บทปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ STEM บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผเู ้ ข้ำร่ วมกำรฝึ กอบรมออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แบบ STEM บูรณำกำรกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คาชี้แจง โปรดร่ วมกันออกแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู ้แล้วเขียนลงในตำรำงพิมพ์เขียว 2 ฉบับ ต่อไปนี้
ฉบับที่ 1 พิมพ์ เขียวการจัดการเรี ยนรู้
หัวข้ อ.........................................................................................................................................................................ชั้น.........................เวลา...................................................
Main concept
ระบุ Concept of learning
ครอบคลุมกลุ่มสำระ
กำรเรี ยนรู ้คณิ ตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี
กระบวนกำรทำงวิศวกรรม
หรื อกลุ่มสำระอื่นๆ (ถ้ำมี)
สมรรถนะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยเขียน
แยกออกเป็ นข้อๆ
เพื่อให้ง่ำยต่อกำรกำหนด
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
และกำรประเมินผล
ที่ชดั เจน

ผลการเรียนรู้
ระบุสิ่งที่ตกตะกอนติดตัว
ผูเ้ รี ยนไปเมื่อเสร็จสิ้น
กำรจัดกำรเรี ยนรู ้
คลอบคลุม Concept of
learning ของกลุ่มสำระ
ผสมผสำรสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเขียน
เป็ นควำมเรี ยง
ในลักษณะบูรณำกำร

จุดประสงค์ การเรียนรู้
ระบุสิ่งที่ผเู ้ รี ยนรู ้และทำได้
ตำมขั้นตอนของกำรจัด
กำรเรี ยนรู ้ โดยเขียนเป็ นข้อๆ
เรี ยงลำดับให้ตรงกับกำรเขียน
Main concept แล้วต่อด้วย
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับสมรรถนะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้
ระบุกิจกรรมที่ผเู ้ รี ยนลงมือปฏิบตั ิ
เสนอแนะให้ใช้กระบวนกำร
ทำงวิศวกรรมเป็ นกระบวนเรี ยนรู ้
เพื่อให้กิจกรรมกำรเรี ยนรู ้
กระชับและตอบสนองจุดประสงค์
กำรเรี ยนรู ้ทุกข้อ

สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
ระบุสื่อ และ
แหล่งกำรเรี ยนรู ้
ที่ผเู ้ รี ยนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู ้ได้ง่ำย
และรวดเร็ ว หำกระบุ
แหล่งกำรเรี ยนรู ้ออนไลน์
ต้องระบุให้ชดั เจนว่ำ
เว็ปไซต์อะไร

การประเมินผล
ระบุวธิ ีกำรประเมินผล
ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้
ที่กำหนดไว้ทุกข้อ
ไม่ ควรเขียนกว้ำงๆ
เพรำะจะส่งผลให้
กำรประเมินไม่ชดั เจน

* เมื่อทาพิมพ์ เขียวการจัดการเรี ยนรู้ นีแ้ ล้ ว นาไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อไป
LCCL ศูนย์ผนู ้ ำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรี ยนรู ้

รศ.ดร.มำรุ ต พัฒผล: 2562

ตัวอย่าง พิมพ์ เขียวการจัดการเรี ยนรู้
Project ข้ อความจะไปถึงเธอหรื อไม่ ชั้น ป.3 เวลำ 4 ชั่วโมง (จัดกำรเรี ยนรู ้วนั ศุกร์ 13.00 – 15.00 น. เป็ นเวลำ 2 สัปดำห์)
Main concept
1. รู ปหลำยเหลี่ยม
2. ผลของแรงที่มีต่อ
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
4. กำรออกแบบเชิงวิศวกรรม
5. กำรเขียนบรรยำย
6. กำรคิดวิเครำะห์
7. ใฝ่ เรี ยนรู ้

ผลการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนสำมำรถจำแนก
รู ปหลำยเหลี่ยม อธิบำย
ผลของแรงที่มีต่อกำร
เคลื่อนที่ของวัตถุ
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำรเพื่อกำร
แสวงหำควำมรู ้ สำมำรถ
ใช้กระบวนกำร
ออกแบบเชิงวิศวกรรม
เขียนบรรยำยง่ำยๆ
มีกระบวนกำร
คิดวิเครำะห์
และใฝ่ เรี ยนรู ้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จำแนกรู ปหลำยเหลี่ยมได้
2. อธิบำยผลของแรงที่มีต่อ
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุได้
3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำรในกำร
แสวงหำควำมรู ้ได้
4. ใช้กระบวนกำรทำง
วิศวกรรมในกำรทำงำนได้
5. เขียนบรรยำยตำม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำรได้
6. คิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์
ง่ำยๆ ได้
7. ใฝ่ เรี ยนรู ้

กิจกรรมการเรียนรู้
ใช้การออกแบบเชิงวิศวกรรม
เป็ นขั้นตอนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้
(เขียนกิจกรรมกำรเรี ยนรู ้ในเชิง
Concept แล้วนำไปเขียนขยำยรำยละเอียด
ในแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู ้)
1. ระบุปัญหา
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันระบุปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ “ข้อควำมจะไปถึงเธอ
หรื อไม่” ที่ผสู ้ อนกำหนดให้
2. รวบรวมข้ อมูลและแนวคิด
ทีเ่ กีย่ วข้ องกับปัญหา
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำร แสวงหำ
ควำมรู ้ที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำตำม
สถำนกำรณ์ “ข้อควำมจะไปถึงเธอ
หรื อไม่”
3. ออกแบบวิธีการแก้ ปัญหา
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันออกแบบวิธีกำร
แก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ “ข้อควำม
จะไปถึงเธอหรื อไม่”

LCCL ศูนย์ผนู ้ ำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรี ยนรู ้

สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. หนังสื อเรี ยนคณิ ตศำสตร์
เรื่ อง รู ปหลำยเหลี่ยม
2. หนังสื อเรี ยนวิทยำศำสตร์
เรื่ อง แรง
3. หนังสื อเรี ยนภำษำไทย
เรื่ อง กำรเขียนบรรยำย
4. https://www.youtube.com/
watch?v=beaExiROF28

การประเมินผล
1. ทดสอบกำรจำแนก
รู ปหลำยเหลี่ยมของผูเ้ รี ยน
2. สอบถำมผลของแรงที่มีต่อ
กำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. สังเกตพฤติกรรมกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำรในกำร
แสวงหำควำมรู ้
4. สังเกตพฤติกรรมกำรใช้
กระบวนกำรออกแบบเชิง
วิศวกรรมในกำรทำงำน
5. ตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำร
6. สังเกตกระบวนกำรคิดวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ของผูเ้ รี ยน
7. สังเกตพฤติกรรมกำรใฝ่ เรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน
* สร้ างเครื่ องมือประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ให้ ครบถ้ วน

รศ.ดร.มำรุ ต พัฒผล: 2562

Main concept

ผลการเรียนรู้

จุดประสงค์ การเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้
4. วางแผนและดาเนินการแก้ ปัญหา
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันวำงแผนกำรแก้ปัญหำ
และดำเนินกำรแก้ปัญหำ
ตำมสถำนกำรณ์ “ข้อควำมจะไปถึงเธอ
หรื อไม่”

สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้

การประเมินผล

5. ทดสอบ ประเมิน ปรับปรุง
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันทดลองร่ อนจรวด
กระดำษ ประเมิน และปรับปรุ ง ให้
เป็ นไปตำมตำมสถำนกำรณ์ “ข้อควำมจะ
ไปถึงเธอหรื อไม่”
6. นาเสนอผลงาน
- ผูเ้ รี ยนร่ วมกันนำเสนอผลงำน
ของกลุ่ม พร้อมทั้งอธิบำยกระบวนกำร
ทำงำนของกลุ่มต่อเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน
* การบริหารเวลาในการจัดการเรียนรู้
4 ชั่วโมง สามารถจัดสรรเวลาในแต่ ละ
ขั้นตอนตามศักยภาพผู้เรียน

LCCL ศูนย์ผนู ้ ำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรี ยนรู ้
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ฉบับที่ 2 พิมพ์ เขียวการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
ระบุจุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ให้ตรงกับ
ที่ระบุไว้ในพิมพ์เขียนฉบับที่ 1

วิธีการวัด
ระบุวธิ ีกำรวัดให้ตอบสนอง
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู ้ทุกข้อ

เครื่ องมือวัด
ระบุเครื่ องมือวัดที่ใช้ในกำรวัด
ให้ตรงกับวิธีกำรวัด

แหล่ งข้ อมูล
ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในกำรวัดให้สอดคล้องกับ
วิธีกำรวัดและเครื่ องมือวัด

เกณฑ์ การประเมิน
ระบุเกณฑ์กำรประเมิน
เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจ
สอนซ่อมเสริ มให้กบั
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีกำร
ที่เหมำะสม

* เมื่อทาพิมพ์ เขียวการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ นีแ้ ล้ ว ดาเนินการสร้ างเครื่ องมือวัดทีม่ ีคุณภาพต่ อไป
LCCL ศูนย์ผนู ้ ำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรี ยนรู ้
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ตัวอย่าง พิมพ์ เขียวการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู้
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จำแนกรู ปหลำยเหลี่ยมได้

วิธีการวัด
1. ทดสอบกำรจำแนกรู ปหลำยเหลี่ยม
ของผูเ้ รี ยน

เครื่ องมือวัด
แบบทดสอบกำรจำแนกรู ปหลำยเหลี่ยม

2. อธิบำยผลของแรงที่มีต่อกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุได้
3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ในกำรแสวงหำควำมรู ้ได้

2. สอบถำมผลของแรงที่มีต่อกำรเคลื่อนที่
ของวัตถุ
3. สังเกตพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรในกำร
แสวงหำควำมรู ้
4. สังเกตพฤติกรรมกำรใช้ กระบวนกำร
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในกำรทำงำน
5. ตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย
ตำมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำร

ข้อคำถำมในชั้นเรี ยนเกี่ยวกับ
ผลของแรงที่มีต่อกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
แบบพฤติกรรมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรในกำร
แสวงหำควำมรู ้
แบบสังเกตพฤติกรรมกำรใช้ กระบวนกำร
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในกำรทำงำน
แบบตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย

ชิ้นงำน

6. คิดวิเครำะห์สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ได้

6. สังเกตกระบวนกำรคิดวิเครำะห์
สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ของผูเ้ รี ยน

แบบสังเกตกระบวนกำรคิดวิเครำะห์

ผูเ้ รี ยน

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 60
ของคะแนนเต็ม

7. ใฝ่ เรี ยนรู ้

7. สังเกตพฤติกรรมกำรใฝ่ เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

แบบสังเกตพฤติกรรมใฝ่ เรี ยนรู ้

ผูเ้ รี ยน

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม

4. ใช้กระบวนกำรทำงวิศวกรรมในกำร
ทำงำนได้
5. เขียนบรรยำยตำมวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งกำรได้

แหล่ งข้ อมูล
ผูเ้ รี ยน

เกณฑ์ การประเมิน
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม

ผูเ้ รี ยน

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม

ผูเ้ รี ยน

ผูเ้ รี ยน

ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 70
ของคะแนนเต็ม

* ผู้สอนควรประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์ การเรียนรู้ ไปพร้ อมๆ กับการปฏิบัติกจิ กรรมของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง
** ผู้สอนดาเนินการซ่ อมเสริ มให้ กบั ผู้เรียนทีม่ ีผลการประเมินไม่ ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามความเหมาะสม จนผู้เรี ยนผ่านเกณฑ์ การประเมิน
LCCL ศูนย์ผนู ้ ำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรี ยนรู ้

รศ.ดร.มำรุ ต พัฒผล: 2562

1

ข้อความจะไปถึงเธอหรือไม่
เด็กชายหูหนวกคนหนึ่งเล่นซนจนมุดเข้าไปติดในห้องเล็กๆ
ที่มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย และไม่มีใครสามารถมุดเข้าไปช่วยออกมาได้
มีวิธีการเดียวที่สามารถช่วยเด็กคนนี้ได้ คือ
การส่งข้อความให้เด็กอ่านวิธีการมุดตัวออกมาด้วยตนเอง

ระยะทาง
3 เมตร

หากเราจะส่งข้อความให้เด็กคนนี้โดยร่อนจรวดกระดาษเข้าไป
ท่านจะออกแบบจรวดอย่างไร ให้สามารถร่อนไปถึงเด็กคนนี้

2

การทางานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนบันทึกผลการดาเนินการในแต่ละขั้นตอนลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้
ขั้นตอน
1. ระบุปัญหา

ผลการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน

2. รวบรวมข้อมูล
และแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหา
3. ออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

4. วางแผน
และดาเนินการ
แก้ปัญหา
5. ทดสอบ ประเมิน
ปรับปรุง

6. นาเสนอผลงาน
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

* การบันทึกนี้ควรให้ผู้เรียนบันทึกไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอน

3

บันทึกการเรียนรูเ้ ชิงลึก (Deep learning)
ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................................
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้
ความรู้ที่ได้รับ

แก่นของความรู้

การนาความรู้มาใช้

* การบันทึกนี้ มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่เน้นการตัดสินผู้เรียน
และควรให้ผู้เรียนบันทึกทันทีที่ผู้เรียนได้รับความรู้ต่างๆ ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม

