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ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะมีการด�าเนินการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งทางรางครัง้ใหญ่ และจะต้องการ
ก�าลังคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถในด้านทีเ่กีย่วข้องเป็นจ�านวน
มาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับรถไฟ ระบบรางรถไฟ 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ให้กับนักเรียน นอกจากจะเป็นการ
เชื่อมโยงหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ากับสถานการณ์ในชีวิต
จริงแล้ว ยังจะสามารถช่วยจุดประกายให้นักเรียนได้เกิดความ
สนใจทีจ่ะค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัรถไฟ ระบบรางรถไฟ 
และอาจเลือกเรียนหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการคมนาคม
ขนส่งทางราง ซึ่งจะเป็นอาชีพที่ต้องการมากในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรม “รถไฟเหาะ” เป็นกิจกรรมส�าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น ที่ให้นกัเรยีนได้น�าความรูค้วามเข้าใจเกีย่ว
กับ พลังงานกล กฎอนุรักษ์พลังงานและแรงเสียดทาน มา
บูรณาการร่วมกับความรู้และทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และทางเทคโนโลยี เพ่ือการออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะ
จ�าลอง ภายใต้เงือ่นไขและสถานการณ์ทีก่�าหนด ซึง่เป็นแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า “แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา”

ภาพที่ 1 แผนภาพการใช้แนวทางสะเต็มศึกษาในการท�ากิจกรรมรถไฟเหาะ

กิจกรรม “รถไฟเหาะ” ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ได้มีการน�าไป
ทดลองจัดให้กับนักวิชาการของ สสวท. ได้ลองปฏิบัติมาแล้ว  
1 ครั้ง และได้มีการปรับแก้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

แนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรม “รถไฟเหาะ” ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษามีเนื้อหาโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการ

ขนส่งทางราง
ในระยะเวลา 5 ปี เริ่มจากปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจะ

มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางครั้งใหญ่ ทั้งการสร้าง
รางรถไฟคู่ รางรถไฟฟ้า และรางของรถไฟความเร็วสูง รวม
ระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีระบบ
การคมนาคมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงพื้นที่ส�าคัญ
ทั่วประเทศ ช่วยกระจายความเจริญ กระจายรายได้ให้กับพื้นที่
ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม ลดการใช้
พลังงาน ลดอุบัติเหตุทางถนน และลดมลพิษ อีกทั้งเป็นการ
เปิดเส้นทางในการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ส�าหรับการ
ก้าวมาเป็นผูน้�าของประชาคมอาเซยีน (ASEAN) ได้เป็นอย่างดี 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยและนวัตกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นภาคส่วนท่ีท�ารายได้ให้กับ
คนไทยและประเทศไทยเป็นจ�านวนมากต่อปี การเดินทางมา
ท่องเทีย่วในประเทศไทยของคนต่างชาตมิแีนวโน้มทีจ่ะเพ่ิมขึน้
อีกมากในอนาคต แนวทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าประเทศไทยมาก
ย่ิงข้ึนคือการสร้างสรรค์ “นวตักรรม” ด้านการท่องเทีย่ว ซึง่การ
ออกแบบและพฒันาล้วนต้องอาศยัความรูท้างสะเตม็ ดงันัน้การ
ได้ฝึกฝนการน�าความรูค้วามเข้าใจด้านสะเตม็ มาบรูณาการกบั
ศลิปวฒันธรรมไทย จงึเป็นอกีแนวทางหนึง่ ทีจ่ะช่วยเชือ่มโยงสิง่
ที่ได้เรยีนรูก้บัการท�างานและอาชพีในชวีติจรงิด้านการท่องเทีย่ว 

รถไฟเหาะ
รถไฟเหาะ หรอื roller coaster เป็นเครือ่งเล่นทีม่อียู่ในสวน

สนกุ สร้างความสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัผูเ้ล่นด้วยการให้รถไฟ
ทีผู่เ้ล่นนัง่วิง่ไปตามรางทีม่คีวามชนั ความโค้ง หมนุเป็นเกลยีว 
หรือแม้กระทั่งหมุนเป็นวงในแนวตั้ง รถไฟเหาะในประเทศไทย
ล้วนเป็นรถไฟเหาะที่ใช้ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

บูรณ�ก�รคว�มรู้ด้�นวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ และเทคโนโลยี
ต�มแนวท�งสะเต็มศึกษ� ส่งเสริมก�รเรียนรู้ด้�นก�รคมน�คมขนส่งท�งร�ง

สแกนโค้ดนี้เพื่อชม
ภาพเคลื่อนไหว
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ภาพที่ 2 รถไฟเหาะที่สวนสยาม (ซ้ายมือ) และรถไฟเหาะที่สวนสนุก Dream 
World (ขวามือ) (ที่มา: http://www.siamparkcity.com/park_x-zone_vortex.

php และ http://www.dreamworld.co.th)

รถไฟเหาะท่ีมกีารออกแบบให้มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากรถไฟ
เหาะทีมี่อยูท่ัว่ไป ถอืว่าเป็นนวตักรรมอย่างหนึง่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งถ้าเป็นการสร้างรถไฟเหาะแบบไทยที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็น
สิ่งแปลกใหม่ที่น่าสนใจ และถ้าหากมีการสร้างขึ้นจริงสามารถ
เป็นนวัตกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกแบบหนึ่ง การให้
นักเรียนได้ลองออกแบบรถไฟเหาะจะส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยว
กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งของรถไฟ
เหาะที่ส�าคัญ นั่นคือเรื่องของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฎ
การอนรุกัษ์พลงังาน และแรงเสยีดทาน ซึง่เป็นหวัข้อในเนือ้หา
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้ความหมายของ งาน พลังงาน และ กฎอนุรักษ์

พลังงาน (1 ชั่วโมง 30 นาที)
ก่อนที่นักเรียนจะได้ออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะ 

นักเรียนต้องได้เรียนรู้หลักการพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร ์ที่
เกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องพลังงานกล และ กฎอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง
ครูอาจตั้งค�าถามที่สร้างความสนใจให้กับนักเรียนจากสิ่งที่ใกล้
ตวัเพือ่น�าไปสูก่ารอภปิรายร่วมกนัถงึสิง่ทีท่�าให้รถไฟเหาะวิง่ได้ 
เช่น ค�าถามว่า “ท�าไมรถยนต์จึงวิ่งได้” หรือ “ท�าไมรถไฟจึงวิ่ง
ได้” ซึ่งในท้ายที่สุดครูและนักเรียนควรได้ข้อสรุปว่า รถทุกชนิด
จะวิ่งได้จะต้องอาศัย “พลังงาน” (energy)

ภาพที่ 3 การปล่อยรถของเล่นบนพื้นเอียง

จากนัน้ครพูยายามเชือ่มโยงถงึพลงังานศกัย์ โดยน�านกัเรยีน
อภปิรายเกีย่วกบัการปล่อยให้รถไหลลงมาตามทางลาด เพือ่ให้
ได้ข้อสรปุว่าพลงังานทีเ่กีย่วข้องกบัต�าแหน่ง และเป็นพลงังานที่
สะสมอยู่ในวตัถ ุในทางวทิยาศาสตร์ให้ชือ่เรยีกว่า “พลงังานศักย์” 
(potential energy) ต่อมาให้ครูตั้งประเด็นค�าถามเพิ่มเติมเพื่อ
น�าไปสู่การเรยีนรูเ้รือ่ง “พลังงานจลน์” โดยอาจใช้ค�าถามว่า “ถ้า
ครปูล่อยรถให้ไหลลงจากทีส่งูต่างกนั รถทีว่ิง่ลงมาทีพ่ืน้ในแนว
ระดบัจะวิง่ได้ไกลใกล้ต่างกนัหรอืไม่ เพราะเหตใุด” หรือค�าถาม 
“เมื่อรถวิ่งลงมาจากที่สูง พลังงานศักย์ที่รถใช้วิ่งหายไปไหน”

เมือ่นกัเรยีนได้รูจ้กักบัความหมายของค�าว่า “พลงังานศักย์” 
และ “พลงังานจลน์” แล้ว ให้ครเูชือ่มโยงไปถงึการท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายของค�าว่า “พลังงาน” ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
ก่อนจะให้ความรูเ้พิม่เตมิกบันกัเรยีนว่า พลงังานจลน์กบัพลงังาน
ศักย์นี้รวมกันเรียกว่า พลังงานกล (mechanical energy) ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าพลังงานกลมีธรรมชาติที่ส�าคัญคือ 
พลังงานกลไม่สามารถถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือท�าให้สูญหายไป
ได้ แต่สามารถถูกถ่ายโอนไปเป็นพลังงานที่มีลักษณะปรากฏ
เป็นพลังงานชนิดอื่นได้ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสง 
พลังงานไฟฟ้า ธรรมชาติที่ส�าคัญของพลังงานดังกล่าวนี้ 
นักวิทยาศาสตร์ได้เรียกว่า “กฎอนุรักษ์พลังงาน”

หลังจากนกัเรยีนได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัหลักการทางวทิยาศาสตร์
ของพลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงานแล้ว ในช่วงต่อไปจะ
เป็นการให้นกัเรยีนได้ออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะจ�าลอง ซ่ึง
ครอูาจบอกให้นกัเรยีนทราบล่วงหน้า ก่อนการเรยีนในครัง้ต่อไป 

ออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะ (3 ชั่วโมง)
ก่อนเริม่การท�ากจิกรรม ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 

4 - 5 คน และให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อของกลุ่ม จากนั้นครูอธิบายให้
นักเรียนทราบว่ากิจกรรม “รถไฟเหาะ” เป็นกิจกรรมที่นักเรียน
จะได้น�าความรูท้ี่ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัพลงังานกลและกฎการอนรุกัษ์
พลังงานมาใช้ในการออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะจ�าลอง 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการน�าความรู้
ไปประยุกต์แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง การพัฒนาทักษะ
การคิดด้านต่าง ๆ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร และการท�างาน
ร่วมกันกับผู้อื่น
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เงื่อนไขการสร้างรางรถไฟเหาะ
ก�าหนดให้นกัเรยีน ออกแบบรางรถไฟเหาะ โดยใช้อปุกรณ์

ที่จัดหามาให้ ร่วมกับสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในห้องเรียน เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ ก�าแพง และก�าหนดให้การออกแบบและสร้างรางรถไฟ
เหาะอยู่ภายในเงื่อนไขและรายการวัสดุอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

รายการวัสดุและอุปกรณ์และราคา

เกณฑ์การให้คะแนน

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนการหยุดของรถไฟ
ที่สถานีปลายราง

• ถ้ารถไฟตกราง ได้ 0 คะแนน
• ถ้ารถไฟเลยจากรางไปถูกเข็มท�าให้ลูกโป่งแตก 

ได้ 0 คะแนน
เมื่อทุกกลุ่มได้ประดิษฐ์รางรถไฟเหาะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ให้แต่ละกลุ่มได้น�าเสนอ จากนัน้ครูให้แต่ละกลุ่มได้เริม่ทดสอบ
การปล่อยรถไฟ (ลูกแก้ว) ไปตามราง 

 ภาพที ่4 นักวิชาการ สสวท. ทดลองท�ากิจกรรม “รถไฟเหาะ”

เมื่อทุกกลุ่มได้ปล่อยรถไฟรอบที่ 2 หมดทุกกลุ่มแล้ว ให้
ครูท�าการรวบรวมคะแนนที่แต่ละกลุ่มท�าได้ และประกาศช่ือ
กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด (อาจจะมีรางวัลให้เล็กน้อย) จากนั้นครู
น�าอภิปรายและสรุปการท�ากิจกรรม “รถไฟเหาะ” ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา

อภิปรายและสรุปผลการท�ากิจกรรม
ครูน�านักเรียนอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างราง

รถไฟเหาะ โดยอาจตั้งค�าถามต่อไปนี้
• จากกิจกรรมการออกแบบและสร้างรางรถไฟเหาะ 

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
• ถ้าหากมกีารเปล่ียนให้รถไฟหรอืลูกแก้วมนี�า้หนกัมาก

ขึน้ การเคลือ่นทีข่องลกูแก้วไปตามรางรถไฟเหาะจะเปลีย่นแปลง
ไปอย่างไร

• ในการเลี้ยวโค้งของรถไฟ นักเรียนคิดว่าจะต้องมีการ
ออกแบบและสร้างรางอย่างไร

ล�าดบั
ที่

รายการวัสดุ
ราคา /
หน่วย

(ล้านบาท)
หน่วย

1 รางรถไฟ (ฉนวนหุ้มท่อแอร์ที่ผ่าครึ่งตามยาว) 10 ราง
2 เสาค�้าราง (แท่งไม้ยาว 50 cm) 2 เสา
3 คานวางราง (ตะเกียบ) 2 คาน
4 ฐานวางเสาค�้าราง (แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเจาะรู) 0.1 แผ่น
5 กระดาษกาว 5 ม้วน
6 เชือก 0.5 เมตร
7 ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นไม่เจาะ 0.1 แผ่น
8 ลวด 1 ฟุต
9 กระดาษทรายแบบละเอียด 0.1 แผ่น
10 กระดาษทรายแบบหยาบ 0.5 แผ่น
11 ผ้าก�ามะหยี่ 0.2 ผืน

รายการ คะแนน
การหยุดของรถไฟที่สถานีปลายราง

(ด้วยการปล่อยรถไฟ 2 รอบ)
40

การน�าเสนอ 30
ความคิดสร้างสรรค์ 20

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทย 10
รวม 100

การหยุดของรถไฟ
ที่สถานีปลายราง

รอบที่ 1

ช่วงที่ 1
0-15 cm

จาก
ปลายราง
20 คะแนน

ช่วงที่ 2
15-30 cm

จาก
ปลายราง
16 คะแนน

ช่วงที่ 3
30-45 cm

จาก
ปลายราง
12 คะแนน

ช่วงที่ 4
45-60 cm

จาก
ปลายราง
8 คะแนน

การหยุดของรถไฟ
ที่สถานีปลายราง

รอบที่ 2

ช่วงที่ 1
0-15 cm

จาก
ปลายราง
20 คะแนน

ช่วงที่ 2
15-30 cm

จาก
ปลายราง
16 คะแนน

ช่วงที่ 3
30-45 cm

จาก
ปลายราง
12 คะแนน

ช่วงที่ 4
45-60 cm

จาก
ปลายราง
8 คะแนน

รวมคะแนนเต็ม 40 คะแนน

 ♣ ใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์ และ คณติศาสตร์ ใน 
 การออกแบบและสร้าง

 ♣ ใช้ความยาวราง (ฉนวนหุม้ท่อแอร์) ตามทีก่�าหนด 
 คือ 5.4 เมตร (ฉนวนหุ้ม 3 เส้น)

 ♣ รถไฟ ต้องหยดุทีส่ถาน ีซึง่อยูบ่รเิวณปลายของราง 
 รถไฟที่ห่างจากจุดเริ่มต้นในแนวราบ 3 เมตร

 ♣ มีการออกแบบให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย
 ♣ ใช้เวลาสร้าง 40 นาท ีและเมือ่ปล่อยรถไฟรอบที ่1 

 แล้ว ให้เวลา 15 นาที ส�าหรับการปรับแก้ก่อนจะ 
 ปล่อยรถไฟรอบที่ 2

 ♣ สร้างภายใต้ต้นทุน 150 ล้านบาท

นิตยสาร สสวท.40



• ในการท�าให้รถไฟหยุดที่สถานีปลายราง จะออกแบบ
อย่างไรโดยไม่ต้องใช้วัสดุส�าหรับเพิ่มแรงเสียดทาน

จากค�าถาม ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้ได้ข้อ
สรุป ซึ่งตัวอย่างของสาระส�าคัญที่สามารถสรุปได้จากการท�า
กิจกรรมคือ 

• เมือ่รถไฟมนี�า้หนกัมากขึน้ การเลีย้วโค้งต้องใช้ความเรว็
น้อยกว่ารถไฟที่มีน�้าหนักน้อย ไม่เช่นนั้นรถไฟอาจตกราง 

• การออกแบบให้รางรถไฟในส่วนที่มีการเลี้ยวโค้ง ให้มี
การเอยีงของราง รถไฟจะสามารถเลีย้วโค้งได้โดยไม่ต้องชะลอ
ความเร็วมากนัก 

• การออกแบบรางรถไฟท่ีบรเิวณสถาน ีซึง่เป็นบรเิวณที่
รถไฟต้องหยดุเพือ่รบัส่งผูโ้ดยสาร ผูอ้อกแบบสามารถประหยัด
การใช้วสัดใุนการช่วยหยุด (เบรก) และประหยัดพลงังานที่ใช้ใน
การหยุดได้ ด้วยการยกรางให้สงูขึน้เลก็น้อย ซึง่ท�าให้พลงังานจลน์
ของรถทีว่ิง่เข้ามาจอดเปลีย่นเป็นพลงังานศกัย์ส่วนหนึง่ ส่งผล
ให้รถชะลอความเร็วลงโดยไม่ต้องใช้การเบรก

ภาพที่ 5 แสดงการออกแบบรางรถไฟฟ้าบีทีเอส
ที่สถานีให้มีระดับสูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อช่วยชะลอความเร็วขณะเข้าจอด

ครอูาจให้ความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการออกแบบและสร้างรางรถไฟในปัจจุบัน รวมถึง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนและ
การท�างานส่วนต่าง ๆ ของรถไฟโดยสาร เพื่อเป็นการกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นและสร้างความน่าสนใจให้ทัง้กบัการเรียน
วิทยาศาสตร์และการคมนาคมขนส่งระบบราง 

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแสดงการเชื่อมโยงให้เห็นถึง
การน�าความรูท้ี่ได้เรยีนรู้ไปใช้ในการศกึษาตอ่และการประกอบ

อาชพี ครอูาจน�าเสนอสถาบนัท่ีเปิดการสอนหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง 
หรอือาจตดิต่อวิศวกรจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรอืวศิวกร
ของรถไฟฟ้าบทีเีอส ให้มาเป็นทตูสะเตม็ (STEM ambassador) 
บอกเล่าประสบการณ์และตอบข้อซักถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการ 
ท�างาน เส้นทางของอาชีพ (career path) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เมื่อต้องการศึกษาต่อ ฯลฯ

ภาพที ่6 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง (ซ้ายมือ)
และทูตสะเต็ม ส�าหรับกิจกรรม “รถไฟเหาะ” (ที่มา: http://www.bts.co.th)

บทส่งท้าย
การเรยีนรูจ้ากการท�ากจิกรรมตามแนวทางสะเตม็ เป็นการ

ท�าให้นกัเรยีนได้น�าสิง่ที่ได้เรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาที่มีบริบทเชื่อมโยง
กับชีวิตจริง แตกต่างจากการเรียนด้วยการฟังบรรยาย การ
ฝึกฝนท�าข้อสอบ หรือการท�ากิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ การได้เรียนรู้ที่นักเรียนได้
คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ ได้มีการน�าความรู้และทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาออกแบบและ
สร้างชิ้นงานภายใต้สถานการณ์ที่ก�าหนด ได้เรียนรู้จากการท�า
ผิดพลาด ได้มีการอภิปราย ซักถาม โต้แย้งกันระหว่างสมาชิก
ในกลุ่ม เป็นการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ
หลักการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
(Pellegrino, 2012) ได้เกดิความสนใจเนือ้หาวชิาทางด้านสะเตม็
มากยิ่งขึ้น (Schnittka, 2009) (Schnittka et al. 2010) ได้ฝึก
การน�าความรูท้ีค่่อนข้างเป็นนามธรรมมาใช้แก้ปัญหา ฝึกการให้
เกยีรตแินวคดิของผูอ้ืน่ทีแ่ตกต่างจากของตนเอง ฝึกทกัษะการ
ส่ือสาร และทกัษะด้านการคดิข้ันสูง ซ่ึงล้วนเป็นทกัษะส�าคญัใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพในโลกศตวรรษที่ 21
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