฑ์ยอ่ ยที่
การมีความศรัทธาในวิชาชีพ 7 เกณฑ์ยอ่ ยที่
โดยในแต่ละเกณฑ์ยอ่ ยจะมี ตัว บ่ งชี ้ และระดับคุณภาพ ดังนี้
เกณฑ์ ย่อยที่ การมีวนิ ัย 1
ตัว บ่ งชี้
ยอมรับและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 1.1
ยอมรับและปฏิบตั ิตามขนบธรรมเนียมของสังคมไทย และเป็ นแบบอย่างที่ดี 1.2
1.3มีส่วนร่ วมในการเสริ มสร้างและพัฒนาผูอ้ ่ืนให้มีขอ้ 1.2 และ 1.1
1.2 และ 1.1 เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มสร้างและพัฒนาผูอ้ ่ืนให้มีขอ้ 1.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ หรื อ 1.11.2
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 1.2 และ 1.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 1.3 และ 1.2 ,1.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ สุ จริต การมีความซื่อสั ตย์ 2
ตัว บ่ งชี้
ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต 2.1
ปฏิบตั ิงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน 2.2
รักษาผลประโยชน์ขององค์กร 2.3
เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มส 2.4ร้างและพัฒนาผูอ้ ่ืนให้มีขอ้ 2.3 และ 2.2 ,2.1
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 2.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 2.2 และ 2.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 2.3 และ 2.2 ,2.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

เกณฑ์ ย่อยที่ 3การตรงต่ อเวลาและการอุทิศเวลา
ตัว บ่ งชี้
ตรงต่อเวลาในการปฏิบตั ิงาน 3.1
ปฏิบตั ิงานได้สาํ เร็ จอย่างมีคุณภาพภายในเวลาที่กาํ หนด 3.2
อุทิศเวลาในงานที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 3.3
3.3 และ 3.2 ,3.1 เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มสร้างและพัฒนาผูอ้ ่ืนให้มีขอ้ 3.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 : เป็ นไปตามข้อ 3.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 3.2 และ 3.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 3.3 และ 3.2 ,3.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ การมีความอุตสาหะและมุ่งมั่น 4
ตัว บ่ งชี้
4.1ปฏิบตั ิงานด้วยความมุ่งมัน่ และอดทนอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบตั ิงานสําเร็ จและผลงานเป็ นที่ยอมรับ 4.2
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยพิจารณาที่การประหยัดและคุม้ ค่า 4.3
4.3 และ 4.2 ,4.1 เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มสร้างและพัฒนาให้ผอู้ ่ืนมีขอ้ 4.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 4.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 4.2 และ 4.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 4.3 และ 4.2 ,4.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ การดํารงชี วติ อย่ างเหมาะสม 5
ตัว บ่ งชี้
ละเว้นอบายมุขและสิ่ งเสพติด 5.1
ดํารงชีวิตเรี ยบง่ายเหมาะสมกับฐานะ 5.2
5.3มีเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ

เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดํารงชีวิต 5.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตาม ข้อ 4 ข้อ ใน 1
ระดับ 2: เป็ นไปตาม ข้อ 4 ข้อ ใน 2
ระดับ 3: เป็ นไปตาม ข้อ 4 ข้อ ใน 3
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ 6การมีความสามารถทํางานร่ วมกับผู้อื่น
ตัว บ่ งชี้
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นโดยยอมรับฟังและเสนอความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 6.1
ทํางานร่ วมกับทุกคนได้โดยยอมรับมติของกลุ่ม 6.2
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น 6.3
เป็ นผูน้ าํ ในการสร้างความสามัคคีและทําใ 6.4ห้เกิดการทํางานร่ วมกัน
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 6.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 6.2 และ 6.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 6.3 และ 6.2 ,6.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ การมีความศรัทธาในวิชาชี พ 7
ตัว บ่ งชี้
มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา 7.1งานเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความภาคภูมิใจและการยกย่องเชิดชูวชิ าชีพ 7.2
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นผูม้ ีความศรัทธาในวิชาชี พ 7.3
เป็ นผูน้ าํ ในการเสริ มสร้างให้ผรู ้ ่ วมงานมีความศรัทธาในวิชาชีพ 7.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ หรื อ7.17.2
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 7.2 และ 7.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 7.3 และ 7.2 ,7.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ด้ านความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 8.2
การประเมินด้านความรู ้ความสามารถของครู ผสู ้ อนวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย เกณฑ์ยอ่ ย เกณฑ์ ดังนี้ 4
เกณฑ์ยอ่ ยที่ 1 วิทยาศาสตร์ การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการ
ทางคณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี
การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการในสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อสาระการ
ออกแบบและเทคโนโลยี
เกณฑ์ยอ่ ยที่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2
เกณฑ์ยอ่ ยที่ การวัดผลและประเมิน 3ผล
เกณฑ์ยอ่ ยที่ การพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพ 4
โดยแต่ละเกณฑ์ยอ่ ยจะมี ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ ดังนี้

วทิ ยาศาสตร์
เกณฑ์ ย่อยที่ 1การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์
เกณฑ์ ย่อยที่ 1การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์

ตัว บ่ งชี้
มีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้อง 1.1
ในระดับชั้นที่สอน
มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ 1.2
ตามมาตรฐานหลักสู ตร และตัวชี้วดั
มีความรู ้ความเข้าใจกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ทาง1.3
วิทยาศาสตร์ และมีจิตวิทยาศาสตร์
1.4มีความสามารถ ความเข้าใจในหลักการบูรณาการความรู ้
ภายในกลุ่มสาระและข้ามกลุ่มสาระ และเชื่ อมโยง
ความรู ้วทิ ยาศาสตร์กบั ศาสตร์ อ่ืนหรื อเรื่ องอื่นที่อยูใ่ น
ความสนใจ นําไปใช้ในชีวติ จริ ง ที่สอดคล้องกับ
บริ บทของโรงเรี ยนและชุมชน)STEM(

ตัว บ่ งชี้
1.1มีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาคณิ ตศาสตร์ ที่ถูกต้อง
ในระดับชั้นที่สอน
มีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ 1.2
ตามมาตรฐานหลักสู ตร และตัวชี้วดั
มีความรู ้ความเข้าใจทักษะและกระบวนการทาง 1.3
คณิ ตศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดีต่อคณิ ตศาสตร์
มีความสามารถในกา 1.4รบูรณาการความรู ้ต่างๆ ทาง
คณิ ตศาสตร์ หรื อบูรณาการความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
กับศาสตร์ อื่น)STEM(

เทคโนโลยี
เกณฑ์ ย่อยที่ 1การมีความรู ้ความเข้าใจเนื้ อหาและกระบวนการ
เทคโนโลยีในสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารหรื อสาระการออกแบบและ
เทคโนโลยี
ตัว บ่ งชี้
มีความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาเทคโนโลยีที่ถูกต้อง 1.1
ในระดับชั้นที่สอน
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู้เทคโนโลยี 1.2
ตามมาตรฐานหลักสู ตร และตัวชี้วดั
1.3มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและมีเจต
คติที่ดีต่อเทคโนโลยี
มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ทาง 1.4
เทคโนโลยี และบูรณาการความรู้ทางเทคโนโลยีกบั
)ศาสตร์อื่นSTEM(

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 1 และอีก 1.1

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 1 และอีก 1.1

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 1 และอีก 1.1

U

U

U

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 2 และอีก 1.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 2 และอีก 1.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ ข้อ 3 ข้อ ใน 2 และอีก 1.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

วทิ ยาศาสตร์
เกณฑ์ ย่อยที่ 2การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

คณิตศาสตร์
เกณฑ์ ย่อยที่ 2การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

เทคโนโลยี
เกณฑ์ ย่อยที่ 2การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

ตัว บ่ งชี้
2 1.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
2 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ โดยมีลาํ ดับของ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้
2 3.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่สอดแทรก
เทคนิค/กลวิธีการสอนที่เหมาะสมในการพัฒนาการ
คิดขั้นสู ง
2 4.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง

ตัว บ่ งชี้
2 1.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ยนรู้ของหลักสู ตร
2 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โดยแสดงถึงความ
เหมาะสมของลําดับกระบวนการเรี ยนรู ้
2 3.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ทีม่ ีการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ที่เหมาะสม
2 4.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ที่ส่งเสริ มให้ผเู้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง

ตัว บ่ งชี้
2 1.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาระเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตัวชี้ วดั หรื อผลการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร
2 2.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาระเทคโนโลยีที่แสดงถึง
ความเหมาะสมของลําดับกระบวนการเรี ยนรู้
2 3.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาระเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
ทักษะและกระบวนการทางการเรี ยนรู้ที่เหมาะสม
2 4.จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้สาระเทคโนโลยีที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 2.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 2.2 และ 2.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 2.3 และ 2.2 ,2.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 2.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 2.2 และ 2.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 2.3 และ 2.2 ,2.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 2.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 2.2 และ 2.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 2.3 และ 2.2 ,2.1
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

U

U

U

เกณฑ์ ย่อยที่ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 3
ตัว บ่ งชี้
มีการวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 3.1
มีการวัดผลประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทั้งเพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและตัดสิ นผลการ 3.2
เรี ยนรู ้ดว้ ยเคร◌ื◌่องมือและวิธีการที่เหมาะสม
มีการวัดผลประเมินผลหลายมิติอย่างเหมาะสม 3.3
รุ งและพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้นําผลการประเมินมาปรับป 3.4
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 3.1
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 3.2 และ 3.1
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ และ 3.2 ,3.11 ข้อใน หรื อ 3.33.4
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ
เกณฑ์ ย่อยที่ การพัฒนาตนเองในงานวิชาชี พ4
ตัว บ่ งชี้
เข้ารับการอบรม หรื อร่ วมประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนา 4.1
ตนเองอย่างต่อเนื่องโดยนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน
4.2 ศึกษาค้นคว้าริ เริ่ มสร้างสรรค์กิจกรรมสื่ อและกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนและงาน
ในวิชาชีพ
3 นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และร่ วมกิจกรรมของสมาคมอย่างน้อยปี ละเป็ 4.3
ครั้ง ย้อนหลัง3 ปี
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาตนเองในงานวิชาชีพโดยมีเ 4.4พือ่ นครู เห็นคุณค่าและร่ วม
ปฏิบตั ิ
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 4 1.หรื อ ข้อ 4.2
ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 4 1.และ ข้อ 42.
ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ 4 ,1.4 2.และ 4 3.
ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ด้ านการวิจัย 8.3
การประเมินด้านผลงานวิจยั ของครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ หรื อเทคโนโลยีมีตวั
บ่งชี้ และระดับคุณภาพ ดังนี้
ตัว บ่ งชี้

2 มีการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนเพื่อศึกษาปั ญหาและแก้ปัญหา ในการจัดการเรี ยนรู ้อย่างน้อย 1.1
เรื่ อง
1.2มีนวัตกรรมที่เป็ นต้นแบบการจัดการเรี ยนรู้อย่างน้อย เรื่ อง 1
โดยมี นวัตกรรมด้านการจัดการเรี ยนรู้ไปใช้พฒั นาผูเ้ รี ยนได้จริ ง/มีการนําผลงานวิจยั 1.3
หลักฐานเชิงประจักษ์
เป็ นผูน้ าํ ในการทํางานวิจยั หรื อสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนเพื่ออบรมครู ให้ทาํ งาน 1.4
ดังกล่าว
ระดับคุณภาพ
1 ระดับ: เป็ นไปตามข้อ 1.2 หรื อ 1.1
2 ระดับ: เป็ นไปตามข้อ 1.2 และ 1.1
3 ระดับ: เป็ นไปตามข้อ 1.3 และ 1.2 ,1.1
4 ระดับ: เป็ นไปตามทุกข้อ
8.4 ด้ านผลการพัฒนาของนักเรียน

การประเมินด้านผลพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนของครู ผสู ้ อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
หรื อเทคโนโลยี มีตวั บ่งชี้ และระดับคุณภาพ ดังนี้

วทิ ยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

U

เทคโนโลยี

U

U

เกณฑ์ ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน

เกณฑ์ ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน

เกณฑ์ ผลการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน

ตัว บ่ งชี้

ตัว บ่ งชี้

ตัว บ่ งชี้

1.นักเรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ที่สูงขึ้น

1 นักเรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่สูงขึ้น .

.1นักเรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนรู้ที่สูงขึ้น

2. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์

2. นักเรี ยนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์

2.นักเรี ยนมีเจตคติทีด่ ีต่อเทคโนโลยี

3ส่ งเสริ มนักเรี ยนพัฒนากระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ .

3ส่ งเสริ มนักเรี ยนในการพัฒนาทั .กษะกระบวนการคิด

3. ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้มีการพัฒนาความคิดวิเคราะห์

จนเกิดชิ้นงาน และความคิดขั้นสู ง/โครงงาน/การวิจยั

วิเคราะห์ และแก้ปัญหาจนเกิดชิ้นงาน/โครงงาน/การ

อย่างมีระบบจนเกิดชิ้นงาน/โครงงาน/การวิจยั ได้

ได้อย่างมีคุณภาพ)STEM(

วิจยั ได้)STEM(

)STEM(

4 .ส่ งเสริ มและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ 4ส่ งเสริ มและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยนให้ . 4.ส่ งเสริ มและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
นําเสนอผลงานทางวิชาการ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรม
นําเสนอผลงานทางวิชาการ หรื อเข้าร่ วมกิจกรรม
ให้นาํ เสนอผลงานทางวิชาการ หรื อเข้าร่ วม
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
ข้องกับคณิ ตศาสตร์ วิชาการที่เกี่ยว
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1

ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1

ระดับ 1: เป็ นไปตามข้อ 1

ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 4และ 2,3 ข้อในข้อ 1 และ 1

ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 4 และ 2,3 ข้อในข้อ 1 และ 1

ระดับ 2: เป็ นไปตามข้อ 4 และ 2,3 ข้อในข้อ 1 และ 1

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ และ1 2ข้อในข้อ4 และ 2,3

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ และ 1 2 ข้อในข้อ 4 และ 2,3

ระดับ 3: เป็ นไปตามข้อ และ 1 2 ข้อในข้อ 4 และ 2,3

ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

ระดับ 4: เป็ นไปตามทุกข้อ

9การตัดสิ นผลการคัดเลือก .
เกณฑ์การตัดสิ น
ผูท้ ่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลครู ดีเด่นประเทศไทยจะต้องได้คะแนนผลการประเมินรวมไม่ ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 85 และผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้
ด้ านที่
คุณลักษณะ
1 คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2 ความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการ
สอน
3 การวิจยั
4 การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน

นํา้ หนัก
20
50
10
20

- ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการในแต่ละรอบให้ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
ในกรณี ที่พิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลมีคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะที่ถูก
บิดเบือน ไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อมีการกระทําใด ๆ ที่เป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ หรื อทุจริ ตผิดกฎหมาย สสวท .
ขอตัดสิ ทธิ์ ในการรับรางวัลของบุคคลนั้น หรื อขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกล◌ับคืน

ฉบับร่ าง
การให้รางวัล ผูป้ ฏิบตั ิงานสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านสะเต็มศึกษา
ประจําปี 2557-2561
ผูบ้ ริ หาร/นักเรี ยนผูช้ ่วยครู / ครู พี่เลี้ยงวิชาการ / ศึกษานิ เทศก์/และผูม้ ีอุปการคุณ
....................................................................................
หลักการและเหตุผล
การดําเนินงาน การจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นสะเต็มศึกษา จะประสบผลสําเร็ จได้ จําเป็ นต้องมีเครื อข่าย
ส่ งเสริ มและสนับสนุน ทุกระดับ จาก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สู่ ครู ผสู ้ อน นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ และหรื อผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ให้การช่วยเหลือสถานศึกษา เครื อข่ายบุคลากรเหล่านี้ สสวท
เห็นควร ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ ให้เป็ นเครื อข่ายสะเต็มศึกษา อย่างเป็ นทางการ เพราะเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญอันจะ
ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษา สสวท จึงเห็นควรให้มีการมอบเข็มที่ระลึก สะเต็มศึกษา และเกียรติบตั ร เพือ่ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติให้เป็ นแบบอย่าง ในท้องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1. เพือ่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ และหรื อผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น
2.2. เพือ่ ส่ งเสริ มและสนับสนุน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ และหรื อผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ได้ปฏิบตั ิตนเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ประเภทรางวัล
รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบตั รสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา แก่ ผูบ้ ริ หาร นักเรี ยนผูช้ ่วยครู / ครู พ่ ี
เลี้ยงวิชาการ / ศึกษานิเทศก์ /ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่เข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา
จํานวนรางวัล จํานวน 1,000 รางวัล/ปี
ผูส้ ่ งรายชื่อ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สามารถส่ งชื่อ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน และเข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา โดย
ผ่านความ เห็นชอบของผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา

หลักเกณฑ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่
ช่วยเหลือโรงเรี ยน และเข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา
1.เข็มสะเต็มศึกษา
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา
และยินดี ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป พร้อมส่ งรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
2. เข็มเงิน สะเต็มศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา
ต่อเนื่อง 1-4 ปี พร้อมมีรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
3. เข็มทอง สะเต็มศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่ช่วยเหลือโรงเรี ยน ลงนามในความร่ วมมือเข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา
ต่อเนื่อง 5-10 ปี พร้อมมีรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คุณสมบัติ
คุณสมบัติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา นักเรี ยนผูช้ ่วยครู ครู พี่เลี้ยงวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และ
ผูป้ ระกอบการในท้องถิ่น ที่สมควรได้รับเข็มเชิ ดชูก้ ียรติ สะเต็มศึกษา ต้องเป็ นบุคลากรที่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา ผูอ้ าํ นวยการเขตพื้นที่การศึกษา เห็นชอบ และมีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่แสดง่า
บุคลากรเหล่านั้น ได้ให้การส่ งเสริ ม และสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรี ยน และได้ลงนามในความร่ วมมือ
เข้าร่ วมโครงการ สะเต็มศึกษา อย่างต่อเนื่อง

การใช้ ICT เพื่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา

หัวข้อที่จะกล่าวถึง
• การบูรณาการความรู้ STEM การสร้างทักษะ
• เทคโนโลยี ความท้าทายที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ใหม่
• Flipped model : เทคโนโลยีใหม่ รูปแบบการเรียนรู้กลับด้าน
• การเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่ ไอซีทีช่วยบูรณาการ

ยืน ภู่วรวรรณ

• การบูรณาการ เรียนรู้ ทักษะสําคัญ STEM และรูปแบบใหม่

yuen@ku.ac.th
ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบูรณาการ

ใช้เฉพาะสําหรับประกอบการบรรยายที่สสวท
วันที่ 29 เมษายน 2557

การศึกษา
การเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ด้วยนวัตกรรมของเทคโนโลยีเกิดใหม่
ต้องตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
แบบมีพลวัตด้านการศึกษา
การศึกษาต้องปรับตัวเองโดยเร็ว
ภาพ: จากอินเทอร์เน็ต

• การเรียนรู้อย่างสนุก (Gamification) การจัดกิจกรรม

• อนาคต การเผชิญหน้ากับนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสังคม

ผลการทดสอบความรู้ของนักเรียน
ไทยที่ผ่านมา

การศึกษาไทยแกว่งไปมาตามแฟชั่น

แต่การศึกษาไทยมีปัญหา
มุ่งแต่สร้างโรงเรียนให้เป็น world class
ทํางานตามตัวชี้วัด สอนตามหลักสูตร
มุ่งที่จะจัดลําดับ เน้นลําดับสูงขึ้น
ภาพรวมมีครูเป็นจํานวนมาก สอนตาม
หลักสูตร เน้นเนื้อหา ขาดการเน้นที่
กระบวนการ และทักษะ
• สร้างอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก
มากไป
• More technology เน้นเทคโนโลยี
•
•
•
•

มีการลงทุนเป็นจํานวนมหาศาล

การศึกษาแบบ PBL บูรณาการหลายวิชาเข้าด้วยกัน
ปัญหาอยู่ที่กระบวนการของการเรียน

5

6

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

จาก STEM สู่ STEAM แฟชั่นต่อไป

กระบวนการเรียนรู้ในชีวิตจริงมีมากกว่า STEAM

http://www.studioriley.com/learning-from-stem-to-steam/

http://cubiccreative.org/creativecamp9/

7

8
ภาพจาก cubiccreative.org

การบูรณาการเพื่อทักษะในหลายมิติ
• ตัวอย่างค่ายเยาวชน Cubic Creative Camp
10
• http://cubiccreative.org/creativecamp10/
https://www.facebook.com/cubiccreative

การแสวงหาความรู้ ยุคใหม่?
Knowledge Graph ภายใต้
ทฤษฎีการเรียนรู้ Connectivism
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร อยู่ภายนอกตัว
ตน มากกว่าเก็บไว้ที่สมอง ผู้คนสมัย
ใหม่เลยไม่จดจําเพราะค้นหาข้อมูลง่าย
ความรู้อยู่กลับด้าน !!!

9
ภาพ:จากgoogle

ผู้คนดูวิดีโอบนคลาวด์ ยูทูป มากกว่าดูทีวีแล้ว

ความท้าทายของการใช้สื่อการศึกษารูปแบบใหม่ที่เลือกสรรค์ได้
การเรียนรู้ทําได้ไม่ต้องพึ่งโรงเรียน การเรียนรู้อยู่บนก้อนเมฆ กลับด้านจากเมื่อก่อน

นวัตกรรมใหม่ ทําให้เกิดการกลับทิศ

เดิมเก็บข้อมูลที่ตัว แต่เทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
แท็บเบล็ต สมาร์ทโฟน ทําให้การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวกลับทิศอยู่บนคลาวด์

การกลับด้านของธุรกิจบันเทิง สื่อ เพลง
อันเนื่องมาจากสื่อบนกลุ่มเมฆ
เมื่อฟังเพลงอยากจ่ายเงินไหม

แล้วเรียนหนังสืออยากจ่ายเงินไหม

การตีพิมพ์บทความวิชาการ งาน
วิจัย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การกลับด้านของสื่อสิ่งพิมพ์
เมื่อมีสื่อบนคลาวด์แบบโอเพ็นแอกเซส

ผู้อ่านต้องจ่ายเงินซื้อ
ห้องสมุดซื้อฐานข้อมูล

ผู้ตีพิมพ์ต้องจ่ายเงิน

เมื่อก่อนขายเทปขายซีดีได้
เดี๋ยวนี้ฟังเพลงจากบนคลาวด์

เทคโนโลยีทําให้ความคิดกลับด้าน

การศึกษากลับด้านมานานแล้ว
แต่พี่ไทยยังไม่ยอมกลับด้าน
ต้องกลับด้านเปลี่ยนจาก การสอน
เป็นการเรียน การแสวงหาความรู้

โลกก้าวหน้า ดูออนไลน์จากเรื่อง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น วิถีชีวิตที่กลับด้าน

เทคโนโลยีอุบัติใหม่ทําให้ก้าวสู่
Learning 2.0
เรียนหนังสือที่บ้าน

18

รูปแบบกลับทิศ Flipped model
การ Flip อยู่ที่กระบวนการ
ไม่ใช่อยู่ที่เทคโนโลยี

ทําการบ้านที่โรงเรียน

ภาพจาก:http://www.edudemic.com/tag/flippedclassroom/

เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่สามารถ
แก้ปัญหาการศึกษาได้ ต้องให้ความ
สําคัญของกระบวนการมากกว่า
ภาพจาก : www.nationmultimedia.com

ห้องเรียนกลับด้าน
•
•
•
•
•
•

ไม่ใช่แค่ออนไลน์ เรียนที่บ้าน
ไม่ใช่แค่การทําคลิปแทนครู

แต่การกลับด้านหมายถึง
•

ให้ครูมีเวลา เชื่อมต่อ
สัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น

•

สร้างสิ่งแวดล้อมให้
นักเรียนอยากเรียน และมี
ความต้องการเรียน

•
•

ใช้เทคโนโลยีช่วย

•

เป็นกระบวนการแสวงหา
ความรู้และผู้เรียนรู้วิธีการ
เรียน

ไม่ใช่ออนไลน์คลาส
ไม่ใช่ให้เรียนอย่างไม่
โครงสร้าง เรียนแบบสะเปะสะ
ปะ
ไม่ใช่ให้เรียนตามลําพัง
ไม่ใช่ให้นักเรียนเรียนทั้งคลอส
เป็นแบบออนไลน์

ที่มา : http://blogs.stern.nyu.edu/learnED/?p=102

ให้นักเรียนมีความสนุกกับ
การเรียนรู้

แรงกดดัน
ทําให้ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายกับ

Computational Knowledge Engine
เครื่องมือแสวงหาความรู้

การศึกษาสมัยสมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมของ
เทคโนโลยีอุบัติใหม่
การศึกษาต้องตอบโจทย์
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
มีพลวัตที่ทําให้เปลี่ยนวิธี

ต้องปรับตัวเองโดยเร็ว
ภาพ: จากอินเทอร์เน็ต

ความท้าทายสู่กระบวนการเรียนรู้
Education 2.0
Education 2.0 ต้องคํานึงถึงเรื่องต่อไปนี้:
• การศึกษาที่จัดขึ้นเฉพาะบุคคล (individual person)
• ต้องนําจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (bring the best in
one’s talents)
• ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว
(information climates)
• ความรู้จะไม่มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้ไม่เป็น (knowledge is
useless without application)
• ต้องเข้ากันได้กับระบบเดิม (at least partially compatible with
the old system)
• ต้องต้นทุนต่ํา (cost effective)
• ต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ เช่นเรื่อง
การเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา สาธารณสุข
23
ที่มา:http://cubiccreative.org/blog/

ต้องก้าวสู่รูปแบบการเรียนรู้ใหม่
-Curriculum difficult to
Update.
-Outdated.
-Stuck with reading.
-Cannot express ideas.

การเรียนรู้จากปัญหา และความท้าทาย แข่งขัน
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ตัวอย่างกิจกรรม Digital on Tour
พฤษภาคม 2555 - กันยายน 2555

ตัวอย่างการเรียนรู้ - eXceed
camp #8
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ความท้าทายของการเรียนออนไลน์
รูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทาย
• แนวคิดเกี่ยวกับทฎษฎีการเรียนรู้ใหม่

Connectivism : Learning Theory

Connectivism Learning Theory

•

รูปแบบการเรียนแบบ Cloud learning,
Outcome Based Education, การใช้
Open Education Resources, Social
learning etc.

•
•

การจัดการศึกษาแบบ MOOC
การใช้ Gamification ในรูปแบบการ
เรียนสมัยใหม่

•

Connectivism : Learning Theory
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานมาจาก ความรู้ที่มีอยู่บนโลกมากกว่าที่
อยู่ในหัว สมอง ของแต่ละคน

Cloud learning model รูปแบบการเรียนรู้
ผ่านเครือข่ายเสมือนจริง (Virtual network)

•

การเรียนรู้ผ่านการเชื่อมโยงของ
โหนดสารสนเทศ

•

การเรียนผ่านการแนะนํา และ
แสวงหาความรู้ด้วยการเชื่อมต่อ
องค์ความรู้

การทําให้มีการเชื่อมอยู่ของโหนดข้อมูลสารสนเทศ ทําให้มีการ
เรียนรู้แบบต่อเนื่องได้

•

•

การรับรู้ด้วยการเชื่อมต่อของ fields, ideas และ concepts คือ
แก่นของทักษะ

การใช้วิธีการสื่อสารผ่านทางเครือ
ข่ายเสมือนจริง

•

•

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีใช้ Learning activities

เป็นแนวคิดของการใช้ Social
Learning network

•
•
•
•
•

การเรียนรู้ และองค์ความรู้ มีความหลากหลาย และ มากล้น
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงของโหนดสารสนเทศ
การเรียนรู้อาจเกิดขึ้นได้จากเครื่องมือ เครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์
การเรียนรู้มีอะไรมากกว่าการรู้

ภาพจาก : http://community.eldis.org/

รูบแบบการเรียนแบบ Outcome
base education
•
•

บนพื้นฐานที่ทุกคนไม่ต้องเรียนเหมือนกัน

•

สร้างความสนใจ และอยากเรียน เรียนอย่าง
สนุกมีความสุข

•

เน้นการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การวัดผลไม่ได้มาจากข้อสอบเดียวกัน หรือมุ่ง
จัดลําดับคน

Open Educational Resources :
แหล่งใหญ่บนคลาวด์
OER นิยามจาก OECD วัสดุดิจิตอลที่ให้ใช้ได้ฟรี สําหรับนักการศึกษา
ครู นักเรียน ประชาชนทั่วไป เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือจะนํามาใช้ใน
การเรียน การสอน การวิจัย

ภาพจาก : wikipedia.org

ข้อมูล เนื้อหา ความรู้ ที่เปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนรู้

ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ เนื้อหา มีอยู่ภายนอกตัว มากกว่าที่จะมาเก็บใน
สมอง การเรียกค้นหาทําได้ง่ายและเร็ว
ภาพจาก Google

ทําไมต้องใช้
เทคโนโลยี

•

A massive open online course
(MOOC) หนทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

•
•

บริบทการเรียนรู้แบบ Social Learning

•

การศึกษาในบรรยากาศดิจิตอลคลาวด์

เปิด Online Course โดยรองรับผู้เรียน
ออนไลน์จํานวนมาก ต้นทุนต่ํา

ที่มา : การศึกษาในยุคดิจิตอล
การนําเสนอจากคิวบิกครีเอทีฟ

ความท้าทายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้
สนุกอย่างเกม

Gamification for Education

ยุคใหม่กับการจัดการศึกษาให้สนุกอย่างเกม

Fun factors
-Movement
-Challenge
-Curiously
-Humor
-Social
-Rewarding

การจัดการเรียนรู้ให้สนุกอย่างเกม

การออกแบบการเรียนของนักเรียน
ให้สนุกอย่างเกม

รู้จักกับชิ้นส่วนในเกมที่เด็กและเยาวชนเล่น

กรณีศึกษา

การจัดกิจกรรมเพื่อทักษะการเรียนรู้ในสี่มิติ - ชีวิต การแก้ปัญหา
ความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ตัวอย่างการใช้คลาวด์และออนไลน์
ของกิจกรรมในค่ายเยาวชน

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้
ที่สนุกมากแบบ PBLที่มากกว่า
STEM
• เป้าหมายให้เกิดทักษะที่สําคัญ ชีวิต การแก้
ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์
• ความสนุก ก่อให้เกิดความประทับใจ
• ความประทับใจก่อให้เกิดการจดจําทักษะ
กระบวนการ
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• ยิ่งประทับใจมาก ยิ่งจดจําและเรียนรู้ทักษะมาก
44
และแน่นนาน
ตัวอย่างจาก http://cubiccreative.org

จากการเรียนแบบบูรณาการเน้นความ
สนุกพบว่า

การสร้างทักษะมีความสําคัญ

• กิจกรรมที่จัดหากเว้นระยะเวลา เช่นค่ายทุกวันเสาร์
หรือไปเช้าเย็นกลับ เมื่อเสร็จกิจกรรมหนึ่งๆ ผู้ร่วมมี
ความประทับใจ หากทิ้งช่วง แล้วมาเริ่มกิจกรรม
ใหม่ ระดับความประทับใจต้องเริ่มใหม่
• กิจกรรมที่จัดต่อเนื่อง ค่ายที่พักแรม สามารถสร้าง
ระดับความประทับใจให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
• กิจกรรมที่เชื่อมโยงต่อเนื่องมีผลต่อการสร้างระดับ
ความประทับใจ
45

กรณีศึกษาการเรียน
การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
และการโปรแกรมหุ่นยนต์
กับ STEM ศึกษา

ที่มา:http://cubiccreative.org/next/

โจทย์คําถาม ทําไมต้องใช้หุ่นยนต์
1. ทําไมต้องสอนไมโครคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์กับ
การโปรแกรมสั่งงาน
2. หลักสูตรการเรียนการสอนหุ่นยนต์และการโปรแกรม
3. วิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอน
4. การประยุกต์ทางด้านการเรียนการสอน เช่น การบู
รณาการกับวิชาอื่น

ทําไมต้องสอนการเขียนโปรแกรม
• การสร้างทักษะ การเรียนรู้ให้สมบูรณ์
– ความคิดริเริ่ม (Creative)
– ความคิดเป็นระบบ (Systematic)
– มีเหตุมีผล (Logical idea)
– ทํางานร่วมกันได้ (Teamwork)

ปรัชญาการเรียนรู้จากการเขียนโปรแกรม
• เรียนรู้และสนใจในขบวนการทางความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
• ส่งเสริมจินตนาการ สร้างสรร
• พัฒนาความคิดริเริ่ม
• ทํางานเป็นระบบ
• มีความสามารถในการแก้ปัญหา รู้จักใช้เหตุผล
• มีความประทับใจ ใฝ่เรียนรู้
• แสวงหาและสร้างกิจกรรมการทํางานร่วมกัน

การเขียนโปรแกรม
ช่วยสร้างความคิดเชิงการแก้ปัญหา
• เรขาคณิตของเต่า
(ภาษาโลโก)
• สร้างรูปธรรมความคิด (ห้องปฏิบัติ
การคณิตศาสตร์)
• สร้างจินตนาการ
(System building)

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาโลโก
เริ่มจากคําสั่งพื้นฐาน (Primitive)
FORWARD
BACK
RIGHT
LEFT

X
X
Y
Y

เดินตรงพร้อมจากเส้น ระยะทาง x หน่วย
เดินถอยหลังพร้อมลากเส้นระยะทาง x หน่วย
หันขวาด้วยมุม Y หน่วย
หันซ้ายด้วยมุม Y หน่วย

คําสั่งมาเขียนลําดับการทํางานเรียกว่าโปรแกรม
FORWARD
RIGHT
FORWARD
LEFT
FORWARD

10
90
5
10
10

5

สิ้นสุด
10

10

TO BOX :N
FORWARD : N
RIGHT 90
FORWARD : N
RIGHT 90
FORWARD : N
RIGHT 90
FORWARD : N
RIGHT 90
END

BOX 10

เริ่มต้น

ความคิดเป็นระบบ เช่น

ง่ายขึ้นใช้คําสั่งควบคุม
เช่น ทําซ้ํา วนรอบ ตรวจสอบ เงื่อนไข เช่น
TO BOX : N
REPEAT 4 [FORWARD :N RIGHT 90]
END
TO CIRCLE : N
REPEAT 360 [FORWARD :N RIGHT 1]
END
BOX 15

สร้างเป็นคําสั่งใหม่ จาก คําสั่งเดิม

CIRCLE 1

• ลากเส้นตรง
• ลากเส้นสลับเลี้ยวมุม
• ลากเส้น 1 หน่วย เลี้ยว 1 องศา
• ทําซ้ํา 360 ครั้ง ได้วงกลม

การเรียนคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา

ลองผิดลองถูก

ส่วนโค้ง

ได้นก

• ประถม :- ท้าทายการค้นหา และเรียนรู้
สนุก เพลิดเพลิน
• มัธยม :- สร้างความคิดเป็นระบบ
สร้างสรรงาน ความคิดเป็นระบบ

ได้ใบไม้

สร้างดอกไม้จากส่วนโค้ง

ตัวอย่างทางโปรแกรมสั่งหุ่นยนต์
มอเตอร์ B
ล้อ B
ตัวอย่างการสอนเขียนโปรแกรม
การเรียนรู้จากคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

มอเตอร์ A
ล้อ A

คําสั่งพื้นฐาน (primitive command)
a, b, ab,
on off
onfor x
thisway,
thatway

เลือกให้มอเตอร์ a หรือ b
ทํางาน
ให้มอเตอร์ on หรือ off
ให้มอเตอร์ on เป็นระยะเวลา
x หน่วย
บอกทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์

ถ้าต้องการสร้างคําสั่งใหม่อีก
TO BOX :N
REPEAT 4 [FORWARD :N RIGHT 90]
END

นําคําสั่งพื้นฐานมาเขียนโปรแกรม เพื่อสร้างคําสั่งใหม่
GLOBAL [N]
TO FORWARD :N
ab, thisway onfor :N
END
TO BACKWARD :N
ab, thatway onfor :N
END
TO RIGHT :N
b, off a, thisway onfor :N
END
TO LEFT
a, off b, thisway onfor :N
END

เรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์
(Interactive Learning)
 นักเรียนเรียนด้วยตนเอง
 การสื่อสารสองทาง
นักเรียน

- นักเรียน

นักเรียน

- อาจารย์

etc.

การเรียนรู้ร่วมกัน


เป็นการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม



ช่วยกันเป็นทีม



มุ่งความสําเร็จร่วมกัน



บทบาทของครู นักเรียนเปลี่ยนไป มี IT ช่วย

การเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมแบบ
บูรณาการ
• สามารถนําไปประยุกต์เข้ากับวิชาอื่น
• สร้างกิจกรรมการเรียนเป็นทีม
• สร้างโครงงานแบบเปิดความคิด
• สร้างโจทย์เพื่อเสนอแนวคิดที่ต่างกัน
• สร้างกิจกรรมแบบเกมและการท้าทาย

โครงงานเรื่องเครื่องฟักไข่

โครงงานเรื่องเครื่องฟักไข่ (ต่อ)
อุปกรณ์
- Motor ฟักไข่, หลอดไฟ 100 Watt
- พัดลมดูดอากาศ
- Relay, Switch Sensor
- กล่องสมองกล

โครงงานเรื่องเครื่องฟักไข่ (ต่อ)
บูรณาการกับวิชา
- วิชาเกษตรกรรม

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องยาก
• มีภาษาให้เลือกหลากหลาย

- วิชาฟิสิกส์

• มีเทคโนโลยีราคาถูก โดยเฉพาะจําพวกไมโคร
คอนโทรลเลอร์

- วิชาชีววิทยา

• มีการบูรณาการกับเรื่องต่างๆได้มาก

- วิชาคอมพิวเตอร์

• เรียนรู้เข้าใจได้ง่าย เข้ากับความคิดคนรุ่นใหม่

- วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

• สร้างแนวคิดและจินตนาการได้มาก

- วิชาคหกรรม

การบูรณาการสร้างสรรกับงานกระบวนการเรียนรู้
•
•
•
•
•

ต้องการให้วิชาคอมพิวเตอร์บูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ

ต้องการให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมกัน
ต้องการให้เกิดการคิดเป็น ทําเป็น
ต้องการความท้าทาย สนุกสนาน อยากเรียนรู้
ต้องการให้มีบรรยากาศแห่งการแสวงหาความรู้
กระตือรือร้นในการเรียนรู้
• ต้องการสร้างประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้

การพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

สิบปากพูด ไม่เท่าตาเห็น
สิบตาเห็น ไม่เท่าลงมือทํา

ไมโครคอนโทรลเลอร์

อุปกรณ์อินพุต Sensor แบบต่าง ๆ

ibox

ชิพ
mindstorm box

• ตรวจวัดอุณหภูมิ
• ตรวจวัดปริมาณทางไฟฟ้า
กระแส แรงดัน
ค่าความต้องการ
• ตรวจวัดแรง
• ตรวจวัดสนามแม่เหล็ก
• ตรวจวัดแสง
• ตรวจวัดเสียง
• ตรวจวัดความเป็นกรดด่าง
• ตรวจวัดการสัมผัส

กฎการเคลื่อนที่ Newton

การทดลองฟิสิกส์กับกล่องสมองกล
1. การหาแรงโน้มถ่วง
2. การหาและตรวจวัดอุณหภูมิ

N= Mg cos θ

7. การนับคาบของการแกว่ง
8. การวัดแรงตึงในเส้นเชือก

3. การหาสนามแม่เหล็ก , ไฟฟ้า

9. เคลื่อนที่แนวดิ่ง

4. การหาความเข้มของแสง , เสียง

10.ความร้อน

5. การหาความเร็ว และความเร่ง

11.แรงดัน

6. การนับความถี่บีตส์

12.วัดอัตราเร็ว, อัตราเร่ง
13.การคงตัวพลังงาน

m
ราง
ไม้

A
B

(ส่ง)
infrared
θ (รับ) Photo
transister

Mg sin θ

(ส่ง)
infrared

(รับ) Photo
transister

θ

Mg

f = µN
Mg cos θ

LCD

P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
33
mg

SciBox
Sens Sens Sens Sens Sens Sens Sens Sens
or7 or or5 or4 or3 or2 or1 or0
6

อ. สมประสงค์ ทองชมภู โรงเรียนศรีบุณยานนท์
อ. ชยการ
คิรีรัตน์
โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม

ตัวอย่างกฎการเคลื่อนที่ Newton

การต่อตัวต้านทาน
+
-


R2 



R1 

สวิตซ์เปิดปิด

Attenuator
แผงวงจรหลัก
SCi-Box
BasicStamp

แผงแสดงผล
SLCD




Resistance
Sensor

 +

ลังถ่านขนาด

 - 4.5 โวลต์

อ.นิพนธ์ สมัครค้า
อ.ลัดดา บูรพากูล
อ.ศิรินันท์ จุลกาญจน์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย niphons43@hotmail.com
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
burapakul@hotmail.com
โรงเรียนเลยพิทยาคม
sjunlakarn@chaiyo.com

เครื่องตรวจจับความเร็ว

ตัวอย่างการต่อตัวต้านทาน

Potentiometer
Com.port
Comparater

P7
P6
P5
SLCD

Sci.bo
x

P4
P3
P2
P1
P0

LED

Photo

ทิศทาง
การ
เคลื่อนที่
ของวัตถุ
LED
Comparater

นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์
นายวราพงศ์ ประเสริฐสังข์

(ข
)

Potentiometer

(แผนภาพการติดตั้งอุปกรณ์ การวัด
ความเร็วของวัตถุ)

(ก)

Photo

ตัวอย่างเครื่องตรวจจับความเร็ว

Trigonometry
แนวคิดการประยุกต์การบูรณาการทาง
คณิตศาสตร์

เครื่องวัดความสูงอัตโนมัติ

เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

Switch1

TemperatureSenser
TEMPERATURE

0

นายจิตรกร ปันทราช
นายสุนทร เชิดเพชรรัตน์

สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี

อ. ศักดา วุ้นศิริ
อ. จันทร์ศรี ประดิษฐ์

P
P
2
P
1
0

SW21

Switch2

LCD
LCD

ตัวอย่างเครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ

ผลการบันทึกข้อมูล

โครงงานวัดปริมาณคาร์บอนของเขม่าควัน

Carbonmonoxide
LCD

แนวคิดการประยุกต์
การบูรณาการทางเคมีและชีววิทยา

รางวาง
sensor

นายสมศักดิ์ ด้วงอิ่ม
นางสาววิลาวัณย์ เมศร์ศิริตระกูล

ตัวอย่างเขม่า
ควัน

การศึกษาความเข้มแสง
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

การศึกษาความเข้มแสง
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นถั่ว

Relay Switch
(P8) บน ชุด
กล่องสมองกล
SCi-BOX

ชุดกล่องสมองกล
SCi-BOX

Sensor0

Sensor1

Light Sensor
(ห้อง2)

P06

Switch
LCD

P07

การประยุกต์เครื่องวัดความชื้น
เพื่อใช้ในการรดน้ําอัตโนมัติ

เครื่องวัดความชื้น
Moter

SLCD

p0
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
p8

1

2

Motor

B A

S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

Temperature sensor 0 ,
1

3

Switch

ต่อสาย AC Adaptor

ต่อ Port อนุกรมคอม 1

วงล้ออัศวิน

ตัวอย่างตารางความชื้นสัมพัทธ์
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง ๐C

1014

1519

94

95

96

96

97

97

97

1.0

89

90

62

93

93

94

94

1.5

83

86

88

89

90

91

91

2.0

77

81

83

85

86

88

89

2.5

72

76

80

82

83

85

86

3.0

67

72

75

78

78

80

83

3.5

61

67

72

75

77

79

81

4.0

56

63

68

71

74

76

78

ผลต่างอุณหภูมิ
0.5

๐C

20-24 25-29 30-34 35-39

40-44

4.5

51

58

64

68

71

73

76

5.0

46

54

60

62

68

71

73

6

36

46

53

57

62

65

68

หลักการทํางาน(1/2)
วงล้อ

กล่องสมองกล

แผงแสดงผล LCD
SCi-BOX
Infrared LED + IR Reciever
เจาะช่องแสงลอดผ่าน

อ. องอาจ พรมประไพ
อ. มนตรี โคตรคันทา

หลักการทํางาน(2/2)

แผงแสดงผล LCD

SCi-BOX

Round : 0000.00 m
IR Module

นับรอบ

คํานวณระยะทาง

แสดงผล

SCi-BOX

Infrared LED

เครื่องปิดเปิดประตูอัตโนมัติ

ตัวอย่างเครื่องวัดระยะทาง

Sci_Box

p7

Sound

p4

Infrared
receiver

p2

Infrared
receiver

p0

Infrared
LED

A B

Lamp

Motor

เครื่องปิดเปิดประตูอัตโนมัติ

วงจรนับจํานวนคน
และเปิด – ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ

นายชนารัตน์ คําอ่อน โรงเรียนระยองวิทยาคม
นางอัจฉรา รัตนวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

วงจรนับจํานวนคน และเปิด – ปิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

โครงงาน จุ๊ จุ๊…เราจะคอยดูแลคุณ

วงจรนับจํานวนคน และเปิด – ปิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

โครงงาน ไฟ…ตัด…ไฟ

โครงงาน ไฟ…ตัด…ไฟ

เครื่องวัดความเข้มของแสง
DC
1.LIGHT
SENSOR

ต่อ PORT COM1
6.LAMP
5.SLCD

2.LIGHT REFLECTION
SENSOR

3.COMPARAT
OR

4.SCi-BOX

ห้องนอนปิด-เปิดไฟ อัตโนมัติ

เครื่องวัดความเข้มของแสง

sensor ตรวจจับเสียง
Port 1 ( analog )
ปลั๊กไฟบ้าน
ประตู

หลอดไฟ
Sensor แสง

สวิตช์
สายไฟฟ้า

เตียงนอน
Port 0

Port 4 (digital)

รีเลย์สวิตช์ ควบคุมระบบไฟ แสงสว่าง

นายวุฒิพร วิทยเดช
นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร

ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
ร.ร.กนกศิลป์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์

จริงหรือที่ Tablet PC จะสร้างเด็กดี เด็กเก่ง ?

สรุป
ความท้าทายกับการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้

117

แทบเบล็ตอย่างเดียว ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มา
แก้ปัญหาการศึกษาได้

ยินดีครับ
หากมีคําถาม

การหาวิธีการสอนใหม่ๆให้ครู มีความสําคัญ
น้อยกว่าการหาวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ต้องเข้าใจการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ยุคใหม่
ทําอย่างไรให้เด็กสนุกกับการเรียนรู้เหมือน
เล่นเกม

เราก้าวสู่ยุคศตวรรษที่21แล้ว
การศึกษา
จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรดี

120

แบบสอบถามสําหรั บศึกษานิเทศก์
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป (โปรดขีด  ลงในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อความให้ สมบูรณ์ )

1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) น้ อยกว่า 31 ปี
 2) 31-40 ปี  3) 41-50 ปี  4) มากกว่า 50 ปี
3. สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา  1) ประถมศึกษา จังหวัด..............เขต….. 2) มัธยมศึกษา เขต….……
4. ระดับการศึกษาสูงสุด  1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี  2) ปริ ญญาตรี  3) ปริ ญญาโท  4) ปริ ญญาเอก
5. ประสบการณ์ทาํ งาน  1) น้ อยกว่า 6 ปี  2) 6-10 ปี  3) 11-15 ปี  4) 16-20 ปี  5) เกิน 20 ปี
ตอนที่ 2 ท่ านเห็นด้ วยกับข้ อความและคิดว่ าครูในเขตพืน้ ที่ของท่ านจะสามารถทําตามข้ อความต่ อไปนีไ้ ด้
มากน้ อยเพียงใด
(โปรดขีด  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ ) 1=น้ อยที่สดุ 2=น้ อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สดุ
ข้ อ

เห็นด้ วย
เพียงใด

ข้ อรายการ
1

1
2

2

3 4

ครู สามารถทํา
ได้ เพียงใด
5

1 2

3

4 5

ท่ านเห็นด้ วยเพียงใดกับการใช้ วิธีการต่ อไปนีใ้ นการจัดการศึกษา
และคิดว่ าครูในเขตพืน้ ที่การศึกษาของท่ านจะสามารถทําตาม
วิธีการนีไ้ ด้ ในระดับใด
สอนแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

3

ช่วยผู้เรี ยนสร้ างความเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาวิชากับชีวิตประจําวันและ
การประกอบอาชีพ
เน้ นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

4

จัดการสอนท้ าทายความคิดของผู้เรี ยน

5 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ตอนที่ 3 ท่ านมีความรู้ในเรื่องต่ อไปนีใ้ นระดับใดและสามารถให้ คาํ แนะนํากับครูในเรื่องต่ อไปนีได้
้ ดีเพียงใด
(โปรดขีด  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ ) 1=น้ อยที่สดุ 2=น้ อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สดุ
ข้ อ

ข้ อรายการ

มีความรู้ ระดับ
ใด
1

1

เนื ้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

2

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา

3

การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา

4

การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

5

วิธีการเชื่อมโยงเนื ้อหาวิชากับชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ

6

การส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของผู้เรี ยนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้

2

3 4

5

สามารถแนะนํา
ครู ได้ ดีเพียงใด
1 2

โปรดพลิกหนา 2

3

4 5

ตอนที่ 4 ท่ านได้ รับความรู้จากการเข้ าร่ วมประชุมในหัวข้ อต่ อไปนีใ้ นระดับใดและสามารถนําไปใช้ ได้ ใน
ระดับใด
(โปรดขีด  ในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ดุ ) 1=น้ อยที่สดุ 2=น้ อย 3=ปานกลาง 4=มาก 5=มากที่สดุ )
ข้ อ

ได้ รับความรู้
ระดับใด

หัวข้ อการประชุม
1

2

3 4

สามารถนําไปใช้
ได้ เพียงใด
5

1 2

3

4 5

1 นโยบาย ยุทธศาสตร์ สะเต็มศึกษาและศูนย์สะเต็มแห่งชาติ
2 การชี ้แจงเรื่อง เครื อข่ายสะเต็มศึกษา
3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
4 บรรยายพิเศษเรื่องนักเรี ยนผู้ช่วยครู
5 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Project Base Learning และ 21st Skill
6 การใช้ ICT เพือ่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา
ตอนที่ 5 โปรดขีด  ในช่ องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากที่สุด
ข้ อ

ข้ อรายการ

A
1

จากการเข้ าร่ วมประชุม ท่ านมีความคิดเห็นในภาพรวมตามข้ อรายการ
ต่ อไปนีม้ ากน้ อยเพียงใด
เนื ้อหาการประชุมมีความน่าสนใจ

2

เนื ้อหาการประชุมตรงกับความต้ องการของท่าน

3

ได้ รับความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา

4

ความรู้ จากการเข้ าร่ วมประชุมมีประโยชน์ในการนําไปใช้

5
B
7

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการประชุม
ท่ านมีความเห็นต่ อการจัดการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษาตามข้ อ
รายการต่ อไปนีใ้ นระดับใด
เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู้ ท่ีชว่ ยยกระดับคุณภาพผู้เรี ยนได้

8

มีความเหมาะสมกับบริ บทหรื อสภาพปั ญหาของผู้เรี ยน

9

สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ ง

10

หากนําสะเต็มศึกษามาใช้ จะทําให้ ครู ทํางานง่ายขึ ้นและไม่ร้ ู สกึ เป็ นภาระ
เพิ่มขึ ้น
ความพร้ อมของโรงเรี ยนต่อการจัดการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา

11
12

น้ อย
ปาน
มาก
น้ อย
มาก
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ท่านสนใจให้ โรงเรี ยนในเขตพื ้นทีก่ ารศึกษาในความรับผิดชอบของท่านเข้ า
ร่ วมการจัดการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็มศึกษา
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการให้ ข้อมูล

ภาพกิจกรรม
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
วันที่ 28- 29 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

30 เม.ย. 57

1 พ.ค. 57

08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน พิธีเปด
และชี้แจงการประชุม

บทบาทศึกษานิเทศก
ในการผลักดันระบบสะเต็มศึกษา
เขาชั้นเรียนและการนิเทศติดตาม
(ผช.ผอ.กัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง)

09.00 - 12.00 น.
วิเคราะหเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเชิงบูรณาการ
ตามระบบสะเต็มศึกษา
(อ.สุนันทา พุฒพันธ/
อ.พิมพร ผาพรม)
การสงเสริม สนับสนุนใหเกิด
การสรางหนวยการเรียนรู
ตามระบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียน
(ผช.ผอ.กัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง)

หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

13.00 - 16.00 น.
ออกแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเชิงบูรณาการ
ตามระบบสะเต็มศึกษา
(อ.พัชรพล ธรรมแสง/
อ.สุชิรา มีอาษา)
การนิเทศ ติดตาม
และสงเสริมการเรียนรู
ตามระบบสะเต็มศึกษา
(ผช.ผอ.กัญณัฏฐ สวัสดิ์สวาง)

รับประทานอาหารเย็น

วัน/เวลา

รับประทานอาหารเที่ยง

กําหนดการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
18.00 - 21.00 น.
การวิพากษ การออกแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามระบบสะเต็มศึกษา
(ดร.เขมวดี พงศานนท)

รายชื่อผูเขาประชุม
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย พญาไท กรุงเทพฯ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล
นายกุณฑล ราชนิล
นางฐิตาภรณ บุญประเสริฐ
นางสาวจรินทร โฮสกุล
นางสาวจิตรา พิณโอภาส
นายสมหวัง สมานรักษ
นายพิพัฒน จันทรอวม
นายถวัลย จันทรเพ็ง
นางสาวสุนทรี หิมารัตน
นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน
นางปาริชาต จันทรัตน
นางสุรัชนี อยูสบาย
วาที่รอยตรีธีรศักดิ์ ลิมปนดุษฎี
นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
นางน้ําคาง โตจินดา
นางสุรีพร บุญศรี
นายจาฤภณ ศรีวิรัญ
นางสาวอุทุมพร ตุยไชย
นายธนบดี นันทะ
นายภาณุพงศ แสงดี
นางจินตนา คงอานนท
นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
นายกฤตพล ชุมสกุล
นายวิภูพฤกษ ชื่นอาภา
นางสุรัตนนารี ธิลาใจ
นายเดชา พลกันยิ้ม
นายประเทือง วงศประเสริฐ
นางอุษา พุมศรีภานนท
นายปรีชา อรุณสวัสดิ์
นางสาวฉวีวรรณ แกวหลอน
นางบุษรา ออนคง
นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ
นายบัวภา เจิมนาค
นางเกษร โพธิ์ศรี
นางวิริน วันสมสกุล
นางสาววิไล คชศิลา

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 1
สพม. เขต 2
สพม. เขต 2
สพม. เขต 3
สพม. เขต 3
สพม. เขต 9
สพม. เขต 9
สพม. เขต 12
สพม. เขต 12
สพม. เขต 16
สพม. เขต 16
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 18
สพม. เขต 20
สพม. เขต 20
สพม. เขต 25
สพม. เขต 25
สพม. เขต 29
สพม. เขต 31
สพม. เขต 31
สพม. เขต 34
สพม. เขต 39
สพม. เขต 39
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.กรุงเทพมหานคร
สพป.ขอนแกน เขต 1
สพป.ขอนแกน เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.เชียงใหม เขต 1
สพป.เชียงใหม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1

จังหวัด
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นนทบุรี
นนทบุรี
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
นครศรีฯ
นครศรีฯ
สงขลา
สงขลา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
อุดรธานี
อุดรธานี
ขอนแกน
ขอนแกน
อุบลราชธานี
นครราชสีมา
นครราชสีมา
เชียงใหม
พิษณุโลก
พิษณุโลก

วิชา
วิทย
คณิต
เทคโนฯ
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
เทคโนฯ
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
เทคโน
วิทย
คณิต
วิทย

เบอรโทรศัพท
081-932-2896
089-660-6322
081-171-6281
089-892-9576
087-821-5768
088-091-2458
081-557-8235
089-692-1094
089-742-9022
081-086-6706
088-760-7154, 088-752-3909
081-963-4484
088-791-1585
086-139-8322
086-139-8322
087-940-9424
081-380-6799
088-340-5116
085-346-5923
086-229-8236
089-864-4494
084-417-6785
089-948-7771
089-433-1719
089-566-1084
086-929-6525
081-483-0095
085-249-7000
089-278-4228
081-708-8287
085-087-2297
081-863-8340
081-783-6401
081-784-4563
086-057-8209

ที่
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ-สกุล
นางจรรยาพร ยอดแกว
นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท
นายสุชล แกวพรหม
นางสาวเพ็ญศรี ทศพร
นายธีระวิทย สกุณา
นายธีรภัทร อินทรศวร
นางวนิดา คลองคํานวณการ
นายพิพัฒน ปนจินดา
นางละออ ดานพิษณุพันธ
นางพิมพันธ เฮงประดิษฐ
นางสาววรรณี สาริกะพันธ
นางสาวกาญจนา พงษพิษณุ
นายสุบรรณ ดาวังปา
นางชุติพันธ นามทาว
นางนิตยา สิงหพันธ

ชื่อหนวยงาน/สังกัด
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

จังหวัด

วิชา
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต
วิทย
คณิต

เบอรโทรศัพท
081-944-3654
081-955-1424
081-071-3984
086-471-5790
083-645-3840
087-904-2648
081-864-4021
081-532-8649
081-909-2047
087-467-1738
089-595-4175
086-458-0210
089-941-1724, 089-840-1481
089-627-6374
081-879-7778

กิจกรรม 1 รูจักกับสะเต็มศึกษา

กิจกรรม 1
รูจักกับสะเต็มศึกษา
เวลา

180

นาที

1. แนวคิด / สาระสําคัญ
สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
Education) คือ องคความรูวิชาการของศาสตรทั้ง 4 ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปIนจริงที่ตอง
อาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการเขาดวยกันในการดําเนินชีวิตและการทํางาน
การจั ด กิ จกรรมสะเต็ มศึ กษา คื อ การจั ด การศึ กษาที่ บู ร ณาการความรู และกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร ไปใชแกปMญหาในการดําเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อใหสามารถ
พัฒนากระบวนการ หรือผลผลิตใหมที่เปIนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
สะเต็มศึกษาจึงสงเสริมการเรียนรูผานกิจกรรมหรือโครงงานที่มุงแกไขปMญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อ
สรางเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดสรางสรรค นําไปสูการสรางนวัตกรรม ผูเรียนที่มีประสบการณ
ในการทํากิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาจะมีความพรอมที่จะไปปฏิบัติงานที่ตองใช
องคความรู และทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สําคัญ
ตออนาคตของประเทศ เชน การเกษตร อุตสาหกรรม การพลั งงาน การจั ดการสิ่ งแวดลอม การบริ การ
สุขภาพ การคมนาคม และลอจิสติกส เปIนตน
2. สาระการเรียนรู
2.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2.2 การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2.3 คุณคาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. จุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถ
3.1 วิเคราะหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได
3.2 อธิบายการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได
3.3 บอกประโยชน ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได
4. สื่ออุปกรณ
4.1 ใบงาน
ใบงานที่
1.1

เรื่อง

เวลา (นาที)
20

มีอะไรในสะเต็มศึกษา

4.2 ใบความรู
- ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
- ใบความรูที่ 1.2 เรื่อง สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
4.3 อื่นๆ
- แบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
- วีดิทัศนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ไขในอะไร
1

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรม 1 รูจักกับสะเต็มศึกษา

- สไลดนําเสนอ เรื่อง STEM Education
- กระดาษฟลิปชารท
- เครื่องฉายแผนทึบ
5. วิธีดําเนินการ
5.1 การจัดเตรียม
5.1.1 แบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ตามจํานวนผูเขารับการอบรม
5.1.2 ใบงานที่ 1.1 มีอะไรในสะเต็มศึกษา ตามจํานวนกลุมผูเขารับการอบรม
5.1.3 ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ตามจํานวนผูเขารับการอบรม
5.1.4 ใบความรูที่ 1.2 เรื่อง สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ ตามจํานวนผูเขารับการ
อบรม
5.1.5 สไลดนําเสนอ เรื่อง STEM Education
5.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
5.2.1 แบงผูเขารับการอบรมออกเปIนกลุม กลุมละ 6-8 คน โดยวิทยากรแบงตามความเหมาะสมใน
การทํากิจกรรมที่ 2 (5 นาที)
5.2.2 วิทยากรเชิญผูเขารับการอบรมทุกคนแนะนําตนเอง แลวใหผูเขารับการอบรมทําแบบสอบถาม
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (10 นาที)
5.2.3 วิทยากรชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงคในการจัดกิจกรรมที่ 1 (5 นาที)
5.2.4 ผูเขารับการอบรมชมวีดิทัศนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ไขในอะไร (20 นาที)
5.2.5 ผูเขารับการอบรมแตละกลุมทําใบงานที่ 1.1 มีอะไรในสะเต็มศึกษา แลวรวมกันอภิปราย และ
หาขอสรุปจากการชมวีดิทัศนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ไขในอะไร (20 นาที)
5.2.6 ผูเขารับการอบรมแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปราย กลุมละไมเกิน 5 นาที วิทยากรแนะนํา
หรือแกไขในกรณีการเขาใจผิด หรือเพิ่มเติมในสวนที่ขาดหายระหวางที่แตละกลุมนําเสนอ โดย
เป]ดโอกาสใหผูเขารับการอบรมซักถามถึงประเด็นที่สงสัยเพิ่มเติม (30 นาที)
5.2.7 วิทยากรสรุปประเด็นสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
โดยใชใบความรูที่ 1.1 เรื่อง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (30 นาที)
5.2.8 วิทยากรอภิปรายรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ขอเสนอแนะ และการวัดและประเมินผล
ตามระบบสะเต็มศึกษา ดวยสไลดนําเสนอ เรื่อง STEM Education (45 นาที)
5.2.9 ผูเขารับการอบรมทําแบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 2 (15 นาที)
6. แหลงขอมูลเพิ่มเติม
6.1 พรทิพย ศิริภัทราชัย. (2556). STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21. วารสารนัก
บริหาร, 33, 49-56.
6.2 Vasques, J. A., Sneider, C., & Comer, M. (2013). Lesson Essentials Grades 3-8 :
Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Postmouth,New
Hampshire.: Heinemann.
6.3 National Research Council. (2012). A Framwork for K-12 Science Education : Practices,
Cuttting concepts and Core Ideas. Washington, D.C.: The National Academies Press.
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6.4 Bybee, R. W. (2010a). Advancing STEM Education : A 2020 Vision. Technology and
Engineering Teacher, 70(1), 30-35.
6.5 Bybee, R. W. (2010b). What Is STEM Education? Science 27, 329(5995), 996.
6.6 Bybee, R. W. (2011). Scientific and engineering practices in K—12 classrooms. Science
Teacher, 78, 34–40.
7. การวัดและการประเมินผล
7.1 การทําใบงาน
7.2 การตอบแบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
7.3 การสังเกตการรวมกิจกรรมในการอบรม
7.4 การถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางการอบรม
7.5 การสังเกตการมีสวนรวมในกระบวนการทํางานกลุม
8. ขอเสนอแนะ
8.1 เนนใหผู เขารับ การอบรมเห็น การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรูเชิ งบูรณาการตามระบบสะเต็มศึ กษาโดย
ครอบคลุมทั้ง 4 ศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกระบวนการและการออกแบบเชิงวิศวกรรม
8.2 ควรมีการสรุปใหผูเขารับการอบรมเห็นประโยชน ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณา
การตามระบบสะเต็มศึกษา
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ใบงานที่ 1.1
มีอะไรในสะเต็มศึกษา
ใหผูเขารับการอบรมชมวีดิทัศนการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ไขในอะไร แลวแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นดังตอไปนี้
1. จุดเดน หรือลักษณะเดนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาที่มีตอผูเรียน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาที่มีตอผูสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. บทบาทของผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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5. การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. ประโยชนและความสําคัญการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
7. ขอเสนอแนะและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
8. บทบาทของศึกษานิเทศกในการสงเสริมใหผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็ม
ศึกษา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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ใบความรูที่ 1.1
รูจักกับสะเต็มศึกษา
ที่มาและความหมายของสะเต็ม และสะเต็มศึกษา
คําวา “สะเต็ม” หรือ “STEM” เปIนคํายอจากภาษาอังกฤษของศาสตร สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร 4
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics)
หมายถึงองคความรู วิชาการของศาสตรทั้ งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปIนจริงที่ ตองอาศั ยองค
ความรู ตางๆ มาบู ร ณาการเขาดวยกั น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และการทํ า งาน
คํ า วา STEM
ถู ก ใช
ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ซึ่งใช
คํ า นี้ เ พื่ อ อางถึ ง โครงการหรื อ โปรแกรมที่ เ กี่ ย วของกั บ วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร อยางไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใหนิยามที่ชัดเจนของคําวา STEM
มีผลใหมีการใชและใหความหมายของคํานี้แตกตางกันไป (Hanover Research, 2011, p.5) เชน มีการใชคําวา
STEM ในการอางอิงถึงกลุมอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ ไดแก วิทยาศาสตร
วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปMญหาในชี วิตจริง รวมทั้ งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปIนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ชวยนักเรียนสรางความ
เชื่อมโยงระหวาง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทํางาน การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาเปIนการ
จัดการเรียนรูที่ไมเนนเพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร แตเปIนการสรางความ
เขาใจทฤษฎีหรือกฏเหลานั้นผานการปฏิบัติใหเห็นจริงควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคําถาม แกปMญหา
และการหาขอมู ลและวิ เ คราะหขอคนพบใหมๆ พรอมทั้ งสามารถนํ า ขอคนพบนั้ นไปใชหรื อบู รณาการกั บ
ชีวิตประจําวันได
การจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการไดแก (1) เปIนการสอนที่เนนการบูรณาการ
(2) ชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ (3) เนนการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ทาทายความคิดของนักเรียน และ (5) เป]ดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความ
คิดเห็น และความเขาใจที่สอดคลองกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา จุดประสงคของการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา คือ สงเสริมใหผูเรียนรักและเห็นคุณคาของการเรียนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ
คณิตศาสตร และเห็นวาวิชาเหลานั้นเปIนเรื่องใกลตัวที่สามารถนํามาใชไดทุกวัน
การเปรียบเทียบแนวคิดและทักษะดานวิทยาศาสตร* เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร*
การกลาวอางถึงการนําแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการกับการเรียนรูศาสตรอื่นๆ อีก 4
ศาสตรนั้น นํามาสูความพยายามในการอธิบาบความแตกตางระหวางศาสตร 3 ศาสตรที่มีความใกลเคียงกันมาก
ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี สภาวิจัยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The National
Research Council: NRC) ไดใหความหมายของวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี พรอมทั้งเปรียบเทียบทักษะ
ของศาสตรทั้งสองกับทักษาะทางวิทยาศาสตรไวดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร*
(Mathematics)
ทําความเขาใจและพยายาม
แกปMญหา
ตระหนักถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีตอสังคม
ใชคณิตศาสตรในการสราง
พัฒนาและใชโมเดล
พัฒนาและใชโมเดล
โมเดล
ออกแบบและลงมือ
ออกแบบและลงมือ
ใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน
ทําการคนควา วิจัย ทดลอง ทําการคนควา วิจัย ทดลอง เรียนรูวิธีการใชงาน
การแกปMญหา
เทคโนโลยีใหมๆ
ใหความสําคัญการความ
วิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูล
แมนยํา
ใชตัวเลขในการให
ใชคณิตฯ ชวยในการคํานวณ ใชคณิตฯ ชวยในการคํานวณ เขาใจบทบาทของ
ความหมายหรือเหตุผล
เทคโนโลยีในการพัฒนา
พยายามหาและใชโครงการ
ดานวิทยฯ และวิศวกรรม
สรางคําอธิบาย
ออกแบบวิธีแกปMญหา
ในการแกปMญหา
สรางขอโตแยงและสามารถ
ใชหลักฐานในการยืนยัน
ใชหลักฐานในการยืนยัน
ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี วิพากษการใหเหตุผลของ
แนวคิด
แนวคิด
โดยพิจารณาถึงผลกระทบ ผูอื่น
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
มองหาและนําเสนอระเบียบ
ประเมินและสื่อสารแนวคิด ประเมินและสื่อสารแนวคิด
วิธีในการเหตุผลซ้ําๆ
ที่มา: Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology,
Engineering, and Mathematics, p.38.
วิทยาศาสตร
(Science)
ตั้งคําถาม เพื่อเขาใจ)
(ธรรมชาติ

เทคโนโลยี
(Technology)

วิศวกรรมศาสตร
(Engineering)
นิยามปMญหา เพื่อพัฒนา)
(คุณภาพชีวิต

จากตารางที่ 1 แนวปฏิบัติ (practice) ทางวิทยาศาสตรมีกระบวนการสวนใหญเหมือนกับแนวปฏิบัติ
ทางวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ ทั้งสองศาสตรมีการพัฒนาและใชโมเดลในการดําเนินงาน มีการออกแบบและ
ลงมือคนควาวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดังกลาว ทั้งวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาตรตองการ
ความรูทางคณิตศาสตรในการคํานวณ นอกจากนี้ ทั้งนักวิทยาศาสตรและวิศวกรมีการใชหลักฐานในการยืนยัน
แนวคิดซึ่งอาจเปIนคําตอบของขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปMญหา และสุดทายตองมีการประเมินและสื่อสาร
แนวคิดดังกลาว
อยางไรก็ตาม แนวปฏิบัติทั้งสองมีความแตกตางกันอยู 2 ประการ คือ (1) ในขณะที่วิชาวิทยาศาสตร
พยายามตั้งคําถามเพื่อเรียนรูและทําความเขาใจธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตรพยายามนิยามปMญหาซึ่งเกิดจาก
ความไมพอใจและตองการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และ (2) ผลลัพทของการทํางานทางวิทยาศาสตรคือ
การสรางคําอธิบายเพื่อตอบขอสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติ ในขณะที่ผลลัพทของการทํางานทางวิศวกรรมศาสตร
คือวิธีการแกปMญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย และวิธีการดังกลาวจะนํามาซึ่งผลผลิตที่เปIนเทคโลยีใหม
หรือนวัตกรรม
สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร*
จุดเดนที่ชัดเจนขอหนึ่งของการจัดการเรียนการเรียนรูแบบสะเต็ม คือการผนวกแนวคิดการออกแบบเชิง
วิศวกรรมเขากับการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ของผูเรียน กลาวคือ ในขณะที่นักเรียนทํา
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กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และฝ…กทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผูเรียนตอง
มีโอกาสนําความรูมาออกแบบวิธีการหรือกระบวนการเพื่อตอบสนองความตองการหรือแกปMญหาที่เกี่ยวของกับ
ชีวิ ตประจําวัน เพื่อใหไดเทคโนโลยีซึ่งเปIนผลผลิ ตจากกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม (NRC, 2012)
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบดวยองคประกอบ 5 ขั้นตอน ไดแก
(1) การระบุปMญหา (identify a challenge) ขั้นตอนนี้เริ่มตนจากการที่ผูแกปMญหาตระหนักถึงสิ่งที่
เปIนปMญหาในชีวิตประจําวันและจําเปIนตองหาวิธีการหรือสรางสิ่งประดิษฐ (innovation) เพื่อ
แกไขปM ญ หาดั ง กลาว ในการแกปM ญ หาในชี วิ ต จริ ง บางครั้ ง คํ า ถามหรื อ ปM ญ หาที่ เ ราระบุ อ าจ
ประกอบดวยปM ญ หายอย ในขั้น ตอนของการระบุ ปM ญ หา ผู แกปM ญ หาตองพิ จ ารณาปM ญหาหรื อ
กิจกรรมยอยที่ตองเกิดขึ้นเพื่อประกอบเปIนวิธีการในการแกปMญหาใหญดวย
(2) การคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (explore ideas) หลังจากผูแกปMญหาทําความเขาใจปMญหาและ
สามารถระบุปMญหายอย ขั้นตอนตอไปคือการรวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับการแกปMญหา
ดังกลาว ในการคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของผูแกปMญหาอาจมีการดําเนินการ ดังนี้ (1) การรวบรวม
ขอมูล คือ การสืบคนวาเคยมีใครหาวิธีแกปMญหาดังกลาวนี้แลวหรือไม และหากมีเขาแกปMญหา
อยางไร และมีขอเสนอแนะใดบาง (2) การคนหาแนวคิด คือการคนหาแนวคิดหรือความรูทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและสามารถประยุกตในการแกปMญหาได ใน
ขั้นตอนนี้ ผูแกปMญหาควรพิจารณาแนวคิดหรือความรูทั้งหมดที่สามารถใชแกปMญหาและจดบันทึก
แนวคิดไวเปIนทางเลือก และหลังจากการรวบรวมแนวคิดเหลานั้นแลวจึงประเมินแนวคิดเหลานั้น
โดยพิจารราถึงความเปIนไปได ความคุมทุน ขอดีและจุดออน และความเหมาะสมกับเงื่อนไขและ
ขอบเขตของปMญหา แลวจึงเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
(3) การวางแผนและพัฒนา (plan and develop) หลังจากเลิอกแนวคิดที่เหมาะสมในการแกปMญหา
แลว ขั้นตอนตอไป คือการวางแผนการดําเนินงาน โดยผูแกปMญหาตองกําหนดขั้นตอนยอยในการ
ทํางานรวมทั้งกําหนดเป‡าหมายและระยะเวลาในการดําเนินการแตละขั้นตอนยอยใหชัดเจน ใน
ขั้นตอนของการพัฒนา ผูแกปMญหาตองวาดแบบและพัฒนาตนแบบ (prototype) ของผลผลิตเพื่อ
ใชในการทดสอบแนวคิดที่ใชในการแกปMญหา
(4) การทดสอบและประเมินผล (test and evaluate) เปIนขั้นตอนทดสอบและประเมินการใชงาน
ตนแบบเพื่อแกปMญหา ผลที่ไดจากการทดสอบและประเมินอาจถูกนํามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาผลลัพทใหมี ประสิ ทธิภาพในการแกปMญหามากขึ้น การทดสอบและประเมิน ผลสามารถ
เกิดขึ้นไดหลายครั้งในกระบวนการแกปMญหา
(5) การนําเสนอผลลัพท (present the solution) หลังจากการพัฒนา ปรับปรุง ทดสอบและประเมิน
วิธีการแกปMญหาหรือผลลัพทจนมีประสิทธิภาพตามที่ตองการแลว ผูแกปMญหาตองนําเสนอผลลัท
ตอสาธารณชน โดยตองออกแบบวิธีการนําเสนอขอมูลที่เขาใจงายและนาสนใจ
อยางไรก็ตาม ในการทํางานผูเรียนไมจําเปIนตองมีลําดับที่แนนอน โดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถสลับไป
มาหรือยอนกลับขั้นตอนได กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมแสดงไดดังรูปที่ 1 เพื่อใหเห็นรายละเอียดที่
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ชัดเจนขึ้นของแตละองคประกอบของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ลองพิจารณาตัวอยางกระบวนการ
ออกแบบหองทําความเย็นดังนี้
ระบุปMญหา (Identify a challenge)
ในสภาพอากาศที่รอนอบอาว มีความจําเปIนตองเก็บผักผลไมในที่ที่อุณหภูมิต่ําเพื่อคงความ
สดใหม จึงเกิดคําถามขึ้นวาทําอยางไรจึงจะสรางตูหรือหองที่คงอุณหภูมิใหต่ําอยูเสมอแมอุณหภูมิภายนอกจะ
สูงก็ตาม
คนหาแนวคิดที่เกี่ยวของ (Explore ideas)
การคนพบทางวิทยาศาสตรไดอธิบายวา (1) สสารโดยทั่วไปมีการคลายความรอนเมื่อเปลี่ยน
สถานะจากไอเปIนของเหลว และมีการดูดความรอนเมื่อเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปIนไอ และ (2) สสารใน
สถานะไอสามารถเปลี่ยนเปIนของเหลวไดเมื่อไดรับความดันที่สูงขึ้น และเปลี่ยนกลับเปIนไอไดเมื่อลดความดันลง
จึงไดแนวคิ ดวาหากนําสารที่ เปลี่ยนสถานะไดงายและมี คุณสมบัติ การถายเทความรอนไดดีมาทํ าใหเปลี่ ยน
สถานะจากของเหลวเปI นไอภายในตู และเปลี่ ยนสถานะกลั บเปI นของเหลวภายนอกตู ก็ จะเกิ ดการถายเท
อุณหภูมิจากภายในตูออกไปนอกตูได ในที่นี้เทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลทางไฟฟ‡า (หรือมอเตอร) สามารถนํามา
ประยุกตเปIนเครื่องอัดแรงดันใหสารเปลี่ยนสภาพจากไอเปIนของเหลวได
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการถายเทพลังงานความรอน ควรมีการนําเอาสารหลาย ๆ
ชนิดมาทดลองเปรียบเทียบอัต ราการดู ดและคลายความรอน และพลังงานที่ ตองใชในการทําใหสารนั้น ๆ
เปลี่ยนสถานะไปมา

Engineering
Design

รูปที่ 1 รูปแสดงองคประกอบของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ทดสอบและประเมินผล (Test & evaluate)
ออกแบบอุปกรณตนแบบที่กักเก็บสารทําความเย็นไวในระบบป]ด โดยทําใหเกิดการระเหย
กลายเปIนไอภายในหองที่ตองการทําความเย็นและควบแนนกลับเปIนของเหลวภายนอกหอง เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใชงานกอนนําไปพัฒนาเปIนผลิตภัณฑ
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วางแผนและพัฒนา (Plan & develop)
ออกแบบกระบวนการสรางผลิ ตภั ณฑที่ ใชตนทุ น ต่ํ าแตไดสมรรถภาพที่ ต องการ โดยการ
เลือกสรรวัตถุดิบและชิ้นสวนที่เหมาะสม คํานวณปริมาณสารที่ตองใชรวมถึงขนาดของมอเตอรที่ใชทําอุปกรณอัด
แรงดันดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใหการถายเทความรอนเหมาะสมกับขนาดของหองที่ตองการทําความ
เย็น
นําเสนอผลลัพธ (Present the solution)
นํากระบวนการออกแบบที่ไดนําเสนอตอผูที่สนใจหรือผูใหทุนสนับสนุน เพื่อใหเกิดการผลิต
ในปริมาณมากและใชงานในวงกวางตอไป
ตามที่ไดกลาวไปแลว กระบวนการทั้งหมดนี้ไมจําเปIนตองเกิดขึ้นเปIนลําดับดังตัวอยางเสมอไป การ
ทดสอบและประเมินผลสามารถทําไดในระหวางการวางแผนและพัฒนาเชนกัน หากผลลัพธไมอยูในเกณฑที่
ยอมรับไดไมวาจะเปIนเรื่องตนทุนหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ ก็อาจจําเปIนตองยอนกลับไปคนหาแนวคิดอื่น
ขึ้นมาใหม เปIนตน
หนังสืออางอิง
National Research Council, 2012. A Framework for K-12 Science Education: Practices,
Crosscutting Concept, and Core Ideas. Committee on New Science Education
Standards, Board on Science Education, Division of Behavioral and Social
Science and Education. Washington, DC: National Academy Press.
Hanover Research, 2011. District Administration Practice.
Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Portsmouth, NH:
Heinemann.
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ใบความรูที่ 1.2
สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการ
ดังที่กลาวไปแลววา สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรูใน 4 สหวิทยาการ
ไดแก วิทยาศาสตร วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชแกปMญหาในชีวิตจริง
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปIนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และการทํางาน ดังนั้น
คุณลักษณะของสะเต็มศึกษาคือการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อชวยนักเรียนสรางความเชื่อมโยงระหวาง
เนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจําวันรวมถึงการทําอาชีพ ทั้งนี้ ระดับการบูรณาการที่อาจเกิดขึ้นในชั้นเรียน
สะเต็มศึกษาสามารถแบงไดเปIน 4 ระดับ ไดแก disciplinary, multidisciplinary integration, interdisciplinary
integration และ transdisciplinary integration ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 รูปแสดงระดับของการสอนแบบบูรณาการ
การบูรณาการภายในวิชา คือ การจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหาและฝ…กทักษะของแตละวิชา
ของสะเต็มแยกกัน การจัดการเรียนรูแบบนี้คือการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่
เปIนอยูทั่วไปที่ครูผูสอนแตละวิชาตางจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนตามรายวิชาของตนเอง
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ คือ การจัดการเรียนรูที่นักเรียนไดเรียนเนื้อหาและฝ…กทักษะของ
วิชาของวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตรแยกกัน โดยมีหัวขอหลัก (theme) ที่ครู
ทุกวิชากําหนดรวมกัน และมีการอางอิงถึงความเชื่อมโยงระหวางวิชานั้นๆ การจัดการเรียนรูแบบนี้ชวยให
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาในวิชาตางๆ กับสิ่งที่อยูรอบตัว เชน ถาครูผูสอนทั้ง 4 วิชากําหนด
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รวมกันจะใชกระติบขาวเปIนหัวขอหลักในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี
ครูผูสอนเทคโนโลยีสามารถเริ่มแนะนํากระติบขาวโดยแนะนําวากระติบขาวจัดเปIนเทคโนโลยีอยางงายที่มนุษย
สรางขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกหรือตอบสนองความตองการที่จะเก็บความรอนของขาว ในขณะที่ครู
วิทยาศาสตรยกตัวอยางกระติบขาวเพื่อสอนเรื่องการถายโอนความรอน และครูคณิตศาสตรใชกระติบขาวสอน
เรื่องรูปทรงและใหนักเรียนหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของกระติบขาว
การบู ร ณาการแบบสหวิ ทยาการ คื อ
การจั ด การเรี ย นรู ที่ นั กเรี ย นไดเรี ย นเนื้ อหาและฝ… ก
ทักษะอยางนอย 2 วิชารวมกั นโดยกิจกรรมมีการ
เชื่อมโยงความสัมพันธของทุกวิชาเพื่อใหนักเรียนได
เห็นความสอดคลองกัน ในการจัดการเรียนรูแบบนี้
ครู ผู สอนในวิ ช าที่ เ กี่ ย วของตองทํ า งานรวมกั น โดย
พิ จารณาเนื้ อหาหรื อตั วชี้ วั ด ที่ ตรงกั นและออกแบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ในรายวิ ช าของตนเองโดยให
เชื่อมโยงกับวิชาอื่นผานเนื้อหาหรือตัวชี้วัดนั้น เชน ใน
วิชาวิทยาศาสตร หลังจากการเรียนเรื่องการถายโอน
ความรอนและฉนวนกั น ความรอน ครู กํ า หนดให
รูปที่ 1.3 กระติบขาวเหนียวรูปทรงและลายสาน
นักเรียนทําการทดลองเพื่ อศึกษาปMจจัยที่มีผลตอการ
เก็บความรอนของกระติบขาว โดยขอใหครูคณิตศาสตรสอนเรื่องการหาพื้นที่ผิวสัมผัสและปริมาตรของรูปทรง
ตางๆ กอนใหนักเรียนเริ่มทําการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร หลังจากนั้น เมื่อนักเรียนทดลองและเก็บขอมูล
เรียบรอยแลว ใหนําขอมูลจากการทดลองไปสรางกราฟและตีความผลการทดลองในวิชาคณิตศาสตร
การบูรณาการแบบขามสาขาวิชา คือ การจัดการเรียนการสอนที่ชวยนักเรียนเชื่อมโยงความรูและ
ทักษะที่ เรี ยนรู จากวิ ทยาศาสตร คณิ ตศาสตร เทคโนโลยี และวิ ศวกรรมศาสตรกั บชี วิ ตจริ ง โดยนั กเรี ยนได
ประยุกตความรูและทักษะเหลานั้นในการแกปMญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนหรือสังคม และสรางประสบการณการ
เรียนรูของตัวเอง ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจหรือปMญหาของนักเรียน โดยครูอาจกําหนด
กรอบหรือ theme ของปMญหากวางๆ ใหนักเรียนและใหนักเรียนระบุปMญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธีการแกปMญหา
เอง ทั้งนี้ ในการกําหนดกรอบของปMญหาใหนักเรียนศึกษานั้น ครูตองคํานึงถึงปMจจัยที่เกี่ยวของ 3 ปMจจัยกับการ
เรียนรูของนักเรียน ไดแก (1) ปMญหาหรือคําถามที่นักเรียนสนใจ (2) ตัวชี้วัดในวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ และ (3)
ความรูเดิมของนักเรียน การจัดการเรียนรูแบบ problem/ project based learning เปIนกลยุทธในการ
จัดการเรียนรู (instructional strategies) ที่มีแนวทางใกลเคียงกับแนวทางบูรณาแบบนี้ หากพิจารณาการใช
กระติบขาวเปIนหัวขอหลักในการเรียนรูสะเต็มศึกษา ครูสามารถจัดการเรียนรูบูรณาการแบบขามสาขาวิชาโดย
กําหนดกรอบปMญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพของกระติบขาวโดยกําหนดเปIนสถานการณ เชน การใช
กระติบขาวในรานอาหารที่มักมีการบรรจุขาวในถุงพลาสติกกอนบรรจุลงในกระติบขาวเพื่อป‡องกันขาวเหนียวติด
คางที่กระติบมีผลใหทําความสะอาดยาก และผูเรียนตองออกแบบกระติบขาวหรือหาวิธีการพัฒนากระติบขาวที่
มีคุณสมบัติลดการติดของขาวเหนียวเพื่อลดการใชถุงพลาสติก หลังจากที่ผูสอนนําเสนอปMญหาดังกลาวแกผูเรียน
แลว ผูเรียนตองกําหนดแนวทางในการแกปMญหาโดยใชแนวคิด และทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยี ผ านกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ทั้ งนี้ นอกจากการระบุปM ญหาที่ชั ดเจนแลว ผู สอนตอง
อธิบายเงื่อนไข ขอกําหนด และขอจํากัดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกปMญหาดังกลาวใหผูเรียนทราบ นอกจากนี้
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ในการออกแบบขั้ น ตอนการดํ า เนิ น กิ จ กรรม ผู สอนควรออกแบบขั้ น ที่ ที่ เ ป] ดโอกาสใหผู เรี ย นไดฝŠ กฝนทุ ก
องคประกอบของกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่อธิบายในใบความรูที่ 1.1
เพื่อใหเขาใจความเหมือนและแตกตางของรูปแบบการบูรณาการทั้ง 4 ระดับ พิจารณาตารางอธิบาย
ลักษณะของการบูรณาการที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษาดังนี้

ศูนย*กลางของ
การจัดการเรียนรู

การบูรณาการแบบ
พหุวิทยาการ
มีหัวขอหลักเปIน
ศูนยกลางของการจัด
การเรียนรูโดยสราง
ความเชื่อมโยงระหวาง
ตัวชี้วัดของแตละ
สาขาวิชาโดยอางอิง
หัวขอหลัก

การพัฒนาความรู
ของผูเรียน

ผูสอนเปIนผูกําหนดและ
จัดการแนวคิดและทักษะ
ที่ตองเรียนรู โดย
ผูเรียนพัฒนาความรูและ
ทักษะของแตละ
สาขาวิชาแยกกันตาม
โครงสรางของวิชานั้นๆ

บทบาทของสาขาวิชา

• แนวคิดและทักษะของ
แตละวิชาถูกสอนแยก
จากกัน
• ขั้นตอนวิธีหรือ
กระบวนการเฉพาะ
ของแตละสาขาวิชามี
ความสําคัญและตอง
คํานึงถึงมากที่สุด

บทบาทของผูสอน

เปIนผูนํากิจกรรมและ
สนับสนุนการเรียนรู

การบูรณาการแบบ
สหวิทยาการ
มีแนวคิด ทักษะ หรือ
ตัวชี้วัดที่รวมกันในวิชาที่
เกี่ยวของเปIนศูนยกลาง
ของการจัดการเรียนรู
โดยแนวคิดหรือทักษะ
ที่นํามาเชื่อมโยง
สหวิทยาการ เปIนสิ่งที่มี
อยูแลวในตัวชี้วัดของ
แตละสาขาวิชา
ผูสอนเปIนผูกําหนดและ
จัดการแนวคิดและทักษะ
ที่ตองเรียนรู โดยความรู
และทักษะของทุก
สาขาวิชาถูกนํามา
เชื่อมโยงกันเพื่อชวยให
ผูเรียนเห็นความสัมพันธ
กันของวิชาเหลานั้น
มีการถักทอแนวคิด แนว
ปฏิบัติ และทักษะที่
สอดคลองกันในทุกๆ วิชา
เขาดวยกันเพื่อใหเห็น
ความเชื่อมโยง

เปIนผูนํากิจกรรมและ
สนับสนุนการเรียนรู
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การบูรณาการแบบ
ขามสาขาวิชา
ใชปMญหาหรือโครงงานใน
บริบทของชีวิตจริงเปIน
ศูนยกลางในการจัดการ
เรียนรู และนักเรียนมี
สวนการตั้งคําถามหรือ
ปMญหาที่ตองการแกไขเอง

ความรูและทักษะ
บางสวนถูกกําหนดโดย
ผูสอน แตบางสวนถูก
กําหนดโดยนักเรียนผาน
วิธีการแกปMญหาของ
ผูเรียน
• ใชปMญหาที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงหรือ
โปรเจกตเปIนหลัก
และทําใหเสนแบง
ของแตละสาขาวิชา
หายไป
• ผูเรียนเปIนผูกําหนด
ขั้นตอนวิธีหรือ
กระบวนการภายใต
กรอบหรือเป‡าหมาย
หลักที่ผูสอนกําหนด
ขึ้น
กําหนดเป‡าหมายหลัก
สนับสนุนการเรียนรู
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การบูรณาการแบบ
พหุวิทยาการ
เนื้อหาและทักษะแตละ
วิชาของผูเรียน

การบูรณาการแบบ
สหวิทยาการ
เนื้อหาและทักษาแบบ
ขามสาระ

การบูรณาการแบบ
ขามสาขาวิชา
เนื้อหาและทักษาแบบ
ขามสาระ และชวยสราง
บรรยายกาศใหนักเรียน
สรางประสบการณการ
เรียนรูดวยตนเอง
เปFาหมายของการเรียนรู เรียนรูแนวคิด และทักษะ เรียนรูแนวคิดและทักษะ เรียนรูแนวคิดและทักษะ
เฉพาะของแตละ
ที่เชื่อมโยงหรือสอดคลอง ที่เชื่อมโยงหรือสอดคลอง
สาขาวิชา
กันในสาขาวิชาที่
กันในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของพรอมกันเพื่อให เกี่ยวของ เกี่ยวของกับ
เห็นความเชื่อมโยง
ชีวิตจริง และความสนใจ
ของนักเรียน
ความเขมของ
นอย
พอใช
มาก
การบูรณาการ
การวัดผล
ประเมินผลการเรียนรูแต แนวคิดและทักษะที่
แนวคิดและทักษะที่
ละสาขาวิชาตามวิชา
รวมกันในวิชาที่เกี่ยวของ รวมกันในวิชาที่เกี่ยวของ
ตามปกติ
ถูกประเมินโดยรวมเขา ถูกประเมินโดยรวมเขา
ดวยกัน
ดวยกัน แตเป]ดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมใน
การประเมินผลงานของ
ตนเอง
หนังสืออางอิง/แหลHงอางอิง
National Research Council, 2012. A Framework for K-12 Science Education: Practices,
Crosscutting Concept, and Core Ideas. Committee on New Science Education
Standards, Board on Science Education, Division of Behavioral and Social
Science and Education. Washington, DC: National Academy Press.
Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating
Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Portsmouth, NH:
Heinemann.
Hands-on Activity: Convertible Shoes: Function, Fashion and Design :
http://www.teachengineering.org/view_activity.php?url=collection/cub_/activiti
es/cub_convshoes/cub_convshoes_lesson01_activity1.xml [20 เมษายน 2557]
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ชื่อ ............................................................................. สกุล –สังกัด.....................................................................................

What

1. STEM ยHอมาจากอะไร
2. สะเต็มศึกษา )STEM Education)
คืออะไร
3. สิ่งที่บHงชี้ถึงสะเต็มศึกษามีอะไรบาง

Why

How

ทําไมตองนําสะเต็มศึกษามาใชในชั้นเรียน

1. นําสะเต็มศึกษามาใชในการจัดการ
เรียนรู และเชื่อมโยงความรูใน
ชีวิตประจําวันไดอยHางไร
2. มีการวัดและประเมินผลของผูเรียน
อยHางไร
3. สามารถนิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะ
ครูในการจัดการเรียนรูอยHางไร
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กิจกรรม 2
กิจกรรมสะเต็มศึกษา
เวลา..........180..........นาที
1. แนวคิด / สาระสาคัญ
การออกแบบและวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา มีลักษณะสาคัญ
5 ประการ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2) ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทั้ง 4 สาขาวิชากับชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ
(3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของผู้เรียน และ (5) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น ดังนั้น ศึกษานิเทศก์ควรมีความเข้าใจ และได้ฝึกลงมือออกแบบและวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองและสามารถ
นาไปนิเทศครูผู้สอนได้
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
3.1 อธิบายลักษณะสาคัญของกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได้
3.2 วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได้
3.3 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได้
4. สื่ออุปกรณ์
4.1 ใบงาน
ใบงานที่
2.1
2.2

เรื่อง
การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา

เวลา (นาที)
30
60

4.2 ใบความรู้
4.3 อื่นๆ
- แผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไข่ในอะไร
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
- แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ขนมจากข้าว
5. วิธีดาเนินการ
5.1 การจัดเตรียม
5.1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 4 แผน ตามจานวนผู้เข้ารับการอบรม
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5.1.2 ใบงานที่ 2.1 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ตามจานวนผู้เข้ารับการอบรม
5.1.3 ใบงานที่ 2.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ตามจานวนผู้เข้ารับการอบรม
5.1 ขั้นตอนการดาเนินการ
5.1.1 วิทยากรทบทวนความรู้เดิม เรื่องลักษณะสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ตามระบบสะเต็มศึกษาและความแตกต่างของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ
สะเต็มศึกษากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอื่นๆ (5 นาที)
5.1.2 วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายความสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
ในประเด็นที่สื่อถึงแนวคิดและแนวปฏิบัติของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ (5 นาที)
5.1.3 วิทยากรแจกแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ไข่ในอะไร พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมชมวีดิทัศน์
การจัดสะเต็มศึกษา เรื่อง ไข่ในอะไร และอธิบายการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมได้เห็นถึงความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้และการสอนจริงในชั้นเรียน
(30 นาที)
5.1.4 วิทยากรแจกแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาหารและสารอาหาร การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
และขนมจากข้าว พร้อมใบงานที่ 2.1 การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบ
สะเต็มศึกษา แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันศึกษาและอภิปรายแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบ
สะเต็มศึกษา (30 นาที)
5.1.5 ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มนาเสนอแนวคิดในการปรับกิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งร่วมกัน
อภิปราย (30 นาที)
5.1.6 ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มร่วมกันทาใบงานที่ 2.2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การตามระบบสะเต็มศึกษา (60 นาที)
5.1.7 ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรร่วมกันสรุปประเด็นสาคัญในการออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา (20 นาที)
6 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
6.1 Vasques, J. A., Sneider, C., & Comer, M. (2013). Lesson Essentials Grades 3-8 :
Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Postmouth,New
Hampshire.: Heinemann.
6.2 National Research Council. (2012). A Framwork for K-12 Science Education : Practices,
Cuttting concepts and Core Ideas. Washington, D.C.: The National Academies Press
7 การวัดและการประเมินผล
7.1 การทาใบงาน
7.2 การร่วมกิจกรรมในการอบรม
7.3 การถาม ตอบ-เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างการอบรม
7.4 การนาเสนองาน
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8 ข้อเสนอแนะ
8.1 วิทยากรควรให้คาปรึกษาในระหว่างการทากิจกรรมกลุ่ม
8.2 เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมพิจารณากระบวนการจัดการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบของแผนการจัดการ
เรียนรู้
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ใบงาน 2.1
การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไข่ในอะไร ให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณา
การตามระบบสะเต็มศึกษา เรื่อง ไข่ในอะไร ในประเด็นต่อไปนี้ 1) การกาหนดปัญหา 2) การออกแบบ
กิจกรรม 3) การประเมิน 4) กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 5) การบูรณาการ
การกาหนดปัญหา………………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

จุดเด่น

การประเมิน……………..………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

การออกแบบกิจกรรม…………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

การบูรณาการ…………..………………………..
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
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ใบงานที่ 2.2
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา
...........................................................................................................................................................................
แผนการจัดการเรียนรู้ที่.......
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................
ชั้นประถมศึกษาปีที่.....
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ...........................
เวลา ……………. ชั่วโมง
เรื่อง กิจกรรมสะเต็ม
เวลา ……………. ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
...........................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
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2. สาระสาคัญ
วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรม

เนื้อหา

เนื้อหา

เนื้อหา

เนื้อหา

ทักษะ

ทักษะ

ทักษะ

ทักษะ

3. สาระการเรียนรู้
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
4. เนื้อหารายแผนการเรียนรู้
แผนที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
(รายแผน)

ความรู้เดิมที่จาเป็น
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
5.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
5.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
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………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
6. วัสดุ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………
7. การวัดและประเมินผล
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
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กาหนดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ข้าว จานวน 7 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่
1. อาหารและสารอาหาร

สาระการเรียนรู้
 อาหารและสารอาหาร
 สารอาหารกับพลังงาน
 การทดสอบแป้งในอาหาร

เวลา (ชั่วโมง)
2

การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
 การอ่านและการเขียนกราฟเส้น

2

การผลิตขนมจากข้าว
 การเขียนแผนที่ความคิดของกระบวนการผลิต
ขนมจากข้าว
 การแสดงผลงาน

3



2. การซื้อขาย กาไรขาดทุน
3. ขนมจากข้าว
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จุดประสงค์การเรียนรู้รายแผนการจัดการเรียนรู้
แผนที่
1

2

3

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ได้
2. สามารถวิเคราะห์สารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจาวันได้
3. สามารถคานวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารได้
4. สามารถปฏิบัติการทดลอง โดยเลือกวัสดุและออกแบบตารางบันทึกผลเองได้
5. สามารถนาเสนอผลการทดลองและเลือกวิธีการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
1. สามารถแสดงวิธีการหาคาตอบของโจทย์ปัญหาประยุกต์เกี่ยวกับการซื้อขาย กาไร ขาดทุนได้
2. สามารถอ่านและเขียนแผนภูมิเปรียบเทียบได้
3. สามารถอ่านและเขียนกราฟเส้นได้
4. นักเรียนมีทักษะการคานวณ
5. นักเรียนมีทักษะในการนาเสนอข้อมูล
1. สามารถสร้างผลงานอย่างมีลาดับขั้นตอน และเป็นกระบวนการได้
2. สามารถสื่อสารความคิดด้วยการวาดแผนที่ความคิดได้
3. สามารถระบุหลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาระหว่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูล และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าว
เวลา 7 ชั่วโมง
เรื่อง อาหารกับสารอาหาร
เวลา 2 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
...................................................................................... ..............................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่ง
ที่เรียนรู้และนาความรู้ ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ตัวชี้วัด ป.6/3 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน
ตัวชี้วัด ป.6/1 ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษาตามที่กาหนดให้และ
ตามความสนใจ
ตัวชี้วัด ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า และคาดการณ์สิ่ง
ที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
ตัวชี้วัด ป.6/3 เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสารวจ ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ได้ผลที่ครอบคลุม
และเชื่อถือได้
ตัวชี้วัด ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบผลกับสิ่งที่
คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและข้อสรุป
2. สาระสาคัญ
1. อาหารหลักที่เรารับประทาน แบ่งเป็นอาหารหลัก 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 หมู่เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ ถั่ว นม
หมู่ที่ 2 คือ หมู่ข้าว แป้ง น้าตาล เผือก มัน หมู่ที่ 3 หมู่พืชผักต่าง ๆ หมู่ที่ 4 หมู่ผลไม้ หมู่ที่ 5 หมู่ไขมันพืชและ
สัตว์
2. สารอาหาร แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน และน้า โดยใน
อาหารหลักแต่ละหมู่ มีสารอาหารเป็นองค์ประกอบหลายประเภทในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
3. สารอาหาร สามารถให้พลังงานซึ่งสิ่งมีชีวิตจะนาไปใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อการดารงชีวิต การ
เจริญเติบโตและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และควบคุมการทางานของร่างกายให้เป็นปกติ
4. พลังงานที่สิ่งมีชีวิตใช้ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ได้มาจากสารอาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต
และไขมัน ดังนั้นเราจึงควรรับประทานอาหารให้ได้รับพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายแต่ละคน
5. การทดสอบว่าอาหารเป็นประเภทแป้งหรือไม่ ทาได้โดยนาอาหารใส่จานหลุมและหยดสารละลาย
ไอโอดีนลงในอาหาร หากสารละลายอาหารเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน แสดงว่ามีอาหารประเภทแป้งเป็นองค์ประกอบ
เพราะสารละลายไอโอดีนทาปฏิกิริยากับแป้งแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงิน
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3. สาระการเรียนรู้
1. อาหารกับสารอาหาร
2. สารอาหารกับพลังงาน
3. การทดสอบแป้งในอาหาร
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายอาหารหลักทั้ง 5 หมู่ได้
2. วิเคราะห์สารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหารในชีวิตประจาวันได้
3. คานวณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานอาหารได้
4. ปฏิบัติการทดลอง โดยเลือกวัสดุและออกแบบตารางบันทึกผลเองได้
5. นาเสนอผลการทดลองและเลือกวิธีการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
6. ตระหนักถึงความสาคัญของการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการใช้พลังงานได้
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง อาหารกับสารอาหาร ให้นักเรียนทราบ
2. ครูจัดกลุ่มนักเรียน โดยให้นักเรียนเลือกบัตรภาพอาหารหลัก 5 หมู่ หมู่ละไม่เกิน 5 คน จากนั้นให้
นักเรียนศึกษา ข้อมูลในบัตรภาพของกลุ่มตนเอง
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เสนอข้อมูลอาหารหลัก 5 หมู่ ของตนเอง อธิบายให้เพื่อนฟัง กลุ่มละ 2 นาที ครู
และนักเรียนร่วมกันสรุปว่า อาหารหลัก มี 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 หมู่เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ ถั่ว นม หมู่ที่ 2 คือ หมู่ข้าว แป้ง
น้าตาล เผือก มัน หมู่ที่ 3 หมู่พืชผักต่าง ๆ หมู่ที่ 4 หมู่ผลไม้ หมู่ที่ 5 หมู่ไขมันพืชและสัตว์
4. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ภายในอาหารแต่ละหมู่นั้น มีสารอาหารมีเป็นองค์ประกอบหลายประเภทใน
ปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน โดยสารอาหารแบ่งเป็น 6 ประเภท คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ
ไขมัน และน้า จากนั้น ครูให้นักเรียนศึกษา ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร เพื่อศึกษาว่าใน
อาหารแต่ละหมู่ มีสารอาหารใดเป็นองค์ประกอบบ้าง
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่าในสารอาหาร 6 ประเภทนั้น มีสารอาหาร 3 ประเภทที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
6. จากนั้นครูเชื่อมโยงกับความรู้เรื่อง ข้าว ว่าข้าว มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอยู่มาก ดังนั้น
อาหารที่มีองค์ประกอบเป็นข้าว หรือมีวัตถุ ดิบที่ทาจากข้าว จะมีพลังงานมาก ให้นักเรียนสังเกตจากตาราง
แสดงพลังงานของอาหาร ดังนี้
รายการอาหาร

น้าหนัก (กรัม)

พลังงาน (กิโลแคลอรี)

282
222
223
315
333
318

438
214
554
555
522
483

ขาวขาหมู
ขาวคลุกกะป
ขาวผัดกระเพราไก
ขาวผัดหมูใสไข
ขาวมันไก
ขาวราดแกงเขียวหวานไก
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รายการอาหาร

น้าหนัก (กรัม)

พลังงาน (กิโลแคลอรี)

182
223
223
223
223
354
354
235
100
100

248
243
223
322
248
385
397
530
185
357

ขาวยาปกษใต
ขาวหมูไขพะโล
ขาวแกงไตปลา
ขาวแกงจืดเตาหูหมูสับ
ขาวแกงเลียงกุงสดกับปลาทูทอด
กวยเตี๋ยวราดหนาไก
กวยเตี๋ยวราดหนาหมู
เสนเล็กแหงหมู
แหนม
หมูหยอง

ที่มา : ปรับปรุงจาก http://www.sayamclinic.com/images//1125833585thaifood_table.pdf
7. นักเรียนทาใบกิจกรรมในใบงานที่ 1.1 เรื่อง การวิเคราะห์พลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากการ
รับประทานอาหาร โดยให้นักเรียนเลือกรายการอาหารจากตารางข้างต้น 3 รายการ แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์
สารอาหารที่ได้รับในรายการนั้นๆ จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนมานาเสนอรายการอาหาร 5 รายการ ครูและ
นักเรียนร่วมกัน อภิปรายเพิ่มเติมในกรณีที่มีสารอาหารประเภทอื่นๆ ที่ผู้นาเสนอไม่ได้กล่าวถึง
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ทากิจกรรมในใบงานที่ 1.2 เรื่อง การตรวจสอบแป้งในอาหาร โดยเป็นการ
ตรวจสอบอาหารที่นักเรียนคิดว่ามีแป้งเป็นองค์ประกอบ โดยครูเตรียมอาหารที่ต้องการทดสอบมาให้นักเรียน
เลือก กลุ่มละ 1 ชนิด จากนั้นชี้แจงเรื่องการเกิดปฏิกิริยาของสารละลายไอโอดีนกับอาหารประเภทแป้ง ซึ่งจะ
ทาให้สารละลายไอโอดีนเปลี่ยนจากสีน้าตาลเป็นสีน้าเงิน ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผล เพื่อนาเสนอให้
เพื่อนกลุ่มอื่นๆ เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
9. นักเรียนนาเสนอผลการทดสอบ โดยมีหัวข้อในการนาเสนอ คือ วิธีการทดลอง ผลที่คาดว่าจะเกิด ผล
การทดลองจริง และข้อสรุปจากการทดลอง
10. ครูและนักเรียนในชั้น ร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับ เรื่อง อาหารและสารอาหาร และวิธีทดสอบอาหาร
ประเภทแป้ง
11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายให้นาไปสู่ข้อสรุปว่า การรับประทานอาหารต้องคานึงถึงความ
ต้องการพลังงานของร่างกายให้เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จากนั้นครูรวบรวมใบงานเพื่อนาไป
ตรวจให้คะแนน
6. วัสดุ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การวิเคราะห์พลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากการรับประทานอาหาร
4. ใบงานที่ 1 2.เรื่อง การตรวจสอบแป้งในอาหาร
5. สารละลายไอโอดีน
6. หลอดหยดสารละลายขนาดเล็ก
7. จานหลุม
28

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม 2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา

8. อาหารที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบ เช่น ข้าวต้ม ข้าวผัด เค้ก ขนมปัง เป็นต้น
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงานที่ 2.1 และ 2.2
2.3 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินใบงาน เกณฑ์ผ่าน คือ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
3.2 การประเมินการนาเสนอผลงาน เกณฑ์ผ่าน คือ ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการนาเสนอ
ผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง หรือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.53
3.3 การประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน เกณฑ์ผ่าน คือ มีพฤติกรรมระหว่างเรียนแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน อย่างน้อย 2 รายการจากทั้งหมด 3 รายการ
8. บันทึกหลังการสอน
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
9. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
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ใบความรู้ ที่ 1.1
อาหารและสารอาหาร
............................................................................ ...............................................................................
อาหารหลักที่เรารับประทาน แบ่งเป็นอาหารหลัก 5 หมู่ คือ หมู่ที่ 1 หมู่เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข่ ถั่ว นม
หมู่ที่ 2 คือ หมู่ข้าว แป้ง น้าตาล เผือก มัน หมู่ที่ 3 หมู่พืชผักต่าง ๆ หมู่ที่ 4 หมู่ผลไม้ หมู่ที่ 5 หมู่
ไขมันพืชและสัตว์

สารอาหาร แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน และน้า โดยใน
อาหารหลักแต่ละหมู่ มีสารอาหารเป็นองค์ประกอบหลายประเภทในปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
สารอาหาร สามารถให้พลังงานซึ่งสิ่งมีชีวิตจะนาไปใช้ในกระบวนการต่างๆ เพื่อการดารงชีวิต การ
เจริญเติบโตและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และควบคุมการทางานของร่างกายให้เป็นปกติ
ตารางแสดงสารอาหารในอาหารหลัก 5 หมู่และประโยชน์ของสารอาหาร
อาหารหลัก
สารอาหารที่มีมาก
ประโยชน์
เนื้อสัตว์ ไข่ ถั่ว นม โปรตีน
(1) ให้พลังงาน (2) ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต
(3) ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ (4) ควบคุมการทางานของ
ร่างกายให้เป็นปกติ
แป้ง น้าตาล เผือก คาร์โบไฮเดรต
(1) ให้พลังงาน (2) ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต
มัน
(3) ควบคุมการทางานของร่างกายให้เป็นปกติ
ผัก
วิตามิน แร่ธาตุ
(1) ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต (2) ควบคุมการทางานของ
ร่างกายให้เป็นปกติ
ผลไม้
วิตามิน แร่ธาตุ
(1) ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต (2) ควบคุมการทางานของ
ร่างกายให้เป็นปกติ
ไขมันพืชและสัตว์ ไขมัน
(1) ให้พลังงาน (2) ทาให้ร่างกายเจริญเติบโต
(3) ควบคุมการทางานของร่างกายให้เป็นปกติ
อาหารเกือบทุกชนิด น้า
ช่วยให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทางานได้อย่างปกติ
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ใบงาน ที่ 1.1
พลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากอาหารที่รับประทาน
คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกรายการอาหาร 3 รายการ แล้ววิเคราะห์สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบในอาหารนั้น
รายการอาหาร

โปรตีน

ประเภทของสารอาหาร
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ

วิตามิน

น้า

1.
น้าหนัก
พลังงาน
2.
น้าหนัก
พลังงาน
3.
น้าหนัก
พลังงาน
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แบบบันทึกคะแนนจากการทาใบงาน
เรื่อง อาหารและสารอาหาร
เลขที่

ชื่อ

คะแนนจากใบงานที่ (คะแนน)
ผลการประเมิน (ไม่ผ่าน/ผ่าน)
2.1 (10) 2.2 (10) รวม (20)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
..
..
..
สรุป

ผ่าน จานวน ……………………….….คน
ไม่ผ่าน จานวน ……………………….….คน

เกณฑ์การประเมิน ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องได้คะแนนจากใบงาน ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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แบบบันทึก การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน เรื่อง อาหารและสารอาหาร
คาชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ถ้านักเรียนแสดงพฤติกรรมให้เห็นอย่างชัดเจน
เลขที่

ชื่อ

ประเด็นการสังเกต
มีส่วนร่วมใน ให้ความร่วมมือใน ส่งงานตรง
การถาม/ตอบ การทากิจกรรม ตามเวลา

ผลการ
ประเมิน
(ไม่ผ่าน/ผ่าน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
..
..
..
สรุป

ผ่าน จานวน ……………………….….คน
ไม่ผ่าน จานวน ……………….………คน
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แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
กลุ่มที่
สมาชิกในกลุ่ม เลขที่.............…………………………………………………………………………..……………
เกณฑ์การให้คะแนน :
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับความคิดเห็น
3
2
1

รายการประเมิน
1. เนื้อหาถูกต้อง
2. เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์
3. เนื้อหาตรงประเด็น
4. รูปแบบที่ใช้เหมาะสมกับข้อมูลที่นาเสนอ
5. สมาชิกมีส่วนร่วมในการอธิบาย/ตอบคาถาม
6. อธิบายเข้าใจง่าย
7. พูดเสียงดัง ฟังชัด
8. ใช้ภาษาเหมาะสม
9. สื่อที่ใช้มองเห็นอย่างทั่วถึง
10. สื่อทีใ่ ช้สวยงาม เรียบร้อย
เฉลี่ย
สรุประดับคุณภาพ (น้อย/ปานกลาง/ดีมาก)

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ :
ค่าเฉลี่ย 2.01 - 3.00 หมายถึง การนาเสนอมีคุณภาพดีมาก
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.00 หมายถึ ง การนาเสนอมีคุณภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง การนาเสนอมีคุณภาพน้อย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าว
เวลา 7 ชั่วโมง
เรื่อง การดื้อขาย กาไร ขาดทุน
เวลา 2 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
........................................................................................................................ ............................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ป .6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีการหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของจานวนนับ เศษส่วน
จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของ
คาตอบและสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
2. สาระสาคัญ
1. ราคาขายเท่ากับทุนบวกกาไร หรือราคาขายเท่ากับทุนลบขาดทุน
2. แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ เป็นการนาเสนอข้อมูลโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการเปรียบเทียบ
จานวนหรือปริมาณของสิ่งของต่าง ๆ ตั้งแต่สองชุดเป็นต้นไป
3. กราฟเส้น เป็นการนาเสนอข้อมูล โดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดจะ
บอกจานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละรายการ นิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลาดับก่อนหลังของเวลา
3. สาระการเรียนรู้
1. การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
2. การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
3. การอ่านและการเขียนกราฟเส้น
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. แสดงวิธีการหาคาตอบของโจทย์ปัญหาประยุกต์เกี่ยวกับการซื้อขาย กาไร ขาดทุนได้
2. อ่านและเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบได้
3. อ่านและเขียนกราฟเส้นได้
4. เลือกเสนอข้อมูลด้วยวิธีการที่เหมาะสม
5. ตระหนักถึงที่มาของราคาในการซื้อขายสินค้าต่างๆ
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5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง การซื้อขาย กาไร ขาดทุน ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยสินค้าชนิดเดียวกันมีราคาแตกต่าง
กันอย่างไร เพราะเหตุใดอาหารชนิดเดียวกันจึงมีราคาไม่เท่ากัน (เพราะผู้ขายต้องการกาไรที่ต่างกัน หรือสินค้ามี
ต้นทุนแตกต่างกัน)
3. ครูเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง กาไร ขาดทุน โดยทบทวนเนื้อหาว่า กาไร เกิดจากการขายสินค้าใน
ราคาที่สูงกว่าราคาต้นทุน และขาดทุนเกิดจากการขายสินค้าในราคาที่ต่ากว่าราคาต้นทุน ดังนั้นราคาขาย
สินค้าแต่ละชนิด ได้มาจากการรวมกันของราคาต้นทุนหรือราคาในการผลิตรวมกับกาไรที่ต้องการได้รับ หรือ
ราคาต้นทุนลบด้วยขาดทุนที่กาหนดไว้
4. นักเรียนฝึกคานวณราคาขาย จากการบวกราคาต้นทุนกับกาไรที่ต้องการ โดยครูเป็นผู้กาหนดราคา
ต้นทุน และกาไรที่ต้องการ แล้วให้นักเรียนคานวณหาราคาขายของสินค้าดังกล่าว โดยสินค้าที่ครูกาหนดไว้
เป็นสินค้าประเภทข้าวหรือทาจากข้าวเป็นหลัก เช่น
สินค้า
ข้าวเปลือก (ข้าวเหนียว)
ข้าวสาร (ข้าวเจ้าหอมมะลิ)
เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็ก)
เส้นขนมจีน
แป้งข้าวเจ้า

ทุน (บาท)
7,550 บ./ตัน
25 บ./กก.
20 บ./กก.
18 บ./กก.
70 บ./กก.

กาไรที่ต้องการ (บาท)
300
20
10
10
25

ราคาขาย (บาท)
7,850
45
30
28
95

6. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากการคานวณจากราคาขายสินค้าจากกาไรแล้ว ยังสามารถ
คานวณได้จากขาดทุน ที่ผู้ขายคาดเดาหรือยอมให้เกิดได้ แล้วนามาลบออกจากราคาทุน โดยครูให้นักเรียนฝึก
จากตัวอย่างเดิม แต่เปลี่ยนจากกาไรที่ต้องการ เป็นขาดทุนที่กาหนดไว้ แล้วให้นักเรียนหาราคาขายของสินค้า
ดังนี้
สินค้า
ข้าวเปลือก (ข้าวเหนียว)
ข้าวสาร (ข้าวเจ้าหอมมะลิ)
เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็ก)
เส้นขนมจีน
แป้งข้าวเจ้า

ทุน (บาท)
7550 บ./ตัน
25 บ./กก.
20 บ./กก.
18 บ./กก.
70 บ./กก.

ขาดทุนที่กาหนด (บาท)
100
6
5
3
10

ราคาขาย (บาท)
7,450
19
15
15
60

6. ตัวแทนนักเรียนนาผลที่ได้จากการคานวณ มาเขียนไว้บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอภิปรายว่า
ถึงแม้ราคาต้นทุนเท่ากัน แต่เมื่อกาหนดกาไร หรือขาดทุน แตกต่างกันก็ทาให้ราคาขายแตกต่างกันได้ แล้วให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.1 การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
7. ครูเชื่อมโยงสู่สถานการณ์และสังคมปัจจุ บันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม โดยมี ข้าว
เป็นสินค้าสาคัญที่นาไปขายต่างประเทศ แต่ราคาข้าวเปลือกก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละปี
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แล้วครูเสนอข้อมูลราคาข้าวเปลือกในช่วง ปี พ .ศ.2550 – 2556 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยจากราคาข้าวเปลือกแต่ละ
ชนิดตลอดทั้งปี แล้วถามนักเรียนว่าเราสามารถนาเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงราคาข้าวในแต่ละปีด้วยรูปแบบ
ใดบ้าง

ข้าวจ้าวหอมมะลิ
9,205
13,821
14,051
13,655
13,567
15,314
16,348

ราคาข้าวเปลือก (บาท/ตัน)
ข้าวเหนียวเมล็ดยาว
11,245
8,732
8,196
14,011
15,218
13,135
14,031

ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น
10,394
7,969
7,241
13,173
13,955
11,805
12,844

9. ครูอธิบายว่า เราสามารถนาเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ โดยเป็นการนาเสนอข้อมูล
โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงการเปรียบเทียบจานวนหรือปริมาณของสิ่งของต่าง ๆ ตั้งแต่สองชุดเป็นต้นไป
10. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า นอกจากแผนภูมิเปรียบเทียบ ยังสามารถใช้กราฟเส้นในการนาเสนอข้อมูล
โดยการใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดซึ่งจุดแต่ละจุดจะบอกจานวนหรือปริมาณของข้อมูลแต่ละ
รายการ นิยมใช้กราฟเส้นกับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตามลาดับก่อนหลังของเวลา
11. ครูยกตัวอย่าง การอ่านข้อมูลและการตีความจากแผนภูมิเปรียบเทียบและกราฟเส้น แล้วให้
นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
12. แบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คน ให้ทากิจกรรมใบงานที่ 2.1 การซือ้ ขาย กาไร ขาดทุน ใบงานที่
2.2 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ และใบงานที่ 2.3 การอ่านและการเขียนกราฟเส้น โดย
กิจกรรมในใบงานนั้นมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบและสรุปว่าสินค้าชนิดใดที่สร้างกาไรได้ดีที่สุด
13. ตัวแทนนักเรียนนาเสนอผลการศึกษาจากใบงานหน้าชั้นเรียน ครูประเมินพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนระหว่างเรียน ระหว่างการนาเสนอ บันทึกผลการประเมิน ครูประเมินความรู้นักเรียนรายบุคคลโดยนา
ใบงานของนักเรียนไปตรวจ เพื่อแจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบในชั่วโมงต่อไป
6. วัสดุ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
2. ใบความรู้ที่ 2.2 เรื่อง การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
3. ใบงานที่ 2.1 การซื้อขาย กาไร ขาดทุน
4. ใบงานที่ 2.2 การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
5. ใบงานที่ 2.3 การอ่านและการเขียนกราฟเส้น
6. กระดาษชาร์ต
7. ปากกาเมจิก สีน้าเงิน สีแดง สีดา
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7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจใบงาน
1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงานที่ 2.1 2.2 และ 2.3
2.3 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินใบงาน เกณฑ์ผ่าน คือ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป
3.2 การประเมินการนาเสนอผลงาน เกณฑ์ผ่าน คือ ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการนาเสนอ
ผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง หรือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.53
3.3 การประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน เกณฑ์ผ่าน คือ มีพฤติกรรมระหว่างเรียนแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน อย่างน้อย 2 รายการจากทั้งหมด 3 รายการ
8. บันทึกหลังการสอน
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
9. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
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ใบความรู้ ที่ 2.1
การดื้อขาย กาไร ขาดทุน
.
การหากาไร ขาดทุน และทุน
ราคาขาย = ทุน + กาไร
ราคาขาย = ทุน – ขาดทุน
ตัวอย่าง 1 พ่อค้าซื้อข้าวสารหอมมะลิ ราคากิโลกรัม 30 บาท ขายได้กาไร 20% พ่อค้าขายข้าวสารได้กาไร
กิโลกรัมละกี่บาท และขายไปกิโลกรัมละกี่บาท
กาไร 20% หมายความว่า ลงทุน 100 บาท ขายได้กาไร 20 บาท
หรือลงทุน 100 บาท ขายไป 100 + 20 = 120 บาท
วิธีที่ 1 พ่อค้าซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100 บาท ขายได้กาไร
พ่อค้าซื้อข้าวสารหอมมะลิ30 บาท ขายได้กาไร
ตอบ

วิธีที่ 3

100

ดังนั้น พ่อค้าขายข้าวสารหอมมะลิ กิโลกรัมละ
30 + 6 = 36 บาท
พ่อค้าขายข้าวสารหอมมะลิ ได้กาไรกิโลกรัมละ6 บาท ขายไปราคากิโลกรัมละ 36 บาท

วิธีที่ 2 พ่อค้าซื้อข้าวสารหอมมะลิ 100 บาท
พ่อค้าซื้อข้าวสารหอมมะลิ30 บาท
ตอบ

20 บาท
20
30 
 6 บาท

ขายไป
ขายไป

120 บาท
บาท

120
30 
 36
100

ดังนั้น พ่อค้าขายเสื้อได้กาไรตัวละ
36 – 30 = 6 บาท
พ่อค้าขายข้าวสารหอมมะลิ ได้กาไรกิโลกรัมละ 6 บาท ขายไปราคากิโลกรัมละ 36 บาท
ได้กาไร 20% หมายความว่า ได้กาไร
พ่อค้าลงทุนซื้อข้าวสารหอมมะลิ
พ่อค้าได้กาไร20% ของทุน พ่อค้าได้กาไร

20
100

ของทุน

20
 30  6
100

30 บาท
บาท

ดังนั้น พ่อค้าขายข้าวสารหอมมะลิ กิโลกรัม 30 + 6 = 36 บาท
ตอบ พ่อค้าขายข้าวสารหอมมะลิ ได้กาไรกิโลกรัมละ 6 บาท ขายไปราคากิโลกรัมละ 36 บาท
ตัวอย่าง 2 โรงสีซื้อข้าวเปลือก ราคา 12, 000 บาทต่อหนึ่งตัน ขายขาดทุนร้อยละ 10 โรงสีขาย
ข้าวเปลือกขาดทุนกี่บาท และขายราคาตันละกี่บาท
ขาดทุน 10% หมายความว่า ลงทุน 100 บาท ขายไปขาดทุน 10 บาท
หรือ ลงทุน 100 บาท ขายไป 100 – 10 = 90 บาท
หรือลงทุน 100 บาท ขายไป 100 + 10 = 110 บาท
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วิธีที่ 1 โรงสีซื้อข้าวเปลือก ราคา 100 บาท
ขายไปขาดทุน
10 บาท
โรงสีซื้อข้าวเปลือก
12, 000 บาท
ขายไปขาดทุน 12,000 10 1,200 บาท
100

ตอบ

ดังนั้น โรงสีขายข้าวเปลือกราคาตันละ
12,000 – 1,200 =10,800 บาท
โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุน 1,200 บาท ขายข้าวเปลือกราคาตันละ 10,800 บาท

วิธีที่ 2 โรงสีซื้อข้าวเปลือก ราคา 100 บาท
โรงสีซื้อข้าวเปลือก
12,000 บาท
ตอบ

ขายไป
ขายไป

90 บาท
90
12,000
10,800 บาท
100

ดังนั้น โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุน
12,000 – 10,800 = 1,200 บาท
โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุน 1,200 บาท ขายข้าวเปลือกราคาตันละ 10,800 บาท
โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุน 20% หมายความว่า โรงสีขาดทุน

วิธีที่ 3 โรงสีซื้อข้าวเปลือก ราคาตันละ
โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุนร้อยละ 10 ของทุน
โรงสีขาดทุน
ตอบ

10
100

ของทุน

12,000 บาท
10
12,500  1,200 บาท
100

ดังนั้น โรงสีขายข้าวเปลือกราคาตันละ
12,000 – 1,200 = 10,800 บาท
โรงสีขายข้าวเปลือกขาดทุน 1,200 บาท ขายข้าวเปลือกราคาตันละ 10,800 บาท
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าว
เวลา 7 ชั่วโมง
เรื่อง ขนมจากข้าว
เวลา 3 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
....................... .............................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง .2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด ป .6/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกาหนดปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ
หรือแผนที่ความคิด ลงมือสร้างและประเมินผล
มาตรฐาน ง .3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ป .6/1 บอกหลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ป .6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล
2. สาระสาคัญ
1. การสร้างสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กาหนดปัญหาหรือความต้องการ การรวบรวม
ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้างและ
ประเมินผล ทาให้ผู้เรียนทางานอย่างเป็นกระบวนการ
2. แผนที่ความคิด เป็นการลาดับให้เห็นเป็นขั้นตอนและเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
รูปแบบหนึ่ง
3. หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา คือ พิจารณาปัญหา วางแผนแก้ปัญหา แก้ปัญหา ตรวจสอบ
และปรับปรุง
4. การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอิน
เทอร์เนต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม
3. สาระการเรียนรู้
1. การผลิตขนมจากข้าว
2. การเขียนแผนที่ความคิดของกระบวนการผลิตขนมจากข้าว
3. การแสดงผลงาน
4. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลาดับขั้นตอนการสร้างผลงานหรือชิ้นงานของตนเองได้
2. อธิบายกระบวนการเทคโนโลยีได้
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3. ระบุหลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาระหว่างการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ได้
4. สื่อสารความคิดด้วยการวาดแผนที่ความคิดได้
5. ใช้เทคโนโลยีช่วยในการสืบค้นข้อมูล และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมได้
6. ตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการดารงชีวิตในปัจจุบัน
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ขนมจากข้าว ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนสืบเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมา คือ ราคาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนั้นทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้ข้าว คือ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบในอาหาร
หรือขนมเพื่อเป็นทางเลือกสาหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจทาอาชีพค้าขาย
3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วครูนาชื่อขนมที่ทาจากข้าว มาเสนอเพื่อให้นักเรียน
ทาขนมจากข้าว เช่น ข้าวหลาม ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมนางเล็ด ข้าวเปียก ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวต้มผัด เป็นต้น
โดยครูศึกษาค้นคว้า วัตถุดิบและวิธีการทาให้นักเรียน แต่ให้นักเรียนปฏิบัติเอง
4. ก่อนลงมือปฏิบัติ ครูชี้แจงว่าในการลงมือปฏิบัติสิ่งใดก็ตาม นักเรียนต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอน
ดังนั้น ครูจึงให้นักเรียนวางแผนเป็นขั้นตอน โดยใช้ผังมโนทัศน์ แสดงแนวคิดใน 5 หัวข้อ คือ ความต้องการ
การรวบรวมข้อมูล วิธีการ ลักษณะของขนมที่ต้องการ และการประเมินคุณภาพของขนมที่ผลิต จากนั้นให้
นักเรียนเสนอหน้าชั้น เพื่อให้ครูและเพื่อนช่วยเสนอแนะ
5. จากนั้นนักเรียนศึกษาวิธีการทาขนมที่กลุ่มของตนเองเลือกเพิ่มเติมจากที่ครูนามาให้ แล้วร่วมกัน
ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติตามวิธีการที่แต่ละกลุ่มเลือก พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ วัตถุดิบเพื่อนามาทาขนมในชั่วโมง
ต่อไป
6. ครูจัดสรรเวลา ให้นักเรียนทาขนม 1 ชั่วโมง พร้อมสังเกตพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติงานของ
นักเรียน
7. เมื่อนักเรียนทาขนมเสร็จ ให้นักเรียนนาเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต การ
ทดสอบ ปรับปรุงของแต่ละกลุ่ม โดยครูกาหนดหัวข้อในการนาเสนอ คือ การพิจารณาปัญหาหรือความ
ต้องการ การวางแผนแก้ปัญหาหรือการวางแผนการทาขนม การแก้ปัญหาหรือการลงมือทาขนม การ
ตรวจสอบและปรับปรุงหรือการตรวจสอบผลการทาขนม
6. วัสดุ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง วัตถุดิบที่ใช้ในการทาขนมจากข้าว
2. อินเทอร์เนต
3. วัตถุดิบสาหรับทาขนม
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ประเมินคุณภาพของผลงาน (ขนม)
1.2 ประเมินการนาเสนอผังมโนทัศน์/ผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
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2. เครื่องมือวัด
2.1 แบบประเมินคุณภาพผลงาน (ขนม)
2.3 แบบประเมินการนาเสนอผังมโนทัศน์/ผลงาน
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินคุณภาพผลงาน เกณฑ์ผ่าน คือ มีคุณภาพระดับปานกลาง หรือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.51-2.53
3.2 การประเมินการนาเสนอผังมโนทัศน์ /ผลงาน เกณฑ์ผ่าน คือ ได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน
การนาเสนอผลงาน อยู่ในระดับปานกลาง หรือมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.53
3.3 การประเมินพฤติกรรมระหว่างเรียน เกณฑ์ผ่าน คือ มีพฤติกรรมระหว่างเรียนแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน อย่างน้อย 2 รายการจากทั้งหมด 3 รายการ
8. บันทึกหลังการสอน
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
9. ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ข้าวมหัศจรรย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้......
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ข้าวมหัศจรรย์
เวลา 6 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
.......................................................................................................... ..............................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู้
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
ค 2.1 ป .6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีการหาคาตอบของโจทย์ปัญหาระคนของ
จานวนนับ เศษส่วน จานวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบและ
สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจานวนนับได้
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวชี้วัด ป.6/2 เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดสร้างสรรค์
ค 6.1 ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และ
หน้าที่ของระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่ทางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ในการดารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ว 1.1 ป.6/3 วิเคราะห์สารอาหารและอภิปรายความจาเป็นที่ร่างกายต้องได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง
และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว 3.1 ป.6/4 สารวจและจาแนกประเภทของสารต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจาวันโดยใช้
สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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ว 3.2 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยน
สถานะ
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหา
ความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ว 3.8 ป.6/1 ตั้งคาถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา
ตามที่กาหนดให้และตามความสนใจ
ว 3.8 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้า
และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ
ว 3.8 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์ และวิธีการสารวจ ตรวจสอบที่ถูกต้องเหมาะสม ให้
ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้
ว 3.8 ป.6/4 บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห์ และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลกับสิ่งที่คาดการณ์ไว้ นาเสนอผลและข้อสรุป
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
ดารงชีวิตและครอบครัว
ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขั้นตอน
มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของ
เครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทาง
สร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ง 2.1 ป .6/2 สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกาหนด
ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติหรือ
แผนที่ความคิด ลงมือสร้างและประเมินผล
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณธรรม
ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
ง 3.1 ป.6/4 นาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์
2. สาระสาคัญ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
วิศวกรรม
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
 สารอาหาร ได้แก่
 การเปรียบเทียบและ 
แนวทางการ
โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เรียงลาดับเศษส่วนและ ทางานและการปรับปรุง
ไขมัน แร่ธาตุ วิตามิน
จานวนเต็ม
การทางานแต่ละขั้นตอน
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วิทยาศาสตร์
และน้ามีความจาเป็นต่อ
ร่างกาย มนุษย์
จาเป็นต้องได้รับ
สารอาหารในสัดส่วนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย
เพื่อการเจริญเติบโตใน
การดารงชีวิต
 จาแนกประเภทของ
สารต่างๆที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันตามการ
ใช้ประโยชน์ แบ่งได้เป็น
สารปรุงรสอาหาร สาร
แต่งสีอาหาร สารทา
ความสะอาด สารกาจัด
แมลงและศัตรูพืช ซึ่ง
สารแต่ละประเภทมี
ความเป็นกรด-เบส
แตกต่างกัน
 การเปลี่ยนแปลง
ของสารเป็นสารละลาย
หรือเปลี่ยนสถานะ
โดยสารแต่ละชนิดยังคง
แสดงสมบัติของสารเดิม
ทักษะ
 การชั่ง การตวง

คณิตศาสตร์
 การบวก ลบ คูณ
การ เศษส่วน ทศนิยม
และจานวนเต็ม
 การชั่ง การตวง
 ความสัมพันธ์ของ
หน่วยการชั่งและการตวง
 ความเข้าใจและใช้
วิธีการทางสถิติวิเคราะห์
ข้อมูล

เทคโนโลยี
เป็นการทางาน
ตามลาดับที่วางแผนไว้
ก่อนการทางานขณะ
ปฏิบัติงาน และเมื่อ
ทางานเสร็จแล้วให้
ประเมินทุกขั้นตอนเพื่อ
การแก้ไขและปรับปรุง
ผลงาน
 สร้างสิ่งของ
เครื่องใช้อย่างเป็น
ขั้นตอน ตั้งแต่กาหนด
ปัญหาหรือความ
ต้องการ รวบรวมข้อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิด
เป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด ก่อนลง
มือสร้างและประเมินผล
ทาให้ผู้เรียนทางาน
อย่างเป็นกระบวนการ
 หลักการเบื้องต้น
ของการแก้ปัญหา
ประกอบด้วย พิจารณา
ปัญหา วางแผน ,
แก้ปัญหา , แก้ปัญหา
และตรวจสอบและ
ปรับปรุง

การจัดทาข้อมูล
เพื่อการนาเสนอต้อง
พิจารณารูปแบบของ
ข้อมูลให้เหมาะสมใน
การสื่อความหมายที่
เข้าใจง่ายและชัดเจน
เช่น กราฟ ตาราง
แผนภาพ รูปภาพ

ทักษะ
 การชั่ง การตวง
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3)Plan & Develop
4)Test & Evaluate
5)Present the
Solution
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3. สาระการเรียนรู้
- อาหารหลัก 5 หมู่
- สารอาหาร
- การละลายของสาร
- สารเจือปนในอาหาร
- พลังงานในอาหาร
- การบวก ลบ คูณ หาร
- หลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น
- การนาเสนอข้อมูล
4. เนื้อหารายแผนการเรียนรู้
แผนที่
จุดประสงค์การเรียนรู้
(รายแผน)
1 อาหารการกิน
(1 ชม.) 1.อธิบายสารอาหารที่พบใน
อาหารได้
2.ระบุหมู่อาหารและ
สารอาหารในแต่ละมื้อได้
3.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได้
2 อะไรอยู่ในอาหาร
(1 ชม.) 1.อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์
ของสารอาหารได้
2.บอกความหมายและ
ยกตัวอย่างสารเจือปนใน
อาหารได้
3.อธิบายสมบัติการละลายน้า
ของสารได้
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได้
5.สามารถค้นหา รวบรวม
ข้อมูลที่สนใจ และเป็น
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่เชื่อถือได้
3. พลังงานในอาหาร
(1 ชม.) 1.ระบุการบริโภคอาหารอย่าง
มีสัดส่วนได้
2.วิเคราะห์ระบุค่าพลังงานที่

ความรู้เดิมที่จาเป็น

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
โดยย่อ
 ศึกษาอาหารหลัก 5 หมู่
 ยกตัวอย่างอาหารที่ทาน
ในแต่ละมื้อ แบ่งกลุ่ม
สืบค้นอาหารหลัก 5 หมู่
 เขียนแผนผังความคิดเรื่อง
อาหารหลัก 5 หมู่และ
ตัวอย่างแหล่งอาหาร
 เรียนเรื่องสารอาหาร
 ยกตัวอย่างอาหารและ
ร่วมกันอภิปราย
สารอาหารที่มีอยู่ใน
อาหารประเภทนั้น
 ทากิจกรรมคุณสมบัติการ
ละลายน้าของสาร
 ทากิจกรรม inquiry
สารเจือปนในอาหาร

 ศึกษาตารางพลังงานใน
อาหารจานเดียว
 สืบค้นข้อมูลการบริโภค
อาหารอย่างมีสัดส่วนและ
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แผนที่

จุดประสงค์การเรียนรู้
(รายแผน)
ได้รับในแต่ละมื้ออาหารได้
3.สามารถคานวณปริมาณ
พลังงานที่ได้รับในแต่ละวันได้
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได้
5.สามารถค้นหา รวบรวม
ข้อมูลที่สนใจ และเป็น
ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่เชื่อถือได้
4. ข้าวอะไรดี
(3 ชม.) 1.สามารถนาความรู้ที่มีมา
เชื่อมโยงเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ที่กาหนดให้ได้

ความรู้เดิมที่จาเป็น

ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน

ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
โดยย่อ
ค่าพลังงานในอาหาร
 อภิปรายในหัวข้อ “การ
บริโภคอาหารอย่างมี
สัดส่วนและพลังงานที่ควร
ได้รับ”

 แก้ไขสถานการณ์โดยใช้
ความรู้ที่มีอยู่

5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
5.1 อาหารการกิน จานวน 1 ชั่วโมง
5.1.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายสารอาหารที่พบในอาหารได้
2. ระบุหมู่อาหารและสารอาหารในแต่ละมื้อได้
3. ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได้
5.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูนาภาพอาหารหลัก 5 หมู่ มาให้ผู้เรียนศึกษา จากนั้นถามคาถามกระตุ้น
ความสนใจผู้เรียน ดังนี้ผู้เรียนทราบหรือไม่ว่าอาหารมีความสาคัญต่อร่างกายอย่างไร
2. ครูทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนตอบคาถามในประเด็นต่อไปนี้
หากเรารับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ จะทาให้ร่างกายของผู้เรียนเป็นอย่างไร
ขั้นสอน
3. ครูให้ผู้เรียนศึกษาแผนภาพอาหารหลัก 5 หมู่ จากนั้นแบ่งกลุ่มผู้เรียน
ออกเป็น 5 กลุ่ม และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารที่พบในอาหาร
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้างแผนผังความคิดเรื่องของอาหารหลัก 5 หมู่และตัวอย่าง
แหล่งอาหาร
5. นาแผนผังที่สร้างขึ้นให้กับกลุ่มอื่นในห้องทาการตรวจสอบ ถ้ามีประเด็นที่เห็น
แตกต่างหรือเพิ่มเติม ให้สมาชิกกลุ่มนั้นเขียนแก้ไขลงไปในแผนผังความคิด
6. นาแผนผังความคิดที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
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7. แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอแผนผังความคิดที่ได้จัดทาขึ้น พร้อมร่วมกันอภิปราย
ในห้องเรียน
ขั้นสรุป
8. ผู้เรียนประเมินผลงานการนาเสนอของแต่ละกลุ่มด้วยแบบประเมินการนาเสนอ
9. ครูประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะทางาน
ร่วมกัน สังเกตการตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน ประเมินแผนภาพความคิดสารอาหาร และตัวอย่าง
แหล่งอาหาร
5.2 อะไรอยู่ในอาหาร จานวน 1 ชั่วโมง
5.2.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของสารอาหารได้
2.บอกความหมายและยกตัวอย่างสารเจือปนในอาหารได้
3.อธิบายสมบัติการละลายน้าของสารได้
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได้
5.สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่เชื่อถือได้
5.2.2 กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูทบทวนความรู้เรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ จากนั้นครูตั้งคาถามกระตุ้น
ผู้เรียนโดยยกตัวอย่างอาหารแล้วถามผู้เรียนว่าอาหารชนิดนั้นทามาจากอะไรบ้าง เช่น การทาผัดซีอิ้ว
ประกอบด้วย เส้น ไข่ หมู ผัก น้าตาล น้าปลา ถามผู้เรียนว่าทาไมในเมื่อใส่น้าตาลลงในอาหารแต่เราไม่เห็นเม็ด
น้าตาล
ขั้นสอน
2. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาวิธีทากิจกรรมการ
ละลายน้าของสารในใบงานที่ 1 ให้เข้าใจ
3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายก่อนทากิจกรรม โดยครูถามคาถามก่อนทา
กิจกรรมว่า ผู้เรียนคิดว่าสารใดบ้างที่สามารถละลายน้าได้ (ตัวอย่างคาตอบ น้าตาล เกลือ)จากนั้นให้ผู้เรียน
ตอบคาถามก่อนทากิจกรรมในใบงานที่ 1
4. ผู้เรียนทากิจกรรมการละลายน้าของสาร เพื่อบ่งชี้การละลายน้าของ
สารและบันทึกผลการทากิจกรรมลงในใบงานที่ 1
5. ผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการละลายน้าของสารและสมบัติใน
การละลายน้าของสาร ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6. ครูนาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร โดยครูถามคาถาม
กระตุ้นความคิดของผู้เรียนดังนี้สารเจือปนในอาหารมีอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ สารปรุงรส สารแต่งกลิ่น
สารแต่งสี)
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7. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้
สืบค้น เกี่ยวกับความหมายและตัวอย่างสารเจือปนในอาหาร จากแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดให้ และออกแบบการ
นาเสนอผลการสืบค้น
8. ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่ม นาเสนอผลการทากิจกรรมหน้าชั้นเรียน
เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต้อง
ขั้นสรุป
9. ครูให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลังทากิจกรรม
10. ผู้เรียนประเมินผลงานการนาเสนอของแต่ละกลุ่มด้วยแบบประเมิน
การนาเสนอ
11. ครูประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ขณะทางานร่วมกัน สังเกตการตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน
5.3 พลังงานในอาหาร จานวน 1 ชั่วโมง
5.3.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ระบุการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วนได้
2.วิเคราะห์ระบุค่าพลังงานที่ได้รับในแต่ละมื้ออาหารได้
3.สามารถคานวณปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันได้
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได้
5.สามารถค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่เชื่อถือได้
5.3.2 กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูให้ผู้เรียนศึกษาตารางพลังงานในอาหารจานเดียวบางชนิดใน
ปริมาณต่างๆและตารางแสดงข้อกาหนดความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วันสาหรับเด็กไทย พร้อมทั้ง
ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนตอบคาถามในประเด็น ร่างกายผู้เรียนต้องการปริมาณสารอาหาร
เป็นสัดส่วนอย่างไร
ขั้นสอน
2. ครูแบ่งผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม จากนั้นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอย่างมีสัดส่วนและค่าพลังงานในอาหารบางชนิด จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบเมนูอาหารสาหรับรับประทานใน 1 วัน
โดยได้สารอาหารครบ และมีสัดส่วนพลังงานตามที่ร่างกายต้องการ
4. เขียนแผนผังความคิดของเมนูที่ออกแบบมา ประกอบด้วยสารอาหาร
และพลังงาน
5. แต่ละกลุ่มสลับการตรวจเช็คผลงานของเพื่อน
6. เมื่อตรวจเสร็จ นาชิ้นงานกลับมาแก้ไข
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ขั้นสรุป
7. ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนองาน ร่วมกันอภิปรายในห้อง
8. ผู้เรียนในห้องเปรียบเทียบปริมาณพลังงานอาหารจากงานที่เพื่อนได้
นาเสนอ แล้วเรียงลาดับชนิดอาหารที่ให้พลังงานจากน้อยไปมาก
5.4 ข้าวอะไรดี จานวน 3 ชั่วโมง
5.4.1 จุดประสงค์การเรียนรู้
สามารถนาความรู้ที่มีมาเชื่อมโยงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่กาหนดให้ได้
5.4.2 ทักษะที่เกิดกับผู้เรียน
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
5.4.3 กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนา
1. ครูถามผู้เรียนว่ามื้ออาหารที่ผ่านมาผู้เรียนรับประทานอะไร จากนั้น
ยกตัวอย่างอาหารมา 1 อย่าง (ผัดซีอิ้ว) เพื่อแยกสารอาหารที่ได้รับและคานวณพลังงานต่อมื้อร่วมกันกับผู้เรียน
2. ครูยกตัวอย่างอาหารที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบของอาหารจานหลักใน
แต่ละมื้ออาหาร แล้วถามผู้เรียนว่า เราสามารถนาข้าวไปทาเป็นอาหารหรือขนมอะไรได้บ้าง เพื่อนาเข้าสู่
สถานการณ์ที่กาหนดตามใบงานที่ 1.2
ขั้นสอน
Identify Challenge
3. แจกใบงานที่ 2.1 ครูอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดไว้ในใบงานให้กับผู้เรียน
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นภายในกลุ่มร่วมกันระดมสมองเพื่อ
หาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ที่กาหนด
Explore Ideas
5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลอาหารที่มขี ้าวเป็นส่วนประกอบ จากนั้น
ร่วมกันออกแบบชนิดอาหารที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก พร้อมทั้งเขียนผังมโนทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบ
วิธีทา สารอาหารและพลังงานที่ได้รับ รวมถึงราคาต้นทุนและกาไรที่คาดว่าจะได้รับ
6. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผังมโนทัศน์ของตนเอง พร้อมให้เหตุผลใน
การเลือกแนวทางนี้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนด จากนั้นเพื่อนในห้องร่วมกันซักถามและให้
ข้อเสนอแนะ
7. ผู้เรียนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Plan and Develop
8. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทดลองทาการประกอบอาหารตามสูตรที่ได้ออกแบบ
ไว้
9. เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยนามาทดสอบรสชาติโดยการให้
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ครูและเพื่อนในห้องชิมพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
10. ทาการปรับปรุงสูตรอาหารตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
Test and Evaluation
11. ผู้เรียนนาอาหารที่ได้จากการทดลอง ไปวางขายที่สหกรณ์โรงเรียนหรือ
โรงอาหารตามความเหมาะสมโดยกาหนดระยะเวลาในการขายช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
12. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทาการเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการดาเนินงาน
Present the Solution
13. ผู้เรียนทาการสรุปต้นทุนและผลกาไรทั้งหมดที่ได้ออกมาในรูปของตาราง
14. ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบัญชีรายรับรายจ่าย คานวณกาไรที่ได้ออกมา
ในรูปของร้อยละ นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการขายข้าวสาร 1 กิโลกรัมว่าได้กาไรเท่าไร นาเสนอข้อมูล
ในรูปของแผนภูมิ
15. ครูตั้งคาถามผู้เรียนเรื่องงานนาเสนอว่าข้อมูลประเภทไหน ควรนาเสนอใน
รูปแบบใด จากนั้นผู้เรียนร่วมกันทางานนาเสนอ
16. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลการดาเนินงาน รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับ และ
อุปสรรคที่พบ
ขั้นสรุป
17. ผู้เรียนและครูร่วมกันอภิปรายการดาเนินงานแต่ละกลุ่ม รวมทั้งแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ค้นพบระหว่างดาเนินงาน
18. ผู้เรียนประเมินผลงานการนาเสนอของแต่ละกลุ่มด้วยแบบประเมินการ
นาเสนอครูประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะทางานร่วมกัน สังเกตการ
ตอบคาถามของผู้เรียนในชั้นเรียน ประเมินชิ้นงานแต่ละกลุ่ม
6. วัสดุ อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน/แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่
2. ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง พลังงานในอาหาร
3. ใบงานที่ 1.1 การละลายน้าของสาร
4. กระดาษชาร์ต
5. ปากกาเมจิก สีน้าเงิน สีแดง สีดา
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจการทาใบงาน
1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
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2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงานที่ 1.1 การละลายน้าของสาร
2.2 ใบงานที่ 1.2 ข้าวอะไรดี
2.3 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2.4 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ผู้ผ่านการประเมินการทาใบงาน ต้องได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ ได้คะแนน 6
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
3.2 ผู้ผ่านการประเมินการนาเสนอผลงาน ต้องได้คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการนาเสนอ
ผลงาน อยู่ในระดับมาก หรือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า
3.3 แสดงพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างน้อย 2 รายการจาก
ทั้งหมด 3 รายการ ให้ผ่านเกณฑ์
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ใบความรู้ที่ 1.1
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=yuuto&month=062013&date=04&group=1&gblog=108
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ใบความรู้ที่ 1.2
เรื่อง พลังงานในอาหาร
ตารางแสดงข้อกาหนดความต้องการพลังงานที่ควรได้รับใน 1 วันสาหรับเด็กไทย
เพศ
เด็กเล็ก
เด็กผู้ชาย
เด็กผู้หญิง

อายุ(ปี)
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-19
10-12
13-15
16-19

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
1,200
1,450
1,600
1,850
2,300
2,400
1,700
2,000
1,850

ตารางแสดงอาหารและพลังงาน
รายการอาหาร

ปริมาณ
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ชาม
1 ชาม
1 ชาม
1 จาน
1 จาน

โจ๊กหมู
ข้าว+แกงกะหรี่
ข้าว+แกงเนื้อ
ข้าวหมกไก่
ข้าวหน้าเป็ดย่าง
ข้าวผัดหมูใส่ไข่
ข้าวมันไก่
ข้าวคลุกกะปิ
แกงเขียวหวาน
ขนมจีนน้ายา
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
ก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมา
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งหมู
ก๋วยเตี๋ยวน้าเป็ด
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เย็นตาโฟน้า
เส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว
ขนมผักกาดใส่ไข่
ขนมหอยแมลงภู่ทอดใส่ไข่
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476
476
685
423
557
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ขนม
รายการอาหาร
ซ่าหริ่ม
วุ้นกะทิ
ขนมชั้น
บัวลอยเผือก
ทองหยิบ
เม็ดขนุน
ไอศกรีมวานิลา
รายการอาหาร
ปาท่องโก๋
ขนมครก
ปอเปี๊ยะทอด
ทอดมันปลา
ขนมกุยช่ายทอด
มันฝรั่งแผ่นทอด
ข้าวโพดแผ่นทอด
มันฝรั่งทอด
รายการอาหาร
เค้กกล้วยหอม
ขนมปังลูกเกด
แพนเค้ก 4 นิ้ว
ครัวซอง (41/2 x 11/4)
โดนัทธรรมดา
โดนัทไส้แยม
ชีสเค้ก 1/12 เค้กขนาด 9 นิ้ว
เค้กผลไม้
เค้กไม่มีหน้า
เค้กมีหน้า 2 ชั้น (1/16 อัน)
คุกกี้ชอกโกแลตชิพ 21/2
คุกกี้เนย 5 กรัม/ชิ้น
เดนนิชเพสตรีไส้ผลไม้
พิซซ่า 1/8 อัน 15 นิ้ว
คุกกี้ข้าวโอต

ปริมาณ
1 ถ้วย
1 อัน
1 อัน
1 ถ้วย
1 ดอก
1 เม็ด
1/2 ถ้วย
อาหารว่าง
ปริมาณ
1 ตัว
4 คู่
2 อัน
3 ชิ้น
1 ชิ้น
10 ชิ้นใหญ่
1
10 ชิ้น
อาหารอบ
ปริมาณ
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
4 อัน
7 อัน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น

พลังงานกิโลแคลอรี่
237
100
276
230
63
30
100
พลังงานกิโลแคลอรี่
88
229
164
111
114
105
155
160
พลังงานกิโลแคลอรี่
203
71
60
235
198
289
280
165
120
235
180
233
263
290
205

ที่มา :สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
56

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม 2 กิจกรรมสะเต็มศึกษา

ใบงานที่ 1.1
การละลายน้าของสาร
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติดังนี้
1. อ่านวิธีทากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ
3. ทากิจกรรมและบันทึกผล

2. ตอบคาถามก่อนทากิจกรรม
4. ตอบคาถามหลังทากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ์
1. น้ากลั่น
53
ลูกบาศก์เซนติเมตร
2. ช้อนตักสารเบอร์ 2
1
คัน
3. หลอดทดลองขนาดใหญ่
5
หลอด
4. หลอดฉีดยาขนาด 13 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1
อัน
5. สารที่ต้องการทดสอบ ได้แก่ แป้งมัน ดิน ทราย น้าตาล และเกลือ
วิธีทา
1. ให้ผู้เรียนใส่น้ากลั่นปริมาตร 13 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ 5 หลอด
จากนั้นเติมแป้งมัน ดิน ทราย น้าตาล และเกลือ อย่างละ 1 ช้อนเบอร์ 2 ลงในหลอด
ทดลองที่ใส่น้าไว้แล้วหลอดละ 1 ชนิด เขียนป้ายชื่อบอกชนิดของสารบนหลอดทดลอง
2. ให้ผู้เรียนเขย่าสารในหลอดทดลองนานประมาณ 1 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 2 นาที
สังเกตการณ์ละลายของสาร บันทึกผล
บันทึกผลการทากิจกรรม
ชนิดของสาร
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมบัติการละลาย
ละลายได้

ละลายได้ดี

ไม่ละลาย

แป้งมัน
ดิน
ทราย
น้าตาล
เกลือ
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ใบงานที่ 1.2
ข้าวอะไรดี
สถานการณ์ (The challenge)
ในปี พ .ศ.2557 ชาวนาประสบปัญหาการขายข้าวไม่ได้ราคา จากการขายข้าวแต่ละครั้ง ชาวนาได้
กาไรในการขาย 10 บาทต่อ ข้าวสาร 1 กิโลกรัม หากต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสารที่มีอยู่ จะมีวิธีในการ
แปรรูปข้าวอย่างไรให้สามารถขายได้กาไรมากกว่า 10 บาทต่อ 1 กิโลกรัม
เงื่อนไข (Criteria/constraint)
1. อาหารต้องมีสารอาหารอย่างน้อย 3 หมู่
2. แต่ละกลุ่มนาเสนออาหาร ออกมาเป็นแผนผังความคิด ประกอบด้วย วัตถุดิบ วิธีทา สารอาหาร
และพลังงานที่ได้รับ
3. ราคาต้นทุนต้องรวมทั้งราคาข้าวสารและวัตถุดิบที่นามาประกอบอาหาร
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ส่วนขยายกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษากับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ที่ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
Identify Challenge
1 แจกใบงานที่ 2.1 ครูอธิบายสถานการณ์ที่กาหนดไว้ในใบงานให้กับ ผู้เรียน
2 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นภายในกลุ่มร่วมกันระดม - การคิดริเริ่มและการวางแผน
สมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ที่กาหนด
- การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา
Explore Ideas
3 ผู้เรียนแบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูลอาหารที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบ
-การรู้สารสนเทศ
จากนั้นร่วมกันออกแบบชนิดอาหารที่มีข้าวเป็นส่วนประกอบหลัก -การรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
พร้อมทั้งเขียนผังมโนทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบ วิธีทา
- ความคิดสร้างสรรค์และความคิด
สารอาหารและพลังงานที่ได้รับ รวมถึงราคาต้นทุนและกาไรที่คาด
เชิงนวัตกรรม
ว่าจะได้รับ
4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานาเสนอผังมโนทัศน์ของตนเอง พร้อมให้ - การสื่อสารและการทางาน
ร่วมกัน
เหตุผลในการเลือกแนวทางนี้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
กาหนด จากนั้นเพื่อนในห้องร่วมกันซักถามและให้ข้อเสนอแนะ
5 ผู้เรียนปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
Plan and Develop
6 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทดลองทาการประกอบอาหารตามสูตรที่ได้
การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
ออกแบบไว้
7 เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบร้อยนามาทดสอบรสชาติโดยการให้
ครูและเพื่อนในห้องชิมพร้อมให้ข้อเสนอแนะ
8 ทาการปรับปรุงสูตรอาหารตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
Test and Evaluation
9 ผู้เรียนนาอาหารที่ได้จากการทดลอง ไปวางขายที่สหกรณ์โรงเรียน
หรือโรงอาหารตามความเหมาะสมโดยกาหนดระยะเวลาในการ
ขายช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
10 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทาการเขียนบัญชีรายรับ-รายจ่ายจากการ
ดาเนินงาน
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ทักษะด้านสังคมและข้าม
วัฒนธรรม
- ความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้
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11
12

13
14

Present the Solution
ผู้เรียนทาการสรุปต้นทุนและผลกาไรทั้งหมดที่ได้ออกมาในรูปของ
ตาราง
ผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากบัญชีรายรับรายจ่าย คานวณกาไรที่
ได้ออกมาในรูปของร้อยละ นาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการ
ขายข้าวสาร 1 กิโลกรัมว่าได้กาไรเท่าไร นาเสนอข้อมูลในรูปของ
แผนภูมิ
ครูตั้งคาถามผู้เรียนเรื่องงานนาเสนอว่าข้อมูลประเภทไหน ควร
นาเสนอในรูปแบบใด จากนั้นผู้เรียนร่วมกันทางานนาเสนอ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอข้อมูลการดาเนินงาน รวมทั้งประโยชน์ที่
ได้รับ และอุปสรรคที่พบ
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ไขในอะไร

(ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง ไขในอะไร)
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ไขในอะไร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร$
ชั้นมัธยมศึกษาป+ที่ 3
หนวยการเรียนรูเรื่อง กิจกรรมสะเต็ม
เวลา 3 ชั่วโมง
เรื่อง ไขในอะไร
เวลา 3 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
....................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู
1.1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร$
มาตรฐาน ว 4.1 เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟ7า แรงโนมถวง และแรงนิวเคลียร$
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรอนไปใชประโยชน$อยางถูกตองและมี
คุณธรรม
ว 4.1 ม.3/1 อธิบายความเรงและผลของแรงลัพธ"ที่ทําตอวัตถุ
ว 4.1 ม.3/2 ทดลองและอธิบายแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาระหวางวัตถุและนําความรู
ไปใชประโยชน"
มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร$สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน$
ว.4.2 ม.3/3 สังเกตและอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป4นแนวตรงและแนวโคง
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร$และจิตวิทยาศาสตร$ในการสืบเสาะหา
ความรู การแกป@ญหา รูวาปรากฏการณ$ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร$
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธ$กัน
ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งคําถามที่กําหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สําคัญในการสํารวจตรวจสอบ
หรือศึกษาคนควาเรื่องที่สนใจไดอยางครอบคลุมและเชื่อถือได
ว 8.1 ม.1-3/2 สรางสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบไดและวางแผนการสํารวจตรวจสอบ
หลาย ๆ วิธี
ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการสํารวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
ไดผลเที่ยงตรงและปลอดภัย โดยใชวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม
ว 8.1 ม.1-3/4 รวบรวมขอมูล จัดกระทําขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ว 8.1 ม.1-3/5 วิเคราะห"และประเมินความสอดคลองของประจักษ"พยานกับขอสรุป ทั้ง
ที่สนับสนุนหรือขัดแยงกับสมมติฐาน และความผิดปกติของขอมูลจาก
การสํารวจตรวจสอบ
ว. 8.1 ม.1-3/6 สรางแบบจําลอง หรือรูปแบบ ที่อธิบายผลหรือแสดงผลของการสํารวจ
ตรวจสอบ
ว 8.1 ม.1-3/7 สรางคําถามที่นําไปสูการสํารวจตรวจสอบ ในเรื่องที่เกี่ยวของ และนํา
ความรูที่ไดไปใชในสถานการณ"ใหมหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิน้ งานใหผูอืน่ เขาใจ
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ว 8.1 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบายผลการสังเกต การสํารวจ ตรวจสอบ คนควาเพิ่มเติม
จากแหลงความรูตาง ๆ ใหไดขอมูลที่เชื่อถือได และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงความรูที่คนพบเมื่อมีขอมูลและประจักษ"พยานใหมเพิ่มขึ้น
หรือโตแยงจากเดิม
ว 8.1 ม.1-3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด
กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานใหผูอื่นเขาใจ
1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร$
มาตรฐาน ค 2.1 เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัด และคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัด
ค 2.1 ม. 3/4 ใชการคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ"ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
มาตรฐาน ค 3.2 ใชการนึกภาพ ใชเหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ และใชแบบจําลองทาง
เรขาคณิตในการแกป@ญหา
ค 3.2 ม.3/1 ใชสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคลายในการใหเหตุผลและการแกปDญหา
มาตรฐาน ค 4.2 ใชนิพจน$ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร$ อื่น ๆ
แทนสถานการณืตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกป@ญหา
ค 4.2 ม.3/2 เขียนกราฟของสมการแสดงความเกี่ยวของระหวางปริมาณสองชุดที่มี
สัมพันธ"เชิงเสน
ค. 4.2 ม.3/3 เขียนกราฟของสมการเชิงเสนสองตัวแปร
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกป@ญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร$ และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร$ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร$กับศาสตร$อื่นๆ และมีความคิดสรางสรรค$
ค 6.1 ม.1/1 ใชวิธีการที่หลากหลายแกปDญหา
ค 6.1 ม.1/2 ใชความรู ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร"และเทคโนโลยีในการ
แกปDญหาในสถานการณ"ตางๆไดอยางเหมาะสม
ค 6.1 ม.1/5 เชื่อมโยงความรูตางๆในคณิตศาสตร"และเชื่อมโยงคณิตศาสตร"กับศาสตร"อื่นๆ
1.3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดอยางสรางสรรค$ เลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรค$ตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ง 2.1 ม.2/1 อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.2/2 สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอยาง
ปลอดภัย ออกแบบ โดยถายทอดความคิดเป4นภาพราง 3 มิติ หรือ
ภาพฉายเพื่อนําไปสูการสรางตนแบบและแบบจําลองของสิ่งของ
เครื่องใช หรือถายทอดความคิดของวิธีการเป4นแบบจําลองความคิด
และการรายงานผลเพื่อนําเสนอวิธีการ
ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสรางสรรค"ในการแกปDญหาหรือสนองความตองการในงาน
ที่ผลิตเอง
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ง 2.1 ม.2/4 เลือกใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค"ตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมี
การจัดการเทคโนโลยีดวยการลดการใชทรัพยากรหรือเลือกใช
เทคโนโลยีที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2. สาระสําคัญ
วิทยาศาสตร"
เนื้อหา
• วัตถุเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วที่เปลี่ยนแปลง
เป4นการเคลื่อนที่ดวย
ความเรง เมื่อแรงลัพธ"มี
คาไมเทากับศูนย"กระทํา
ตอวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่
ดวยความเรงซึ่งมี
ทิศทางเดียวกับแรงลัพธ"
• ทุกแรงกิริยาจะมีแรง
ปฏิกิริยาโตตอบดวย
ขนาดของแรงเทากัน
แตมีทิศทางตรงขาม
• การนําความรูเรื่องแรง
กิริยาและแรงปฏิกิริยา
ไปใชอธิบาย
• การเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้ง
การเคลื่อนที่ในแนวตรง เชน
การตกแบบเสรี และการ
เคลื่อนที่ในแนวโคง
ทักษะ
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร"

คณิตศาสตร"
เทคโนโลยี
วิศวกรรม
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
• การคาดคะเนเกี่ยวกับ
• กระบวนการเทคโนโลยี
การชั่ง และการวัด
เป4นขั้นตอนการ
ทักษะ
• การใชสมบัติของรูป
• การออกแบบเชิง
แกปDญหาหรือสนอง
สามเหลี่ยมคลายในการ ความตองการของมนุษย" วิศวกรรม
หาความสูงของสิ่งที่
ประกอบดวย กําหนด
• กระบวนการทาง
ตองการวัดดวย
ปDญหาหรือความตองการ วิศวกรรม
ไคลโนมิเตอร"
รวบรวมขอมูล เลือก
(clinometers)
วิธีการออกแบบ และ
• การเขียนกราฟแสดง
ปฏิบัติการทดสอบ
ความสัมพันธ"ของขอมูล ปรับปรุงแกไข และ
สองชุด
ประเมินผล
ทักษะ
• ทักษะการคํานวณ
• ทักษะการชั่ง การวัด
• ทักษะการเชื่อมโยง
คณิตศาสตร"กับศาสตร"
อื่น

การสรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือวิธีการตาม
กระบวนการทาง
เทคโนโลยี ทําใหผูเรียน
ทํางานอยางเป4นระบบ
สามรถยอนกลับมาแกไข
ไดงาย
• ความคิดสรางสรรค"
ประกอบดวย ความคิด
ริเริ่ม ความคลองในการ
คิด และความคิด
ละเอียดลออ
ทักษะ
• ทักษะการสื่อสาร/การ
นําเสนอ
• ทักษะการทํางาน
รวมกัน
•
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3. สาระการเรียนรู
1. กิจกรรมทดลองไขในอะไร
4. จุดประสงค$การเรียนรู
1. สามารถอธิบายความหมายของแรงได
2. สามารถอธิบายความหมายของมวล และน้ําหนักได
3. สามารถทํานาย (predict) และคําอธิบายโดยใชหลักฐานในการอางอิง
4. สามารถใชเครื่องมือไคลโนมิเตอร"วัดความสูงได
5. สามารถใชเครื่องมือในการหาน้ําหนักของวัตถุได
6. สามารถบันทึกและจัดเก็บขอมูลอยางเป4นระบบ
7. ใชกราฟเพื่อแสดงความสัมพันธ"ของตัวแปร
8. สามารถออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตนเองได
9. สามารถประยุกต"ใชความรูเรื่องการบวกการลบในชีวิตประจําวันได
10. สามารถใชกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแกปDญหาได
จุดประสงค$การเรียนรู รายแผนการจัดการเรียนรู
สาระ
จุดประสงค"การเรียนรู
การ
(รายแผนฯ)
เรียนรู
1
1. สามารถอธิบาย
ความหมายของแรงได
2. สามารถทํานาย
(predict) และ
คําอธิบายโดยใช
หลักฐานในการอางอิง
3. สามารถใชเครื่องมือ
ไคลโนมิเตอร"วัดความ
สูงได
4. สามารถบันทึกและ
จัดเก็บขอมูลอยางเป4น
ระบบ
4. สามารถออกแบบ
และสื่อสารแนวคิดของ
ตนเองได

ความรูเดิมที่จําเป4น
----

ความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน
----
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หรือเคลื่อนที่ภายใต
ความเรงโนมถวงของโลก
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สาระ
การ
เรียนรู
2

จุดประสงค"การเรียนรู
(รายแผนฯ)
1. สามารถอธิบาย
ความหมายของมวล
และน้ําหนักได
2. สามารถใช
เครื่องมือในการหา
น้ําหนักของวัตถุได
3. สามารถบันทึก
และจัดเก็บขอมูลอยาง
เป4นระบบ
4. สามารถออกแบบ
และสื่อสารแนวคิดของ
ตัวเองได
5. ใชกราฟเพื่อแสดง
ความสัมพันธ"ของตัว
แปร
6. สามารถประยุกต"ใช
ความรูเรื่องการบวก
การลบใน
ชีวิตประจําวันได
7. สามารถใช
กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมในการ
แกปDญหาได

ความรูเดิมที่จําเป4น
• คุณสมบัติของ
วัสดุรอบตัว
• แรงและการ
เคลื่อนที่
• การตกของวัตถุ
ภายใตความเรง
โนมถวงของโลก
• มวลและน้ําหนัก
• การบวกลบ
จํานวนเต็ม
• การแกโจทย"
ปDญหาทาง
คณิตศาตร" (การ
บวก การลบ)
• ประโยค
สัญลักษณ"
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ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
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• มวลเทากับ
น้ําหนัก
• วัตถุที่มีมวล
มากกวาจะ
ตกลงพื้นเร็ว
กวาวัตถุที่มี
มวลนอยกวา

• เรียนเรื่อง มวลและ
น้ําหนัก
• ทํากิจกรรม ไขในอะไร
ครูนําเสนอวัสดุทั้งหมด
และบอกกติกา
• นักเรียนออกแบบวัสดุ
ปกป[อง และวาดแบบ
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สาระ
จุดประสงค"การเรียนรู
การ
(รายแผนฯ)
เรียนรู
3
1. สามารถใชเครื่องมือ
ในการวัดระยะทาง
น้ําหนัก และจับ
เวลาไดอยางถูกตอง
2. สามารถทํานายและ
คําอธิบายโดยใช
หลักฐานในการ
อางอิง
3. สามารถบันทึกและ
จัดเก็บขอมูลอยาง
เป4นระบบ
4. สามารถประยุกต"ใช
ความรูเรื่องการบวก
การลบใน
ชีวิตประจําวันได
5. สามารถใชกราฟเพื่อ
แสดงความสัมพันธ"
ของตัวแปรได

ความรูเดิมที่จําเป4น
1. คุณสมบัติของ
วัสดุรอบตัว
2. แรงและการ
เคลื่อนที่
3. การตกของวัตถุ
4. มวลและน้ําหนัก
5. การบวกลบ
จํานวนเต็ม
6. การแกโจทย"
ปDญหาทาง
คณิตศาตร" (การบวก
การลบ)

ความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
โดยยอ

• วัตถุที่มีมวล
มากกวาจะตกลง
พื้นเร็วกวาวัตถุที่
มีมวลนอยกวา

• นักเรียนสรางวัสดุ
ปกป[องตามแบบที่สรางไว
และทดสอบ บันทึกขอมูล
• นําขอมูลจากการ
ทดลองมาหาคาความเรง
โนมถวงของโลก และ
พิสูจน"วาวาความเรงโนม
ถวงของโลก ขึ้นอยูกับ
ระยะของวัตถุที่อยูสูงจาก
พื้น ไมขึ้นกับมวลของวัตถุ

6. สามารถใช
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรมในการ
แกปญหา
5. กระบวนการจัดการเรียนรู
Identify Challenge
ครูสนทนาถึงสถานการณ"ที่เกิดขึ้น ในป\ 2554 ประเทศไทยประสบการปDญหาอุทกภัย
ครั้งใหญ ครอบคลุมในหลายจังหวัด เมื่อเกิดอุทกภัย ปDญหาใหญขอหนึ่งคือการสงอาหารใหแกผูประสบภัย
หลายครั้งตองสงอาหารโดยโยนจากเฮอริคอปเตอร"ซึ่งอาจทําใหอาหารเสียหาย ดังนั้น เพื่อหาวิธีที่จะจัดสง
อาหารใหถึงมือผูประสบภัยโดยไมเสียหาย จึงตองออกแบบบรรจุภัณฑที่แข็งแรงและสามารถปกปองของที่
โยนจากเฮอริคอปเตอรได
ครูแจงใหผูเรียนทราบวาวันนี้เราจะมาแขงขันกันหาวิธีการออกแบบสิ่งประดิษฐ"ที่
สามารถป[องกันไขไมใหแตกเมื่อเราหยอนไขลงมาจากที่สูง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
• แตละกลุมสามารถเลือกใชวัสดุได ชนิด สําหรับสรางอุปกรณ"ป[องกันไข 4
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•
•
•

แตละกลุมตองชวยกันเลือกและออกแบบสิ่งประดิษฐ"ลงในกระดาษวาดเขียนเป4นแบบราง
จับฉลากเพื่อจัดลําดับกลุมมานําเสนอแบบราง และเลือกวัสดุ
หากวัสดุที่เลือกไวหมด ตองเลือกวัสดุอื่นมาใชงานแทน โดยระบุในแบบรางวาจะใชแทนวัสดุเดิม
อยางไร

Explore Ideas
ครูเป^ดโอกาสใหนักเรียนปรึกษา หารือกัน และสามารถทดสอบสมบัติของวัสดุที่ตองการ
ใช วามีความคงทุน ความหนา ความนุม มากนอยตางกันอยางไร เพื่อใชในการตัดสินใจออกแบบบรรจุภัณฑ"
ของกลุมตนเอง
Plan and Develop
1. ผูเรียนออกแบบสิ่งประดิษฐ"และรางแบบลงในกระดาษวาดเขียน โดยระหวางการ
ออกแบบ ผูเรียนสามารถเดินไปสัมผัสวัสดุที่ครูเตรียมมา และบันทึกเหตุผลที่เลือกวัสดุดังกลาวในในใบงาน
แลวใหผูเรียนจับสลากเลือกลําดับที่จะออกมารับวัสดุที่เลือกไว และหากกลุมใดไมสามารถเลือกอุปกรณ"ที่
ตองการได ใหเลือกใชวัสดุอื่นแทน
2. ใหผูเรียนลงมือสรางชิ้นงานโดยใหเวลา 30 นาที และแจงใหผูเรียนทราบวาทุกกลุม
ตองชั่งน้ําหนักของไขพรอมอุปกรณ"ป[องกันอีกทั้งหนึ่งแลวบันทึกผล
Test and Evaluation
1. ครูทบทวนการเก็บขอมูลในใบงานอีกครั้งหนึ่ง โดยแจงใหนักเรียนบันทึกขอมูลจาก
การแขงขัน และใหผูเรียนชั่งน้ําหนักของไขกอนประกอบกับอุปกรณ"ป[องกันไข แลวบันทึกผล จากนั้นใหผูเรียน
ทุกกลุมขึ้นไปชั้น 2 ของอาคารหาวิธีการวัดความสูงของชั้นที่ 2 จากพื้นดินดวยสายวัดหรือไมเมตร แลวเริ่มการ
ทดสอบโดยมอบหมายใหสมาชิก 1 คนทําหนาที่เป4นคนปลอยไข และสมาชิกอีก 1 คนเป4นคนจับเวลา โดยผูจับ
เวลาจะคอยจับเวลาอยูที่ชั้น 1 และเป4นคนสงสัญญาณใหปลอยไข ผูเรียนทุกกลุมทําการทดสอบและบันทึกผล
2. ครูอธิบายตารางเก็บขอมูลที่จะใชบันทึกขอมูลจากการแขงขัน
3. ผูเรียนที่ผานการทดสอบในรอบที่ 1 ทําการทดสอบในรอบที่ 2 โดยครั้งนี้ใหปลอยไข
ลงจากชั้น 3 ผูเรียนทดสอบและบันทึกผล
4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบทั้ง 2 รอบ และกลับมาที่ชั้นเรียน ใหผูเรียนแตละกลุม
กรอกขอมูลของกลุมตนเองลงในตารางขอมูลของชั้นเรียน
5. จากตารางแสดงผลการทดสอบ ใหผูเรียนเขียนสังเกตรูปแบบ (pattern) ของผลลัพท"
กับคาตัวเลขตางๆ ในตาราง แลวเขียนเป4นขอสรุป 2 ขอสรุป แลววิเคราะห"ผล
6. จากตารางขอมูลของชั้นเรียน ใหผูเรียนเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ"ของขอมูล
ครูอธิบายเรื่องกราฟและสมการเสนตรง
Present the Solution
1. ใหผูเรียนแตละกลุมนําเสนอการออกแบบของตนเอง
2. ผูเรียนและครูรวมกันอภิปรายผลในประเด็นการนําความรูที่ไดไปเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจําวัน
6. วัสดุ อุปกรณ$/สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรู
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กระดาษทิชชู สําลี (แบบกอน แบบแผน) กระดาษหนังสือพิมพ" พลาสติกกันกระแทก ถุงพลาสติก
แกวกระดาษ โฟมหอผลไม กระดาษแข็งจากกลอง
7. การวัดและประเมินผล
7.1 วิธีการวัด
1.1 ตรวจการทําใบงาน
1.2 ประเมินการนําเสนอผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
7.2 เครื่องมือวัด
2.1 ใบงาน
2.2 แบบประเมินคุณภาพชิ้นงาน
2.3 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
2.4 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
7.3 เกณฑ$การประเมิน
7.3.1 ผูผานการประเมินการทําใบงาน ตองไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป หรือ ไดคะแนน 6
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
7.3.2 ผูผานการประเมินการนําเสนอผลงานและชิ้นงาน ตองไดคะแนนเฉลี่ยจากการประเมิน
การนําเสนอผลงาน อยูในระดับปานกลาง
7.3.3 แสดงพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมใหเห็นอยางชัดเจน อยางนอย 2 รายการจาก
ทั้งหมด 3 รายการ ใหผานเกณฑ"
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กิจกรรม
ไขในอะไร?
หนูเลือกใชอะไร?
พวกเราเลือกใช............................................เพราะเราตองการ.........
..........................................................................................................
พวกเราเลือกใช............................................เพราะเราตองการ.........
..........................................................................................................
พวกเราเลือกใช............................................เพราะเราตองการ.........
..........................................................................................................

ออกแบบอุปกรณ$ปกป7องไข
กอนการประกอบราง
ไขมีน้ําหนัก................กรัม
หลังการประกอบราง
ไขมีน้ําหนัก................กรัม
สิ่งประดิษฐ"ชื่อ...........................................................................
จะปกป[องไขไดดีเพราะ.............................................................
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การทดสอบอุปกรณ$
ในการแขงขันรอบที่ 1
พวกเราปลอยไข
พวกเราปลอยไขจากความสู
ง................เมตร
ตร พวกเราคิด
วาไข
ไข แตก / ไมแตก
เมื่อปลอยจริง ไขของพวกเราใชเวลา................วิ
ไขของพวกเราใชเวลา
นาที จึงตกถึ
ตก งพื้น
และไข แตก / ไมแตก
ในการแขงขันรอบที่ 2
พวกเราปลอยไข
พวกเราปลอยไขจากความสู
ง................เมตร
เมตร พวกเราคิด
วาไข
ไข แตก / ไมแตก
เมื่อปลอยจริง ไขของพวกเราใชเวลา................วิ
ไขของพวกเราใชเวลา
นาที จึงตกถึ
ตก งพื้น
และไข แตก / ไมแตก
จากการทดสอบ พวกเราสรุปวา อุปกรณ"ที่ป[องกันไขได
ดีตอง
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
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กิจกรรม 3
การนําเสนอและวิพากษ
เวลา..........180..........นาที
1. แนวคิด / สาระสําคัญ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา เปรียบเสมือนแผนที่นําทางไปสู
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+บรรลุตามวัตถุประสงค ภายหลังการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู+แล+ว การ
นําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่ได+ออกแบบและมีการวิพากษรวมกัน จะทําให+ได+แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนที่มีความสมบูรณ สามารถนําไปใช+ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ได+อยางมีประสิทธิภาพ
2. สาระการเรียนรู+
2.1 การประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2.2 การวิพากษกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
2.3 คุณคาของการจัดการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3. จุดประสงคการเรียนรู+ เพื่อให+ผู+เข+ารับการอบรมสามารถ
3.1 อธิบายลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได+
3.2 วิพากษแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได+
3.3 สะท+อนความคิดเกี่ยวกับคุณคาของการจัดการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได+
3.4 ประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษาได+
4. สื่ออุปกรณ
4.1 ใบงาน
4.2 ใบความรู+
4.3 อื่นๆ
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา ที่ผู+เข+ารับการอบรมได+
ออกแบบ
- แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู+ เรื่อง ข+าวมหัศจรรย
- แบบสอบถามความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
5. วิธีดําเนินการ
5.1 การจัดเตรียม
5.1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา ที่ผู+เข+ารับการอบรมได+
ออกแบบ
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5.1.2 แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา ตามจํานวนผู+เข+ารับการ
อบรม
5.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
กิจกรรมการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (90 นาที)
5.2.1 วิทยากรทบทวนประเด็นสําคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบ
สะเต็มศึกษา
5.2.2 วิทยากรแจกแบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
5.2.3 ผู+เข+ารับการอบรมแตละกลุมเปลี่ยนกันศึกษาและประเมินกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตาม
ระบบสะเต็มศึกษาที่ได+ออกแบบไว+ พร+อมทั้งให+ข+อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยการบันทึกลงในแบบ
ประเมิน จากนั้นสงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ที่ผานการประเมินแล+ว พร+อมแบบประเมิน
กลับคืนกลุมเดิม
5.2.4 ผู+เข+ารับการอบรมแตละกลุมปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ตามข+อเสนอแนะที่ได+รับให+
มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น พร+อมทั้งเตรียมการนําเสนอ
กิจกรรมการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (60 นาที)
5.2.5 ผู+เข+ารับการอบรมแตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบ
สะเต็มศึกษาที่ได+ปรับปรุงแล+ว
5.2.6 หลังจากการนําเสนอ วิทยากรและผู+เข+ารับการอบรมรวมกันอภิปรายและให+ข+อเสนอแนะใน
ประเด็นตอไปนี้
1) ข+อเสนอแนะเพิ่มเติมเมื่อนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ไปใช+จริง
2) ประโยชน/คุณคาที่ได+รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู+
5.2.7 วิทยากรนําเสนอตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู+ เรื่อง ข+าวมหัศจรรย
กิจกรรมการสรุป (30 นาที)
5.2.8 ผู+เข+ารับการอบรมทําแบบสอบถามความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
5.2.9 วิทยากรตรวจสอบความรู+ความเข+าใจของผู+เข+ารับการอบรมจากแบบสอบถาม
5.2.10 วิทยากรสรุปการจัดกิจกรรมการอบรม ดังนี้
1) ประเด็นที่ผู+เข+ารับการอบรมเข+าใจคลาดเคลื่อน
2) ประโยชนและคุณคาของกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
3) ผลที่จะเกิดกับศึกษานิเทศก ผู+บริหาร ครู นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข+อง
6. แหลงข+อมูลเพิ่มเติม
7. การวัดและการประเมินผล
7.1 การสังเกตการรวมกิจกรรมในการอบรม
7.2 การถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางการอบรม
7.3 การนําเสนอการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู+เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
7.4 การตอบแบบสอบถามความรู+ความเข+าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
8. ข+อเสนอแนะ
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แบบประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คําชี้แจง : ให+ทานทําการวิเคราะห/ตรวจสอบ เพื่อประเมินกิจกรรมการเรียนรู+ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดย
การทําเครื่องหมาย พร+อมกับให+เหตุผลหรือข+อเสนอแนะ
ผูถูกประเมิน
ผูประเมิน

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ประเด็นที่ 1 การบูรณาการ
การบูรณาการแบบข+ามสาขาวิชา (transdisciplinary)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+แบบบูรณาการที่นักเรียนได+เรียนรู+และประยุกตเนื้อหาและทักษะที่สัมพันธ
กันของวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตรผานการแก+ปPญหาในชีวิตจริงหรือการทํา
โครงการ (project) ทําให+นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธกันของเนื้อหาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร และเห็นถึงความสําคัญของเนื้อหาเหลานั้นตอชีวิตประจําวัน
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (interdisciplinary)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+แบบบูรณาการที่นักเรียนได+เรียนเนื้อหาและทักษะที่มีความสอดคล+องกัน
ของวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตรรวมกันผานกิจกรรมหรือหัวข+อหลัก (theme) ทํา
ให+นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของทั้ง 4 วิชา และเชื่อมโยงวิชาทั้ง 4 กับหัวข+อหลัก แตยังไมเห็นถึง
ความสําคัญของเนื้อหาเหลานั้นตอชีวิตประจําวัน
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (multidisciplinary)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+แบบบูรณาการที่นักเรียนได+เรียนเนื้อหาและทักษะแตละวิชาแยกกันโดยใช+
หัวข+อหลักเดียวกัน ทําให+นักเรียนเห็นความเชื่อมโยงระหวางเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตรกับหัวข+อหลัก
การบูรณาการภายในวิชา (disciplinary)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู+ มีการบูรณาการภายในวิชา โดยยึดเนื้อหารายวิชาเปWนหลัก
ไมมีการบูรณาการ
ไมมีการจัดกิจกรรม การเรียนรู+ในลักษณะของการบูรณาการ
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 การส2งเสริมทักษะผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ดี
กิจกรรมการเรียนรู+ มีการสงเสริมทักษะของผู+เรียนในศตวรรษที่ 21 ครบทั้ง 3 ด+าน ได+แก 1) ทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด+านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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พอใช+
กิจกรรมการเรียนรู+ มีการสงเสริมทักษะของผู+เรียนในศตวรรษที่ 21 ในบางด+าน ได+แก 1) ทักษะชีวิต
และอาชีพ 2) ทักษะการเรียนรู+และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด+านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู+ ไมชวยสงเสริมทักษะของผู+เรียนในศตวรรษที่ 21
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 3 การทาทายความคิดของผูเรียน
ดี
กิจกรรมการเรียนรู+ ออกแบบให+ผู+เรียนได+แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ เกี่ยวกับการระบุปPญหา
กําหนดทฤษฎี ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทาง ออกแบบและพัฒนาวิธีการแก+ปPญหาด+วยตัวเอง โดยผู+สอนเปWน
เพียงผู+สนับสนุน/เสนอแนะ
พอใช+
กิจกรรมการเรียนรู+ ออกแบบให+ผู+เรียนและผู+สอนได+รวมกันแสดงความคิดหรือนําเสนอ เกี่ยวกับการ
ระบุปPญหา กําหนดทฤษฎี ระดมสมองเพื่อกําหนดแนวทาง ออกแบบและพัฒนาวิธีการแก+ปPญหา
ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู+ไมท+าทายให+ผู+เรียนได+นําเสนอความคิดหรือท+าทายความคิดของผู+เรียน มีผู+สอน
เปWนผู+แสดงความคิดหรือนําเสนอเปWนหลัก
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 4 การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
ดี
กิจกรรมการเรียนรู+สงเสริมให+ผู+เรียนแสดงการเชื่อมโยงความรู+กับสถานการณที่เกี่ยวข+องกับเรื่องใกล+
ตัวในชีวิตประจําวันหรือบริบทในสังคม และยกตัวอยางด+วยตัวผู+เรียนเอง โดยครูเปWนผู+ชวยเหลือ/เสนอแนะ
พอใช+
กิจกรรมการเรียนรู+มีการเชื่อมโยงความรู+กับสถานการณที่เกี่ยวข+องกับเรื่องใกล+ตัวในชีวิตประจําวัน
หรือบริบทในสังคมด+วยตัวผู+เรียนเอง แตครูเปWนผู+อธิบายและยกตัวอยาง
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ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู+ไมมีการเชื่อมโยงความรู+กับสถานการณที่เกี่ยวข+องกับเรื่องใกล+ตัวใน
ชีวิตประจําวันหรือบริบทในสังคม
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 5 การมีส2วนร2วมของผูเรียน
ดี
กิจกรรมการเรียนรู+ปรากฏขั้นตอนที่ให+ผู+เรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู+ในทุกกิจกรรม ได+แก
1) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ 2) การรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นขณะเรียน และ 3) เป\ดโอกาส
ให+ผู+เรียนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น
พอใช+
กิจกรรมการเรียนรู+ปรากฏขั้นตอนที่ให+ผู+เรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู+ในบางกิจกรรม ได+แก
1) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ 2) การรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นขณะเรียน และ 3) เป\ดโอกาส
ให+ผู+เรียนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น
ปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนรู+ไมให+ผู+เรียนมีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ ไมได+อภิปราย
แสดงความคิดเห็นขณะเรียน และไมเป\ดโอกาสให+ผู+เรียนประเมินผลงานของตนเองและเพื่อนรวมชั้น
ข+อเสนอแนะเพิ่มเติม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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แบบสอบถามความรูความเขาใจการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามระบบสะเต็มศึกษา
คําชี้แจง : ให+ผู+เข+ารับการอบรมตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทาน เพื่อนําข+อมูลไปใช+ในการวางการ
จัดการศึกษาตามระบบสะเต็มศึกษา
1. ทานคิดวาการจัดการเรียนรู+ตามระบบสะเต็มศึกษามีข+อเหมือนหรือแตกตางกับการจัดกิจกรรมแบบ
บูรณาการแบบเดิมอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาในฐานะศึกษานิเทศก ทานมีบทบาทในการสงเสริมหรือผลักดันการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบสะเต็มศึกษาอยางไรบ+าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาจุดแข็งของการจัดการเรียนการสอนตามระบบสะเต็มศึกษาคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ทานคิดวาจุดออนของการจัดการเรียนการสอนตามระบบสะเต็มศึกษาคืออะไร และมีแนวทางในการ
ป_องกันหรือแก+ไขจุดออนนั้นอยางไรบ+าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. ทานมีแนวทางในการชวยเหลือครูผู+สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู+ตามระบบสะเต็มศึกษาได+
อยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ขาวมหัศจรรย
กลุมสาระการเรียนรู......
ชั้นประถมศึกษาป&ที่ 6
หนวยการเรียนรูเรื่อง ขาวมหัศจรรย
เวลา 6 ชั่วโมง
วันที่ ………. เดือน ................ พ.ศ. …………
........................................................................................................................................................................
1. มาตรฐานการเรียนรู
1.1 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
มาตรฐาน ค 1.2 เขาใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการของจํานวนและความสัมพันธ
ระหวางการดําเนินการตาง ๆ และสามารถใชการดําเนินการในการแกป7ญหา
ค 2.1 ป .6/2 วิเคราะหและแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทยป-ญหาระคนของ
จํานวนนับ เศษสวน จํานวนคละ ทศนิยม และร/อยละ พร/อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบและ
สร/างโจทยป-ญหาเกี่ยวกับจํานวนนับได/
มาตรฐาน ค 5.1 เขาใจและใชวิธีการทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
ตัวชี้วัด ป.6/2 เขียนแผนภูมิแทงเปรียบเทียบและกราฟเส/น
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแกป7ญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตร และเชื่อมโยง
คณิตศาสตรกับศาสตรอื่นๆ และมีความคิดสรางสรรค
ค 6.1 ป.6/1 ใช/วิธีการที่หลากหลายแก/ป-ญหา
ค 6.1 ป.6/2 ใช/ความรู/ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรและเทคโนโลยีใน
การแก/ป-ญหาในสถานการณตางๆได/อยางเหมาะสม
ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู/ตางๆในคณิตศาสตรและเชื่อมโยงคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอื่นๆ
1.2 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และ
หนาที่ของระบบตางๆของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
ว 1.1 ป.6/3 วิเคราะหสารอาหารและอภิปรายความจําเป?นที่รางกายต/องได/รับ
สารอาหารในสัดสวนที่เหมาะสมกับเพศและวัย
มาตรฐาน ว 3.1 เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง
และแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูและนําความรูไปใชประโยชน
ว 3.1 ป.6/4 สํารวจและจําแนกประเภทของสารตางๆที่ใช/ในชีวิตประจําวันโดยใช/
สมบัติและการใช/ประโยชนของสารเป?นเกณฑ
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร การ
เกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู
และนําความรูไปใชประโยชน
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ว 3.2 ป.6/1 ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยน
สถานะ
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหา
ความรู การแกป7ญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถ
อธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ว 3.8 ป.6/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องหรือสถานการณที่จะศึกษา
ตามที่กําหนดให/และตามความสนใจ
ว 3.8 ป.6/2 วางแผนการสังเกต เสนอการสํารวจ ตรวจสอบ หรือศึกษาค/นคว/า
และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจตรวจสอบ
ว 3.8 ป.6/3 เลือกอุปกรณ และวิธีการสํารวจ ตรวจสอบที่ถูกต/องเหมาะสม ให/
ได/ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได/
ว 3.8 ป.6/4 บันทึกข/อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ วิเคราะห และตรวจสอบ
ผลกับสิ่งที่คาดการณไว/ นําเสนอผลกับสิ่งที่คาดการณไว/ นําเสนอผลและข/อสรุป
1.3 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกป7ญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการแสวงหาความรู มี
คุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการ
ดํารงชีวิตและครอบครัว
ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทํางานและปรับปรุงการทํางานแตละขั้นตอน
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของ
เครื่องใชหรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทาง
สรางสรรคตอชีวิต สังคม สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ง 2.1 ป .6/2 สร/างสิ่งของเครื่องใช/ตามความสนใจอยางปลอดภัย โดยกําหนด
ป-ญหาหรือความต/องการ รวบรวมข/อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถายทอดความคิดเป?นภาพราง 3 มิติหรือ
แผนที่ความคิด ลงมือสร/างและประเมินผล
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร การแกป7ญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุณธรรม
ง 3.1 ป.6/1 บอกหลักการเบื้องต/นของการแก/ป-ญหา
ง 3.1 ป.6/4 นําเสนอข/อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช/ซอฟตแวรประยุกต
2. สาระสําคัญ
วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
เทคโนโลยี
วิศวกรรม
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
สารอาหาร ได/แก
การเปรียบเทียบและ
แนวทางการ
โปรตีน คารโบไฮเดรต เรียงลําดับเศษสวนและ ทํางานและการปรับปรุง
ไขมัน แรธาตุ วิตามิน
จํานวนเต็ม
การทํางานแตละขั้นตอน
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วิทยาศาสตร
และน้ํามีความจําเป?นตอ
รางกาย มนุษย
จําเป?นต/องได/รับ
สารอาหารในสัดสวนที่
เหมาะสมกับเพศและวัย
เพื่อการเจริญเติบโตใน
การดํารงชีวิต
จําแนกประเภทของ
สารตางๆที่ใช/ใน
ชีวิตประจําวันตามการ
ใช/ประโยชน แบงได/เป?น
สารปรุงรสอาหาร สาร
แตงสีอาหาร สารทํา
ความสะอาด สารกําจัด
แมลงและศัตรูพืช ซึ่ง
สารแตละประเภทมี
ความเป?นกรด-เบส
แตกตางกัน
การเปลี่ยนแปลง
ของสารเป?นสารละลาย
หรือเปลี่ยนสถานะ
โดยสารแตละชนิดยังคง
แสดงสมบัติของสารเดิม
ทักษะ
การชั่ง การตวง

คณิตศาสตร
การบวก ลบ คูณ
การ เศษสวน ทศนิยม
และจํานวนเต็ม
การชั่ง การตวง
ความสัมพันธของ
หนวยการชั่งและการตวง
ความเข/าใจและใช/
วิธีการทางสถิติวิเคราะห
ข/อมูล

เทคโนโลยี
เป?นการทํางาน
ตามลําดับที่วางแผนไว/
กอนการทํางานขณะ
ปฏิบัติงาน และเมื่อ
ทํางานเสร็จแล/วให/
ประเมินทุกขั้นตอนเพื่อ
การแก/ไขและปรับปรุง
ผลงาน
สร/างสิ่งของ
เครื่องใช/อยางเป?น
ขั้นตอน ตั้งแตกําหนด
ป-ญหาหรือความ
ต/องการ รวบรวมข/อมูล
เลือกวิธีการ ออกแบบ
โดยถายทอดความคิด
เป?นภาพราง 3 มิติ หรือ
แผนที่ความคิด กอนลง
มือสร/างและประเมินผล
ทําให/ผู/เรียนทํางาน
อยางเป?นกระบวนการ
หลักการเบื้องต/น
ของการแก/ป-ญหา
ประกอบด/วย พิจารณา
ป-ญหา วางแผน ,
แก/ป-ญหา , แก/ป-ญหา
และตรวจสอบและ
ปรับปรุง
การจัดทําข/อมูล
เพื่อการนําเสนอต/อง
พิจารณารูปแบบของ
ข/อมูลให/เหมาะสมใน
การสื่อความหมายที่
เข/าใจงายและชัดเจน
เชน กราฟ ตาราง
แผนภาพ รูปภาพ

ทักษะ
การชั่ง การตวง
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3. สาระการเรียนรู
- อาหารหลัก 5 หมู
- สารอาหาร
- การละลายของสาร
- สารเจือปนในอาหาร
- พลังงานในอาหาร
- การบวก ลบ คูณ หาร
- หลักการแก/ป-ญหาเบื้องต/น
- การนําเสนอข/อมูล
4. เนื้อหารายแผนการเรียนรู
แผนที่
จุดประสงคการเรียนรู/
(รายแผน)
1 อาหารการกิน
(1 ชม.) 1.อธิบายสารอาหารที่พบใน
อาหารได/
2.ระบุหมูอาหารและ
สารอาหารในแตละมื้อได/
3.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได/
2 อะไรอยูในอาหาร
(1 ชม.) 1.อธิบายเกี่ยวกับประโยชน
ของสารอาหารได/
2.บอกความหมายและ
ยกตัวอยางสารเจือปนใน
อาหารได/
3.อธิบายสมบัติการละลายน้ํา
ของสารได/
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได/
5.สามารถค/นหา รวบรวม
ข/อมูลที่สนใจ และเป?น
ประโยชนจากแหลงข/อมูล
ตางๆที่เชื่อถือได/
3. พลังงานในอาหาร
(1 ชม.) 1.ระบุการบริโภคอาหารอยาง
มีสัดสวนได/
2.วิเคราะหระบุคาพลังงานที่

ความรู/เดิมที่จําเป?น

ความเข/าใจที่
คลาดเคลื่อน

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
โดยยอ
ศึกษาอาหารหลัก 5 หมู
ยกตัวอยางอาหารที่ทาน
ในแตละมื้อ แบงกลุม
สืบค/นอาหารหลัก 5 หมู
เขียนแผนผังความคิดเรื่อง
อาหารหลัก 5 หมูและ
ตัวอยางแหลงอาหาร
เรียนเรื่องสารอาหาร
ยกตัวอยางอาหารและ
รวมกันอภิปราย
สารอาหารที่มีอยูใน
อาหารประเภทนั้น
ทํากิจกรรมคุณสมบัติการ
ละลายน้ําของสาร
ทํากิจกรรม inquiry
สารเจือปนในอาหาร

ศึกษาตารางพลังงานใน
อาหารจานเดียว
สืบค/นข/อมูลการบริโภค
อาหารอยางมีสัดสวนและ
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แผนที่

จุดประสงคการเรียนรู/
(รายแผน)
ได/รับในแตละมื้ออาหารได/
3.สามารถคํานวณปริมาณ
พลังงานที่ได/รับในแตละวันได/
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิด
ของตัวเองได/
5.สามารถค/นหา รวบรวม
ข/อมูลที่สนใจ และเป?น
ประโยชนจากแหลงข/อมูล
ตางๆที่เชื่อถือได/
4. ขาวอะไรดี
(3 ชม.) 1.สามารถนําความรู/ที่มีมา
เชื่อมโยงเพื่อแก/ไข
สถานการณที่กําหนดให/ได/

ความรู/เดิมที่จําเป?น

ความเข/าใจที่
คลาดเคลื่อน

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
โดยยอ
คาพลังงานในอาหาร
อภิปรายในหัวข/อ “การ
บริโภคอาหารอยางมี
สัดสวนและพลังงานที่ควร
ได/รับ”

แก/ไขสถานการณโดยใช/
ความรู/ที่มีอยู

5. กระบวนการจัดการเรียนรู
5.1 อาหารการกิน จํานวน 1 ชั่วโมง
5.1.1 จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายสารอาหารที่พบในอาหารได/
2. ระบุหมูอาหารและสารอาหารในแตละมื้อได/
3. ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได/
5.1.2 กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูนําภาพอาหารหลัก 5 หมู มาให/ผู/เรียนศึกษา จากนั้นถามคําถามกระตุ/น
ความสนใจผู/เรียน ดังนี้ผู/เรียนทราบหรือไมวาอาหารมีความสําคัญตอรางกายอยางไร
2. ครูทบทวนความรู/เดิมของผู/เรียน โดยให/ผู/เรียนตอบคําถามในประเด็นตอไปนี้
หากเรารับประทานอาหารที่ไมมีคุณภาพ จะทําให/รางกายของผู/เรียนเป?นอยางไร
ขั้นสอน
3. ครูให/ผู/เรียนศึกษาแผนภาพอาหารหลัก 5 หมู จากนั้นแบงกลุมผู/เรียน
ออกเป?น 5 กลุม และให/ผู/เรียนแตละกลุมสืบค/นข/อมูลเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหารที่พบในอาหาร
4. ผู/เรียนแตละกลุมสร/างแผนผังความคิดเรื่องของอาหารหลัก 5 หมูและตัวอยาง
แหลงอาหาร
5. นําแผนผังที่สร/างขึ้นให/กับกลุมอื่นในห/องทําการตรวจสอบ ถ/ามีประเด็นที่เห็น
แตกตางหรือเพิ่มเติม ให/สมาชิกกลุมนั้นเขียนแก/ไขลงไปในแผนผังความคิด
6. นําแผนผังความคิดที่ได/มาปรับปรุงแก/ไข
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7. แตละกลุมออกมานําเสนอแผนผังความคิดที่ได/จัดทําขึ้น พร/อมรวมกันอภิปราย
ในห/องเรียน
ขั้นสรุป
8. ผู/เรียนประเมินผลงานการนําเสนอของแตละกลุมด/วยแบบประเมินการนําเสนอ
9. ครูประเมินการเรียนรู/ของผู/เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู/เรียนขณะทํางาน
รวมกัน สังเกตการตอบคําถามของผู/เรียนในชั้นเรียน ประเมินแผนภาพความคิดสารอาหาร และตัวอยาง
แหลงอาหาร
5.2 อะไรอยูในอาหาร จํานวน 1 ชั่วโมง
5.2.1 จุดประสงคการเรียนรู
1.อธิบายเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหารได/
2.บอกความหมายและยกตัวอยางสารเจือปนในอาหารได/
3.อธิบายสมบัติการละลายน้ําของสารได/
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได/
5.สามารถค/นหา รวบรวมข/อมูลที่สนใจ และเป?นประโยชนจากแหลงข/อมูล
ตางๆที่เชื่อถือได/
5.2.2 กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูทบทวนความรู/เรื่องอาหารหลัก 5 หมู จากนั้นครูตั้งคําถามกระตุ/น
ผู/เรียนโดยยกตัวอยางอาหารแล/วถามผู/เรียนวาอาหารชนิดนั้นทํามาจากอะไรบ/าง เชน การทําผัดซีอิ้ว
ประกอบด/วย เส/น ไข หมู ผัก น้ําตาล น้ําปลา ถามผู/เรียนวาทําไมในเมื่อใสน้ําตาลลงในอาหารแตเราไมเห็นเม็ด
น้ําตาล
ขั้นสอน
2. ครูแบงผู/เรียนออกเป?นกลุม กลุมละ 4 คน ศึกษาวิธีทํากิจกรรมการ
ละลายน้ําของสารในใบงานที่ 1 ให/เข/าใจ
3. ผู/เรียนรวมกันอภิปรายกอนทํากิจกรรม โดยครูถามคําถามกอนทํา
กิจกรรมวา ผู/เรียนคิดวาสารใดบ/างที่สามารถละลายน้ําได/ (ตัวอยางคําตอบ น้ําตาล เกลือ)จากนั้นให/ผู/เรียน
ตอบคําถามกอนทํากิจกรรมในใบงานที่ 1
4. ผู/เรียนทํากิจกรรมการละลายน้ําของสาร เพื่อบงชี้การละลายน้ําของ
สารและบันทึกผลการทํากิจกรรมลงในใบงานที่ 1
5. ผู/เรียนรวมกันสรุปความรู/เกี่ยวกับการละลายน้ําของสารและสมบัติใน
การละลายน้ําของสาร ให/ตรงกับจุดประสงคการเรียนรู/
6. ครูนําเข/าสูบทเรียนเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร โดยครูถามคําถาม
กระตุ/นความคิดของผู/เรียนดังนี้สารเจือปนในอาหารมีอะไรบ/าง (ตัวอยางคําตอบ สารปรุงรส สารแตงกลิ่น
สารแตงสี)
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7. ครูแบงผู/เรียนออกเป?น 5 กลุม โดยแตละกลุมได/รับมอบหมายให/
สืบค/น เกี่ยวกับความหมายและตัวอยางสารเจือปนในอาหาร จากแหลงเรียนรู/ที่ครูจัดให/ และออกแบบการ
นําเสนอผลการสืบค/น
8. ตัวแทนผู/เรียนแตละกลุม นําเสนอผลการทํากิจกรรมหน/าชั้นเรียน
เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบความถูกต/อง
ขั้นสรุป
9. ครูให/ผู/เรียนรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นหลังทํากิจกรรม
10. ผู/เรียนประเมินผลงานการนําเสนอของแตละกลุมด/วยแบบประเมิน
การนําเสนอ
11. ครูประเมินการเรียนรู/ของผู/เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู/เรียน
ขณะทํางานรวมกัน สังเกตการตอบคําถามของผู/เรียนในชั้นเรียน
5.3 พลังงานในอาหาร จํานวน 1 ชั่วโมง
5.3.1 จุดประสงคการเรียนรู
1.ระบุการบริโภคอาหารอยางมีสัดสวนได/
2.วิเคราะหระบุคาพลังงานที่ได/รับในแตละมื้ออาหารได/
3.สามารถคํานวณปริมาณพลังงานที่ได/รับในแตละวันได/
4.ออกแบบและสื่อสารแนวคิดของตัวเองได/
5.สามารถค/นหา รวบรวมข/อมูลที่สนใจ และเป?นประโยชนจากแหลงข/อมูล
ตางๆที่เชื่อถือได/
5.3.2 กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูให/ผู/เรียนศึกษาตารางพลังงานในอาหารจานเดียวบางชนิดใน
ปริมาณตางๆและตารางแสดงข/อกําหนดความต/องการพลังงานที่ควรได/รับใน 1 วันสําหรับเด็กไทย พร/อมทั้ง
ทบทวนความรู/เดิมของผู/เรียน โดยให/ผู/เรียนตอบคําถามในประเด็น รางกายผู/เรียนต/องการปริมาณสารอาหาร
เป?นสัดสวนอยางไร
ขั้นสอน
2. ครูแบงผู/เรียนออกเป?น 5 กลุม จากนั้นให/ผู/เรียนแตละกลุมสืบค/น
ข/อมูลเกี่ยวกับการบริโภคอาหารอยางมีสัดสวนและคาพลังงานในอาหารบางชนิด จากแหลงเรียนรู/ตางๆ
3. ให/ผู/เรียนแตละกลุมออกแบบเมนูอาหารสําหรับรับประทานใน 1 วัน
โดยได/สารอาหารครบ และมีสัดสวนพลังงานตามที่รางกายต/องการ
4. เขียนแผนผังความคิดของเมนูที่ออกแบบมา ประกอบด/วยสารอาหาร
และพลังงาน
5. แตละกลุมสลับการตรวจเช็คผลงานของเพื่อน
6. เมื่อตรวจเสร็จ นําชิ้นงานกลับมาแก/ไข
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ขั้นสรุป
7. ตัวแทนกลุมออกมานําเสนองาน รวมกันอภิปรายในห/อง
8. ผู/เรียนในห/องเปรียบเทียบปริมาณพลังงานอาหารจากงานที่เพื่อนได/
นําเสนอ แล/วเรียงลําดับชนิดอาหารที่ให/พลังงานจากน/อยไปมาก
5.4 ขาวอะไรดี จํานวน 3 ชั่วโมง
5.4.1 จุดประสงคการเรียนรู
สามารถนําความรู/ที่มีมาเชื่อมโยงเพื่อแก/ไขสถานการณที่กําหนดให/ได/
5.4.2 ทักษะที่เกิดกับผูเรียน
1. ทักษะด/านการเรียนรู/และนวัตกรรม
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
5.4.3 กิจกรรมการเรียนรู
ขั้นนํา
1. ครูถามผู/เรียนวามื้ออาหารที่ผานมาผู/เรียนรับประทานอะไร จากนั้น
ยกตัวอยางอาหารมา 1 อยาง (ผัดซีอิ้ว) เพื่อแยกสารอาหารที่ได/รับและคํานวณพลังงานตอมื้อรวมกันกับผู/เรียน
2. ครูยกตัวอยางอาหารที่มีข/าวเป?นสวนประกอบของอาหารจานหลักใน
แตละมื้ออาหาร แล/วถามผู/เรียนวา เราสามารถนําข/าวไปทําเป?นอาหารหรือขนมอะไรได/บ/าง เพื่อนําเข/าสู
สถานการณที่กําหนดตามใบงานที่ 1.2
ขั้นสอน
Identify Challenge
3. แจกใบงานที่ 2.1 ครูอธิบายสถานการณที่กําหนดไว/ในใบงานให/กับผู/เรียน
4. ผู/เรียนแบงกลุมกลุมละ 4-5 คน จากนั้นภายในกลุมรวมกันระดมสมองเพื่อ
หาแนวทางในการแก/ไขสถานการณที่กําหนด
Explore Ideas
5. ผู/เรียนแบงกลุมสืบค/นข/อมูลอาหารที่มีข/าวเป?นสวนประกอบ จากนั้น
รวมกันออกแบบชนิดอาหารที่มีข/าวเป?นสวนประกอบหลัก พร/อมทั้งเขียนผังมโนทัศนที่แสดงให/เห็นถึงวัตถุดิบ
วิธีทํา สารอาหารและพลังงานที่ได/รับ รวมถึงราคาต/นทุนและกําไรที่คาดวาจะได/รับ
6. ผู/เรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผังมโนทัศนของตนเอง พร/อมให/เหตุผลใน
การเลือกแนวทางนี้ในการแก/ป-ญหาจากสถานการณที่กําหนด จากนั้นเพื่อนในห/องรวมกันซักถามและให/
ข/อเสนอแนะ
7. ผู/เรียนปรับแก/ตามข/อเสนอแนะ
Plan and Develop
8. ผู/เรียนแตละกลุมทดลองทําการประกอบอาหารตามสูตรที่ได/ออกแบบ
ไว/
9. เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบร/อยนํามาทดสอบรสชาติโดยการให/
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ครูและเพื่อนในห/องชิมพร/อมให/ข/อเสนอแนะ
10. ทําการปรับปรุงสูตรอาหารตามข/อเสนอแนะที่ได/รับ
Test and Evaluation
11. ผู/เรียนนําอาหารที่ได/จากการทดลอง ไปวางขายที่สหกรณโรงเรียนหรือ
โรงอาหารตามความเหมาะสมโดยกําหนดระยะเวลาในการขายชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
12. ผู/เรียนแตละกลุมทําการเขียนบัญชีรายรับ-รายจายจากการดําเนินงาน
Present the Solution
13. ผู/เรียนทําการสรุปต/นทุนและผลกําไรทั้งหมดที่ได/ออกมาในรูปของตาราง
14. ผู/เรียนวิเคราะหข/อมูลที่ได/จากบัญชีรายรับรายจาย คํานวณกําไรที่ได/ออกมา
ในรูปของร/อยละ นําข/อมูลที่ได/มาเปรียบเทียบกับการขายข/าวสาร 1 กิโลกรัมวาได/กําไรเทาไร นําเสนอข/อมูล
ในรูปของแผนภูมิ
15. ครูตั้งคําถามผู/เรียนเรื่องงานนําเสนอวาข/อมูลประเภทไหน ควรนําเสนอใน
รูปแบบใด จากนั้นผู/เรียนรวมกันทํางานนําเสนอ
16. ผู/เรียนแตละกลุมนําเสนอข/อมูลการดําเนินงาน รวมทั้งประโยชนที่ได/รับ และ
อุปสรรคที่พบ
ขั้นสรุป
17. ผู/เรียนและครูรวมกันอภิปรายการดําเนินงานแตละกลุม รวมทั้งแนวทางใน
การแก/ไขป-ญหาและอุปสรรคที่ค/นพบระหวางดําเนินงาน
18. ผู/เรียนประเมินผลงานการนําเสนอของแตละกลุมด/วยแบบประเมินการ
นําเสนอครูประเมินการเรียนรู/ของผู/เรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของผู/เรียนขณะทํางานรวมกัน สังเกตการ
ตอบคําถามของผู/เรียนในชั้นเรียน ประเมินชิ้นงานแตละกลุม
6. วัสดุ อุปกรณ/สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรู
1. ใบความรู/ที่ 1.1 เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู
2. ใบความรู/ที่ 1.2 เรื่อง พลังงานในอาหาร
3. ใบงานที่ 1.1 การละลายน้ําของสาร
4. กระดาษชารต
5. ปากกาเมจิก สีน้ําเงิน สีแดง สีดํา
7. การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัด
1.1 ตรวจการทําใบงาน
1.2 ประเมินการนําเสนอผลงาน
1.3 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
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2. เครื่องมือวัด
2.1 ใบงานที่ 1.1 การละลายน้ําของสาร
2.2 ใบงานที่ 1.2 ข/าวอะไรดี
2.3 แบบประเมินการนําเสนอผลงาน
2.4 สังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน
3. เกณฑการประเมิน
3.1 ผู/ผานการประเมินการทําใบงาน ต/องได/คะแนนร/อยละ 60 ขึ้นไป หรือ ได/คะแนน 6
คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
3.2 ผู/ผานการประเมินการนําเสนอผลงาน ต/องได/คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการนําเสนอ
ผลงาน อยูในระดับมาก หรือมีคาเฉลี่ยมากกวา
3.3 แสดงพฤติกรรมการเข/ารวมกิจกรรมให/เห็นอยางชัดเจน อยางน/อย 2 รายการจาก
ทั้งหมด 3 รายการ ให/ผานเกณฑ
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ใบความรูที่ 1.1
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=yuuto&month=062013&date=04&group=1&gblog=108
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ใบความรูที่ 1.2
เรื่อง พลังงานในอาหาร
ตารางแสดงขอกําหนดความตองการพลังงานที่ควรไดรับใน 1 วันสําหรับเด็กไทย
เพศ
เด็กเล็ก
เด็กผูชาย
เด็กผูหญิง

อายุ(ป&)
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-19
10-12
13-15
16-19

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
1,200
1,450
1,600
1,850
2,300
2,400
1,700
2,000
1,850

ตารางแสดงอาหารและพลังงาน
รายการอาหาร

ปริมาณ
1 ชาม
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 จาน
1 ชาม
1 ชาม
1 ชาม
1 จาน
1 จาน

โจrกหมู
ข/าว+แกงกะหรี่
ข/าว+แกงเนื้อ
ข/าวหมกไก
ข/าวหน/าเป?ดยาง
ข/าวผัดหมูใสไข
ข/าวมันไก
ข/าวคลุกกะปt
แกงเขียวหวาน
ขนมจีนน้ํายา
กuวยเตี๋ยวราดหน/า
กuวยเตี๋ยวผัดขี้เมา
กuวยเตี๋ยวเส/นใหญผัดซีอิ๊วใสไข
กuวยเตี๋ยวเส/นเล็กแห/งหมู
กuวยเตี๋ยวน้ําเป?ด
กuวยเตี๋ยวเส/นใหญเย็นตาโฟน้ํา
เส/นหมี่ลูกชิ้นเนื้อวัว
ขนมผักกาดใสไข
ขนมหอยแมลงภูทอดใสไข
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236
476
476
685
423
557
596
610
483
497
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226
582
428
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กิจกรรม 3 การนําเสนอและวิพากษ

ขนม
รายการอาหาร
ซาหริ่ม
วุ/นกะทิ
ขนมชั้น
บัวลอยเผือก
ทองหยิบ
เม็ดขนุน
ไอศกรีมวานิลา
รายการอาหาร
ปาทองโกu
ขนมครก
ปอเปxyยะทอด
ทอดมันปลา
ขนมกุยชายทอด
มันฝรั่งแผนทอด
ข/าวโพดแผนทอด
มันฝรั่งทอด
รายการอาหาร
เค/กกล/วยหอม
ขนมป-งลูกเกด
แพนเค/ก 4 นิ้ว
ครัวซอง (41/2 x 11/4)
โดนัทธรรมดา
โดนัทไส/แยม
ชีสเค/ก 1/12 เค/กขนาด 9 นิ้ว
เค/กผลไม/
เค/กไมมีหน/า
เค/กมีหน/า 2 ชั้น (1/16 อัน)
คุกกี้ชอกโกแลตชิพ 21/2
คุกกี้เนย 7 กรัม/ชิ้น
เดนนิชเพสตรีไส/ผลไม/
พิซซา 1/8 อัน 15 นิ้ว
คุกกี้ข/าวโอต

ปริมาณ
1 ถ/วย
1 อัน
1 อัน
1 ถ/วย
1 ดอก
1 เม็ด
1/2 ถ/วย
อาหารวาง
ปริมาณ
1 ตัว
4 คู
2 อัน
3 ชิ้น
1 ชิ้น
10 ชิ้นใหญ
1
10 ชิ้น
อาหารอบ
ปริมาณ
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
4 อัน
7 อัน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
2 ชิ้น

พลังงานกิโลแคลอรี่
237
100
276
230
63
30
100
พลังงานกิโลแคลอรี่
88
229
164
111
114
105
155
160
พลังงานกิโลแคลอรี่
203
71
60
235
198
289
280
165
120
235
180
233
263
290
205

ที่มา :สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ใบงานที่ 1.1
การละลายน้ําของสาร
คําชี้แจง ให/ผู/เรียนแตละกลุมปฏิบัติดังนี้
1. อานวิธีทํากิจกรรมการทดลองให/เข/าใจ
3. ทํากิจกรรมและบันทึกผล

2. ตอบคําถามกอนทํากิจกรรม
4. ตอบคําถามหลังทํากิจกรรม

วัสดุอุปกรณ
1. น้ํากลั่น
50
ลูกบาศกเซนติเมตร
2. ช/อนตักสารเบอร 2
1
คัน
3. หลอดทดลองขนาดใหญ
5
หลอด
4. หลอดฉีดยาขนาด 10 ลูกบาศกเซนติเมตร 1
อัน
5. สารที่ต/องการทดสอบ ได/แก แป{งมัน ดิน ทราย น้ําตาล และเกลือ
วิธีทํา
1. ให/ผู/เรียนใสน้ํากลั่นปริมาตร 10 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ 5 หลอด
จากนั้นเติมแป{งมัน ดิน ทราย น้ําตาล และเกลือ อยางละ 1 ช/อนเบอร 2 ลงในหลอด
ทดลองที่ใสน้ําไว/แล/วหลอดละ 1 ชนิด เขียนป{ายชื่อบอกชนิดของสารบนหลอดทดลอง
2. ให/ผู/เรียนเขยาสารในหลอดทดลองนานประมาณ 1 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว/ 2 นาที
สังเกตการณละลายของสาร บันทึกผล
บันทึกผลการทํากิจกรรม
ชนิดของสาร
1.
2.
3.
4.
5.

คุณสมบัติการละลาย
ละลายได/

ละลายได/ดี

ไมละลาย

แป{งมัน
ดิน
ทราย
น้ําตาล
เกลือ
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ใบงานที่ 1.2
ขาวอะไรดี
สถานการณ (The challenge)
ในปx พ .ศ.2557 ชาวนาประสบป-ญหาการขายข/าวไมได/ราคา จากการขายข/าวแตละครั้ง ชาวนาได/
กําไรในการขาย 10 บาทตอ ข/าวสาร 1 กิโลกรัม หากต/องการเพิ่มมูลคาให/กับข/าวสารที่มีอยู จะมีวิธีในการ
แปรรูปข/าวอยางไรให/สามารถขายได/กําไรมากกวา 10 บาทตอ 1 กิโลกรัม
เงื่อนไข (Criteria/constraint)
1. อาหารต/องมีสารอาหารอยางน/อย 3 หมู
2. แตละกลุมนําเสนออาหาร ออกมาเป?นแผนผังความคิด ประกอบด/วย วัตถุดิบ วิธีทํา สารอาหาร
และพลังงานที่ได/รับ
3. ราคาต/นทุนต/องรวมทั้งราคาข/าวสารและวัตถุดิบที่นํามาประกอบอาหาร
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สวนขยายกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธของการจัดกิจกรรมการเรียนรู/เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษากับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ที่ กิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
Identify Challenge
1 แจกใบงานที่ 2.1 ครูอธิบายสถานการณที่กําหนดไว/ในใบงานให/กับ ผู/เรียน
2 ผู/เรียนแบงกลุมกลุมละ 4-5 คน จากนั้นภายในกลุมรวมกันระดม - การคิดริเริ่มและการวางแผน
สมองเพื่อหาแนวทางในการแก/ไขสถานการณที่กําหนด
- การคิดอยางมีวิจารณญาณและ
การแก/ป-ญหา
Explore Ideas
3 ผู/เรียนแบงกลุมสืบค/นข/อมูลอาหารที่มีข/าวเป?นสวนประกอบ
-การรู/สารสนเทศ
จากนั้นรวมกันออกแบบชนิดอาหารที่มีข/าวเป?นสวนประกอบหลัก -การรู/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
พร/อมทั้งเขียนผังมโนทัศนที่แสดงให/เห็นถึงวัตถุดิบ วิธีทํา
- ความคิดสร/างสรรคและความคิด
สารอาหารและพลังงานที่ได/รับ รวมถึงราคาต/นทุนและกําไรที่คาด
เชิงนวัตกรรม
วาจะได/รับ
4 ผู/เรียนแตละกลุมออกมานําเสนอผังมโนทัศนของตนเอง พร/อมให/ - การสื่อสารและการทํางาน
รวมกัน
เหตุผลในการเลือกแนวทางนี้ในการแก/ป-ญหาจากสถานการณที่
กําหนด จากนั้นเพื่อนในห/องรวมกันซักถามและให/ข/อเสนอแนะ
5 ผู/เรียนปรับแก/ตามข/อเสนอแนะ
Plan and Develop
6 ผู/เรียนแตละกลุมทดลองทําการประกอบอาหารตามสูตรที่ได/
การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได/
ออกแบบไว/
7 เมื่อประกอบอาหารเสร็จเรียบร/อยนํามาทดสอบรสชาติโดยการให/
ครูและเพื่อนในห/องชิมพร/อมให/ข/อเสนอแนะ
8 ทําการปรับปรุงสูตรอาหารตามข/อเสนอแนะที่ได/รับ
Test and Evaluation
9 ผู/เรียนนําอาหารที่ได/จากการทดลอง ไปวางขายที่สหกรณโรงเรียน
หรือโรงอาหารตามความเหมาะสมโดยกําหนดระยะเวลาในการ
ขายชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน
10 ผู/เรียนแตละกลุมทําการเขียนบัญชีรายรับ-รายจายจากการ
ดําเนินงาน
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ทักษะด/านสังคมและข/าม
วัฒนธรรม
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- ภาวะผู/นําและความรับผิดชอบ
การมีผลงานและความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได/
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11
12

13
14

Present the Solution
ผู/เรียนทําการสรุปต/นทุนและผลกําไรทั้งหมดที่ได/ออกมาในรูปของ
ตาราง
ผู/เรียนวิเคราะหข/อมูลที่ได/จากบัญชีรายรับรายจาย คํานวณกําไรที่
ได/ออกมาในรูปของร/อยละ นําข/อมูลที่ได/มาเปรียบเทียบกับการ
ขายข/าวสาร 1 กิโลกรัมวาได/กําไรเทาไร นําเสนอข/อมูลในรูปของ
แผนภูมิ
ครูตั้งคําถามผู/เรียนเรื่องงานนําเสนอวาข/อมูลประเภทไหน ควร
นําเสนอในรูปแบบใด จากนั้นผู/เรียนรวมกันทํางานนําเสนอ
ผู/เรียนแตละกลุมนําเสนอข/อมูลการดําเนินงาน รวมทั้งประโยชนที่
ได/รับ และอุปสรรคที่พบ
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ภาพกิจกรรม
การประชุมพัฒนาศึกษานิเทศกตามระบบสะเต็มศึกษา
วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

แบบสอบถามสําหรับศึกษานิเทศก์
คําชีแ้ จง โปรดขีด  ลงในช่ องที่ตรงกับความเป็ นจริงและเติมข้ อความให้ สมบูรณ์
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) น้ อยกว่า 31 ปี  2) 31-40 ปี  3) 41-50 ปี  4) มากกว่า 50 ปี
3. สํานักงานเขตพื ้นทีก่ ารศึกษา 1) ประถมศึกษา จังหวัด.................เขต……….. 2) มัธยมศึกษา เขต….……
4. ระดับการศึกษาสูงสุด  1) ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี  2) ปริ ญญาตรี  3) ปริ ญญาโท  4) ปริ ญญาเอก
5. ประสบการณ์ทาํ งาน  1) น้ อยกว่า 6 ปี  2) 6-10 ปี  3) 11-15 ปี  4) 16-20 ปี  5) เกิน 20 ปี
ข้ อ

ข้ อรายการ

A

ท่ านได้ รั บ ความรู้ จากการประชุ ม ในหั ว ข้ อต่ อไปนี ม้ ากน้ อย
เพียงใด
วิเคราะห์เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการตามระบบสะ
เต็มศึกษา
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
การวิพากษ์ การออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็ม
ศึกษา
บทบาทศึกษานิเทศก์ในการผลักดันระบบสะเต็มศึกษา
การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการสร้ างหน่วยการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรี ยน
การนิเทศ ติดตามและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา
ท่ านคิดว่ าจะสามารถนําความรู้ต่อไปนีไ้ ปใช้ ได้ มากน้ อยเพียงใด
วิเคราะห์เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เชิงบูรณาการตามระบบสะ
เต็มศึกษา
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการตามระบบสะเต็มศึกษา
การวิพากษ์ การออกแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามระบบสะเต็ม
ศึกษา
บทบาทศึกษานิเทศก์ในการผลักดันระบบสะเต็มศึกษา
การส่งเสริ ม สนับสนุนให้ เกิดการสร้ างหน่วยการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรี ยน
การนิเทศ ติดตามและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ตามระบบสะเต็มศึกษา

1
2
3
4
5
6
B
7
8
14
15
16
17

มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ข้ อเสนอแนะอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการให้ ข้อมูล

1
รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ลาดับที่

เวลา
14.30 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายการวิทยากรต่างประเทศ
1

2

Dream School and how it is put into practice
Mr. Allan Schneitz (Finland)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)
Plate Tectonics: The Way the Earth Works
Ms. Furukawa (Japan)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 36 คน)

รายการวิทยากรในประเทศ
3

4

สนุกกับสะเต็มด้วยของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
อ.นพพร มีช้าง
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
สว่างไสวด้วยสายนา: ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ/ดร.นิพนธ์ จันเลน/อ.สุนิสา สมสมัย/ดร.รณชัย ปานะโปย/อ.สุทธิดา บุญทวี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)

17.00 – 17.30 น.

2
ลาดับที่
5

6

7

8

9

10

เวลา
14.30 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
สิ่งประดิษฐ์ฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติ (LEGO STEM activity)
ดร.สนธิ พลชัยยา/ดร.วันชัย น้อยวงค์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 40 คน)
กิจกรรม STEM ม.ต้น: ศรลมชวนคิด ชีทิศบอกทาง
อ.ทัศนีย์ กรองทอง/อ.สมรศรี กันภัย
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
สร้าง “บรรยากาศ” ในชันเรียน
อ.บุศราศิริ ธนะ/อ.ฤทัย เพลงวัฒนา/ดร.นันทวัน นันทวนิช
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น –ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
Building Loader
ว่าที่ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์/อ.ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
ผลิตสื่อการเรียนรู้โครงสร้างดอกจากห้องครัว
อ.ภัณฑิลา อุดร/ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข/ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ/อ.ปาณิก เวียงชัย
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 20 คน)

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม : ตาเหมือนพ่อจมูกเหมือนแม่
ดร.สุนัดดา โยมญาติ/อ.วิลาส รัตนานุกูล/ดร.นันทยา อัครอารีย์/อ.ปุณยาพร บริเวธานันท์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

17.00 – 17.30 น.

3
ลาดับที่
11

12

13

14

15

16

เวลา
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
เรียนรู้เกี่ยวกับแสงเลเซอร์ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ต่อยอดสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแสงซินโครตรอน
อ.รักษพล ธนานุวงศ์/อ.วินัย เลิศเกษมสันต์/อ.จาเริญตา ปริญญาธารมาศ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad version 5 (GSP 5) ในการสอนคณิตศาสตร์
อ.พิลาลักษณ์ ทองทิพย์/อ.สิริวรรณ จันทร์กูล
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
กิจกรรมที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อ.ดนิตา ชื่นอารมณ์/อ.วรนารถ อยู่สุข
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยเสริมสะเต็มศึกษา
ดร.จันทร์ ติยะวงศ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
สร้างสื่อ สร้างสรรค์ ด้วย ICT
อ.พรพิมล ตังชัยสิน/อ.จีระพร สังขเวทัย/ดร.เขมวดี พงศานนท์
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 25 คน)
STEM Design and Technology
อ.อมรินทร์ อาพลพงษ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

17.00 – 17.30 น.

4
ลาดับที่
17,18

19

20

21

22

เวลา
14.30 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
17.00 – 17.30 น.
ห้องเรียนการโปรแกรมออนไลน์ กับ Programming.in.th
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วย Scratch with IPST Link
อ.นิพนธ์ ศุภศรี/อ.วชิรพรรณ ทองวิจิตร
อ.จิดาพร หมวกหมื่นไวย/อ.พนมยงค์ แก้วประชุม
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 25 คน)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 25 คน)
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาตอนต้น: ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
อ.วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร/อ.ดวงกมล วรรณะวีระโชติ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
การพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
อ.ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย/ดร.พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์/
อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์/อ.ดวงกมล วรรณะวีระโชติ/อ.นันทฉัตร วงษ์ปัญญา
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
ทาโครงงานให้เป็นสะเต็มศึกษา
อ.ปาริฉัตร พวงมณี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การบริหาร Lesson study ให้มีประสิทธิภาพ
อ.ชัยเยนทร์ เมืองแมน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

1
รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558
วันที่ 6 มีนาคม 2558
ลาดับที่

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายการวิทยากรต่างประเทศ
1

2

“Let’s Feel Energy and Energy Saving through Own Hands”
Professor Dr.Norikazu Osumi (Japan)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 36 คน)
How the teacher perform in STEM education? ~Practice of small lesson using Education Robot Kit
Dr. Tairo Nomura (Japan)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 36 คน)

รายการวิทยากรในประเทศ
3

4

5

เปลี่ยนพลังงานแสงให้มีชีวิต
ดร.วันชัย น้อยวงค์/ดร.สนธิ พลชัยยา
(ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 - 4 ; จานวน 40 คน)
“เจลาโต ไอศกรีมทามือ (Gelato ice cream homemade)” เป็นกิจกรรมสะเต็มได้หรือไม่
อ.มณเฑียร กาบัง/อ.รัชดา ยาตรา
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
สว่างไสวด้วยสายนา: ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2
ลาดับที่

6

เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
อ.เบ็ญจวรรณ ศรีเจริญ/ดร.นิพนธ์ จันเลน/อ.สุนิสา สมสมัย/ดร.รณชัย ปานะโปย/อ.สุทธิดา บุญทวี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
กิจกรรม STEM ม.ต้น: ศรลมชวนคิด ชีทิศบอกทาง
อ.ทัศนีย์ กรองทอง/อ.สมรศรี กันภัย
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)

7

สะเต็มศึกษากับการสอนให้คิดและเกิดจิตวิทยาศาสตร์
อ.พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

8

“Slurry Slurpee”
อ.ชาญณรงค์ พูลเพิ่ม/ว่าที่ร.ต.ภูริวัจน์ จิราตันติพัฒน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

9

Green Energy (LEGO STEM activity)
ดร.กวิน เชื่อมกลาง
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

10

11

ออกแบบ Rain Gauge ด้วย STEM
อ.สุวินัย มงคลธารณ์/อ.ยุพาพร ลาภหลาย/อ.ศิริพร เหล่าวานิชย์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
ปีกนกกับการบิน

3
ลาดับที่

12

13

เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
อ.วิชุราตรี กลับแสง/อ.รัมภา ศรีบางพลี/อ.ทวินันท์ มาลา/อ.พัฒนชัย รวิวรรณ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 20 คน)
กิจกรรมรถไฟเหาะ กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสาหรับ
นักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
อ.รักษพล ธนานุวงศ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

16.00 – 17.00 น.

STEM Approach to solve
misconception about dynamic
equilibrium
อ.ศุภราภรณ์ สุบงกช/อ.ศุภวิริยะ สรณรักษ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

14

เกมคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ/อ.อุษณีย์ วงศ์อามาตย์
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

15

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

16

การสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด PISA

4
ลาดับที่

17

18

19

20

21

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.
อ.นวลน้อย เจริญผล
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

การจัดการเรียนการสอน ความน่าจะเป็น ด้วย
การผสมผสาน 3 วิธีการ เพื่อแก้ไขความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนของนักเรียน
อ.พุดเตย ตาฬวัฒน์
(ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ; จานวน 60 คน)
Internet of Things
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
Electronic Chalk สื่อนวัตกรรมเคียงข้างครู
อ.ปราโมทย์ ศรีดี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การสร้างและใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
ปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบวิทยาศาสตร์ตามแนวข้อสอบ PISA
อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

16.00 – 17.00 น.

5
ลาดับที่
22

เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ชันมัธยมศึกษาตอนต้น: ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
อ.วิโรจน์ ลิ่วคงสถาพร/อ.ดวงกมล วรรณะวีระโชติ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)

23,24,25
การใช้ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)
ในการจัดการเรียนการสอน
ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์/อ.ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์/
อ.จตุพล งามแม้น/อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์/อ.ศราวุฒิ รัตนประยูร
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 20 คน)

26

27, 28

การพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
อ.ธันยากานต์ ยืนตระกูลชัย/ดร.พลอยมรกต หรุ่มเรืองวงษ์/
อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์/อ.ดวงกมล วรรณะวีระโชติ/อ.นันทฉัตร วงษ์ปัญญา
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 30 คน)
ระบบสอบออนไลน์
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 50 คน)

แนะนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
ระบบโรงเรียน
(IPST Learning Space School
Module)
อ.ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์/
ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ;
จานวน 20 คน)

16.00 – 17.00 น.

แนะนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
ระบบโรงเรียน
(IPST Learning Space School
Module)
อ.ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์/
ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ;
จานวน 20 คน)

ระบบสอบออนไลน์
ผศ.สมพันธุ์ ชาญศิลป์
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 50 คน)

6

1
รายการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558
วันที่ 7 มีนาคม 2558
ลาดับที่

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายการวิทยากรต่างประเทศ
1

2

Edupark (Korea)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 36 คน)
STEM education Showcase
Dr. Tairo Nomura (Japan)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 36 คน)

รายการวิทยากรในประเทศ
3

4

เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากของเล่นตามรูปแบบ STEM Education
อ.รัชนี เขียวเงิน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตามแนวสะเต็มศึกษา
อ.ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

2
ลาดับที่
5

6

7

เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
สนุกกับเครื่องยิง Angry Bird การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ : เรียน ๆ เล่น ๆ ตามแนว STEM Education
อ.สายชล สุขโข
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
STEM…Coolism!
ดร.ปุณิกา พระพุทธคุณ/อ.ศิริรัตน์ พริกสี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
OOBLECK: Transdisciplinary STEM
อ.ศุภราภรณ์ สุบงกช/อ.ณัฏฐิกา งามกิจภิญโญ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 20 คน)

8

การจัดการหมวดหมู่และการสร้าง/การใช้ไดโคโตมัสคีย์ จากเมล็ดพืชในท้องถิ่น
อ.สุวรรณี พรหมประสิทธิ์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

9

คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจาวัน
อ.ธัญสินี ฐานา
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

10

เศษส่วน : สะพานเชื่อมไปยังอัตราส่วน
อ.ชมัยพร ตั้งตน/ดร.รณชัย ปานะโปย

3
ลาดับที่
11

12

13

14

15

16

เวลา
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
16.00 – 17.00 น.
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 25 คน)
การบรูณการ STEM ศึกษากับการเขียนโปรแกรมพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม scratch
อ.ปรีชา จันทร์เปล่า
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การพัฒนาทักษะความคิดขั้นสูงของเด็กผ่านการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Alice
อ.ชยการ คีรีรัตน์
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
ปฏิบัติการใช้เครื่องมือ (ICT Google Apps for Education) ในการจัดการเรียนรู้เพื่อรองรับการเรียนรู้แนวใหม่ในศตวรรษที่ 21
อ.ยุพิน แป้นแอ้น
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
การสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ (e-Publishing & Collaborative Learning)
อ.นวพล กาบแก้ว/อ.สุประดิษฐ์ รุ่งศรี
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)
การใช้ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)
ในการจัดการเรียนการสอน
ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์/อ.ชัยวัฒน์ เนติทวีทรัพย์/
อ.จตุพล งามแม้น/อ.สมฤทัย ชัยโพธิ์/อ.ศราวุฒิ รัตนประยูร
(ระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ; จานวน 20 คน)
Adobe Captivate สาหรับสื่อการศึกษาทุก Platform
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

4
ลาดับที่
17
18

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.
ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
“ถ่ายอย่างไร ให้มีเรื่อง”
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

16.00 – 17.00 น.

5

การบรรยายวิชาการ
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร.22)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558
วันที่ 5 มีนาคม 2558
ลาดับที่

เวลา
14.30 – 15.00 น.

15.00 – 16.00 น.

รายการวิทยากรต่างประเทศ
1

2

What is STEM education? ~New way of learning real world
Dr. Tairo Nomura (Japan)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)
Research Presentation
Dr. Rie Atagi (Japan)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)

รายการวิทยากรในประเทศ
3

การใช้ข้อสอบนานาชาติ TIMSS
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ดร.ประวีณา ติระ/อ.เกตุวดี จังวัฒนกุล
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

6

วันที่ 6 มีนาคม 2558
ลาดับที่

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

รายการวิทยากรในประเทศ
1,2

3

การใช้สื่อจุลชีววิทยาระดับประถมศึกษา
อ.ธีรพัฒน์ เวชชประสิทธิ์/อ.วิลาส รัตนานุกูล/
ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ/ดร. นันทยา อัครอารีย์/อ.ภัณฑิลา อุดร
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
รู้ทัน PISA เพื่อการศึกษาวิทย์คณิตของไทย
ดร.นันทวัน นันทวนิช/อ.เอกรินทร์ อัชชะกุลวิสุทธิ์/
อ.สุชาดา ปัทมวิภาต/อ.พัชรินทร์ อารมณ์สาวะ
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

การใช้สื่อจุลชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
ดร.สุนัดดา โยมญาติ/ดร.ขวัญชนก ศรัทธาสุข/
อ.ปุณยาพร บริเวธานันท์/อ.ปาณิก เวียงชัย
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ; จานวน 30 คน)

7

วันที่ 7 มีนาคม 2558
ลาดับที่

14.00 – 15.00 น.

เวลา
15.00 – 16.00 น.

รายการวิทยากรต่างประเทศ
1
Edupark (Korea)
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 40 คน)

รายการวิทยากรในประเทศ
2

3

4

บทเรียนจาก free video clip จับคาถาม/คาตอบใส่ด้วยฝีมือครูเองนะ
อ.ละมัย สุวนิชกุลชัย
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 25 คน)
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แนวใหม่: การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Argumentation) และการสร้างแบบจาลองทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Modeling)
ดร.นันทยา อัครอารีย์/ดร.ณัฐธิดา พรหมยอด
(ระดับประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย ; จานวน 30 คน)
EnglishAEC
ดร.ปารวีร์ เล็กประเสริฐ

16.00 – 17.00 น.

8
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ;
จานวน 30 คน)

ศึกษานิเทศกสะเต็มศึกษา จํานวน 27 คน
รายชื่อผูเขารวมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22)
ระหวางวันที่ 5-7 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นายถวัลย จันทรเพ็ง
2 นางสาวสุนทรี หิมารัตน
3 นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน
4 นางสุรัชนี อยูสบาย
5 นางธนชพร ตั้งธรรมกุล
6 นางน้ําคาง โตจินดา

สังกัดโรงเรียน

จังหวัด

เบอรโทร

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นนทบุรี

081-5578235

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี

089-6922094

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี

089-7429022

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 นครศรีธรรมราช 088-7523909
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สงขลา
088-7911585
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี

098-2784912

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ชลบุรี

087-9409424

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 อุดรธานี

088-3405116

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 อุบลราชธานี

089-8644494

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา

084-4176785

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 นครราชสีมา

096-2236954

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม

083-5682353

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก

089-5661084

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก

086-9296525

15 นางอุษา พุมศรีภานนท
16 นางสาวฉวีวรรณ แกวหลอน

สพป.กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพฯ

081-4830095

สพป.ขอนแกน เขต 1

ขอนแกน

089-2784228

17 นางบุษรา ออนคง
18 นางเกษร โพธิ์ศรี

สพป.ขอนแกน เขต 1

ขอนแกน

081-7088287

สพป.เชียงใหม เขต 1

เชียงใหม

081-7836401

19 นางวิริน วันสมสกุล
20 นางสาวจงกล ผลประสาท

สพป.เชียงใหม เขต 1

เชียงใหม

081-7844563

สพป.นครราชสีมา เขต 1

นครราชสีมา

094-2604443

21 นายสุชล แกวพรหม
22 นางสาวเพ็ญศรี ทศพร

สพป.นครราชสีมา เขต 1

นครราชสีมา

081-0713984

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

23 นางพิมพพันธ เฮงประดิษฐ
24 นางธัญลักษณ ศรีสมานุวัตร
25 นางสาวกาญจนา พงษพิษณุ

สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 2

นครศรีธรรมราช 086-4715790
สงขลา
089-8781223
สงขลา
080-7113389

สพป.อุดรธานี เขต 1

อุดรธานี

086-6397485

26 นางจินตนา ดอกพุฒ
27 นางนิตยา สิงหพันธ

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

อุบลราชธานี

089-8463043

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

อุบลราชธานี

081-8797778

7 นายจาฤภณ ศรีวิรัญ
8 นายธนบดี นันทะ
9 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์
10 นายกฤตพล ชุมสกุล
11 นายวิภูพฤกษ ชื่นอาภา
12 นางสาววราภรณ อนุวรรัตน
13 นายเดชา พลกันยิ้ม
14 นายประเทือง วงศประเสริฐ

