คำนำ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็ น
กระบวนการที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร
เพื่อมาจัดทาให้เป็นระบบ และนาไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานได้เข้าถึง
ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้นี้จะ
ช่ ว ยผลั ก ดั น คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ มี ก ารด าเนิ น งานบรรลุ ตามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2559
ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทาคู่มือ “การจัดการเรียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสะ
เต็มศึกษา” ที่เป็นผลมาจากการจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

คณะทางานจัดการความรู้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี

สำรบัญ

ความหมายของสะเต็มศึกษา
เป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษา
หลักสาคัญในการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
หลักสาคัญในการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับประถมศึกษา
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับมัธยมศึกษา
ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับอุดมศึกษา
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สะเต็มศึกษำ
Science Technology Engineering
and Mathematics Education (STEM Education)
ในช่วงศตวรรษที่ 20 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสนใจในการศึกษาต่อและผลการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ลดลง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการจัดการเรียน
การสอนแบบสะเต็มศึกษา จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างมีความหมายได้
ควำมหมำยของสะเต็มศึกษำ
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
ในการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นการบูรณาการความรู้วิชาการ 4 วิชาหลั กเข้า
ด้วยกัน คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
S : Science
ความรู้ ความเข้าใจ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหา
ระหว่างรายวิชาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ จนได้ทฤษฎีต่างๆ ที่เชื่อถือได้
T : Technology)
ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การเลือกใช้วัสดุที่มีความเหมาะสมมาประดิษฐ์ คิดค้น
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี พัฒนาผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่จาเป็นของมนุษย์ รวมทั้ง
การจัดการสารสนเทศ
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E : Engineering
ความเข้าใจในการพัฒนาหรือการได้มาของเทคโนโลยี โดยการประยุกต์ความรู้ ทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อผลิตสิ่งต่างๆที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
M : Mathematics
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์ อาทิ การ
เรียนรู้จานวน ตัวเลข ความสัมพันธ์ การเปรียบเทียบ เพื่อนามาอธิบายและแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้ง
ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจที่ดี
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรเรียนรู้ในวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษำ มีดังนี้
 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา (หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
สาระวิชา มีทักษะการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้
 เป้ าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เน้นให้ผู้ เรียนสามารถนาแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ อธิบ าย ทานายปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน และสามารถใช้
คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสินใจ
 เป้ าหมายการจั ดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เน้นให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ แก้ปัญหา
กระบวนการต่างๆ ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี รวมถึงสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์
 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านวิศวกรรม เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบและสร้าง
แบบจาลองโดยประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างรู้คุ้มค่า
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมาย ต้อง
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาให้มีลักษณะที่ดี ดังนี้
(1) ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
ทักษะของวิชาที่เกี่ยวข้องในระหว่างการเรียนรู้
(2) มีการท้าท้ายผู้เรียนให้แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ผู้สอนกาหนด
(3) กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ (active learning) สารวจตรวจสอบผ่านปัญหาที่เป็น
แบบปลายเปิด
(4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทางานเป็นทีม
(5) มุ่งเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นี้มีประโยชน์หรือสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร โดยพิจารณาจากคาถามต่างๆ เช่น ทาไมผู้เรียนต้องสนใจเรื่องนี้ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาหรือสถานการณ์จริงอย่างไร เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอาชีพและงานที่ผู้เรียนสนใจหรือไม่
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(6) มีคาตอบของปัญหาได้หลายแนวทาง และความผิดพลาดเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้
หลักสำคัญในกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ
(1) กิจกรรมมีการบูรณาการทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) ผู้สอนทาการทบทวนความรู้ที่ผ่านมา เพื่อนาไปสู่ปัญหาหรือกิจกรรมการสอน รวมทั้ง สร้างความ
สนใจนาไปสู่เนื้อหาในการสอน โดยผู้สอนใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกการคิด ซึ่งคาถามไม่ควรเป็นคาถามที่
เป็น 2 ตัวเลือก เช่น ใช่-ไม่ใช่, ถูก-ผิด, มี-ไม่มี เป็นต้น
(3) การจัดกลุ่มผู้เรียนให้เหมาะสมโดยใช้วิธีคละระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี พอใช้ และอ่อน
(4) ผู้สอนสร้างใบกิจกรรมเพื่อนามากาหนดเป็นสถานการณ์หรือการทดลอง พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์
ที่ใช้ในกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน
(5) ผู้สอนทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยไม่ตอบคาถาม แต่ใช้คาถามชี้นาจนกระทั่งผู้เรียนได้
แนวทางการแก้ปัญหาหรือคาตอบ
(6) ผู้สอนต้องทาหน้าที่สรุป อธิบายความรู้เพิ่มเติม หลังจากทุกกลุ่มนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผล
การแก้ปัญหาชิ้นงานแล้ว
แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่
(1) ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ
ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม โดยใช้วิธีการแบ่งคละระหว่างผู้เรียนที่มีผลการเรียนดี พอใช้ และอ่อน
จากนั้นผู้สอนต้องสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเพื่อตระหนักถึงการแก้ปัญหา ซึ่งสามารถทาได้หลายรูปแบบ เช่น
การเปิดคลิปข่าวให้เห็นสถานการณ์จริง การตั้งคาถาม เป็นต้น ขั้นนี้เพื่อทาให้ผู้เรียนเข้าใจกับที่มาของปัญหา
และสามารถระบุปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม
(2) ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
เป็นขั้นที่ผู้เรียนมีบทบาทหลัก ส่วนผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาหรือชี้แนะเท่านั้น โดยผู้เรียน
ต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ซึ่งการรวบรวมข้อมูล คือ ผู้เรียนต้องสืบค้นข้อมูล
ว่าเคยมีใครหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร และมีข้อเสนอแนะใดบ้าง ส่วนการค้นหาแนวคิด คือ ผู้เรียน
ต้องค้นหาแนวคิด หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
รวมทั้งผู้เรียนต้องพิจารณาแนวคิด โดยพิจารณาถึงประเด็นความเป็นไปได้ ความคุ้มทุน ความเหมาะสม ข้อดี
และข้อเสีย (จุดอ่อน)
(3) ขั้นที่ 3 ขั้นวำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ
เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้เรียนเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้แล้ว โดยในขั้นนี้ผู้เรียน
ต้องกาหนดเค้าโครงของวิธีการแก้ปัญหา กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลาในการลงมือปฏิบัติ และวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน รวมทั้งต้องดาเนินการแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ
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(4) ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน
เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องทดสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของชิ้นงานที่ได้ลงมือ
ปฏิบัติ ถ้าประสิทธิภาพของชิ้นงานมีประสิทธิภาพไม่ดี ผู้เรียนต้องทาการปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานที่ได้บันทึกไว้ สาหรับผู้สอนต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษาโดยไม่ตอบคาถาม แต่ใช้คาถาม
ชี้นาจนกระทั่งผู้เรียนได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือคาตอบ
(5) ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำชิ้นงำน
ผู้เรียนต้องนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงานต่อสาธารณะชน เพื่อให้เห็นถึง
วิธีการแก้ปัญหา ปรับปรุงชิ้นงานของตนเองและชิ้นงานของเพื่อนๆ ขั้นนี้ผู้สอนต้องทาหน้าที่สรุป อธิบาย
ความรู้เพิ่มเติม หลังจากทุกกลุ่มนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงาน และแนะแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ให้กับผู้เรียน
อย่ า งไรก็ ต ามภายหลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบสะเต็ ม ศึ ก ษา ผู้ ส อนควรมี ก ารวั ด และ
ประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสาเร็จของผู้เรียน
รวมทั้งผู้ ส อนจะได้ข้อมูล ที่ เป็ น แนวทางในการจัดกิจ กรรมการเรี ยนรู้แ ละปรับ ปรุงการจัดการเรียนรู้ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
กำรวัดและกำรประเมินผล
การวัดและการประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา มี 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 เป็นการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง เป็นการวัดและประเมินผลจากการสังเกตการ
แสดงออกพฤติกรรมของผู้เรียนในระหว่างการลงมือปฏิบัติ การนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประเมินความสามารถในกระบวนคิด กระบวนการออกแบบ และความสามารถในการแก้ปัญหา หรือการ
แสวงหาความรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน
แบบที่ 2 เป็นการวัดและประเมินผลด้านความสามารถ เป็นการประเมินได้ทั้งการแสดงออก
กระบวนการทางาน และผลผลิตของชิ้นงาน แต่จะให้ความสาคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานมากกว่าผลสาเร็จของ
ชิ้นงาน และมักจะใช้แบบทดสอบข้อเขียน เพื่อนามาใช้วัดและประเมินผลด้านความสามารถ
แนวทำงกำรนำกิจกรรมสะเต็มไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สามารถดาเนินการได้ 3 แนวทาง ได้แก่
(1) จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของแต่ละรายวิชาภายในคาบเรียน ซึ่งกิจกรรม
สะเต็มที่จะนาเข้าไปแทรกในคาบเรียน จะเป็นกิจกรรมที่มีจานวนชั่วโมงที่เหมาะสมที่จะสามารถจัดกิจกรรมได้
เสร็จสิ้นภายในคาบเรียน โดยผู้สอนแต่ละรายวิชาพิจารณาจากจุดประสงค์ของกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาใดบ้าง เมื่อถึงคาบเรียนเนื้อหานั้นๆ สามารถนากิจกรรม สะเต็มเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
(2) จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชา โดยทาได้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การแก้โจทย์
ปัญหาพิเศษ การทาโครงงาน การทาโครงการวิจัย เป็นต้น รูปแบบนี้เหมาะสาหรับกิจกรรมสะเต็มที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมค่อนข้างมากหรือมีความซับซ้อนและยาก และมีข้อดีที่ทางผู้สอนสามารถ
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จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ครอบคลุมในเนื้อหาที่เกี่ ยวข้องเพื่อให้คาแนะนาในการแก้ปัญหา หรือ
ออกแบบ และสร้างชิ้นงานของผู้เรียนได้
(3) จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ชุ มชน ชมรม เป็นต้น กิจกรรมนี้มักจะมีหัวข้อ
หรือหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ของส่วนรวม เป็นต้น
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ตัวอย่ างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับประถมศึกษา
ชื่อกิจกรรม : เรื อบรรทุกน้า
โดยอาจารย์ พงษ์ พนั ธ์ มุขวะชิ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำ
S : วิทยำศำสตร์
T : เทคโนโลยี
E : วิศวกรรมศำสตร์
M : คณิตศำสตร์

สมบัติของวัสดุ และกระบวนการนาวัสดุไปชาประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
การสืบค้นและการใช้อุปกรณ์ในการวัด ตัด ติดยึดอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและสร้างเรือบรรทุกน้า
การวัดขนาด ปริมาตรและความจุของเรือบรรทุกน้า

ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ
1.1 การนาเข่าสู่บทเรียนโดย การยกตัวอย่างหรือสถานการณ์เรือล่ม และให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย
ร่วมกันว่า ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทาให้เรือล่ม และเรือที่จะสามารถลอยน้าไดโดยไมลม ควรมีลักษณะอยางไร
1.2 สมมติบทบาท “ถาเปนวิศวกรตองการสรางเรือที่สามารถบรรทุกน้าไดไมต่ากวา 500 มิลลิลิตร
และลอยอยู่ในน้าได้อย่างนอย 20 วินาที จะออกแบบเรือใหมีรูปรางอยางไร และจะเลือกใชวัสดุอะไรบาง”
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
2.1 เรือควรมีรูปร่างลักษณะอย่างไร เช่น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม
2.2 วัสดุที่นามาสร้างเรือมีอะไรบาง เพราะเหตุใด
2.3 กาหนดเงื่อนไขในการออกแบบและสร้างเรือ โดยให้เลือกวัสดุเพียง 1 ชนิด จานวน 1 แผ่น ขนาด
เท่ากับกระดาษ A4 วัสดุที่กาหนดให้ ได้แก่ แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ ใบตอง แผ่นพลาสติกใส และกระดาษ
2.4 อภิปรายว่าจากเงื่อนไขที่กาหนดให้ จะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในการออกแบบและสร้างเรือ
2.5 นาวัส ดุมาทดลองลอยน้ า เพื่อตรวจสอบว่าวัสดุช นิดใดไม่สามารถลอยอยู่บนผิวน้าได้ โดยทิ้ง
ระยะเวลาให้เพียงพอที่นักเรียนจะสังเกตเห็นความแตกต่าง
2.6 ระดมความคิดว่าจะใช้วัสดุใดในการสร้างเรือ และเพราะเหตุใด
ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
3.1 ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเรือบรรทุกน้า โดยเน้นให้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
วางแผนและการออกแบบชิ้นงาน ซึ่งการออกแบบจะช่วยให้เห็นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน
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3.2 ออกแบบเรือบรรทุกน้าลงและนาเสนอแบบเรือบรรทุกน้า
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน
4.1 เมื่อสร้างเรือบรรทุกน้าเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบเรือที่ได้สร้าง โดยนาเรือไปทดลองลอยในกะละมัง
บรรจุน้าที่เตรียมไว้ให้
4.2 จากนั้นให้พิจารณาและบันทึกผลการทดสอบเพื่อนามาปรับปรุงให้เรือมีประสิทธิภาพขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ
5.1 ให้นาเสนอผลงาน และอธิบายในประเด็นต่อไปนี้
- เรือของนักเรียนมีลักษณะอย่างไร
- ปรับแก้เรือให้ดีขึ้นอย่างไร
- เรือที่บรรทุกน้าได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด ควรมีลักษณะ หรือรูปแบบอย่างไร
5.2 สรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเรือบรรทุกน้า ในประเด็นต่อไปนี้
- การเลือกวัสดุอย่างเหมาะสมตามสมบัติวัสดุ
- นอกจากวัสดุที่เตรียมให้แล้ว สามารถใช้วัสดุอื่นอะไรบ้างมาสร้างเรือได้
- การพัฒนาและปรับปรุงชิ้นงาน
- ได้เรียนรู้อะไรจากการทากิจกรรมนี้
กำรวัดและกำรประเมินผล
สาหรับการวัดผลและประเมินผลชิ้นงาน จะประเมินผลจากการทดสอบจริงของชิ้นงานที่ได้ออกแบบ
และสร้างขึ้น การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ความแข็งแรงและคงทนของเรือบรรทุกน้า น้าหนัก ที่เรือบรรทุก
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและแนวทางการนาเสนอชิ้นงาน
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ตัวอย่ างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับมัธยมศึกษา
ชื่อกิจกรรม : สเลอปี้ทำกินก็ง่ำย ทำขำยก็ดี
โดยอำจำรย์ศุภกร อำจหำญ
สำขำวิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
ช่วงที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ และสร้ำงควำมสนใจ
1.1 ครูหรือวิทยากร บ่งชี้ความรู้ให้เห็นปัญหาจากเหตุการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนวางแผนแก้ปัญหา
ร่วมกัน โดยสมมุติสถานการณ์ ถ้าจะเปิดร้านขายเครื่องดื่มในช่วงกิจกรรมกีฬาสี นักเรียนจะขายอะไรดีที่น่า จะ
ได้รับความนิยม
1.2 ครูน าเข้าสู่กิจ กรรมการเรีย นรู้โ ดยชี้แจงให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นั กเรียนเข้าใจหลั กการและ
สามารถทาสเลอปี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทาสเลอปี้ และต้องได้
เครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายสเลอปี้ให้มากที่สุดและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วสมมติสถานการณ์ปัญหาเพื่อให้นักเรียนแต่ละ
กลุ่มศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของสถานการณ์ปัญหา
2.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดภายในกลุ่มเพื่อที่จะสร้างเครื่องดื่มที่มีลักษณะคล้ายสเลอปี้ให้
ได้มากที่สุด และใช้งบประมาณน้อยที่สุด
ขั้นที่ 3 ขั้นวำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ
3.2 นักเรียนร่วมกันวางแผนการทาสเลอปี้ ตามขั้นตอนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้
3.3 นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้ออกแบบพร้อมทั้งคานวณต้นทุน แล้วลงมือทาสเลอปี้
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน
4.1 นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า เครื่องดื่มสเลอปี้ (Slurpee) คืออะไร มีลักษณะอย่างไรเหมือนหรือ
แตกต่างจากเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร โดยมีครูคอยชี้แนะ
4.2 นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า มีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถทาเครื่องดื่มที่มีลักษณะเหมือน สเลอปี้
โดยใช้เครื่องมือที่หาง่าย
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4.3 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการทากิจกรรมในประเด็นต่อไปนี้
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทาสเลอปี้ที่นักเรียนได้จากกิจกรรมนี้
- ปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นไปได้ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทาสเลอปี้
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำชิ้นงำน
นักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอปัญหาของการทาสเลอปี้ และวิธีการแก้ปัญหา พร้อมทั้งนาเสนอผลงานที่
ทาหลังจากแก้ปัญหาแล้ว
กำรวัดและกำรประเมินผล
- นักเรียนทาการวัดปริมาณสเลอปี้ที่ผลิตขึ้นและบันทึกผลลงในตาราง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบผลงานของตัวเอง โดยครูอาจตั้งคาถามเพื่อช่วยนักเรียนแต่ละกลุ่มใน
การตรวจสอบ
- ครูอาจตั้งคาถามเพื่อช่วยนักเรียนในการปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงาน เช่น ถ้าต้องการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตโดยใช้งบประมาณและเวลาที่น้อยลง จะทาอย่างไร
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ตัวอย่ างการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ในระดับอุดมศึกษา
ชื่อกิจกรรมสะเต็มศึกษา: นั่งร้ านจอมพลัง
โดยอาจารย์ วิชชุดา ภาโสม
สาขาวิชาฟิ สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
จุดประสงค์ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
สื่อและอุปกรณ์
1. Power Point กิจกรรม นั่งร้านจอมพลัง
2. คลิปวีดีโอตัวอย่างการสอนกิจกรรม ศรลม
3. ไม้จิ้มฟัน 100 ก้าน (ต่อกลุ่ม)
4. ดินน้ามันหนัก 150 กรัม 1 ก้อน (ต่อกลุ่ม)
รูปแบบกำรจัดกิจกรรม
1. ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน
2. วิทยากรบรรยายนา 1 คน และผู้ช่วยวิทยากร 2-3 คน (ตามความเหมาะสม)
แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
1. ครูแจ้งนักเรียนให้ทราบจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ แล้วเปิดคลิปวีดีโอตัวอย่างการสอนกิจกรรมศร
ลม จากนั้นชี้แจงต่อว่ากิจกรรมที่จะได้ทาต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมนั่งร้านจอม
พลัง เพื่อให้เข้าใจถึงการใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการแก้ปัญหา โดยนักเรียนยังสามารถนา
กิจกรรมนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้
เรื่องความแข็งแรงของโครงสร้างรูปทรงต่างๆ ในการสร้างโครงสร้างที่สามารถรับน้าหนักวัตถุได้มากที่สุด
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน แล้วเกริ่นนากิจกรรมว่าเป็นตัวอย่างของการทากิจกรรม
ง่ายๆ เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา โดยจะดาเนินกิจกรรมตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ระบุปัญหา ค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง วางแผนและพัฒนา ทดสอบและประเมินผล
นาเสนอผลลัพธ์
ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำ
3. ครูผู้สอนตั้งคาถามว่านั่งร้านคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร โดยยกตัวอย่างภาพนั่งร้านที่เห็นใน
ชีวิตประจาวัน และร่วมอภิปรายกับนักเรียน ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า นั่งร้าน เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ใช้ในงาน
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ก่อสร้างหรือซ่อมแซม เพื่อให้ช่างใช้เป็นฐานในการทางานบนที่สูง ซึ่งนั่งร้านจะถูกรื้อถอนออกภายหลังจาก
เสร็จการก่อสร้างหรือซ่อมแซมงาน

4. ยกตัวอย่างภาพการปฏิบัติงานบนที่สูงด้วยวิธีการที่ไม่ปลอดภัย และอภิปรายกับผู้เข้าอบรมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งกาหนดไว้ว่าการทางานก่อสร้างซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 2.00 เมตรขึ้นไป
นายจ้างต้องจัดให้มีนั่งร้านสาหรับการก่อสร้างงานนั้น
นั่งร้านมีไว้เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างในที่สูง

5. กาหนดสถานการณ์ในการทากิจกรรม คือ วิศวกรต้องกำรออกแบบและทดสอบนั่งร้ำนเพื่อให้
ช่ำงใช้ในงำนซ่อมแซมและทำสีอำคำรเรียนสูง 3 ชั้น (15 เซนติเมตร) โดยนั่งร้ำนที่สร้ำงขึ้นจะต้องมี 3
ระดับ เพื่อให้ช่ำงทำงำนในแต่ละชั้น และนั่งร้ำนจะต้องมีควำมแข็งแรงสำมำรถรับน้ำหนักที่ชั้นบนสุดได้
อย่ำงน้อย 300 กรัม (ดินน้ำมัน 2 ก้อน) โดยที่นั่งร้ำนไม่ยุบตัวลง
11

ขั้นที่ 2 ค้นหำแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
6. ศึกษารูปทรงและความแข็งแรงของรูปทรงต่างๆ โดยให้ผู้เข้าอบรมสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์
โดยใช้ไม้จิ้มฟันและดินน้ามัน จากนั้นตั้งคาถาม ตามประเด็นดังต่อไปนี้ โครงสร้างนี้ใช้ไม้จิ้มฟันกี่ก้าน ใช้ดิน
น้ามันกี่ก้อน มีทั้งหมดกี่ด้าน แต่ละด้านเป็นรูปอะไร โครงสร้างนี้เรียกว่ารูปทรงอะไร และโครงสร้างนี้มีความ
แข็งแรงหรือไม่ โดยการทดสอบใช้ฝ่ามือกดลงบนโครงสร้าง โครงแบบไหนที่น่าจะมีความแข็งแรงที่สุดและ
เหมาะสมที่จะนามาทานั่งร้าน

โครงสร้ าง ก

โครงสร้ าง ข

โครงสร้ าง ค

7. ทากิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ 5 แต่เปลี่ยนให้นักเรียนสร้างรูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม และพีระมิด
ฐานสี่เหลี่ยมตามลาดับ
8. เปรียบเทียบรูปทรงลูกบาศก์ รูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ว่ารูปทรงใดมี
ความแข็งแรงมากที่สุดและรูปทรงใดแข็งแรงน้อยที่สุด เพราะเหตุใด ซึ่งควรได้ข้อสรุปว่า รูปทรงลูกบาศก์จะ
สามารถรับแรงในแนวดิ่งได้ดี แต่จะไม่สามารถรับแรงที่อยู่ในแนวระดับได้ ในขณะที่รูปทรงพีระมิดจะสามารถ
รับแรงที่มากระทาทั้งแนวดิ่งและแนวระดับได้ดี
9. ตั้งคาถามกับนักเรียนต่อว่า หากต้องเสริมความแข็งแรงให้กับรูปทรงลูกบาศก์จะมีวิธีการอย่างไร
โดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองนาไม้จิ้มฟันมาเสริมกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายถึง
รูปแบบการเสริมโครงสร้างทรงลูกบาศก์ให้แข็งแรง
จะเพิ่มความแข็งแรงให้นั่งร้านได้อย่างไร
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10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมว่า ในกิจกรรมนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆ และได้
ทาการศึกษาว่ารูปทรงแบบใดที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งจะนาไปสู่การใช้องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ที่กาหนด
ขั้นที่ 3 วำงแผนและพัฒนำ
11. ทบทวนสถานการณ์ในการทากิจกรรมอีกครั้ง วิศวกรต้องกำรออกแบบและทดสอบนั่งร้ำน
เพื่อให้ช่ำงใช้ในงำนซ่อมแซมและทำสีอำคำรเรียนสูง 3 ชั้น (15 เซนติเมตร) โดยนั่งร้ำนที่สร้ำงขึ้นจะต้อง
มี 3 ระดับ เพื่อให้ช่ำงทำงำนในแต่ละชั้น และนั่งร้ำนจะต้องมีควำมแข็งแรงสำมำรถรับน้ำหนักที่ชั้นบนสุด
ได้อย่ำงน้อย 300 กรัม (ดินน้ำมัน 2 ก้อน) โดยที่นั่งร้ำนไม่ยุบตัวลง โดยมีเงื่อนไขของการสร้างนั่งร้านว่า
นั่งร้านต้องไม่ยึดติดกับพื้น สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีความสูงอย่างน้อย 15 เซนติเมตร มีอย่างน้อย 3 ระดับ (ไม่
รวมชั้นล่าง) และรับน้าหนักดินน้ามันขนาด 150 กรัม ได้อย่างน้อย 2 ก้อน โดยกาหนดให้แต่ละกลุ่มใช้ไม้จิ้ม
ฟัน 100 ก้าน และดินน้ามันหนัก 150 กรัม 1 ก้อน
12. แต่ละกลุ่มระดมความคิดเพื่อหาวิธีการและรูปแบบของการสร้างนั่งร้านร่วมกัน จากนั้นลงมือสร้าง
ชิ้นงาน
เงื่อนไข:
- นั่งร้านไม่ยึดติดกับพื้น สามารถยกและย้ายที่ได้
- สูงอย่างน้อย 15 เซนติเมตร
- มีอย่างน้อย 3 ระดับ (ไม่รวมชั้นล่าง)
- รับน้าหนักดินน้ามัน อย่างน้อย 2 ก้อน
ขั้นที่ 4 ทดสอบและประเมินผล
13. แต่ละกลุ่มทดสอบความแข็งแรงของนั่งร้านว่าสามารถรับน้าหนักดินน้ามันขนาด 150 กรัม ได้
อย่างน้อย 2 ก้อนหรือไม่ โดยอาจจัดเป็นการแข่งขันและหาผู้ชนะที่สามารถสร้างนั่งร้านให้สามารถรับน้าหนัก
ได้มากที่สุด
ขั้นที่ 5 นำเสนอผลลัพธ์
14. ให้แต่ละกลุ่มออกมานาเสนอชิ้นงาน (หรือสุ่มกลุ่มที่สามารถสร้างชิ้นงานให้รับน้าหนักได้มาก
ที่สุด) โดยหัวข้อในการนาเสนอ คือ แนวคิดในการสร้างนั่งร้าน รูปแบบของโครงสร้าง ความสาเร็จของชิ้นงาน
และแนวทางการปรับปรุงชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
15. เชื่อมโยงสถานการณ์ปัญหาของกิจกรรมกับชีวิตจริง โดยยกตัวอย่างภาพอุบัติเหตุที่เกิดจาก การ
สร้างนั่งร้านที่ไม่แข็งแรง ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์
13

16. สรุปและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมว่า กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างของการฝึกทักษะ การ
แก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งในระหว่างการทากิจกรรมนั้นจะได้ฝึกการคิด
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งแรงของรูปทรงต่างๆ มีการวางแผนการทางาน มีการทางานเป็น
กลุ่ม มีการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการทากิจกรรมย่อยมาใช้ในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนด มีการ
แก้ปัญหาโดยปรับปรุงชิ้นงานให้ดีขึ้น และฝึกการนาเสนอชิ้นงาน ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐาน ในการ
นาไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้
แนวทำงกำรวัดและประเมินผล
รำยกำรประเมิน
การฝึกทักษะการแก้ปัญหา

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

วิธีกำรประเมิน
สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมว่า
มีแนวทางในการสร้างชิ้นงานอย่างไร เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้
ตามสถานการณ์ที่กาหนด
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าอบรมในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม
ว่ามีการวางแผนการทางานก่อนลงมือสร้างชิ้นงานหรือไม่ และมี
การปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานเมื่อพบว่าไม่สามารถสร้างชิ้นงานได้ตาม
เงื่อนไขอย่างไร
- สังเกตพฤติกรรมจากการนาเสนอผลงาน และขั้นตอนในการ
ทางาน
- สังเกตพฤติกรรมจากการสรุปและอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการทากิจกรรม

อันตรายจากการพังของนั่งร้านมีสาเหตุมากมายมีอะไรบ้าง ให้นักเรียนช่วยกันตอบ พร้อมอธิบายเหตุผล
สนับสนุน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

รับน้าหนักการบรรทุกมากเกินไป
วัสดุนามาใช้ไม่สมบูรณ์
การประกอบหรือติดตั้งไม่ถูกต้อง
ฐานของนั่งร้านไม่แข็งแรงมั่นคง
จากการทางานไม่ถูกวิธี

14

ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ

ควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรสอนและ STEM
E:วิศวกรรม
การออกแบบโครงสร้ าง
ที่มีความแข็งแรง ให้ รับ
นา้ หนักได้ อย่ างน้ อย
300 กรั ม เป็ นเวลา
10 วินาที

S:วิทยาศาสตร์
แรงและการรั บนา้ หนัก

นั่งร้ าน
จอมพลัง

T: เทคโนโลยี
การใช้ อุปกรณ์ ในการวัด
ตัด ยึดติด อย่ างถูกต้ อง
และปลอดภัย

M:คณิตศาสตร์
รู ปทรงต่ างๆ การวัดและ
การชั่งนา้ หนัก
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ชื่อกิจกรรม : การจัดการเรี ยนการสอนด้ วยการเรี ยนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาจุลชี ววิทยาทางอาหาร
โดยอาจารย์ อรุณ วงศ์ จิรัฐิติ และอาจารย์ สุวภา ยศตะโคตร
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM
เพื่อศึกษาความคิดเห็นและผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านของนักศึกษาภายหลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา
วิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM
- กลุ่มเป้ำหมำย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
จานวน 28 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- กำรดำเนินกิจกรรม
ควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรสอนและ STEM
S = การเสื่อมเสียของอาหารทั้งสาเหตุ จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง กลไกการเสื่อมเสีย ตลอดจนการ
ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหลักในการตรวจ วิธีการตรวจสอบ การอ่านผล การแปลผล
T = การสืบค้น
E = ออกแบบและวางแผนการทดลองเอง
M = การคานวณในการเตรียมสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆ รวมถึงการคานวณเพื่อรายงานผล
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำรำยวิชำจุลชีววิทยำทำงอำหำร แบ่งออกเป็น 5 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ
อาจารย์ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 4 คน จากนั้นนาผู้เรียนเข้าสู่การเรียน
รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร โดยการสอนแบบซักถาม เพื่อให้ทราบความรู้เดิมของนักศึกษา และสอนแบบ
บรรยายเพื่อให้กับนักศึกษามีความรู้เพิ่มมากขึ้น และทราบถึงความสาคัญในการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทาง
อาหาร โดยยกปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ สุขลักษณะ และอนามัย เป็นต้น รวมทั้งให้สมาชิก
ภายในกลุ่มกาหนดปัญหาและที่มาของปัญหารวมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
อาจารย์มอบหมายงานให้กับผู้เรียนตามโจทย์ปัญหาที่ได้กาหนดขึ้นจากขั้น ที่ 1 โดยอาจารย์
เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาและชี้แนะนักศึกษา รวมถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อจัดหาอุปกรณ์
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เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองให้นักศึกษา สาหรับผู้เรียนต้องรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา โดยสืบค้นข้อมูลว่าเคยมีใครหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร และมีข้อเสนอแนะใดบ้าง รวมทั้ง
ต้องค้นหาแนวคิด หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และวิธีการวิเคราะห์ทดลอง
ขั้นที่ 3 ขั้นวำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ
เป็นขั้นตอนหลังจากที่ผู้เรียนเลือกแนวคิดที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาได้แล้ว ขั้นนี้ผู้เรียนต้อง
วางแผนการทดลอง ทดลองปฏิบัติการ รวมทั้งหาคาตอบของโจทย์ปัญหาให้แล้วเสร็จ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน
เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์ผลทดลองปฏิบัติการ และ พิจารณาวิธีการวิเคราะห์ทดลอง ว่า
เหมาะสมหรือไม่ที่จะนามาวิเคราะห์ ถ้า วิธีการวิเคราะห์ทดลองมีความเหมาะสมไม่ดีพอ ผู้เรียนต้องทาการ
แก้ไข ปรับปรุงกระบวนวิธีการวิเคราะห์ ให้ดีขึ้น โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ที่ได้บันทึกไว้ สาหรับผู้สอน
ต้องทาหน้าที่ให้คาปรึกษาโดยไม่ตอบคาถาม แต่ใช้คาถามชี้นาจนกระทั่งผู้เรียนได้แนวทางการแก้ปัญหาหรือ
คาตอบ
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำชิ้นงำน
ขั้นนี้อาจารย์ต้องทาหน้าที่กาหนดวัน , เวลา, สถานที่ และอุปกรณ์ในการนาเสนอผลงาน
ให้กับผู้เรียน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียน สรุปผลการปฏิบัติการทดลอง เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังขาด
หายไปในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งแนะแนวทางในการนาผลการปฏิบัติ การไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน ส่วน
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มต้องนาเสนอ ที่มาและความสาคัญของปัญหา วัตถุ ประสงค์ วิธีการดาเนินกิจกรรม วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้ จากการลงมือทาปฏิบัติการ วิธีการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหาชิ้นงานและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ผู้สอน
- กำรวัดและกำรประเมินผล
เป็นขั้นสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่วางไว้ โดยใช้แบบสอบถาม 2 แบบ คือ
แบบที่ 1 คือแบบสอบถามผลการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม, ด้านความรู้, ด้านทักษะทางปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบที่ 2 คือแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา
จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงสรุปอ้างอิง (inferential statistics) ซึ่งเป็นการสรุป
ข้อมูลค่าสถิติจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และ ค่าสถิติ t-test
มาวิเคราะห์
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ผลกำรดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM มีดังนี้
ภายหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้ดาเนินการประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษาในรายวิชาดังกล่าว พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม
ศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้นักศึกษาทางานร่วมกันเป็นทีมมากที่สุด รองลงมาคือเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักคิดและแกปัญหาได้ สาหรับความคิดเห็นของนักศึกษา
ว่าการจัดการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลต่อระดับมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยการเรี ย นรู้ แ บบสะเต็ ม ศึ ก ษาช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนด้วย
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษามีผลต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาน้อยที่สุด
ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ

ภำพ 1 แสดงช่วงที่ 1 ทบทวนความรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนสอนแบบบรรยายเพื่อให้กับนักศึกษามี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น และทราบถึงความสาคัญในการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร
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ภำพ 2 แสดงช่วงที่ 1 ทบทวนความรู้ โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 4 คน รวมทั้งให้
สมาชิกภายในกลุ่มกาหนดปัญหาและที่มาของปัญหารวมกัน
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ภำพ 3 ช่วงที่ 2 กิจกรรม ผู้เรียนทดลองปฏิบัติการ
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ภำพ 4 แสดงช่วงที่ 3 อธิบายและอธิปราย ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลอง
เพิ่มเติมในเนื้อหาที่ยังขาดหายไปในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งแนะแนวทางในการนาผลการปฏิบัติการไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
21

ภำพ 5 ช่วงที่ 4 ขยายความรู้
ผู้เรี ย นแต่ล ะกลุ่ มสรุป ความส าคัญ เพื่อให้ เห็ นถึงความเข้าใจ ทักษะกระบวนการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ต่างๆๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทากิจกรรมในช่วงที่ 1, 2 และ 3
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ภำพ 6 ช่วงที่ 5 ขั้นประเมินผล ผู้เรียนกรอกแบบสอบถาม 2 แบบ คือแบบสอบถามผลการเรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน และแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการ
สอนแบบสะเต็ม
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็ม พบว่า กระบวนการนี้เป็นการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เสริ ม สร้ างให้ นัก ศึกษาท างานร่ว มกั นเป็นที ม สามารถช่ว ยพั ฒ นาทั กษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้
2. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักคิดและแกปัญหาได้
3. ในการออกแบบกิจกรรมและดาเนินกิจกรรมนั้นอาจารย์จะมีบทบาทที่สาคัญ ที่จะทาให้นักศึกษามี
ความต้องการที่จะค้นหาแนวทางแก้ไขและค้นหาคาตอบ รวมถึงความสนใจต่อกิจกรรม
4. ในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาใช้เวลาค่อนข้างมาก
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ชื่อกิจกรรม : แนวทางการสอนโดยใช้ เทคนิคสะเต็มศึกษา : รายวิชาโปรแกรมสาเร็ จรูปด้ านคณิตศาสตร์
โดยอาจารย์ พงษ์ พนั ธ์ มุขวะชิ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงที่อยู่รอบๆตัวเรา และเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้อีกแนวทางหนึ่ง เป็น
แนวทางการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การทางานเป็นกลุ่ม การวางแผนใน
การทางาน การคิดวิเคราะห์
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มศึกษำ
S : วิทยำศำสตร์
นักศึกษามีการคิดวิเคราะห์ คิดแบบเป็นระบบ
T : เทคโนโลยี
การสืบค้นข้อมูลและการเลือกใช้โปรแกรมพิมพ์งานทางคณิตศาสตร์
E : วิศวกรรมศำสตร์ กระบวนการออกแบบและวางแผนการเลือกใช้โปรแกรมแต่ละประเภท
M : คณิตศำสตร์
หลักการคานวณทางคณิตศาสตร์
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ
การยกตั ว อย่ างโปรแกรมส าหรั บ การจัด พิมพ์งาน โปรแกรมที่ใช้ นาเสนอผลงาน เช่น โปรแกรม
Microsoft Office , Power Point, LaTeX และ Beamer เพื่อให้นักศึกษาเห็นข้อแตกต่างและผลที่เกิดขึ้น
จากการใช้โปรแกรมต่างๆ โดยไม่บอกให้ทราบว่า งานที่เห็นนั้นมาจากการใช้โปรแกรมใดบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
2.1 สาหรับขั้นนี้เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้เรื่องโปรแกรม
สาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ มีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดยงานกลุ่มให้นักศึกษาแบ่งการทางานกันเป็นกลุ่ม
กลุ่มละเท่า ๆ กัน และแต่ละคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 การสร้างสถานการณ์คาถาม : คาถามจะเป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางด้านคณิตศาสตร์ เช่น โปรแกรมที่ใช้พิมพ์เอกสารทางคณิตศาสตร์มีโปรแกรมอะไรบ้าง โปรแกรมที่ใช้
นาเสนอผลงานมีอะไรบ้าง
2.3 สาหรับการมอบหมายงาน ผู้สอนจะมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เช่น ความรู้พื้นฐานเรื่อง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน เป็นต้น จากนั้นก็
กาหนดระยะเวลาสาหรับการเตรียมเนื้อหา และการนาเสนอผลงานแต่ละกลุ่ม
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ขั้นที่ 3 ขั้นออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
สาหรับขั้นตอนการทากิจกรรม จะเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้ดาเนินการทั้งหมด ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
ผู้สอนจะมีหน้าเพียงแค่ให้คาปรึกษาหรือชี้แนะแนวทางให้กับนักศึกษาที่มีข้อสงสัยในการทางาน
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน
4.1 นักศึกษาและละกลุ่มนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 ผู้สอนและเพื่อนๆ นักศึกษา ร่วมกันตั้งคาถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มนาเสนอเพื่อให้
ผู้นาเสนอผลงานเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์คานวณ ลาดับความถูกต้อง แม่นยาของเนื้อหา
4.3 เมื่อแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สอนสรุปเนื้อหา พร้อมทั้งชี้แนะให้เห็นปัญหาหรือ
อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ
5.1 ผู้สอนตั้งคาถามเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทุกคน โดยให้นักศึกษาและแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตัวเองได้รับ
จากที่เพื่อนรายงาน และสามารถนาความรู้ที่ตนเองได้รับไปต่อยอด หรือนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร
5.2 ให้นักศึกษาทุกคนสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ที่ได้ค้นคว้าและ
ศึกษา ว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานหรือการเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างไร
กำรวัดและกำรประเมินผล
สาหรับการประเมินผล ผู้สอนมีวิธีการประเมินผู้เรียนดังนี้
• ผู้สอนได้ประเมินผลจากเนื้อหาที่นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ค้นคว้า รวบรวมเพื่อนามาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
• ประเมินจากความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ซึ่งตรวจสอบได้จากการตอบคาถามทั้งจากผู้สอน
และเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน
• ประเมินหลักการทางานเป็นกลุ่ ม ความกระตือรือร้นในการทางาน ซึ่งประเด็นนี้ผู้ส อน
สังเกตเห็นว่านักศึกษาทุกกลุ่มเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย และมีการแบ่งหน้าที่ในการทางานได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
จากการประเมินผู้สอนได้สังเกตถึงผลความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม โดยสังเกตได้ว่า
นักศึกษาแต่ละคน แต่ละกลุ่มมีความรับ ผิดชอบมากขึ้น มีการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีความ
กระตือรือร้นในการนาเสนอผลงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์ โดย
สามารถใช้โปรแกรมได้ทุกคนหลังจากที่ได้ฝึกปฏิบัติในกิจกรรมดังกล่าว
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ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ
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ชื่อกิจกรรม : การเขียนกลไกการเกิดปฏิกริ ิ ยาเคมีของสารอินทรีย์ ในรายวิชาเคมีอินทรี ย์ 1
โดยอาจารย์ ศุภกร อาจหาญ
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ และสร้ำงควำมสนใจ
ผู้สอนบรรยายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพร้อมทั้งอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
และตั้งโจทย์ให้ผู้เรียนโดยนาเสนอเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาของสาร เพื่อนาไปศึกษา และนาเสนอออกมาใน
รูปแบบบทบาทสมมติ โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิก 2 คน
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
2.1 แบ่ ง นึ ก ศึ ก ษาเป็ น กลุ่ ม กลุ่ ม ละ 2 คน และให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ ก ปฏิ กิ ริ ย าการเกิ ด
สารอินทรีย์ที่สนใจ กลุ่มละ 1 ปฏิกิริยา
2.2 เมื่อแต่ล ะกลุ่ มได้ป ฏิกิริ ย าที่ส นใจ ให้ นักศึกษา ค้ น คว้าหาข้อมูล การเกิดปฏิกิ ริยากลไกการ
เกิดปฏิกิริยาที่ตนเองสนใจ
ขั้นที่ 3 ขั้นวำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ
3.1 นักศึกษาในกลุ่ม กาหนดหน้าที่ บาทบาทของตนเอง ว่าใครจะเป็นสารตั้งต้น และสารที่เข้าทา
ปฏิกิริยา
3.2 นักศึกษาร่วมกันวางแผน คิดวิเคราะห์ปัญหา ว่าสารทั้งสองตัวจะเข้าทาปฏิกิริยากันอย่างไร สาร
ตัวไหนเป็น nucleophile สารตัวไหนเป็น electrophile
3.3 นักศึกษาแต่ละกลุ่มเขียนกลไก และมานาเสนอกับอาจารย์ผู้สอนก่อน เพื่อหาคาตอบที่ถูกต้อง
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน
4.1 นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ต้องวางแผนการนาเสนอ โดยสมมติตัวเองเป็นสารตัวนั้นๆ โดยคุยกันเพื่อ
แสดงบาบาทสมมติ ว่าตนเป็นสารตัวนั้น จะเกิดปฏิกิริยาอย่างไร จุดเข้าทาปฏิกิริยาที่ใด เพราะเหตุใด และสาร
ตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมีหน้าตาอย่างไร
4.2 หากกลุ่มใดองค์ความรู้ไม่ครบ หรือยังไม่สมบูรณ์ เพื่อนๆ หรืออาจารย์ สามารถสอดแทรกองค์
ความรู้นั้นเพิ่มเติม
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4.3 เมื่อครบทุกกลุ่ ม อาจารย์ ผู้ สอนสรุปผลการจัดทากิจกรรมและ และสรุปเนื้ อหา และอธิ บาย
เพิ่มเติมในประเด็นที่ยังไม่ครบ เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้น
4.4 แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงกลไกการเกิดปฏิกิริยาให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำชิ้นงำน
5.1 นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งนาเสนอวิธีการแก้ปัญหา
5.2 แต่ละกลุ่มบันทึกการนาเสนอบทบาทสมมติ ในรูปแบบวีดีโอ ลงบนแผ่นซีดี
5.3 นาการนาเสนอของแต่ละกลุ่ม มาเปิดให้เพื่อนๆ ดูและร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ
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กำรวัดและกำรประเมินผล
1. ประเมินความถูกต้องจากการนาเสนอกลไกการเกิดปฏิกิริยา
2. ประเมินความรู้จากที่นักศึกษาได้นาเสนอ โดยมีการสอบย่อย(Quiz) ในท้ายกิจกรรม
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ชื่อกิจกรรม : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำในรำยวิชำโครงสร้ำงข้อมูลและ
อัลกอริทึม
โดยอำจำรย์สุธำสินี คุปตะบุตร
สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร
แนวควำมคิด
ในกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในการคานวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากกราฟแบบมีทิศทาง ด้วย
อัลกอริทึมไดจ์สตรา โดยในกิจกรรมนี้ผู้เรียนจะได้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ในด้านการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ
และลงมือปฏิบัติ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีในการแทนโหนดและค่าน้าหนักในกราฟ โดยใช้ google map ใน
การกาหนดสถานที่และหาระยะทางระหว่างสถานที่ที่กาหนด ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ในการคานวณหา
เส้นทางที่สั้นที่สุด ทักษะทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในการลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ได้ออกแบบไว้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้อัลกอริทึมไดจ์สตราได้
2. นักศึกษาสามารถคานวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด โดยใช้อัลอริทึมไดจ์สตราได้
STEM EDUCATION
S = องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วยอัลกอริทึมไดจ์สตรา
T = การใช้เทคโนโลยีในการกาหนดตาแหน่งและระยะทางระหว่างตาแหน่ง
E = การคิดวางแผนอย่างเป็นระบบและการออกแบบโมเดลเส้นทาง
M = การคานวณหาค่าระยะทางที่สั้นที่สุด
ในการจัดการเรียนการสอนนี้ได้นาไปใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม จานวน 30 คน
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ขั้นระบุปัญหำ และสร้ำงควำมสนใจ
- ทบทวนความรู้เรื่องกราฟ และการแทนข้อมูลด้วยโครงสร้างกราฟ โดยการสอบถามความรู้
จากนักศึกษา เช่น ส่วนประกอบของกราฟประกอบด้วยอะไรบ้าง แทนกราฟด้วยเมทริกซ์อย่างไร เป็นต้น
- จากกราฟแบบมีน้าหนักอาจารย์จะสอบถามเพื่อกระตุ้นความคิดผู้เรียนว่าถ้าต้องการเดินทาง
จากโหนด A ไปยัง
โหนด B เราควรจะเลือกเดินทางด้วยเส้นทางไหน โดยผู้เรียนจะพิจารณาจากกราฟแล้วตอบคาถาม
- อาจารย์บรรยายทฤษฎี และแนวคิดของอัลกอริทึมการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดด้วยอัลกอริทึม 31

ไดจ์สตรา จากกราฟทั้งมีทิศทางและไม่มีทิศทาง โดยใช้ตัวอย่างประกอบ ซึ่งในการอธิบายอาจารย์จะแสดงที
ละขั้นตอนในการคานวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจากโหนดเริ่มต้นไปยังโหนดใดๆ ในกราฟ
- นักศึกษาทาแบบฝึกหัดเพื่อเสริมความเข้าใจให้มากขึ้น และมีการซักถามข้อสงสัยของ
นักศึกษาทั้งในระหว่างเรียนและทาแบบฝึกหัด
- ตั้งคาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนโดยให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เรียนนั้นสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง มีประโยชน์อย่างไร โดยเป็นการเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลในชีวิตประจาวัน
ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ
- แบ่งกลุ่มทากิจกรรมที่กาหนดให้จากใบกิจกรรม กลุ่มละ 2-3 คน โดยอาจารย์อธิบาย
รายละเอียด เงื่อนไขและ ข้อกาหนดจากใบกิจกรรม
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ จากนั้นช่วยกันค้นหาข้อมูลและวิธีการ
แก้ปัญหาตามใบกิจกรรมที่กาหนด โดยทาการสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
ขั้นที่ 3 ขั้นวำงแผนและดำเนินกำรแก้ปัญหำ
- นักศึกษาแต่ละกลุ่ม วางแผน และออกแบบร่วมกันตามใบกิจกรรมที่กาหนด
- ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ออกแบบ
ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขชิ้นงำน
- นักศึกษาทดสอบและประเมินผล เพื่อพิจารณาว่าระยะทางที่คานวณได้นั้นเป็นเส้นทางที่สั้น
ที่สุดหรือไม่
ขั้นที่ 5 ขั้นนำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำและผลกำรแก้ปัญหำชิ้นงำน
- แต่ละกลุ่มนาเสนองานตามที่ได้กาหนดในใบกิจกรรม
- ในการนาเสนอจะอธิบายแนวคิด การออกแบบและวิธีการคานวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุด โดย
อาจารย์จะชี้นาโดยการตั้งคาถาม
- แทนโหนดด้วยข้อมูลอะไร
- ค่าน้าหนักระหว่างโหนดแทนด้วยอะไร และกาหนดค่าน้าหนักอย่างไร
- คานวณอย่างไร
- สรุปความหมายของสิ่งที่ออกแบบและคานวณ
- นักศึกษาร่วมกันสรุปกิจกรรม โดยมีอาจารย์ชี้แนะ
- อาจารย์ขยายความรู้เพิ่มเติม โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นอะไรได้อีกบ้าง
32

กำรวัดและกำรประเมินผล
- ประเมินผลด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การลงมือ
ปฏิบัติ และการสรุปผล
- การนาเสนอกิจกรรม
ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลจากการจากการที่ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่าการทางานเป็นกลุ่มนั้น ผู้เรียน
บางคนให้ความร่วมมือในการทางานภายในกลุ่มน้อย ต้องคอยกระตุ้นอยู่เป็นระยะในการให้ความสนใจในงาน
กลุ่ม
ในด้านความสามารถในการสื่อสารนั้น ผู้เรียนที่มีความเข้าใจและลงปฏิ บัติจะสามารถสื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ โดยสามารถสังเกตได้จากการอธิบายให้เพื่อนร่วมกลุ่มและในการนาเสนอจะสามารถพูดจากได้ฉะฉาน
และสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน
ในด้านความสามารถในการคิดและการใช้เทคโนโลยี บางกลุ่มสามารถคิดวิเคราะห์โจทย์โดยการนา
เทคโนโลยีทาง Google map มาช่วยในการคานวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุด ๆ หนึ่ง หรือบางกลุ่มเลือก
ตาแหน่งของสถานที่โดยพิจารณา Google map ซึ่งพบว่าผู้เรียนสามารถนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมที่กาหนดได้
ในด้านความสามารถในการแก้ปั ญหา ในการนาเสนองาน ผู้ สอนจะทาการสอบถามข้อมูลที่ได้
ออกแบบกิจกรรม โดยให้ผู้เรียนตอบคาถามและอธิบายเหตุผลโดยส่วนใหญ่ผู้เรียนจะสามารถตอบคาถามได้
ถึงแม้ว่าบางคนในกลุ่มจะมีติดขัดบ้าง แต่เพื่อน ๆ ในกลุ่มก็จะช่วยกันอธิบายเพื่อให้เพื่อนสามารถตอบคาถาม
ได้
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ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสะเต็มศึกษำ
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