เกณฑ์การคัดเลือก Best Practice กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
1. วิธีการคัดเลือก
1.1 โรงเรียนจัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน/กิจกรรม ใช้ พื้นที่ ขนาด 2×2 เมตร ใน วันที่ 18 สิงหาคม 2550
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (อาจมีเอกสาร Infographic ถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาประกอบ)
1.2 นาเสนอผลงาน/กิจกรรมโดยนักเรียน ประมาณ 15 นาที
1.3 รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ไม่เกิน
10 หน้า จานวน 5 ชุด ประกอบด้วย
- ความเป็นมา/หลักการ/แนวคิด
- จุดประสงค์/วัตถุประสงค์
- กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม/การวัดและประเมินผล)
- ผลที่เกิดกับนักเรียน/โรงเรียน/ชุมชน
- ปัจจัยความสาเร็จ
- การเผยแพร่
- ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
- ภาคผนวก รูปภาพ
2. การก้าหนดค่าน้าหนักของคุณลักษณะของกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ดังนี
ล้าดับที่
คุณลักษณะ
น้าหนัก
1
ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
60
สะเต็มศึกษา
1) มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
3) การวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้
2
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
40

3. เกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชีดังนี
1. ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
คุณลักษณะ
ตัวบ่งชี
1) มีความรู้ความเข้าใจ
1.1 มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง ในรายวิชา
เนื้อหาและกระบวนการ
ในระดับชั้นที่สอนตามมาตรฐานหลักสูตร
จัดการเรียนรู้ ตามแนวทาง
และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา
1.2 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการสืบ เสาะหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.4 มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและชุมชน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เป็นไปตาม ข้อ 1.1
ระดับ 2 เป็นไปตามข้อ 1.1
และ 1.2
ระดับ 3 เป็นไปตาม
ข้อ 1.1,1.2 และ
1.3
ระดับ 4 เป็นไปตามทุกข้อ

2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา

2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่
ท้าทายความคิดของผู้เรียนที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง
สอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและ ชุมชน
2.2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง เนื้อหามาสู่
การ แก้ปัญหาในชีวิตจริง
2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการสอนที่
เหมาะสม
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ในการแก้ปัญหา
และความเข้าใจในเนื้อหา

ระดับ 1 เป็นไปตามข้อ 2.1
ระดับ 2 เป็นไปตามข้อ 2.1
และ 2.2
ระดับ 3 เป็นไปตาม
ข้อ 2.1,2.2 และ
2.3
ระดับ 4 เป็นไปตาม
ข้อ 2.1,2.2 ,2.3
และ 2.4
ระดับ 5 เป็นไปตามทุกข้อ

3) การวัดและประเมินผล
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
การเรียนรู้

3.1 มีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับ จุดประสงค์
การเรียนรู้ และประเมินผลหลายมิติอย่าง
เหมาะสม
3.2 มีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือ
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม
3.3 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์

ระดับ 1 เป็นไปตามข้อ 3.1
ระดับ 2 เป็นไปตามข้อ 3.1
และ 3.2
ระดับ 3 เป็นไปตามทุกข้อ

2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
คุณลักษณะ
ตัวบ่งชี
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้
2. ผู้เรียนมีผลงาน ชิ้นงาน ที่แสดงถึง
ความสามารถเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา
กับชีวิตจริง
3. ผู้เรียนมีผลงาน โครงการ โครงงาน หรือ
วิธีการที่ออกแบบตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
4. ผู้เรียนมีการนาเสนอผลงาน ทางวิชาการ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้อง
3. เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 เป็นไปตามข้อ 1
ระดับ 2 เป็นไปตามข้อ 1
และ 2
ระดับ 3 เป็นไปตามข้อ 1,2
และ 3
ระดับ 4 เป็นไปตามทุกข้อ

3.1 ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

คะแนน
5
10
15
20
25

ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4

คะแนน
10
20
30
40

3.2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3.3 คะแนนเต็ม คือคะแนน
ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม + ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
= 100 คะแนน
4. เกณฑ์การตัดสินรางวัล
คะแนน
80- 100
70-79
60-69

รางวัล
Best Practice กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
Good Practice กระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รางวัลชมเชยกระบวนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

