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  STEM เป็นการบูรณาการของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทักษะและคุณค่าที่เป็นแกนกลาง 
โดยทักษะหลักทางด้านสะเต็ม ได้แก่
  • ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving)
  • ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
  • ทักษะด้านความร่วมมือ (Collaboration) 
  • ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) 
  • ทักษะด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
  • ทักษะด้านการสืบค้นข้อมูล (Research) 
  ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำางาน การพัฒนาทักษะทางด้านสะเต็มของนักเรียน
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดขั้นสูง
  ในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ (STEM Bridging 
Curriculum Module 1-5) เป็นโอกาสที่ท้าทายให้นักเรียนได้พัฒนา
ขีดความสามารถในการคิดในขั้นที่สูงขึ้น

1. สะเต็ม (STEM) คืออะไร
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  หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านบริบทของสิ่งประดิษฐ์ (invention) 
ตลอดหลักสูตรนักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยเติมเต็ม 
ทักษะและความรู้ที่กำาหนดไว้ในหลักสูตรการอาชีวศึกษา รวมถึงทักษะและ
สมรรถนะทางสะเต็มที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
  หลักสูตรน้ีใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน (enquiry-based) เน้นการ
พัฒนาทักษะ นักเรียนเป็นผู้นำาการเรียนรู้ และเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
หลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนได้สร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ
ทางสะเต็ม และประยุกต์ไปใช้ในการเรียนทางการอาชีวศึกษา อีกทั้งยังมี
จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้ประกอบการ นวัตกรรม และทักษะทางการค้า
ของผู้เรียน ในทางปฏิบัติหลักสูตรนี้จะคล้ายกับการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความเพลิดเพลินและรับรู้ถึงความสำาเร็จ 
ทั้งนี้หลักสูตรนี้ได้ระบุความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การอาชีวศึกษาอย่างชัดเจน
  เนื่องจากระยะเวลาอันจำากัด หลักสูตรจึงได้กำาหนดเวลาการเรียนรู้ไว้ 
120 ชั่วโมง ในระยะเวลา 2-3 ปี ท้ายที่สุดต้องใช้เวลาร่วมกับเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนปกติในระดับวิทยาลัย หลักสูตรนี้ได้เขียนขึ้นให้มี
ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา ดังนั้นในส่วนที่มี่เนื้อหาทับซ้อน
กันนั้นก็จะช่วยลดเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้

2.1 ลักษณะสำาคัญของหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ
  หน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสรรคนิยม
หรือการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructivism) โดยสร้างสถานการณ์
ให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองผ่านกิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้
โดยใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนรู้หรือการแนะนำา คำาอธิบายเกี่ยวกับ
เครื่องมือการเรียนรู้ที่ใช้ในหน่วยการเรียนรู้และสื่อสำาหรับการอบรมอยู่ใน
ภาคผนวก 1 หน่วยการเรียนรู้แสดงให้เห็นการพัฒนาการอย่างเป็นธรรมชาติ 
โดยเริ่มจากการแนะนำานักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนรู้ 
ทักษะเฉพาะทางสะเต็ม กลยุทธ์การสื่อสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
และอื่นๆ ซึ่งนักเรียนจะได้นำาไปใช้และพัฒนาเพิ่มขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ต่อๆ ไป
ทั้งนี้นักเรียนยังสามารถนำาสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเพิ่มขึ้น
ในการเรียนในหลักสูตรการอาชีวศึกษา

2. ภ�พรวมหลักสูตรบูรณ�ก�รสะเต็มสู่วิช�ชีพ
STEM Bridging Curriculum (SBC)
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  ความท้าทายของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ได้กำาหนดไว้เทียบกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังสำาหรับนักเรียนระดับปวช. 3 เพ่ือให้แน่ใจว่าการประเมินท้ายบทเรียน 
และระหว่างเรียนสามารถประเมินได้ว่า “นักเรียนทำาได้ดีเพียงใด” ในทุกผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
  การประเมินจะเกิดขึ้นตลอดเวลาในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งเป็น 
การประเมินผลอย่างเป็นธรรมชาติ คือเป็นการประเมินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และให้ผลสะท้อนเพื่อให้เกิดการพัฒนา รวมถึงการประเมินผลสรุป นอกจากนี้
ในหลักสูตรยังได้พยายามพัฒนาทักษะของผู้เรียนในการประเมินตนเองและ
การประเมินเพื่อนร่วมชั้น
  แต่ละกิจกรรมจะนำาด้วยคำาถาม เพื่อเชื้อเชิญให้นักเรียนเข้าสู่การเรียน 
อยากมีส่วนร่วมและมีความอยากรู้อยากเห็น ภารกิจหรืองานในแต่ละกิจกรรม
ได้กำาหนดไว้อย่างดีเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการเวลา
และความแม่นยำา ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีกระบวนการทางสะเต็มมากขึ้น

  ทุกหน่วยการเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายหลัก ดังนี้
   • เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูลและการหา 
    ข้อสรุปโดยใช้หลักฐานที่ได้เพื่อการอ้างอิง
   • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่มุ่งเน้นให ้
    นักเรียนเป็นผู้นำาการเรียนรู้และเน้นการพัฒนาทักษะสะเต็ม
   • เพื่อแนะนำาให้นักเรียนรู้จักกลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะสามารถ 
    นำาไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้
   • เพื่อเน้นทักษะทางสะเต็ม ซึ่งจะนำาไปใช้ในการเรียนรู้ทั้งในรายวิชา 
    วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/
    สาขางาน
   • เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (รวมถึงภาษาอังกฤษ) และตัวเลข
    ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน
   • เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ รวมถึง  
    การทำางานและโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
   • เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมินตนเองและ
    การประเมินเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาใน 
    วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตการทำางาน

  กิจกรรมหลายกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่ไม่ใช่
สะเต็มด้วย ส่วนใหญ่คือสาระการเรียนรู้เรื่องการสื่อสาร ซึ่งรวมอยู่ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
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2.2 โครงสร้างของหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ
  หลักสูตรแบ่งออกเป็น 5 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งได้เรียบเรียงไว้อย่างเป็นลำาดับ 
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ถึง 4 จะใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องหน่วยละ
ประมาณ 30 ชั่วโมง สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จะใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้
ต่อเนื่องประมาณ 60 ชั่วโมง

  หลักสูตรนี้คาดหวังว่านักเรียนระดับวิทยาลัยทุกคนต้องผ่านการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จึงสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 3 หรือ 4 (ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา) จากนั้นนักเรียนทุกคนต้องผ่านการเรียนหน่วยการ
เรียนรู้ที่ 5 เพื่อจะได้พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
ของตนเอง รายละเอียดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ระบุอยู่ในภาคผนวก 2

หนวยการเรียนรูที่ 1
สิ่งประดิษฐคืออะไร?

What is 
an invention?

หนวยการเรียนรูที่ 3 
สิ่งประดิษฐทางเคมี
Chemistry-based 

inventions

หนวยการเรียนรูที่ 4 
สิ่งประดิษฐทางฟสิกส

Physics-based 
inventions

หนวยการเรียนรูที่ 2
สิ่งประดิษฐ
ทางชีววิทยา

Biology-based 
inventions

หนวยการเรียนรูที่ 5
เราจะแกปญหาโลก

ไดอยางไร?
How can we solve 
a global problem?



คู่มือครู Teacher Toolkit

09คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5

3. เพร�ะเหตุใดจึงต้องพัฒน�
วิธีก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็ม

  การจัดการเรียนรู้สะเต็มต้องใช้หลักการเรียนรู้หลายๆ หลักการ หลักการ
เหล่านี้ได้นำามาใช้เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน ซึ่งระบุอยู่ใน
งานวิจัยทางการศึกษาของ Education Endowment Foundation’s (EEF)1 
ในภาคผนวก 3 ซ่ึงได้ช้ีให้เห็นถึงวิธีการท่ีสำาคัญ ได้แก่ การรู้คิด (Metacognition) 
การสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา (Formative feedback) และการทำางานแบบ
ร่วมมือร่วมใจที่มีประสิทธิภาพ (Effective collaborative work) ทั้ง 3 วิธีนี้
เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มอย่างมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการทำางานทางด้านสะเต็ม
  นอกจากนี้สะเต็มศึกษาต้องการการบูรณารายวิชาที่แยกกันอยู่ วิชาเหล่าน้ี 
มีทักษะและคุณค่าที่เป็นแกนสำาคัญ เพื่อการพัฒนาและใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
ทักษะเหล่านี้สามารถนำามาใช้ในการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การทำางาน
แบบร่วมมือร่วมใจ การสื่อสาร และการวิจัย
  การจัดการเรียนการสอนสะเต็มต้องการการพัฒนาความคิดขั้นสูง ซึ่งเป็น 
เป้าหมายระยะยาว สำาหรับในระยะสั้น ผู้สอนควรจะใช้กรอบคำาถามที่แนะนำา 
เมื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
  ดังนั้นสิ่งที่จะเน้นในคู่มือนี้และชุดการอบรมคือ
  3.1 การตั้งคำาถาม (Questioning) 
  3.2 การทำางานแบบร่วมมือ (Collaborative work)
  3.3 การแก้ปัญหาและการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะ 
    (Problem solving and enquiry-based learning)
  3.4 การท้าทาย (Challenge)
  3.5 การรู้คิด (Metacognition)
  3.6 การสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา/การประเมินเพื่อการเรียนรู้ 
    (Formative feedback / assessment for learning)

3.1 การตั้งคำาถาม Questioning
  การตั้งคำาถามเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาความคิดขั้นสูงในชั้นเรียน 
คำาถามที่มีคุณภาพจะนำาไปสู่การพูดคุยที่มีคุณภาพสูงด้วย ไม่ว่าคำาถามนั้น
จะถูกถามโดยครูหรือนักเรียนควรจะเป็นคำาถามปลายเปิดให้มากที่สุด
และนำาไปสู่การอภิปราย

1คู่มือ EEF (The Education Endowment Foundation)

*http://educationeddowmentfoundation.or.uk/tookit/tookit-a-z/
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมที่ 15: เรามีแนวคิดอย่างไรบ้าง สำาหรับ
โครงการสร้างความตระหนักรู้ (Raising awareness pack) ของพวกเรา
กิจกรรม: นักเรียนคิดเกี่ยวกับโครงการสร้างความตระหนักรู้ของนักเรียน
และพัฒนาแผนผังมโนทัศน์ (Mind map) เพื่อตอบคำาถามเหล่านี้
  • สิ่งที่สำาคัญของโครงการสร้างความตระหนักรู้ของนักเรียนคืออะไร
  • นักเรียนต้องการสื่อสารข้อความอะไรออกไป
  • นักเรียนจะสื่อสารแต่ละข้อความออกไปอย่างไร 
   และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

  ผู้สอนหลายคนเร่ิมต้นโดยการระบุเกณฑ์ความสำาเร็จสำาหรับตนเอง ‘อะไร
ทำาให้เกิดคำาถามที่ดี’ สิ่งสำาคัญคือ นักเรียนต้องพัฒนาความมั่นใจและ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างคำาถามที่ดี ดังนั้นการถามให้นักเรียนได้พิจารณา
เกณฑ์ความสำาเร็จเกี่ยวกับคำาถามที่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
  สำาหรับคำาตอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนักเรียนและครูจะต้องเข้าใจว่าคำาถาม 
ต้องการอะไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้านักเรียนตระหนักได้ว่าคำาถามเน้นทักษะการ
คิดวิเคราะห์ และนักเรียนเข้าใจว่าการวิเคราะห์คืออะไร นักเรียนจะสามารถ
เตรียมคำาตอบที่ดีได้และตอบตรงคำาถาม บ่อยครั้งนักเรียนจะไม่ทราบ
จุดประสงค์ของการถามคำาถาม ซึ่งถ้านักเรียนไม่ทราบว่าคำาถามถามอะไร 
ก็จะได้รับคำาตอบที่ไม่เหมาะสม แต่ที่เลวร้ายที่สุดจะนำาไปสู่การทำาลาย 
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจรรมที่ 11: อะไรคือสหสัมพันธ์
และความเป็นเหตุเป็นผล
กิจกรรม: นักเรียนจะต้องบอกเกี่ยวกับความหมายของคำาทั้งสอง

  ผู้สอนหลายคนตระหนักถึงและพยายามที่จะใช้ทฤษฎีของบลูม 
(Bloom’s Taxonomy) ในการสร้างคำาถามที่มีประสิทธิภาพ และคำาถามที่ดี 
ถึงแม้ว่าการนำาเสนอจะเป็นระดับขั้นที่ชัดเจน แต่สิ่งสำาคัญคือ ครูจะต้องเข้าใจ
ว่าไม่ควรจะยึดติดกับระดับของคำาถามโดยคิดว่านี่เป็นคำาถามที่เหมาะสม
เพราะมันอยู่ด้านบนของพีระมิด ระดับความท้าทายของคำาถามขึ้นอยู่กับ
บริบทที่ใช้ และความสามารถของนักเรียนในการถามหรือตอบคำาถาม
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3.2 การทำางานแบบร่วมมือ
  วิธีการท่ีสำาคัญของการพัฒนาการเรียนรู้คือการทำางานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประสบการณ์เพิ่มการเรียนรู้ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกและแนะนำาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวัง หลักการ
พื้นฐานที่ได้ตกลงร่วมกันล่วงหน้าที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่
  • ผลงานทั้งหมดมีคุณค่า
  • นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
  • นักเรียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และเผชิญปัญหาได้
  • การทำางานร่วมกัน การร่วมมือร่วมใจ และการเคารพผู้อื่น
   เป็นสิ่งสำาคัญที่สุด

  a) เพราะเหตุใดต้องพัฒนาการทำางานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
    การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
  ในส่วนของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วม 
  อย่างกระตือรือร้นในการทำางานร่วมกับเพื่อนและครู

  ไวกอสกี้ (Vygotsky) สังเกตว่าถ้านักเรียนนั่งทำางานคนเดียว จะไม่เกิด
การเรียนรู้เหมือนกับการทำางานเป็นกลุ่ม ซึ่งการทำางานเป็นกลุ่มไม่ใช่การที่ครู
หรือเพ่ือนสอนว่าพวกเขาต้องทำางานอย่างไร แต่คือกระบวนการในการมีส่วนร่วม
เพื่อให้พวกเขาได้ปรับความคิดหรือการทำางานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำาหรับไวกอสกี้การพัฒนาด้านภาษาและการ
แสดงออกทางความคิดเป็นหัวใจของการเรียนรู้และการพัฒนา
  ไวกอสกี้ได้พัฒนาสิ่งหนึ่งที่สำาคัญมากในทฤษฎีการสร้างความรู้นั่นก็คือ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social constructivist theory) ซ่ึงหมายถึงโซนพัฒนาการ
(Zone of proximal development, ZPD) ที่บ่งบอกว่า ‘อะไรที่นักเรียน
ทำาไม่ได้’ ‘อะไรที่นักเรียนทำาได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือ’ และ ‘อะไรที่นักเรียน
สามารถทำาได้เอง’ ในส่วนของพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ก็คือ ‘อะไรที่นักเรียน
ทำาได้ถ้าได้รับความช่วยเหลือ’ จะเป็นส่วนที่เราสามารถพัฒนาได้ และในที่สุด
นักเรียนจะสามารถทำาสิ่งนั้นได้ด้วยตนเอง สิ่งสำาคัญใน ‘การยืด’ (stretching) 
คือการทำาให้นักเรียนทราบว่าอะไรอยู่ในโซนพัฒนาการ อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป และอะไรคือพัฒนาการขั้นต่อไปของนักเรียน  
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  งานวิจัยปัจจุบัน ได้เสนอเพิ่มเติมจากทฤษฎีของไวกอสก้ี ซึ่งสรุปได้ดังนี้
   • เกือบ 80% ของการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้มาจากคนอื่น2

   • คุณภาพของการทำางานร่วมกัน คือต้องแน่ใจว่านักเรียนทุกคน
    มีส่วนร่วม3

   • การร่วมมือจะทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสำาหรับทุกคน
    อย่างแน่นอน4

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 1: สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อใด

การประเมิน
 • นักเรียนทำางานกลุ่มแบบร่วมมือ ฟัง และแสดงความคิดเห็นของตนเอง
  อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำานึงถึงความคิดของคนอื่นได้ดีเพียงใด 
 • นักเรียนสามารถแสดงกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ใช้ได้ชัดเจนเพียงใด

  b) การทำางานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
  ลักษณะสำาคัญของการทำางานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ มีดังต่อนี้
   • ภารกิจจะมีความหมายถ้าเน้นการคิดที่เหมาะสม
   • ภารกิจมีตัวแปรที่นักเรียนเข้าใจได้
   • ขนาดและการจัดกลุ่มควรจะเหมาะสมและควบคุมได้
   • ต้องระบุหรือบอกกฎในการทำางานกลุ่มของนักเรียน
   • นักเรียนควรได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ในการทำาภารกิจนั้นๆ
   • สมาชิกในกลุ่มควรจะมีการสลับเปลี่ยนกันไป

2Mooney, 2000, Ruston & Larkin, 2001
3Slavin, Hurley, & Charmberlain, 2003
4Johnson & Johnson, 1999, Slavin, Hurley, & Chamberlain, 2003
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 15: เพราะเหตุใดสิ่งประดิษฐ์
บางอย่างถึงไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคน
กิจกรรม: นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับรายชื่อสิ่งประดิษฐ์ 5 ชนิด เช่น ระเบิด
ปรมาณู โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พืชตัดต่อพันธุกรรม CCTV โดรน และให้
เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสียของแต่ละสิ่งประดิษฐ์ โดยเติมลงในตารางบันทึก
ผลหรือแผนภาพ PMI

ในแต่ละกลุ่ม นักเรียนจะต้องมอบหมายให้สมาชิก 3 คน ทำาหน้าที่ต่อไปนี้
  1. ประธาน
  2. ผู้มองโลกในแง่ดี - จะแสดงความคิดเห็นเฉพาะด้านบวก
   เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น
  3. ผู้มองโลกในแง่ร้าย - จะแสดงความคิดเห็นเฉพาะด้านลบ
   เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น

ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ นั้นจะสามารถเสนอความคิดเห็นได้ทั้งด้านบวกและลบ 
จากนั้นทั้งกลุ่มจะโต้แย้งกันเพื่อตัดสินใจว่าสิ่งประดิษฐ์แต่ละชิ้น ดีหรือไม่ดี
โดยระบุเหตุผลตัวอย่างการสรุปหลักฐาน
หลังจากที่แต่ละกลุ่มสรุปสิ่งประดิษฐ์หนึ่งอย่าง หัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้สรุป
และแสดงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดในกลุ่มจึงสรุปเช่นนั้น

3.3 การแก้ปัญหาและการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
  การแก้ปัญหาในความเป็นจริง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราออกไปข้างนอก
และเกิดฝนตก เราจะเปียก ดังนั้นในครั้งต่อไป ถ้าเราจะออกข้างนอกในเวลา
ที่ฝนตก เราจะพกร่มหรือใส่เสื้อกันฝน อย่างไรก็ตามเมื่อนำามาใช้ในสถานการณ์
ที่ไม่ชัดเจนที่เป็นนามธรรม การแก้ปัญหาจะซับซ้อนและต้องการกระบวน
การคิดขั้นสูง
  ปัจจัย 3 ข้อที่มีผลต่อความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหาคือ
   • เจตคติ (Attitude)
   • ประสบการณ์ (Experience)
   • ความสามารถทางความคิด (Cognitive ability)
  เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีเจตคติที่เปิดต่อการแก้ปัญหา กิจกรรมจะต้อง
น่าสนใจ กระตุ้นความคิดและเกี่ยวข้องกับชีวิตมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ซึ่งจะทำาให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับปัญหาและอยากที่จะแก้ปัญหา 



คู่มือครู Teacher Toolkit

14 คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5

การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นพื้นฐานให้กับนักเรียน โดยจะเน้นว่านักเรียนจัดการ
กับปัญหาอย่างไร (กระบวนการ – the process) มากกว่าเน้นว่านักเรียนได้
คำาตอบที่ถูกต้องหรือไม่ (ผลลัพธ์ – the outcome) ผู้สอนต้องใช้คำาถาม
ปลายเปิดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ควบคุม
การเรียนรู้ของตนเองมากกว่าการบอกว่าจะต้องทำาอย่างไร ในการทำางาน
ร่วมกับคนอื่น ครูต้องเน้นว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น ความผิดพลาดนั้นเป็น
ของกลุ่มไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเป็นไปได้ว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นในกลุ่ม 
การเกิดความเสี่ยงขณะแก้ปัญหานำาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์
และมีจินตนาการ
  นักเรียนต้องสามารถแก้ไขปัญหาผ่านการปฏิบัติ เริ่มจากปัญหาที่ง่ายๆ 
ไปสู่การใช้เครื่องมือและกลยุทธ์การเรียนรู้ที่ช่วยในกระบวนการแก้ปัญหา 
นักเรียนจะพัฒนาทั้งความมั่นใจและความสามารถไปพร้อมกัน

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 24: นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับหลอดไฟ 
ขณะที่แก้ปัญหา นักเรียนจะต้องบันทึกกลยุทธ์และวิธีการทั้งหมดที่ใช้ เช่น 
การวาดแผนผังระหว่างที่แก้ปัญหา จากนั้นแต่ละคู่หรือกลุ่มสะท้อนถึง
กลยุทธ์และวิธีการที่ใช้

การประเมิน
นักเรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์และวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาได้ชัดเจนเพียงใด 
รวมถึงวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผล นักเรียนแก้ปัญหาได้ดีเพียงใด

หมายเหตุ: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้การวางแผนในกระดาษ เพื่อที่จะ
มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้พัฒนากลยุทธ์และวิธีการแก้ปัญหา หากใช้
หลอดไฟจริงๆ จะทำาให้การทำากิจกรรมนั้นมีความง่ายขึ้นกว่าเดิม 

  วิธีง่ายที่สุดในการนำาเสนอกระบวนการแก้ปัญหาได้แสดงไว้ในหน้าถัดไป
ซึ่งนำามาจากหน่วยการเรียนรู้ที่ 1: อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 25: เราจะ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างไร กระบวนการนี้ต้องใชต้รรกะและจะทำาให้
นักเรียนใช้ท้ังทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์
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  นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดที่สูงกว่า ก็จะสามารถแก้ปัญหา
ได้ดีกว่า ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีถ้าจะจัดกลุ่มที่คละความสามารถและตั้งคำาถาม
ที่ท้าทายความสามารถของนักเรียนที่เก่งที่สุดในกลุ่ม นักเรียนจะเรียนรู้ร่วมกัน 
และได้เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการในการแก้ปัญหาของคนอื่น

สรุป การเสนอการแก้ปัญหาเป็นบริบทของการเรียนรู้มีหลายแง่มุมและข้ึนอยู่กับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของการรู้คิด นักเรียน 
ต้องได้สัมผัสกับกระบวนการนี้ผ่านการสะสมประสบการณ์เพื่อสร้างแนวทาง 
การเรียนรู้นี้ การแก้ปัญหาเป็นการรวมทักษะที่หลากหลาย ถ้านักเรียนไม่มี
ประสบการณ์ในการทำางานในลักษณะนี้ นักเรียนจะพบกับความลำาบากในการ 
เข้าถึงและการพัฒนา และการนำาเสนอข้อโต้แย้งที่สอดคล้อง การแก้ปัญหา 
เป็นการให้นักเรียนได้สร้างวิธีการเรียนรู้และสังเคราะห์แนวคิดของตนเอง

การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นฐาน เป็นการถามนักเรียนด้วยคำาถามปลายเปิด
และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนเพื่อให้มีความพยายามในการ
หาคำาตอบมากขึ้น นักเรียนถูกคาดหวังให้หาคำาตอบและสร้างความเข้าใจ
ของตนเอง อย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้นักเรียนได้ทำาตามสิ่งที่ตนเองคิดทั้งหมด 
อาจจะนำาไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ผิดและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในที่สุด 
เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้น จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องใช้คำาถาม
ที่มีประสิทธิภาพให้นักเรียนได้ดำาเนินการสืบเสาะหาคำาตอบ
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3. ดำาเนินการตามแผน
ขั้นตอนนี้ง่ายกว่าการวางแผน ให้นักเรียนทำาตามแผนที่วางไว้โดยใช้ทักษะ
ที่จำาเป็น อย่างไรก็ตามถ้าส่วนใดในแผนที่วางไว้ใช้ไม่ได้ก็ต้องปรับ

2. วางแผน
ในการวางแผน นักเรียนควรจะเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้
นักเรียนแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น
 • การเดา และ การตรวจสอบ หรือ การลองผิดลองถูก
 • การลำาดับรายการ 
 • การลดความเป็นไปได้ • การพิจารณากรณีพิเศษ 
 • การใช้เหตุผลตรอง • การมองหาแบบรูป  
 • การวาดภาพ • การแก้ปัญหาที่ง่าย 
 • การใช้แบบจำาลอง • การคิดย้อนกลับ
 • การใช้จินตนาการในการพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหา

4. ทบทวน/ขยายผล
นักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการที่ได้สะท้อนและมองย้อนกลับ
ในสิ่งที่ได้ทำา อะไรที่ทำาแล้วใช้ได้ ใช้ไม่ได้ การทำาแบบนี้จะทำาให้เราสามารถ
คาดเดากลยุทธ์ที่สามารถนำาไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อๆ ไปได้

1. เข้าใจปัญหา - โดยการถามและการตอบคำาถาม
 • นักเรียนต้องค้นหาอะไร 
 • นักเรียนจะปรับปัญหาให้เป็นภาษาของตนเองอย่างไร
 • นักเรียนจะวาดรูปภาพหรือแผนภาพที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหาอย่างไร
 • ข้อมูลที่ให้มาเพียงพอที่จะให้นักเรียนหาคำาตอบได้หรือไม่
  ข้อมูลอะไรอีกที่นักเรียนต้องการทราบ
 • นักเรียนเข้าใจทุกคำาที่ระบุในปัญหาหรือไม่ ถ้าไม่ มีคำาใดบ้าง
  และจะหาความหมายของคำานั้นอย่างไร
 • คำาถามอะไรที่ต้องถามเพื่อให้ได้มาซึ่งคำาตอบ

กระบวนการแก้ปัญหา
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 18: ควรจะทดสอบอันดาร์คอย่างไร
ก่อนที่จะนำามาขายสู่สาธารณะ
กิจกรรมนี้เป็นการท้าทาย เพราะว่าสื่อเรียนรู้ที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
และเป็นสื่อโฆษณาแบบเก่า นักเรียนต้องทำากิจกรรมเป็นกลุ่มโดยมีนักเรียน
อย่างน้อย 1 คนที่เข้าใจภาษาอังกฤษ 

  ดังนั้นองค์ประกอบแรกที่สำาคัญ คือภารกิจที่เข้มข้นและท้าทาย ถ้า
นักเรียนไม่ถูกท้าทายให้เกิดการคิด นักเรียนก็จะไม่พัฒนา การท้าทายนี้
บางครั้งหมายถึง ‘ความขัดแย้งทางความคิด’ (Cognitive conflict) มันเป็น
ความคิดที่ไปรบกวนกับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ หรือไปรบกวนสมดุลเดิม 
แนวคิดใหม่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้รูปแบบแนวคิดเดิม ดังนั้นนักเรียน
จะต้องเปล่ียนรูปแบบของแนวคิดเดิม ซ่ึงนำาไปสู่วิธีการท่ีมีพลังและประสิทธิภาพ 
อย่างมากในด้านการคิดเกี่ยวกับปัญหา

3.5 การรู้คิด
  การพัฒนาความคิดขั้นสูงเป็นการทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยว
กับหัวข้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับหลักฐาน มีการคิด
ที่ยืดหยุ่น และมีการโต้แย้งและตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล มากกว่าการกระโดด
ลงสู่ข้อสรุป คุณภาพในการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำาเป็นทั้งในการเรียนในระดับ
วิทยาลัยและโลกกว้าง นักเรียนจะต้องพัฒนากลยุทธ์การคิดเพื่อจะนำาไปใช้
ในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่จะเผชิญ

3.4 ความท้าทาย
  งานวิจัยได้ระบุว่าการทำาเป้าหมายให้ออกมา ‘ดีท่ีสุด’ ไม่มีผลต่อการเรียนรู้
ในขณะที่การทำาเป้าหมายที่ ‘ยากและท้ายทาย’ จะมีประสิทธิภาพที่มากกว่า 
จากที่ได้กล่าวไว้ตอนต้น ความสำาคัญคือนักเรียนควรรู้ว่าอะไรอยู่ในพื้นที่การ
พัฒนาการของตนเอง อะไรจะเกิดข้ึนต่อไป หรืออาจจะเรียกว่าอะไรคือข้ันต่อไป 
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  กระบวนการที่เป็นศูนย์กลางที่สำาคัญมากในการพัฒนาการคิด ก็คือ 
การรู้คิด (Metacognition) ซึ่งอธิบายได้ง่ายๆ ว่าเป็น ‘การคิด เกี่ยวกับ การคิด’ 
(thinking about thinking) หรือจะให้สัมพันธ์กับความหมายมากยิ่งขึ้น ก็คือ 
‘ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดของตนเอง’ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
  การรู้ว่า ‘เราทำาบางอย่างได้อย่างไร’ การตระหนักเกี่ยวกับ ‘อะไรที่เรารู้ 
อะไรที่เราไม่รู้ และอะไรที่ต้องทำาเกี่ยวกับสิ่งนั้น5’

  เมื่อพิจารณาการรู้คิด มี 3 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้
   • ตัวแปรด้านบุคคล: การตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนรู้ 
    และกระบวนการจัดการกับข้อมูลของตนเอง
   • ตัวแปรด้านภารกิจ: อะไรท่ีเรารู้และสามารถทำาได้เก่ียวกับธรรมชาติ 
    ของภารกิจและจะทำาอย่างไรถึงจะทำาให้ภารกิจสำาเร็จ
   • ตัวแปรด้านกลยุทธ์: กลยุทธ์ที่พร้อมจะนำาไปใช้ให้ทำาภารกิจสำาเร็จ6

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 20: กระบวนการเตรียมสิ่งประดิษฐ์
เข้าสู่ตลาดเป็นอย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม คิดและอภิปรายว่า กระบวนการ
เตรียมสิ่งประดิษฐ์ควรจะเป็นอย่างไร 
  นักเรียนสร้างผังกราฟิก/แผนภาพที่อธิบายกระบวนการจากแนวคิด
ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และการขายผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้ว
  นักเรียนแต่ละกลุ่มดำาเนินการค้นคว้าเพื่อทำาผังกราฟิก/แผนภาพ
และเติมรายละเอียดแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสร้างใบความรู้ที่อธิบาย
กระบวนการที่ใช้

นักเรียนใช้แผนผังกราฟิกในการช่วยสร้างแนวคิด เมื่อกระตุ้นความรู้เดิม
และพยายามสร้างความเชื่อมโยงกับการเรียนรู้อื่นๆ  การใช้แผนผังกราฟฟิก
ช่วยให้นักเรียนได้แสดงการรู้คิดในโครงสร้างที่เป็นที่ตกลงร่วมกัน

5Meichenbaum, 1995
6Flavell, 1979
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  ตัวอย่างที่จะทำาให้เห็นภาพชัดคือ “ฉันรู้ว่าฉัน (ตัวแปรด้านบุคคล) 
รู้สึกลำาบากกับปัญหาที่เป็นโจทย์ปัญหา (ตัวแปรด้านภารกิจ) ดังนั้นฉันจะ
หาคำาตอบปัญหาที่เกี่ยวกับการคำานวณก่อนและจะแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์
ปัญหาทีหลัง (ตัวแปรด้านกลยุทธ์)7”

3.6 การสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา/การประเมินเพื่อการเรียนรู้
หรือ Assessment for Learning (AfL)
  งานวิจัย ‘ภายในกล่องดำา (Inside the Black Box)’ ของศาสตราจารย์
วิลเลียม และแบลค จากคิงส์ คอเลจน์ ลอนดอน (1998) ที่ศึกษาห้องเรียน
ที่มีประสิทธิภาพเป็นฐาน ได้ศึกษางานกว่า 700 เรื่อง และเลือกเฉพาะงาน
ที่มีผลต่อกลุ่มขนาดใหญ่ สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนและการออกแบบที่ดี

  ผลที่พบเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเรียนรู้ พบว่า
   • มีผลอย่างมากต่อนักเรียนกลุ่มอ่อน
   • มีผลต่อการพัฒนาคะแนนของการวัดผลของ Certificate of 
    Secondary Education (CSE) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพของ
    เด็กอายุ16 ปี ในประเทศอังกฤษ

  มีขอบเขตหลัก 3 ประการในกลยุทธ์การพัฒนาห้องเรียนสำาหรับ
  การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่
   a) เทคนิคการใช้คำาถาม
   b) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน
   c) การประเมินเพื่อนและการประเมินตนเอง

  เครื่องมือการประเมินเพื่อการเรียนรู้ หรือ AfL สามารถนำามาใช้หาระดับ
ความสามารถของผู้เรียนว่าอยู่ระดับใด สามารถผลักดันหรือขับเคลื่อนให้
นักเรียนได้พัฒนาไปในขั้นต่อไปตามพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ สามาาถใช้เป็น
ตัวตรวจสอบเส้นทางในการไปสู่ขั้นถัดไป และเป็นการค้นหาว่านักเรียนบรรลุ
ไปขั้นต่อไปแล้วหรือไม่ กลยุทธ์ที่ใช้ขึ้นอยู่กับรายวิชา อายุของนักเรียน ระดับ
ความสามารถของนักเรียน แนวคิดของนักเรียน และประสบการณ์ของนักเรียน
ในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ 

7Livingston, 1997
8J.H. Flavell’s original idea, 1975, expanded upon by A.F. Fourgey, 2002
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การวางแผนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้เป็นส่วน
สำาคัญในการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และสามารถลดภาระในการสอน
ดังนั้นการใช้การประเมินเพื่อการเรียนรู้จะช่วยลดเวลาในการทำาโครงการ 
และมีเวลาว่างในการพัฒนาแนวคิดและแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อน

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 17: จะทดสอบสิ่งประดิษฐ์อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังมโนทัศน์ (mind map) 
แสดงความคิดเกี่ยวกับวิธีการในการทดสอบสิ่งประดิษฐ์ก่อนที่จะนำามาใช้ 
สู่สาธารณะ แต่ละกลุ่มจะเลือกสิ่งประดิษฐ์หนึ่งชิ้นจากกิจกรรมก่อนหน้า
ซึ่งจะช่วยพัฒนาแนวคิดของเขา
  นักเรียนพยายามหาคำาตอบเกี่ยวกับ ‘พืชปรับปรุงพันธุกรรม’ ในคำาถาม
รูปแบบ PISA ซึ่งนักเรียนอาจจะทำาเป็นคู่หรือทำาคนเดียว

หลังจากที่นักเรียนได้ตอบคำาถามรูปแบบ PISA นักเรียนจะเห็นว่า
มีกระบวนการทดสอบสิ่งประดิษฐ์จำานวนเท่าใดที่นักเรียนเข้าใจ นักเรียน
ที่เข้าใจกระบวนการสามารถเริ่มทำากิจกรรมต่อไป สำาหรับนักเรียนที่ยัง
ไม่เข้าใจจะต้องทำาการค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบสิ่งประดิษฐ์
หรือพืชปรับปรุงพันธุกรรม

  a) เทคนิคการใช้คำาถาม
    เป็นสิ่งที่สำาคัญในการตั้งคำาถามให้ได้คำาถามและคำาตอบ
  ที่มีประสิทธิภาพ จุดประสงค์ของคำาถามจะต้องชัดเจน นักเรียนควรเข้าใจ
  ว่าความคิดชนิดใดที่กำาลังได้รับการส่งเสริม เราอาจจะคิดได้ว่าคำาถาม
  ที่  ‘ดี’ อย่างน้อยจะต้องส่งเสริมการอภิปรายที่ทุกคนสามารถตอบได้  
  ทำาให้นักเรียนได้คิดและมีวัตถุประสงค์ (ตัวอย่างเช่น เน้นสิ่งที่มีอยู่ใน
  จุดประสงค์การเรียนรู้) ดังเช่นที่ แบลคและวิลเลียม (1998) ได้กล่าวไว้ว่า
    “สิ่งที่สำาคัญคือทุกๆ การสนทนาควรจะทำาให้เกิดการสะท้อน
    คิดไตร่ตรองและนักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
    ในกระบวนการเหล่านี้”
    ระยะเวลารอคำาตอบของผู้สอนในสหราชอาณาจักรคือ 0.9 วินาที  
  หากยังไม่ได้คำาตอบ ผู้สอนจะปรับคำาถามหรือถามคำาถามที่ง่ายขึ้น 
  ถ้าเราต้องการให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับคำาถาม เราจะต้องให้เวลานักเรียน
  ในการคิดและส่งเสริมบรรยากาศที่ให้ทุกคนได้คิด 
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  หากเวลาท่ีรอเพิ่มขึ้นเป็น 3 วินาที จะเพิ่มจำานวนนักเรียนที่ตอบคำาถาม
  ได้มากข้ึน ความลึกของคำาถามและระดับภาษาท่ีใช้ในคำาตอบอาจจะดีกว่า
  เราต้องการให้นักเรียนได้คิดอย่างกระตือรือร้นมากกว่าการรอคำาตอบ 

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 22: เพราะเหตุใดการวิจัยการตลาด
จึงจำาเป็น
กิจกรรม: นักเรียนเขียนรายการเหตุผลว่าทำาไมการวิจัยการตลาดจึงจำาเป็น 
นักเรียนแลกเปลี่ยนแนวคิดกับนักเรียนคนอื่นและรวบรวมคำาตอบ

กลยุทธ์ที่ใช้นี้เรียกว่า คิด จับคู่ แลกเปลี่ยน (think pair share) นักเรียน
แต่ละคนจะคิดด้วยตนเองประมาณ 5 นาที และเขียนรายการที่คิดไว้ 
จากนั้นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนโดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที เราอาจจะ
เพิ่มเวลาอีก ถ้าเราให้แต่ละคู่จับกลุ่มกับคู่อื่นกลายเป็นกลุ่มละ 4 คน 
‘เป็นกลยุทธ์การแลกเปลี่ยน’

  b) การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นักเรียน
    งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสะท้อนกลับในรูปแบบเกรดหรือคะแนน
  ส่งผลเชิงลบต่อการเรียนรู9้ อย่างไรก็ตามข้อชี้แนะจะเป็นประโยชน์
  ก็ต่อเมื่อเรานำาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป หรือ ‘ปิดช่องว่าง
  ของการเรียนรู้’ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับขึ้นอยู่กับคุณภาพของการ
  สนทนามากกว่าคุณภาพของการวิจารณ์ การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
  สามารถทำาได้ทั้งในรูปแบบการเขียนหรือการพูดปากเปล่า ข้อชี้แนะ
  ที่เป็นการเขียนหรือการพูดควรจะช่วยให้นักเรียนได้เห็นประเด็นการเรียนรู้
  มากกว่าการพยายามแปลผลเป็นคะแนนหรือเกรด การสะท้อนผลควรจะ
  เกิดขึ้นทันทีทันใด มีความชัดเจน ทำาให้นักเรียนคิด และเปิดโอกาส
  ให้นักเรียนได้ทำาตามคำาชี้แนะ และนั่นควรจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
  ที่ได้วางแผนไว้แล้ว ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาและมีความเข้าใจ
  ในสิ่งที่ได้เรียนรู้

9Black & WIlliam, 1998
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 28: เราจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมด
นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ในรูปแบบการเขียน
และแผนผัง

กิจกรรมนี้ช่วยเปิดโอกาสให้การประเมินผลสรุปมีคุณค่าเชิงบวก นั่นคือ
นักเรียนได้ทบทวนว่านักเรียนจดจำาเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้เรียนรู้ในหน่วย
การเรียนรู้และเป็นการควบคุมการประเมิน การสะท้อนกลับควรจะเกิดขึ้น
ทันทีทันใดเป็นลักษณะคำาถามที่ต่อเนื่องเป็นชุดและเน้นในส่วนที่
นักเรียนขาด ในทางทฤษฎีคำาถามก็ทำาหน้าที่เป็นการประเมินนักเรียน

    การประเมินเพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดการเรียนรู้ การประเมิน 
  ไม่ควรจะเน้นหนักตอนท้าย แต่ควรจะเกิดขึ้นบ่อยและมีประสิทธิภาพ   
  การประเมินเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปรับปรุง เนื่องจาก
  การประเมินแค่ตอนท้ายแทบจะไม่ใช่การแนะนำาให้ปรับปรุง เพราะ
  บริบทที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้ว ผู้สอนควรจะตรวจสอบว่านักเรียนอยู่ใน 
  กระบวนการการเรียนรู้ และมุ่งพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ของนักเรียนระหว่าง 
  การเรียนรู้ซึ่งจะทำาให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    กลยุทธ์ AfL ควรใช้ตลอดการเรียนการสอน การประเมินไม่ควรใช้
  เมื่อจบการเรียนการสอน แต่ควรใช้เป็นระยะๆ และการใช้เป็นระยะๆ  
  จะมีประสิทธิภาพมากกว่า AfL สนับสนุนให้นักเรียนมีพัฒนาการ หากมี
  การประเมินแค่ตอนท้ายของวิชาเรียน โอกาสที่จะพัฒนาได้ผ่านไปแล้ว
  ครูควรที่จะให้พัฒนาการของนักเรียนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และนำา 
  กลยุทธ์ที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน
  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  c) การประเมินเพื่อนและประเมินตนเอง
    นักเรียนจะสามารถดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ได้
  หากเข้าใจเป้าหมายและสามารถประเมินว่าอะไรที่ต้องทำา เป้าหมาย 
  การเรียนรู้ควรมีความชัดเจนโดยใช้คำาถามปลายเปิดท่ีต้ังข้ึนอย่างรอบคอบ 
  เกณฑ์ที่ใช้กับนักเรียนต้องชัดเจน สามารถเข้าใจและใช้ได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ ถ้านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์ตัวอย่างที่ชัดเจน
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรม 4: อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ที่ดี
กิจกรรม: นักเรียนพิจารณาร่วมกันโดยใช้เกณฑ์ความสำาเร็จที่สร้างขึ้น 
เกี่ยวกับอะไรทำาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่ดี
นักเรียนเรียงลำาดับเกณฑ์ความสำาเร็จจากระดับความสำาคัญ
นักเรียนแลกเปลี่ยนเกณฑ์ความสำาเร็จที่จัดลำาดับแล้วกับกลุ่มอื่นในกิจกรรม 
‘market place’  
นักเรียนสะท้อนเกณฑ์ความสำาเร็จของกลุ่มของตนเองและปรับปรุงให้
เหมาะสมที่สุด (เกณฑ์ความสำาเร็จที่จัดลำาดับแล้ว จะนำาไปใช้ในกิจกรรม 
ถัดไป)

ในส่วนนี้นักเรียนจะได้พัฒนาเกณฑ์ความสำาเร็จด้วยตนเองสำาหรับใช้ใน
กิจกรรมถัดไป นักเรียนจะตระหนักถึงเกณฑ์การประเมินของตนเองในการ
ประเมินสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ หลังจากที่นักเรียนมีประสบการณ์ในการพัฒนา
เกณฑ์ความสำาเร็จเพื่อใช้ประเมินแนวคิดอื่น นักเรียนจะสามารถเริ่มพัฒนา
เกณฑ์ความสำาเร็จสำาหรับตัวเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อนักเรียนกำาลังจะเตรียม
และนำาเสนอผลงาน

    การประเมินเพื่อนจะมีลักษณะเฉพาะ เพราะว่านักเรียนจะต้อง
  ยอมรับการวิจารณ์ของคนอื่น ซึ่งจะแตกต่างจากการวิจารณ์จากผู้สอน  
  การประเมินเพื่อนจะเกิดข้ึนในบริบทที่นักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยกันเอง
  ในภาษาของนักเรียนเอง โดยที่จะเกิดการโต้แย้งกันขึ้นเมื่อนักเรียนมี
  ความสงสัยหรือไม่เข้าใจในความคิดเห็นของอีกฝ่าย ซึ่งจะไม่เกิดขึ้น
  หากการประเมินมาจากผู้สอน การประเมินเพื่อนจึงเป็นการให้บทบาท
  สำาคัญกับนักเรียน ผู้สอนควรจะสังเกตและสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น 
  และช่วยทำาให้อยู่ในขอบเขตที่เป็นประโยชน์เพื่อทำาให้การประเมินเพื่อน
  มีประสิทธิภาพ นักเรียนควรจะได้รับการฝึกฝนระหว่างท่ีทำากิจกรรมกลุ่ม

  ของความสำาเร็จ ควรจะนำามาใช้เป็นต้นแบบของเกณฑ์ความสำาเร็จ 
  สำาหรับการประเมินเพื่อนและตนเองให้มีประสิทธิภาพ นักเรียนจะต้อง
  เข้าใจและมีส่วนร่วมในการสร้างเกณฑ์ความสำาเร็จ ไม่เช่นนั้นนักเรียน
  จะไม่มีกรอบอ้างอิงในการประเมินและจะได้ผลสะท้อนที่ไม่มีคุณภาพ
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรม 5: คนอื่นมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับโปสเตอร์ของเรา
กิจกรรม: นักเรียนจัดโปสเตอร์แสดงผลงานและใช้กิจกรรม Market place  
โดยสมาชิกในกลุ่มครึ่งหนึ่งจะเดินดูโปสเตอร์ของกลุ่มอื่นและอีกครึ่งหนึ่ง
จะอยู่ตอบคำาถามเกี่ยวกับโปสเตอร์ของกลุ่มตนเองเมื่อมีคนถาม
ส่วนนักเรียนที่เดินดูและให้คะแนนกลุ่มเพื่อนจะใช้ตารางการให้คะแนน
นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องออกแบบว่าเราจะประเมินกลุ่มอื่นอย่างไร เช่น
ให้คะแนนเต็มเป็น 10 หรือ 20 ใช้อักษรแทนเกรด จะดูอย่างไรว่ากลุ่มไหน
ดีที่สุด และกลุ่มไหนเป็นลำาดับที่สอง

หัวข้อสำาหรับการประเมิน
นักเรียนประเมินโปสเตอร์ของกลุ่มอื่นได้ยุติธรรมเพียงใด

    การประเมินตนเองจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้สอนต้องการจะช่วยนักเรียน  
  โดยเฉพาะกลุ่มอ่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ เช่นเดียวกับการทำางาน 
  กลุ่มที่มีประสิทธิภาพจะใช้เวลามากและต้องฝึกฝน บ่อยครั้งที่การ 
  ประเมินตนเองแบบมีประสิทธิภาพจะเป็นการนำาไปสู่การประเมินเพื่อน
  ที่มีประสิทธิภาพด้วย นักเรียนจะต้องได้รับการฝึกเพื่อประเมินตนเอง 
  การเริ่มต้นอาจจะใช้ต้นแบบของแนวทางการตั้งคำาถามและการคิด 
  บ่อยครั้งที่ผู้สอนพบว่านักเรียนที่ประเมินตนเองได้มีประสิทธิภาพจะมี 
  ส่วนร่วมและเข้าใจการประเมินเพื่อน เช่นเดียวกับการประเมินเพื่อนที่มี
  ประสิทธิภาพ ผู้สอนต้องมีกระบวนการและกลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเป็นต้นแบบ 
  ให้กับนักเรียน ดังนั้นการประเมินเพื่อนและตนเองที่มีประสิทธิภาพจะ
  พัฒนาจากผู้สอนที่เป็นต้นแบบหรือดูตัวอย่างจากผู้สอนนั่นเอง เนื่องจาก
  การประเมินนี้ไม่ได้มีเทคนิคที่นักเรียนจะสามารถทำาตามได้เลย

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 30: เราจะประเมินทักษะของตนเอง
ได้อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนแต่ละคนทบทวนว่าตนเองมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทักษะต่างๆ มากเพียงใดในหน่วยการเรียนรู้น้ี นักเรียนเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ลงใน 
ตาราง ‘การพัฒนาทักษะ’ (Skills progress) โดยใช้สัญลักษณ์ไฟจราจร จากน้ัน 
อธิบายว่าเราจะพัฒนาทักษะเหล่านี้อย่างไรโดยการเขียน ‘ขั้นต่อไป’ 3 ขั้น
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  การประเมินทักษะของนักเรียนในตาราง ‘การพัฒนาทักษะ’ ช่วยแสดง
ให้เห็นว่าทักษะใดที่นักเรียนต้องเน้นและไม่เน้นในการประเมินพัฒนาการ
ของตนเอง ผลจากการประเมินจะทำาให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจะพัฒนา 
ตนเองในขั้นต่อไปอย่างไร

    นักเรียนจะคุ้นเคยกับเกณฑ์ความสำาเร็จหากนักเรียนได้รับการประเมิน 
  อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ หากนักเรียนได้รับผิดชอบ
  ในการติดตามพัฒนาการของตนเอง นักเรียนจะทราบเกณฑ์ที่ใช้ในการ
  ประเมินตนเอง
    ผู้สอนต้องแนะนำากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกณฑ์ที่จะต้อง  
  ถูกประเมิน (โดยผู้สอนและผู้ประเมิน) ดังนั้นนักเรียนจะใช้เกณฑ์เหล่านี้
  ในการประเมินตนเองและเพื่อน จากงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินเพื่อ
  การเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าวิธีนี้มีผลดีที่สุดกับนักเรียนที่มีทักษะพื้นฐานต่ำา  
  ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะในอดีตนักเรียนจะไม่รู้อย่างชัดเจนเลยว่า
  อะไรที่ทำาให้งานของเขาดีหรือดีขึ้น

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมที่ 13: โครงการสร้างความตระหนักรู้ที่ดีควรมี

ลักษณะอย่างไร 

กิจกรรม: กลุ่มของนักเรียนเปรียบเทียบโครงการสร้างความตระหนักรู้ 2 ชุด 
นักเรียนตอบคำาถามในใบงานและพัฒนาเกณฑ์ความสำาเร็จของตนเอง
เกี่ยวกับโครงการสร้างความตระหนักรู้ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร (นักเรียน
จะต้องใช้เกณฑ์ความสำาเร็จนี้ต่อไปในหน่วยการเรียนรู้นี้)
  เมื่อนักเรียนเปรียบเทียบโครงการสร้างความตระหนักรู้ 2 ชุด นักเรียน
มีตัวอย่างของโครงการสร้างความตระหนักรู้ที่ดี ดังนั้นนักเรียนจะสามารถ
พิจารณาได้ว่าอะไรที่ทำาให้แต่ละอย่างสำาเร็จได้ เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนา
เกณฑ์ความสำาเร็จสำาหรับโครงการสร้างความตระหนักรู้ของพวกเขา
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ลักษณะของการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ สรุปได้ดังนี้

  หลักสูตรบูรณาการสะเต็มเข้าสู่วิชาชีพมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาลักษณะของ
การเรียนรู้เหล่านี้ผ่านการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เน้นทักษะ 
กิจกรรม การสืบเสาะเป็นฐาน กิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนพัฒนาการทักษะที่จำาเป็นของตนเองผ่านการ
เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่ได้เรียงลำาดับอย่างเป็นระบบ

4. ก�รเรียนรู้ที่มีคุณภ�พ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเป้าหมาย
และเกณฑ์
ความสำาเร็จ

นักเรียน
เป็นผู้ควบคุม

การเรียน
ของตนเอง

คุณภาพของ
การทำางานกลุ่ม

ภารกิจ
ในห้องเรียน
ที่เปิดโอกาส

ให้ได้วัด
ความสำาเร็จ

มี
การสะท้อนกลับ
เพื่อให้พัฒนา

การเรียนรู้
ไปข้างหน้า
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  การทำางานร่วมกันของผู้สอนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
ทั้ง 5 แห่ง ทำาให้ได้พัฒนาต้นแบบสำาหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
และได้ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในบางกิจกรรม อย่างไรก็ตามผู้สอน
อาจจะต้องปรับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนและความ
ต้องการของวิทยาลัย
  สิ่งที่ต้องคำานึงถึงเมื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ มีดังน้ี
  5.1 หัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรม
  5.2 เป้าหมายการเรียนรู้และ/หรือเกณฑ์ความสำาเร็จ – เชื่อมโยงไปสู่ 
    เกณฑ์การประเมิน
  5.3 บริบท – ทักษะและวิชา
  5.4 การถ่ายโอนทักษะ ความรู้ และความเข้าใจจากวิชาอื่น
    หรือจากบริบทนอกห้องเรียน
  5.5 รายละเอียดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
  5.6  การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในส่วนของการจัดนักเรียน
    เป็นกลุ่มหรือเดี่ยว
  5.7 การประเมิน จะประเมินนักเรียนด้านใดบ้าง
   • เกณฑ์การประเมินจะเป็นอย่างไร
   • จะประเมินเดี่ยว คู่ หรือกลุ่ม
   • ประเมินระหว่างเรียน หรือ ประเมินสรุปผล
   • ประเมินเพื่อน ประเมินตนเอง หรือประเมินโดยผู้สอน ครูควรจะระบุ 
    เวลาที่ใช้ สื่อเรียนรู้ และอุปกรณ์ที่จำาเป็น

5.1 หัวข้อของแผนการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรม
  หลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพมีหัวข้อสำาหรับแต่ละกิจกรรมในรูป
ของคำาถามปลายเปิด ซึ่งกำาหนดไว้เพื่อจะ ‘เชื้อเชิญให้นักเรียนเข้ามาสู่
การเรียนรู้’ คำาถามปลายเปิดที่ดีที่ใช้เป็นหัวข้อนั้นจะระบุเหตุการณ์ที่เป็น
การบอกบริบทโดยสร้างเป็นเงื่อนไขและแนะนำาให้นักเรียนรู้ว่านักเรียน
ต้องทำาอะไร

5. ก�รว�งแผนก�รจัดก�รเรียนรู้

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 15: เหตุใดสิ่งประดิษฐ์บางอย่างจึงมี
ทั้งคนชอบและไม่ชอบ

หัวข้อที่ให้นักเรียนวิเคราะห์ - สิ่งใดที่หาได้ง่ายและเมื่อทำาแล้วเกิดความสนุก
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5.2 เป้าหมายการเรียนรู้และ/หรือเกณฑ์ความสำาเร็จ
  คำาว่า ‘เป้าหมายการเรียนรู้’ ทำาให้นักเรียนรู้สึกว่าน่ากลัวน้อยกว่าคำาว่า 
‘ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง’ ถ้าเรามี ‘เป้าหมาย’ ในการเรียนรู้บางอย่าง เช่น 
ทักษะและความรู้ เป็นสิ่งที่ไม่น่าอายถ้าทำาได้ไม่สำาเร็จ แต่ถ้านักเรียนไม่บรรลุ
ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นักเรียนจะรู้สึกว่าผิดหวัง ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้น 
ในฐานะของผู้สอนจะต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น เพราะทุกคนมี
ความเชื่อว่า ‘ความสำาเร็จในวันนี้ จะนำาไปสู่ความสำาเร็จในวันหน้า’ ความสำาเร็จ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจและความมั่นใจของนักเรียน ดังนั้นเราจึงใช้คำาว่า ‘เป้าหมาย
การเรียนรู้’ ในหลักสูตรนี้
  แต่ละกิจกรรมได้แนะนำาข้อความสำาหรับการประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
ซึ่งควรจะใช้ในการพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน อย่างไรก็ตาม
สามารถที่จะเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียน ผู้สอน และ/หรือความต้องการของวิทยาลัย
  เมื่อเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะเห็นความแตกต่างในแต่ละ
เป้าหมายการเรียนรู้ที่แสดงถึงระดับพัฒนาการ เช่น หากมีเป้าหมายการเรียนรู้ 
3 ข้อ เราสามารถระบุได้ว่านักเรียนบางคนจะบรรลุทั้ง 3 ข้อ (กลุ่มเก่ง) นักเรียน
บางคนอาจจะบรรลุเพียง 2 ข้อ หรือ 1 ข้อ (กลุ่มอ่อน) เป้าหมายการเรียนรู้
สามารถเขียนให้แตกต่างตามเป้าหมายที่เป็นไปได้
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 กิจกรรมท่ี 21: นักประดิษฐ์พัฒนาต้นแบบอย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนทำางานเป็นกลุ่มอ่านใบความรู้เรื่องต้นแบบ
และตอบคำาถามในรูปแบบ PISA

การประเมิน
 • นักเรียนเข้าถึงข้อความและคำาถามได้ดีเพียงใด
 • นักเรียนตอบคำาถามได้ดีเพียงใด

เกณฑ์การประเมินสำาหรับข้อความการประเมินสามารถพัฒนา
และเปลี่ยนเป็นเป้าหมายการเรียนรู้
 • สามารถอธิบายความแตกต่างของต้นแบบ
 • ให้เหตุผลเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการหาแหล่งทุน

เป้าหมายการเรียนรู้สามารถที่จะระบุระดับความยากได้ มีดังนี้
 • นักเรียนบางคนสามารถอธิบายความแตกต่างของต้นแบบได้ครบ
  และสามารถให้เหตุผลเกี่ยวกับทางเลือกของเขาในการหาเวลาที่ดีที่สุด 
  ในการหาแหล่งทุน
 • นักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายความแตกต่างของต้นแบบได้ และ  
  สามารถให้เหตุผลได้บางส่วนเกี่ยวกับเวลาที่ดีที่สุดในการหาแหล่งทุน
 • นักเรียนทุกคนสามารถอธิบายความแตกต่างของต้นแบบได้บ้าง 
  และตระหนักได้ว่าเวลาใดในกระบวนการพัฒนาต้นแบบที่เราควร

  จะใช้หาแหล่งทุน

5.3 บริบท - ทักษะและวิชา
  ในหลักสูตร ได้ระบุความเชื่อมโยงกับหลักสูตรการอาชีวศึกษา ดังนั้น 
สามารถใช้เป็นบริบทสำาหรับการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้หรือเพิ่มเติม
ตามความต้องการของผู้สอน ในแต่ละกิจกรรมได้ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้
สะเต็มหรือทักษะสะเต็มไว้ ซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้ในแผนการจัดการเรียนรู้
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5.4 การถ่ายโอนทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
  การถ่ายโอนทักษะ ความรู้ และความเข้าใจเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการเรียนรู้
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในบริบทอื่นๆ ซึ่งจะ
ช่วยฝึกการเรียนรู้ และนั่นทำาให้เกิดการจดจำาได้นานและถาวรในระบบความจำา
ของนักเรียน และเป็นส่วนช่วยทำาให้เกิดความเข้าใจ อย่างไรก็ตามต้องมั่นใจว่า
คำาศัพท์ที่ใช้ร่วมกันระหว่างหลักสูตรและการเรียนรู้อื่นๆ เป็นสิ่งจำาเป็น ดังนั้น
ผู้สอนต้องปรับคำาศัพท์ที่ใช้ในหลักสูตรนี้หรือในการเรียนรู้เรื่องอื่น เพื่อมั่นใจว่า
นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ผู้สอนจึงต้องช่วยนักเรียนในการเชื่อมโยงระหว่าง
การเรียนรู้ของพวกเขาโดยการถามคำาถามที่สะท้อนการรู้คิด เช่น
 • นักเรียนได้เรียนรู้แนวคิดนี้มาก่อนจากที่ไหน
 • นักเรียนรู้ได้อย่างไรว่า...
 • เพราะเหตุใดนักเรียนจึงคิดเช่นนั้น
 • นักเรียนได้ใช้ทักษะนี้มาก่อนจากไหน
 • สิ่งนี้เชื่อมโยงกับ...อย่างไร

5.5 รายละเอียดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
  คำาถามที่มีประสิทธิภาพจัดว่าเป็นแก่นของการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
วิธีในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ คือ การอธิบายกิจกรรมผ่านชุดคำาถาม
ที่เรียงกัน ซึ่งจะใช้ระหว่างเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ คำาถามเหล่านี้ควรจะ
เป็นคำาถามปลายเปิดถ้าเป็นไปได้และเป็นคำาถามที่กระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 3: มีสิ่งประดิษฐ์ใดอีกบ้างที่สามารถ
นำามาใส่ในวิวัฒนาการของสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่
กิจกรรม: นักเรียนคิดและระบุรายการสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่สามารถจะหาได้
ทำางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำาการสืบค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อหาว่า
สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นสร้างขึ้นเมื่อใด  ขณะที่ทำาการสืบค้น นักเรียนควรจะ
คำานึงถึงความน่าเชื่อถือและถูกต้องของแหล่งข้อมูล

ตัวอย่างคำาถามที่ควรเน้นก่อนที่จะทำาการสืบค้น
 • เครื่องมือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (search engine) ใด
  ที่นักเรียนใช้ เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้เครื่องมือดังกล่าว
 • คำาที่ใช้ในการค้นคืออะไร คำาใดที่เป็นคำาที่ดีที่สุด เพราะอะไร
 • ประเภทของแหล่งข้อมูล (site) แบบใดที่ดีที่สุดในการสืบค้น
  เพราะเหตุใด
 • นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้มาเชื่อถือได้
 • นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลมีอคติ (ไม่เที่ยงตรง)

  เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น

5.6 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
  ในหลักสูตรได้ระบุไว้ว่าต้องจัดการเรียนรู้ที่เน้นความร่วมมืออย่าง
เป็นธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องการให้นักเรียนทำางานเป็นคู่
หรือเป็นกลุ่มเล็ก ดังนั้นนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการทำางานแบบร่วมมือ
เป็นอย่างดี รวมถึงทักษะการสื่อสาร เช่น การฟัง และการพูด รวมถึงการเจรจา
และการประนีประนอม ห้องเรียนจะต้องจัดในลักษณะที่ให้นักเรียนทำางาน
เป็นกลุ่มได้อย่างเป็นอิสระนอกเหนือจากการจัดโต๊ะเป็นกลุ่ม
  การประเมิน ซึ่งจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป จะแตกต่างจากการประเมิน
สรุปผลแบบเดิมเล็กน้อย เมื่อนักเรียนทำางานแบบร่วมมือ ในความเป็นจริง 
จะง่ายมากในการปรับการประเมิน โดยเน้นการประเมินกระบวนการและ
ผลลัพธ์มากกว่าการประเมินแค่ผลลัพธ์ เพื่อที่จะให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึง
ระดับความสำาเร็จ
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  การประเมินมี 2 ประเภทท่ีสำาคัญ
   1. การประเมินระหว่างเรียนหรือการประเมินเพื่อพัฒนา 
  เกิดระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยคำานึงว่านักเรียนอยู่ระดับใด นักเรียน
  จะไปได้ถึงไหน และจะไปถึงได้อย่างไร
   2. การประเมินหลังเรียนหรือประเมินผลสรุป 
  เกิดหลังจากการจัดการเรียนรู้ เพื่อตัดสินใจว่านักเรียนอยู่ในระดับใด 
  ข้อมูลนี้นำามาใช้เพื่อบอกว่านักเรียนและครูจะทำาอย่างไรในขั้นต่อไป 
  ก็จะเป็นการประเมินระหว่างเรียนหรือประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
  
  งานวิจัยได้ระบุว่าการประเมินระหว่างเรียนเป็นสิ่งสำาคัญในการเรียนรู้
ของนักเรียน ขณะที่การประเมินสรุปผลมีผลน้อยมาก หรือไม่มีผลเลยกับ
การเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะเน้นที่การประเมินระหว่างเรียน
หรือประเมินเพื่อพัฒนาทั้งจากผู้สอนและจากตัวผู้เรียนเอง อย่างไรก็ตามก็ควร
จะมีการประเมินผลสรุปหลังจากจบการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

6.1 เกณฑ์การประเมิน
  จากที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ละกิจกรรมมีข้อความสำาหรับการประเมินให้ 
ซึ่งข้อความเหล่านี้สามารถนำาไปใช้เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุด หรือใช้เป็นลักษณะ
ของรูปแบบไฟจราจรเพื่อแสดงว่านักเรียนทำาแต่ละข้อได้ดี ไม่ค่อยดี หรือ
ต้องปรับปรุงมากน้อยเพียงใด

6. ก�รประเมิน

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 23: เราจะสามารถทำาการวิจัยตลาด
สำาหรับสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนออกแบบแบบสอบถามเพื่อหาว่าประชาชนมีความคิดเห็น
อย่างไรกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สิ่งประดิษฐ์นี้คือจักรยานที่มีมอเตอร์เล็กๆ 
โดยมอเตอร์จะทำางานจากพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผ่นโซลาร์เซลล์ที่อยู่บน
หมวกกันน็อกของคนปั่นจักรยาน นักเรียนทำางานในกลุ่มโดยใช้ใบงาน 
นักเรียนใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกวิเคราะห์และนำาเสนอผล
ที่ได้ โดยมีเวลานำาเสนอ 2 นาที โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ได้
ถ้าต้องการ
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การประเมิน
นักเรียนจะทำาสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพียงใด
 • การออกแบบแบบสอบถามที่ไม่คลุมเครือ
 • การจัดเรียงข้อค้นพบ
 • การวิเคราะห์ข้อค้นพบ
 • การนำาเสนอข้อค้นพบ

แต่ละกลุ่มใช้สัญลักษณ์ไฟจราจรเพื่อแสดงระดับของตนเอง
ในการประเมินแต่ละข้อ

  ถ้าต้องการเกณฑ์การประเมินสามารถสร้างเพิ่มเติมเฉพาะข้อความ
สำาหรับการประเมินแต่ละข้อได้ ซึ่งจะทำาให้ได้ข้อมูลการประเมินที่มากกว่า
และเหมาะกับความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน 

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: กิจกรรมที่ 25 เราจะแก้ปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้
อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่อง ‘วิธีแก้ปัญหา’ นักเรียนได้รับโจทย์ว่า 
โลกกำาลังขาดแคลนพลังงานที่นำามาใช้ได้ ร่างกายของเราสร้างความร้อน
ปริมาณหนึ่ง แต่พลังงานนี้ถูกถ่ายโอน (สูญหาย) ไปสู่สิ่งแวดล้อม
นักเรียนใช้กระบวนการในใบความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ซึ่งจะนำาไปสู่สิ่งประดิษฐ์  นักเรียนเตรียมการนำาเสนอ 3 นาทีเพื่ออธิบาย
ขั้นตอนที่ใช้และการเลือกวิธีการแก้ปัญหา (สิ่งประดิษฐ์) ให้เพื่อนฟัง
ทั้งนี้ในการนำาเสนอสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ได้ถ้าต้องการ

การประเมิน
นักเรียนทำาสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพียงใด
 • การพัฒนาแนวคิดที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
 • ความชัดเจนในการนำาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
 • การประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย 
  สิ่งประดิษฐ์
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ผู้สอนสามารถพัฒนาเกณฑ์การประเมิน ตัวอย่าง ข้อความสำาหรับการ
ประเมินที่สองจากด้านบน
นักเรียนจะทำาสิ่งนี้ได้ดีเพียงใด
ความชัดเจนในการนำาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์
 1. การใช้ภาษาที่เป็นทางการ
 2. โครงสร้างการนำาเสนอ
 3. การออกแบบที่ส่งเสริมการนำาเสนอ
 4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 5. ความน่าสนใจของเนื้อหา  ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
 6. ความดังและน้ำาเสียงที่ใช้ในการนำาเสนอและการแสดงออก
  ถึงความรู้สึก
 7. เทคนิคที่ดึงดูดผู้ฟัง - การสบตา การใช้คำาถามที่สละสลวย การวางมือ

การประเมินนี้อาจใช้สัญลักษณ์ไฟจราจรเพื่อแสดงระดับความสำาเร็จของ
นักเรียน โดยอาจจะประเมินโดยผู้สอนหรือตัวนักเรียนเอง ทั้งนี้การได้รับรู้
ถึงความเป็นเจ้าของในการประเมินตนเองจะทำาให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ที่มากกว่าการที่มีผู้สอนมาตัดสินว่านักเรียนทำาได้ดีแค่ไหน

6.2 การประเมินเดี่ยว/คู่/กลุ่ม
  การประเมินควรจะเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในแต่ละกิจกรรมและ
ไม่จำาเป็นว่าผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินนักเรียนทุกคนตลอดเวลา นักเรียนควรจะได้
ทราบถึงการเรียนรู้ของตนเองและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบในการ
ประเมินตนเอง ซึ่งนี่คือหลักสำาคัญในความสำาเร็จ นักเรียนควรจะตระหนักรู้ว่า
จะถูกประเมินด้านใดบ้างและถูกประเมินอย่างไร
  เมื่อประเมินการทำางานกลุ่มหรือเดี่ยวจำาเป็นที่จะต้องเลือกว่าจะประเมิน
อะไรก่อนเริ่มกิจกรรมไหน และควรจะระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
เช่นเดียวกับการทำางานแบบร่วมมือจำาเป็นที่จะต้องตัดสินใจก่อนว่าจะประเมิน
อะไรในกลุ่มหรือในคู่ล่วงหน้าก่อนเรียน และบอกให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ
ถ้าเราไม่ทำาเช่นนี้ เราจะพบว่าตลอดคาบนั้นเราจะได้ประเมินแค่นักเรียน
ที่ทำางานได้ดีที่สุดและได้แย่ที่สุดในห้อง ดังนั้นในแต่ละคาบของการสอน 
ควรจะประเมินอย่างมากที่สุด 2 หรือ 4 กลุ่มเท่านั้น
  ควรจะเน้นที่กระบวนการที่นักเรียนใช้มากกว่าผลลัพธ์ ซ่ึงจะทำาให้นักเรียน
สามารถบรรลุตามเป้าหมายและรับรู้ได้ถึงความสำาเร็จ
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ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 19: กระดาษเขียนซ้ำาได้ช่วยทำาให้โลก
ดีขึ้นได้อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนทำางานเป็นกลุ่ม เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของกระดาษ
เขียนซ้ำาได้ ซึ่งแสดงในคลิปวิดีโอ (ภาษาอังกฤษ) ‘กระดาษเขียนซ้ำาได้
ช่วยทำาให้โลกดีขึ้นได้อย่างไร’ และอธิบายในรูปแบบข้อความ
  นักเรียนค้นคว้าแนวคิดวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ์นี้ และพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการโฆษณากระดาษ
เขียนซ้ำาได้ เพื่อไปเสนอให้กับกลุ่มเพื่อนที่ได้เลือกไว้

การประเมิน
นักเรียนทำาสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพียงใด
  1. เข้าใจคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ
  2. เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์
  3. สื่อสารกับผู้ฟังโดยใช้คำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์
  4. เตรียมแผนการตลาดที่ใช้ในเชิงธุรกิจ
  5. ผลิตงานโฆษณาที่น่าสนใจ

  ในกิจกรรมนี้ควรจะพัฒนาเกณฑ์การประเมินสำาหรับทั้ง 5 ข้อความ 
สำาหรับการประเมิน และควรจะแบ่งนักเรียนออกเป็นอย่างน้อย 6 กลุ่ม
ในการปฏิบัติภารกิจนี้ ซึ่งในมุมมองของการประเมินการจัดการค่อนข้าง
เป็นไปได้ยากหากไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
  ผู้ประเมินสามารถประเมินกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตลอดการอภิปราย เพื่อดูว่า
พวกเขาเข้าใจคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษได้ดีเพียงใด เราอาจประเมิน
กลุ่มที่สองในด้านความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
  อย่างไรก็ตามจุดเน้นหลักคือการผลิตงานโฆษณาและผู้ประเมินต้อง
ประเมินว่างานโฆษณาที่ 2 กลุ่มสร้างขึ้นน่าสนใจเพียงใด ถ้าผู้ประเมินเน้นที่
ขั้นตอนที่แต่ละกลุ่มใช้ในการผลิตงานโฆษณา และการปรับปรุงขั้นตอน
ก็จะสำาคัญกว่าการดูผลลัพธ์ที่ได้ กระบวนการเหล่านี้จะต้องนำาไปใช้อีกครั้ง
ในอนาคตเมื่อสร้างผลงานโฆษณา
  การประเมินเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นในขั้นของการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้และบอกให้นักเรียนทราบก่อนที่จะเริ่มภารกิจ ดังนั้นนักเรียนจะได้
ตระหนักว่าพวกเขาจะต้องทำาอะไรและจะถูกประเมินอะไร
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6.3 การประเมินจากเพื่อนและตนเอง หรือการประเมินโดยครู
  งานวิจัยได้ระบุว่าการประเมินโดยครูมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
การประเมินจากเพื่อนและการประเมินตนเอง ในหลักสูตรนี้ได้เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้สร้างและใช้เกณฑ์ความสำาเร็จของตนเอง ขณะที่นักเรียน
พัฒนาเกณฑ์ความสำาเร็จนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สอนจะต้องกระตุ้น
ความก้าวหน้าของนักเรียนโดยการตั้งคำาถามที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนคิดเพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์ความสำาเร็จที่นักเรียนพัฒนาขึ้นมีคุณภาพ

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 4: อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ที่ดี
กิจกรรม: นักเรียนร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ความสำาเร็จของตนเอง เกี่ยวกับ 
‘อะไรคือสิ่งประดิษฐ์ที่ดี’ 
  นักเรียนจัดลำาดับเกณฑ์ความสำาเร็จตามลำาดับความสำาคัญ 
  นักเรียนแลกเปลี่ยนเกณฑ์ความสำาเร็จที่ได้จัดลำาดับแล้วกับเพื่อน
กลุ่มอื่นในกิจกรรม ‘market place’ 
  นักเรียนสะท้อนเกณฑ์ความสำาเร็จของตนเองและปรับให้ดีข้ึน (เกณฑ์
ความสำาเร็จที่จัดลำาดับความสำาคัญแล้วจะได้นำาไปใช้ในกิจกรรมถัดไป)

การประเมิน
นักเรียนทำาสิ่งนี้ได้ดีเพียงใด
    พิจารณาเกณฑ์ความสำาเร็จอย่างชัดเจนและยุติธรรม (มีความ
  เป็นปรนัย) ขณะที่นักเรียนพัฒนาเกณฑ์ความสำาเร็จสำาหรับ ‘อะไรคือ
  สิ่งประดิษฐ์ที่ดี’ ผู้สอนสามารถเน้นการคิดและการอภิปรายของ 
  นักเรียนโดยการตั้งคำาถามที่เน้นการรู้คิด เช่น
   • สิ่งประดิษฐ์คืออะไร ทำาไมจึงคิดเช่นนั้น
   • สิ่งประดิษฐ์อะไรที่นักเรียนรู้จัก นักเรียนรู้จักอะไรเก่ียวกับมัน  
    มันสร้างขึ้นมาจากอะไร
   • คำาว่า ‘ดี’ คืออะไรเมื่อใช้กับสิ่งประดิษฐ์
   • อะไรที่นักเรียนคิดว่าทำาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่ดี 
    เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
   • อะไรที่นักเรียนอยากประดิษฐ์ขึ้นมา เพราะเหตุใด
   • สิ่งประดิษฐ์นี้จะดีหรือไม่ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
   • นักเรียนคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ใดที่สำาคัญที่สุดในอนาคต 
    เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น
   • อะไรคือเกณฑ์ความสำาเร็จของ ‘สิ่งประดิษฐ์ที่ดี’
   • นักเรียนคิดว่าอะไรท่ีสำาคัญที่สุด เพราะเหตุใด
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  เมื่อเป็นไปได้ให้ใช้การประเมินเพื่อนหรือการประเมินตนเอง งานวิจัย
ระบุว่าการประเมินโดยครูจะมีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อทำาสลับกับการประเมิน
เพื่อนและประเมินตนเองในช่วงเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามนักเรียน
ต้องได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะในการประเมินก่อนที่จะทำาการประเมิน
ได้อย่างมีความหมาย และบอกว่าตัวนักเรียนเองหรือคนอื่นจะต้องพัฒนา
ขั้นต่อไปอย่างไร ในความเป็นจริงนักเรียนจะต้องทราบว่าผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
เป็นอย่างไรก่อนที่จะพัฒนาเกณฑ์ความสำาเร็จได้หรือประเมินโดยใช้ข้อมูลนี้
ในการระบุขั้นต่อไป และเพื่อแน่ใจว่านักเรียนเชื่อว่านักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้ของตนเอง จำาเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้สอนจะไม่เปิดเผยคะแนนการประเมิน 
ตนเองและการประเมินเพื่อน นักเรียนสามารถอ่านการประเมินของตนเอง
และบันทึกสิ่งที่ต้องทำาในขั้นต่อไปถ้าจำาเป็น อย่างไรก็ตามจะดีกว่าหากไม่ใช้
ข้อเสนอแนะหรือคะแนนส่วนนี้ในการประเมินเพื่อการตัดสินเพราะเป็นการ
ลดความมั่นใจของนักเรียนลง

ตัวอย่างจากหลักสูตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กิจกรรมที่ 30: เราจะประเมินทักษะของเรา
ได้อย่างไร
กิจกรรม: นักเรียนแต่ละคนทบทวนว่านักเรียนมีความก้าวหน้าหรือพัฒนา
ทักษะได้ดีเพียงใด ตลอดหน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนเติมข้อมูลในตาราง 
‘ความก้าวหน้าด้านทักษะ’ ให้สมบูรณ์ โดยใช้สัญลักษณ์ไฟจราจร จากนั้น
นักเรียนอธิบายว่าจะปรับปรุงพัฒนาทักษะเหล่านั้นอย่างไร โดยการระบุ
การพัฒนาในขั้นต่อไป 3 ขั้น

การประเมิน
  • นักเรียนสามารถประเมินวิธีการที่ใช้ทักษะได้ดีเพียงใด
  • นักเรียนสามารถระบุ ‘ข้ันต่อไป’ สำาหรับการพัฒนาตนเองได้ดีเพียงใด

ให้นักเรียนรวมผลงานทั้งหมดของนักเรียนที่ได้ทำาในหน่วยการเรียนรู้นี้ 
และใบงาน ‘ความก้าวหน้าด้านทักษะ’ 
ครูบอกให้นักเรียนทราบว่ามีทักษะมากมายที่นักเรียนได้ใช้และพัฒนา
ระหว่างการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ ยกตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหา 
การตัดสินใจ และการคิดเชิงวิพากษ์
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  ในช่องที่ให้มีไว้สำาหรับให้นักเรียนบันทึกความก้าวหน้าของตนเอง
โดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร

    ไม่ได้ใช้หรือพัฒนาทักษะนี้
                ใช้แต่ไม่ได้พัฒนาทักษะนี้เท่าที่ควร
                ใช้และพัฒนาทักษะนี้ได้ดี

  นักเรียนจะต้องบันทึกลงในตารางการประเมินทักษะด้วยตนเอง
ให้สมบูรณ์ ผู้สอนควรจะอ่านใบงานที่นักเรียนทำาเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
และระบุขั้นตอนการพัฒนาต่อไปถ้าจำาเป็น อย่างไรก็ตามผู้สอนไม่ควรจะ
บันทึกความคิดเห็นใดๆ ลงไปในใบงานของนักเรียน



39คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5

คู่มือครู Teacher Toolkit

คู่มือครูสำ�หรับหน่วยก�รเรียนรู้ที่ 1-5

ภ�คผนวก 1: เครื่องมือและกลยุทธ์
  ก�รเรียนรู้
ภ�คผนวก 2: ร�ยละเอียดของ
  หน่วยก�รเรียนรู้
ภ�คผนวก 3: คู่มือ EEF
ภ�คผนวก 4: ต�ร�งแผนก�รสอน



คู่มือครู Teacher Toolkit

คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-540

  1. แผนผังมโนทัศน์ 
  Mind mapping

  โดยท่ัวไปแผนผังมโนทัศน์ (mind map) จะใช้เพ่ือกระตุ้นความรู้ความเข้าใจเดิมของนักเรียน แผนผังท่ีได้จะนำามาใช้ 
เป็นพื้นฐานสำาหรับการวางแผนการค้นคว้าวิจัยหรือจะแก้ปัญหา
  แนวคิดหลักจะวางไว้ตรงกลางโดยมีเส้นโยงออกมา แต่ละเส้นจะมีคำา 1 คำาอยู่ตรงปลายเพ่ือแสดงถึงความเช่ือมโยง
ของแนวคิด แสดงแนวคิดย่อยและตัวอย่างภาพและข้อความเพื่อเชื่อมโยงแนวคิดของสาขาที่แตกต่างกัน 
เมื่อมีแนวคิดเพ่ิมขึ้น หรือต้องการเพ่ิมคำาอธิบายลงไปในเส้นก็จะเปล่ียนจากแผนผังมโนทัศน์เป็นแผนผังแนวคิด 
  โปรแกรมแผนผัง มโนทัศน์ ในรูปแบบ ICT ได้ผลิตมาใช้ในเชิงพาณิชย์ครั้งแรก โดย โทนี่ บูซาน (Tony Buzan) 
ซึ่งเป็นระบบสำาหรับรวบรวมข้อมูลในวิธีที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลเหมือนการทำางานของสมองมากกว่า
การเขียนข้อความเรียงๆ กัน สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในลิงค์นี้ http://www.tonybuzan.com/about/mind-mapping/

  2. ตาราง QuADS
  QuADS grid

  ตาราง QuADS เปิดโอกาสให้เน้นการค้นคว้าเกี่ยวกับคำาถามที่เฉพาะเจาะจงหรือคำาถามที่สนใจ

  คำาถามหรือชุดคำาตอบ อาจจะกำาหนดให้นักเรียนเขียนคำาถามเอง กิจกรรมนี้จะใช้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ค้นคว้าคำาตอบที่เป็นไปได้ นักเรียนจะต้องสรุปข้อมูลที่ค้นพบ และหาคำาตอบที่ชัดเจน กระชับและละเอียด สิ่งที่นักเรียน
คิดว่าสนับสนุนคำาตอบที่น่าสนใจควรนำามาใช้อธิบายร่วมกัน จากนั้นบันทึกลงในตาราง “รายละเอียด” สุดท้ายนักเรียน
จะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลที่ได้สืบค้นเพื่อให้คนอื่นนำาไปใช้ได้ 
  ตาราง QuADS สามารถใช้ในการวางแผน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ถามคำาถามปลายเปิด หรือใช้เป็นพื้นฐาน
ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำาการค้นคว้าวิจัย

ภ�คผนวก 1: เครื่องมือและกลยุทธ์ก�รเรียนรู้

คำาถาม (Question) รายละเอียด (Details)คำาตอบ (Answer) แหล่งข้อมูล (Sources)
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  ผู้สอนอาจจะเลือกคำาถามบางคำาถามลงในช่องเพื่อเชื่อมสู่เป้าหมายการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือก 
คำาถามเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน 

  4. ข้อดีและข้อด้อย 
  PROs and CONs

  เป็นวิธีการในการพิจารณาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ ดีและไม่ดี หรือมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ นักเรียนอาจจะ
ถูกถามให้พูดคุยหรือเขียนความคิดของเขาเกี่ยวกับแนวคิด กลยุทธ์ แผน หรือการโต้แย้ง การเขียนจะเขียนในลักษณะ
ตาราง 2 ช่องติดกัน เพื่อเปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันได้ชัดเจน ซึ่งนักเรียนจำาเป็นที่ต้องใช้ความคิดเชิงวิพากษ์ 
ถูกส่งเสริมให้เปรียบเทียบเชิงน้ำาหนัก มุมมองและความคิดเห็นที่เป็นไปได้

  3. ตาราง KWHL และ KWL 
  KWHL & KWL grid

  ตาราง KHWL ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ จุดแข็งของตารางนี้คือเริ่มจากความคิดของนักเรียน ดังนั้นจะสามารถ 
ระบุแนวคิดคลาดเคลื่อนและการเรียนรู้ก่อนหน้านี้ และนักเรียนจะมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตนเอง
  ตาราง KWHL ส่งเสริมให้นักเรียนได้บันทึกกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตัวอักษรแสดงถึง
ขั้นตอนในกระบวนการ คือ อะไรที่ฉันรู้อยู่แล้ว (Know) อะไรที่ฉันอยากรู้ (Want) ฉันจะรู้หรือหาคำาตอบได้อย่างไร (How) 
และฉันได้เรียนรู้อะไร (Learn) ในขั้น H บางครั้งอาจจะข้ามไป ซึ่งถ้าไม่มีขั้น H ก็จะลด H ลงกลายเป็นตาราง KWL 
  KWHL มักจะใช้เป็นบันทึกการเรียนรู้ ซึ่งช่วยให้นักเรียนและผู้สอนใช้กระตุ้นและตรวจสอบการเรียนรู้เดิม นักเรียน
สามารถสร้างคำาถามเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ ด้วยตนเอง คำาถามแบบไหนที่จะกระตุ้นให้นักเรียนตอบคำาถาม อย่างไรก็ตาม
ยังจำาเป็นที่ผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนอภิปรายและประเมินว่าคำาถามที่ดีเป็นอย่างไร
  นักเรียนสามารถจัดลำาดับ หรือเลือกวิธีการสืบเสาะของตัวเอง ความสำาเร็จจะชัดเจนและติดตามการเรียนรู้ได้ง่าย 
ดังนั้นการประเมินการเรียนรู้จึงเกิดขึ้น 
  ตาราง KWHL ส่งเสริมการรู้คิดเพราะนักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่นักเรียนได้จากภารกิจ

อะไรที่ฉันรู้อยู่แล้ว
What do I know?

ฉันจะหาคำาตอบ
หรือเรียนรู้ได้อย่างไร 
How will I find out?

อะไรที่ฉันต้องการรู้
What do I want 

to know?

ฉันได้เรียนรู้อะไร 
What have I learned?

ข้อดี (Pros) ข้อด้อย (Cons)
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  5. แผนผัง PMI (เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน)
  PMI diagram (Edward de Bono) 

  PMI เชิงบวก (Plus), เชิงลบ (Minus), สิ่งที่น่าสนใจ (Interesting) เป็นกิจกรรมระดมสมองที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มองหาแนวคิดที่มากกว่า 1 มุมมอง และบันทึกแนวคิดลงในแผนภาพ PMI ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ดร.เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน 
(Dr. Edward de Bono) ผู้นำาเสนอการสอนความคิดเชิงวิพากษ์ในโรงเรียน เขาได้รับการยอมรับจากการสร้างคำา 
‘ความคิดแนวข้าง’ (lateral thinking) ซ่ึงเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาท่ีส่งเสริมการคิดเก่ียวกับปัญหาในทางสร้างสรรค์ 
ไม่ใช่แบบเดิม 
  PMI สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นมุมมองทั้งสองข้างของการโต้แย้งและคิดได้กว้างขึ้นในประเด็นต่างๆ 
PMI ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดความคิดของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนจัดหมวดหมู่
แนวคิดตามที่นักเรียนคิด หรือระบุว่าอะไรทำางานได้และไม่ได้สำาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ตารางที่ใช้มีลักษณะ
ดังภาพด้านล่าง

  ในภาพนี้นักเรียนจะสามารถเขียนแนวคิดในช่องที่ตรงกับแนวคิดของตนเองโดยอาจจะพิมพ์ลงบนกระดาษ A3 

  6. ตาราง SAN
  SAN grid

  ตาราง SAN ให้นักเรียนสามารถแยกไอเดียเป็น 3 หมวดหมู่  
   S = บางครั้ง sometimes
   A = ตลอดเวลา always 
   N = ไม่เคยเลย never
  ตารางนี้สามารถใช้คู่กับบัตรคำา (sort card) ที่จัดทำาโดยครูหรือทำาเป็นตารางที่นักเรียนสามารถเพิ่มข้อมูลได้เอง 
กิจกรรมนี้จะกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะยังมีความไม่แน่นอนในคำาตอบ ดังนั้นจึงสนับสนุน
ให้เกิดการโต้แย้ง

P
ด้านบวก

M
ด้านลบ

I
สิ่งที่น่าสนใจ
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  7. สี่เหลี่ยมข้อมูล 
  Source square

  สี่เหลี่ยมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมและช่วยให้นักเรียนถามคำาถามเป็นชุด ผู้สอนเลือกภาพ รูปภาพ หรือ
คลิปวิดีโอที่จะวางไว้ตรงกลางของสี่เหลี่ยม คำาถามจะกำาหนดไว้ในกล่องรอบๆ จุดศูนย์กลาง คำาถามที่ใช้มีดังนี้
   • อะไรที่นักเรียนสังเกตได้หรือเห็น
   • นักเรียนคิดว่ามันคืออะไร
   • นักเรียนคิดว่าอะไรท่ีนักเรียนต้องรู้เพิ่มเติม
   • นักเรียนจะหาคำาตอบได้อย่างไร 
  นักเรียนทำางานเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มเล็ก เขียนคำาตอบลงในส่วนที่เกี่ยวข้องในสี่เหลี่ยมข้อมูล หรือเขียนลงกระดาษ
โน๊ตติดกาวแผ่นเล็กแล้วนำาไปแปะไว้ตรงส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  8. กราฟชีวิต 
  Living graph

  เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เชื่อมโยงการนำาเสนอในลักษณะแผนภูมิ ส่งเสริมให้นักเรียนแปลผลข้อมูลจากเนื้อหาส่วนเล็กๆ
และจัดเรียงโดยใช้โครงสร้างกราฟิก กลยุทธ์นี้ต้องให้นักเรียนพิจารณาว่าตัวแปรแต่ละตัวสัมพันธ์กับตัวอื่นอย่างไร 
ตัวอย่างเช่น อัตราการเต้นของหัวใจของนักฟุตบอลตลอดช่วงเวลาในการแข่งขัน 
  กราฟจะนำาเสนอร่วมกับกลุ่มของข้อความที่เกี่ยวข้อง นักเรียนต้องระบุตำาแหน่งของข้อความในกราฟและให้เหตุผล
ในการตัดสินใจ ข้อความที่คลุมเครือก็สามารถใส่ลงในกราฟได้ กราฟอาจจะเป็นกราฟเส้น หรือแผนภูมิแท่ง ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูล สิ่งที่สำาคัญคือนักเรียนสามารถแปรผลข้อมูลเชิงตัวเลข และปรับข้อมูลกราฟในภาพรวม
  กราฟชีวิตส่งเสริมทักษะการอ้างอิงและให้เหตุผลรวมถึงการฟังและการเจรจาที่มีประสิทธิภาพ

บางครั้ง (Sometimes) ตลอดเวลา (Always) ไม่เคยเลย (Never)

นักเรียนสังเกตุเห็นอะไร

นักเรียนคิดว่ามันคืออะไร

นักเรียนจะหาคำาตอบได้อย่างไร

นี่คืออะไร?

อะไรบ้างที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
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  9. คิด- จับคู่ – แลกเปลี่ยน 
  Think – Pair –Share

  เมื่อได้รับคำาถามจะให้นักเรียนได้มีเวลาในการคิดด้วยตนเอง และให้เวลาในการอภิปรายแนวคิดโดยจับคู่ จากนั้น 
แต่ละคู่จะแลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุ่มใหญ่ในห้องเรียน กิจกรรมนี้จะช่วยขยายเวลาในการคิด และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้พัฒนาคำาตอบลึกซึ้งขึ้น มากกว่าที่นักเรียนทำาในคำาถามทั่วๆ ไป มันช่วยส่งเสริมให้นักเรียนที่ไม่ค่อยใส่ใจ หรือไม่ค่อย
มีความมั่นใจได้มีส่วนร่วมมากขึ้น 

  10. ดาว 2 หรือ 3 ดวง และสิ่งที่ต้องการให้พัฒนา  
  2 or 3 stars and a wish

  กลยุทธ์นี้ใช้สำาหรับเป็นการสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนา นักเรียนต้องรู้ว่ามุมมองใดที่ทำาให้งานสำาเร็จ อะไรที่พวกเขา
ต้องพัฒนา งานวิจัยระบุว่านักเรียนชอบที่จะให้มีคนแนะนำาถ้ามีการแนะนำาที่ส่งเสริมมากกว่าการติติงในอัตราส่วน
อย่างน้อย 2:1 ผู้สอนหรือเพ่ือนระบุมุมมองเฉพาะ 2 มุมมองท่ีงานน้ันมีประสิทธิภาพหรือ “ดาว” (star) และระบุรายละเอียด 
1 ด้านที่ต้องการให้พัฒนา (wish) นักเรียนตอบสนองต่อด้านที่ต้องการให้พัฒนาให้เร็วที่สุดหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ 
  มันสำาคัญมากที่แต่ละ “ดาว” ไม่ใช่แค่ประโยคทั่วๆไป แต่ต้องระบุทักษะที่เด่นและทำาให้เกิดการพัฒนาการเกณฑ์
ความสำาเร็จ และเช่นเดียวกันจำาเป็นมากที่นักเรียนได้สะท้อนถึง “ด้านที่ต้องการให้พัฒนา” ว่าเป็นการเสนอแนะเพื่อ
ให้เกิดการพัฒนา 

  11. ชมพู/เขียว เพื่อความก้าวหน้า 
  Tickled pink/green for growth

  กลยุทธ์นี้คล้ายกับดาวและสิ่งที่คาดหวังและมักจะใช้กับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า ดาวจะแทนด้วยสีชมพู และสิ่งที่
ต้องการให้พัฒนาจะแทนด้วยสีเขียว ซ่ึงจะช่วยให้กลยุทธ์น้ีเน้นประเด็นสำาคัญได้เร็วท้ังการให้คะแนน/สะท้อนกลับ การใช้
ปากกาเน้นข้อความ เน้นบนคำา/ประโยค 3 ประโยคที่ชัดเจน โดยมีลูกศรเพื่ออธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงดี ให้ผลสะท้อน
ที่เร็วและมีประสิทธิภาพ เน้นด้วยสีเขียวสำาหรับคำา/ประโยคสำาหรับที่ต้องการพัฒนา รวมถึงข้อความที่แนะนำาวิธีการ
พัฒนาที่เป็นไปได้เพื่อช่วยให้คำาแนะนำาได้เร็วและเน้นมากขึ้น การสะท้อนกลับควรจะสัมพันธ์กับเกณฑ์ความสำาเร็จ 
นักเรียนที่มีอายุหรือประสบการณ์มากกว่าสามารถใช้กลยุทธ์นี้ในการประเมินตนเองและเพื่อนได้

  12. www (อะไรดำาเนินได้ดี) และ ebi (จะดีขึ้นถ้า)
  what went well (www) and even better if (ebi) 

  วิธีนี้เป็นอีกกลยุทธ์ในการสะท้อนกลับหรือการประเมินเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้คล้ายกับ “ดาวและสิ่งที่ต้องการ
ให้พัฒนา” ดาว 3 ดวงเปลี่ยนเป็น 3 www (สิ่งที่ทำาได้ดี) และสิ่งที่ต้องการให้พัฒนาเปลี่ยนเป็น ebi (จะดีขึ้นถ้า) 
เมื่อใช้กลยุทธ์นี้จำาเป็นที่ข้อเสนอแนะจะต้องไม่เป็นการประเมินที่มีต่อบุคคล แต่มีความเป็นปรนัย (ไม่ลำาเอียง) 
และเน้นประเมินที่ภารกิจเป็นหลัก ดังนั้น ebi จะไม่ใช่ ebiy – จะดีขึ้นถ้าคุณ...( even better if you)
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  13. เป้าหมาย, รางวัล, พันธกิจ
  Goals, medals, mission 

  กลยุทธ์นี้ก็เป็นการสะท้อนและประเมินเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ ยอมรับการนำาเสนอความสำาเร็จของนักเรียน 
ถึงแม้จะเป็นระดับต่ำา โดยไม่ตำาหนิหรือแสดงความไม่พอใจ
  การจัดกลุ่มการพัฒนาทำาได้โดย
  13.1 รางวัล Medal– สำาหรับนักเรียนที่ทำาได้ดี มีความพยายาม มุมานะและมีพฤติกรรมที่ดีในการศึกษาค้นคว้า
    ที่ระบุในเกณฑ์ เกรดและคะแนนที่วัดไม่ใช่รางวัล รางวัลเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ทำาได้ดีจริงๆ 
  13.2 พันธกิจ Mission– อะไรที่นักเรียนต้องพัฒนา มันจะดีที่สุดถ้าใช้ในการมองหาความก้าวหน้าและเป็นเชิงบวก
  13.3 เป้าหมายที่ชัดเจน Clear goals – รางวัลและพันธกิจต้องสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ชัดเจน และจะดีที่สุด
    ถ้ากำาหนดไว้ล่วงหน้า เป้าหมายอาจจะรวมถึงเกณฑ์การประเมิน

  14. สัญญาณไฟจราจร
  Traffic lighting

  วิธีนี้เป็นวิธีการที่ใช้กันมาเป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาทักษะการคิดและการประเมิน
การเรียนรู้ สามารถใช้ก่อนหรือหลังภารกิจหรือกิจกรรม ภายในส่วนงาน แบบทดสอบ หรือหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
ทบทวน คำาสำาคัญในการใช้สัญญานไฟจราจรสำาหรับนักเรียน แนวคิด และระดับความมั่นใจ มีดังนี้
    เขียว – ทำาได้/เข้าใจได้ดี
    เหลือง – ไม่แน่ใจ/ต้องการการสนับสนุนบางส่วน
    แดง – ยังทำาไม่ได้/ต้องการความช่วยเหลือในส่วนท่ีไม่เข้าใจ
  วิธีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้จัดลำาดับความพยายามในการพัฒนาที่นักเรียนยังไม่เข้าใจและยังทำาไม่ได้ นักเรียน
อาจจะต้องการความช่วยเหลือในการแบ่งเนื้อหาหรือทักษะเป็นส่วนย่อยๆ ก่อนที่จะระบุสี ก่อนที่จะพยายามเปลี่ยน
หัวข้อในเขตสีแดงเป็นเหลือง และเหลืองเป็นเขียว การต่อยอดกลยุทธ์นี้คือ จับกลุ่มให้นักเรียน “เหลือง” และ “เขียว” 
ร่วมกันอภิปรายและแลกเปลี่ยนแนวคิด ขณะที่ผู้สอนอาจจับกลุ่ม “แดง” เข้าด้วยกันและอภิปรายร่วมกับเด็กเป็นกลุ่ม
อย่างชัดเจน อีกทางหนึ่งคือ การร่วมกันคิดทั้งชั้นเรียน และหา “คำาตอบสำาหรับสีแดง” จะช่วยบอกแนวทางพื้นฐาน
ในการพัฒนาเป้าหมายการเรียนรู้ในอนาคต ครูบางคนแนะนำาให้ใช้กลยุทธที่ให้ผู้เรียนฝึกพัฒนาด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น 
ถ้าพบว่านักเรียนประเมินตนเองเป็นเหลืองหรือแดง ให้ถามเพื่อนว่าจะพัฒนาอย่างไร หรือช่วยหาแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
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  15. แผนภาพ ใคร – อะไร – เมื่อใด – ที่ไหน – เพราะเหตุใด – อย่างไร
  Who-what-when-where-why-how? diagram

  กลยุทธ์นี้สามารถนำาเสนอได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น แผนผังกราฟิก หรือแผนภาพที่ช่วยให้นักเรียนเรียบเรียง
เนื้อหาการเขียนในลักษณะนักเขียน หรือในลักษณะที่คล้ายกับสี่เหลี่ยมข้อมูล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนถามและตอบ
คำาถามที่มีคุณภาพ ดังแสดงในภาพด้านล่าง

อย่างไร

ที่ไหน

เมื่อใด

อะไร
ใคร

เพราะเหตุใด

  16. กิจกรรม Market place
  Market place activity
 
  หลังจากทำางานกลุ่มแล้วนั้น กิจกรรม market place เปิดโอกาสให้นักเรียนในกลุ่มได้อธิบายสิ่งที่ตนทำาให้นักเรียน
กลุ่มอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ชมผลงานของนักเรียนกลุ่มอื่น โดยนักเรียนครึ่งนึงของกลุ่มอยู่กับผลงานของตนเอง ระหว่าง
ที่อีกครึ่งเดินชมผลงานของนักเรียนกลุ่มอื่น ครูให้เวลา 5-10 นาที และหลังจากนั้นก็ให้สลับหน้าที่กัน โดยทุกคนจะได้
มีโอกาสอธิบายผลงานตนและชมผลงานของคนอื่น หลังจากที่ทำากิจกรรม market place เสร็จแล้ว ครูให้เวลานักเรียน
ทบทวนและปรับแก้ผลงานของกลุ่มตนเอง



คู่มือครู Teacher Toolkit

คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 47

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: สิ่งประดิษฐ์คืออะไร?
วัตถุประสงค์หลัก มีดังนี้
 • เพื่อพัฒนาความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ
  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์
 • เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสืบเสาะ 
  และสร้างข้อสรุปจากหลักฐาน
 • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้นำาการเรียนรู้และเน้นการพัฒนา 
  ทักษะสะเต็ม
 • เพื่อให้นักเรียนรู้จักกลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ ที่จะ 
  สามารถนำาไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้
 • เพื่อเน้นทักษะทางสะเต็ม ซึ่งจะนำาไปใช้ในการ
  เรียนรู้ทั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
 • เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการส่ือสาร (รวมถึงภาษาอังกฤษ) 
  และตัวเลขซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในทุกวิชา
 • เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้ในหน่วยการ
  เรียนรู้อื่นๆ ต่อไป รวมถึงการทำางานและโครงงาน
  ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • เพื่อพัฒนาแนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมิน
  ตนเองและการประเมินเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจะเป็น
  ประโยชน์ต่อการศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  และตลอดชีวิตการทำางาน
 • เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสนใจใฝ่รู้ 
  ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ ความสะอาด (กาย 
  วาจา ใจ)  และภาวะความเป็นผู้นำาของนักเรียน

  ในหน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะทำางานร่วมกันในการ
ตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดี ทบทวน 
จัดลำาดับส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีในอดีตและค้นคว้าส่ิงประดิษฐ์อ่ืนๆ 
ที่สามารถเพิ่มเติมลงไปใน timeline ได้ นักเรียนค้นหาว่า 
สิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นได้อย่างไรและสร้างแนวคิด เกณฑ์
ในการวัดความสำาเร็จด้วยการสืบค้นข้อมูล นักเรียนใช้
กลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในการสร้างความคิดของ
ตนเองเกี่ยวกับแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม 

โดยสืบค้นว่าจะทดลองสิ่งประดิษฐ์อย่างไรก่อนที่จะ
นำาลงสู่ตลาด โดยการพัฒนา ใช้ และวิเคราะห์ผลจาก
แบบสอบถาม นักเรียนได้รับการแนะนำาสู่แนวคิดที่ว่า 
‘ความไม่พอใจทำาให้เกิดสิ่งประดิษฐ์’ และมองหาว่าเรา
จะรวมแนวคิดและสิ่งประดิษฐ์ในปัจจุบันนำาไปสู่แนวคิด
และวิธีการใหม่ๆ สุดท้ายนักเรียนสรุปว่า นักเรียนได้เรียนรู้
อะไร อย่างไรจากหน่วยการเรียนรู้นี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: สิ่งประดิษฐ์ทางชีววิทยา – 
โรคเบาหวานและอินซูลิน
วัตถุประสงค์หลัก มีดังนี้
 • เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจของนักเรียน 
  เกี่ยวกับ
   ➢ โรคเบาหวานและอินซูลิน
   ➢ ชีวเคมีของน้ำาตาล ระบบการหายใจ 
    และการสังเคราะห์แสง
   ➢ ภาวะธำารงดุล (การรักษาดุลยภาพของร่างกาย 
    สิ่งมีชีวิต) ของการควบคุมน้ำาตาลในเลือด
 • เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูล
  และการหาข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้มา
 • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทักษะด้านการปฏิบัติ
  และการสืบเสาะในห้องปฏิบัติการ
 • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้นำาการเรียนรู้และเน้นการพัฒนา 
  ทักษะสะเต็ม
 • เพ่ือแนะนำาให้นักเรยีนรู้จกักลยุทธ์และเครือ่งมอืตา่งๆ  
  ที่จะสามารถนำาไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้
 • เพื่อเน้นทักษะทางสะเต็ม ซึ่งจะนำาไปใช้ในการเรียนรู้
  ทั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
  และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร (รวมถึงภาษา
  อังกฤษ) และตัวเลข ซึ่งเก่ียวข้องกับการเรียนรู้ของ
  นักเรียน

ภ�คผนวก 2: ร�ยละเอียดและหน่วยก�รเรียนรู้



คู่มือครู Teacher Toolkit

คู่มือครูหลักสูตรบูรณาการสะเต็มสู่วิชาชีพ สำาหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-548

 • เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้หน่วย
  การเรียนรู้อื่นๆ รวมถึงการทำางานและโครงงาน
  ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมิน 
  ตนเองและการประเมินเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะเป็น  
  ประโยชน์ต่อการศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
  และตลอดชีวิตการทำางาน
 • เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสนใจใฝ่รู้ 
  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสะอาด 
  (กาย วาจา ใจ) และภาวะความเป็นผู้นำาของนักเรียน

  นักเรียนสืบเสาะสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และอินซูลิน นักเรียนใช้ทักษะการวิจัยในการหารายละเอียด 
ของสิ่งประดิษฐ์ เช่น เพราะเหตุใดจึงสร้างส่ิงประดิษฐ์
เหล่าน้ีข้ึนมา และมันทำางานได้อย่างไรก่อนท่ีจะศึกษาว่า
สิ่งประดิษฐ์นี้ประสบความสำาเร็จเพียงใด หลังจากนั้น
นักเรียนจะพัฒนานวัตกรรมเพ่ือช่วยในการรักษาโรคเบาหวาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สิ่งประดิษฐ์ทางเคมี – 
วัสดุอัจฉริยะ
วัตถุประสงค์หลัก มีดังนี้
 • เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ 
  วัสดุอัจฉริยะในแง่มุมต่างๆ เหล่านี้
   ➢ คิดค้นขึ้นมาอย่างไร
   ➢ มีคุณสมบัติอย่างไรและทำางานอย่างไร
   ➢ การใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต
 • เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูล
  และการหาข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้
 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงทักษะการตั้งปฏิบัติการ
  และการสืบเสาะ
 • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้นำาการเรียนรู้และเน้นการ  
  พัฒนาทักษะสะเต็ม
 • เพ่ือแนะนำาใหน้กัเรยีนรูจ้กักลยุทธ์และเครือ่งมอืตา่งๆ  
  ที่สามารถสนับสนุนการเรียนด้านอื่นๆ

 • เพื่อมุ่งเน้นที่ทักษะทางสะเต็มซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
  เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปของนักเรียนด้านการสื่อสาร 
  (รวมถึงภาษาอังกฤษ) และการคำานวณซึ่งเกี่ยวข้อง
  กับการเรียนรู้ในทุกวิชา
 • เพื่อสร้างพื้นฐานสำาหรับการเรียนรู้ในหน่วย
  การเรียนรู้อื่นๆ ต่อไปรวมถึงการทำางานและ  
  โครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
 • เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมิน 
  ตนเองและการประเมินเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะเป็น
  ประโยชน์ต่อการศึกษาในวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  
  และตลอดชีวิตการทำางาน
 • เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสนใจใฝ่รู้   
  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสะอาด (กาย 
  วาจา ใจ) และภาวะความเป็นผู้นำาของนักเรียน

  นักเรียนสำารวจตรวจสอบชนิดของวัสดุอัจฉริยะ 
หน้าที่และการทำางาน ความรู้ความเข้าใจที่ต้องการใช้ใน
การเชื่อมโยงระหว่างเคมีและฟิสิกส์ในหลักสูตร จนกระทั่ง
นักเรียนพัฒนาแนวคิดในการใช้วัสดุอัจฉริยะในอนาคต 
และประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจในการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: สิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์ –
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า และการสื่อสาร
วัตถุประสงค์หลัก มีดังนี้
 • หน่วยการเรียนรู้นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อพัฒนา 
  ความรู้และความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
  การสื่อสารในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
   ➢ อุปกรณ์การสื่อสารถูกสร้างขึ้นอย่างไร
   ➢ องค์ประกอบต่างๆ ของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 
    มีอะไรบ้างและทำางานอย่างไร
   ➢ ดาวเทียมสื่อสารทำางานอย่างไร
   ➢ ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโทรศัพท์มือถือ
   ➢ เราสื่อสารในอวกาศอย่างไร
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 • เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในด้านการสืบค้นข้อมูล 
  และการหาข้อสรุปจากหลักฐานที่ได้
 • เพื่อพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านการปฏิบัติการ
  และสืบเสาะในห้องปฏิบัติการ
 • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้นำาในการเรียนรู้และ
  ฝึกทักษะสะเต็ม
 • เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกลยุทธ์และเครื่องมือต่างๆ
  ที่จะสามารถนำาไปใช้ในการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ ได้
 • เพื่อมุ่งเน้นที่ทักษะทางสะเต็มซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปของนักเรียนด้านการสื่อสาร 
  (รวมถึงภาษาอังกฤษ) และตัวเลข ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  การเรียนรู้ในทุกวิชา
 • เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้สำาหรับการเรียนรู้ในหน่วย
  การเรียนรู้อื่นๆ รวมถึงการทำางานและการทำาโครงการ
  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
 • เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมิน
  ตนเองและการประเมินเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะเป็น
  ประโยชน์ต่อการศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  และตลอดชีวิตการทำางาน
 • เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสนใจใฝ่รู้ 
  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสะอาด (กาย  
  วาจา ใจ) และภาวะความเป็นผู้นำาของนักเรียน

  นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า 
และการใช้งานของแต่ละส่วน โดยเฉพาะส่วนที่สัมพันธ์
กับการสื่อสาร การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสื่อสาร
ในอนาคต รวมถึงการสื่อสารนอกอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: เราจะแก้ปัญหาโลกได้อย่างไร
วัตถุประสงค์หลักมีดังนี้
 • หน่วยการเรียนรู้นี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนา
  ความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ

   ➢ ประเด็นปัญหาโลก
   ➢ ความเป็นพลเมืองโลก
   ➢ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
    ปัญหาโลกที่ผู้เรียนเลือก 
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสนำาสิ่งที่ได้เรียนรู้ต่อไปนี้ไป  
  แก้ไขปัญหาโลก 
   ➢ ความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
    และคณิตศาสตร์
   ➢ ทักษะการรวบรวมข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
    และการพัฒนาข้อสรุปจากหลักฐาน 
   ➢ ทักษะเชิงปฏิบัติการและการสืบเสาะ
   ➢ กลยุทธ์และเครื่องมือการเรียนรู้ที่ได้ใช้
    ในโมดุลก่อนๆ
 • เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในการกำาหนดจุดยืน
  ของตนเองและเพิ่มพูนความตระหนักรู้เกี่ยวกับ  
  ปัญหาระดับโลกที่ตนเองเลือก 
 • เพื่อนำาเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
  ที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้นำาในการเรียนรู้และ
  ฝึกทักษะสะเต็ม
 • เพื่อมุ่งเน้นที่ทักษะทางสะเต็ม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
  เทคโนโลยี และวิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
 • เพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปของนักเรียนด้านการสื่อสาร 
  (รวมถึงภาษาอังกฤษ) และตัวเลขซึ่งเกี่ยวข้องกับ
  การเรียนรู้ของนักเรียน
 • เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้สำาหรับการเรียนรู้ในหน่วย
  การเรียนรู้อื่นๆ รวมถึงการทำางานและการทำาโครงการ
  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
 • เพื่อพัฒนาความคิดของนักเรียนเกี่ยวกับการประเมิน
  ตนเองและการประเมินเพื่อนร่วมชั้น ซึ่งจะเป็น
  ประโยชน์ต่อการศึกษาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  และตลอดชีวิตการทำางาน
 • เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความสนใจใฝ่รู้ 
  ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความสะอาด (กาย  
  วาจา ใจ) และภาวะความเป็นผู้นำาของนักเรียน
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  นักเรียนมองโลกในฐานะพลเมืองโลก นักเรียนพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก และเลือกปัญหา
มา 1 ปัญหา เพื่อสำารวจตรวจสอบ ใช้ทักษะ กลยุทธ์ และ
เครื่องมือการเรียนรู้ทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ก่อนหน้า 
พัฒนาจุดยืนของตนเองบนปัญหานั้น นำาแนวคิดที่ได้
ไปต่อยอด นักเรียนพัฒนาโครงการสร้างความตระหนักรู้
เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาสู่โลก 

  นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางสะเต็ม เพื่อพัฒนาโครงการสร้างความตระหนักรู้
และจัดแสดงให้กับกลุ่มผู้ฟังที่เลือก ในส่วนสุดท้ายของ
หน่วยการเรียนรู้นี้ นักเรียนพัฒนาแนวคิดของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่แก้หรือบรรเทาปัญหาโลกที่เลือก 
นักเรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์และมองหาต้นทุนและการตลาด 
ก่อนที่จะนำาเสนอให้กับนักลงทุนที่สนใจ
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ภ�คผนวก 3 : คู่มือ EEF จ�ก EEF

EEF Toolkit from The Education Endowment Foundation  

หัวข้อ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ผลกระทบโดยเฉพาะ

การมีส่วนร่วมกับศิลปะ

การจุดประกาย

การปรับพฤติกรรม

การจัดตารางเวลา

การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคโนโลยีดิจิทัล

การขยายเวลาเรียน

การสะท้อนกลับ

การบ้าน (ประถมศึกษา)

การบ้าน (มัธยมศึกษา)

การสอนรายบุคคล

ลีลาการเรียนรู้

การเรียนแบบรู้รอบ

การนิเทศ

การรู้คิดและการควบคุมตนเอง

การเรียนแบบตัวต่อตัว 

สูงถึง 170 ปอนด์
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 600 ปอนด์
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 1200 ปอนด์ 
ต่อคน

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 1200 ปอนด์ 
ต่อคน

+2 เดือน

0 เดือน

+4 เดือน

0 เดือน

+5 เดือน

+4 เดือน

+2 เดือน

+8 เดือน

+1 เดือน

+5 เดือน

+2 เดือน

+2 เดือน

+5 เดือน

+1 เดือน

+8 เดือน

+5 เดือน

££

£££

£££

£

£

££££

£££

££

£

£

£

£

££

£££

££

££££
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แหล่งที่มา http://educationendowmentfoundation.org.uk/toolkit/toolkit-a-z/

ภาษาพูด

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

การเรียนรู้ระหว่างเพื่อน
(เพื่อนสอนเพื่อน)

ค่าตอบแทนผลงาน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

กลยุทธ์การอ่านอย่างเข้าใจ

การลดขนาดห้องเรียน

การเรียนซ้ำาชั้น

เครื่องแบบนักเรียน

การจัดการระบบหรือถ่ายทอด
ผ่านอินเทอร์เน็ต

ค่าเล่าเรียนกลุ่มเล็ก

การเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์

การมีส่วนร่วมในกีฬา

เรียนภาคฤดูร้อน

ผู้ช่วยสอน

หัวข้อ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ผลกระทบโดยเฉพาะ

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

มากกว่า 1200 ปอนด์ 
ต่อคน

มากกว่า 1200 ปอนด์ 
ต่อคน

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 170 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

น้อยกว่า 80 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 720 ปอนด์ 
ต่อคนต่อปี

สูงถึง 1200 ปอนด์ 
ต่อคน

££

£££

£££

££

££

££

££

£££££

£££££

£

£

£££

£

£££

£££

££££

+5 เดือน

+3 เดือน

+3 เดือน

+6 เดือน

0 เดือน

0 เดือน

+5 เดือน

+3 เดือน

-4 เดือน

0 เดือน

-1 เดือน

+4 เดือน

+4 เดือน

+2 เดือน

+2 เดือน

+1 เดือน
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ภ�คผนวก 4 : ต�ร�งแผนก�รสอน

ชื่อกิจกรรม/
หน่วยการเรียนรู้
Title

แนวคิด
Concept(s)

เป้าหมายการเรียนรู้/
จุดมุ่งหมาย
Learning intentions/
objectives 

ผลลัพธ์
Outcomes

ทรัพยากร
Resources

เวลา 
Approx. timing

รายละเอียดกิจกรรม 
Detail of Activities 
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ครูสรุปการสอน
และสอบถามนักเรียน
ว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
(ใช้เวลาประมาณ 
5-10 นาที)
Plenary

เกณฑ์การประเมิน
Assessment criteria

กิจกรรมหลังบทเรียน 
(เช่น หัวข้อที่นักเรียน
ต้องทบทวนหรือ
หาความรู้เพิ่มเติม)
Post lesson activity

ครูประเมินกิจรรม/
การสะท้อน
ความคิดเห็น
Teacher’s evaluation 
of lesson/
reflections
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ที่ปรึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายวณิชย์ อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะผู้จัดทำาและเรียบเรียง

1. Ms. Julie Addis  ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรจากบริษัท Think Learn Challenge

2. Mr. Dewi Roberts  ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรจากบริษัท Think Learn Challenge

3. Mr. Mark Howell Thomas  ผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักรจากบริษัท Think Learn Challenge

คณะผู้ตรวจสอบและกลั่นกรอง

1. นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์  ผู้อำานวยการสำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

2. นายสุเทพ ยงยุทธ์  ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา

3. นางขนิษฐา โสภานนท์  ผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำาพูน

4. นายจิระ เฉลิมศักดิ์  ผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

5. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว  ผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

6. นางนงลักษณ์ คงศิริ  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

7. นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์  รองผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

8. นางสาวกรรณิการ์ ชุมภูแก้ว  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำาพูน

9. นางสาวชัชฎาภรณ์ คงงาม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

10. นางสาวชุติมา โชคกนกวัฒนา วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

11. นางสาวประทิน เลี่ยนจำารูญ  วิทยาลัยเทคนิคพังงา

12. นางสาวสมปอง ตุ้มวารี  สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

13. นางสาววิภาดา ตระกูลโต  สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

14. บริติช เคานซิล ประเทศไทย

คณะผู้จัดทำ�






