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ครสิต์ศตวรรษที ่21 เป็นยคุทีเ่ทคโนโลยมีกีารเตบิโต 
และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำาให้นักเรียนสามารถเข้าถึง 
ข้อมูล ข่าวสาร และความรูต่้างๆ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเรว็  
ส ่ งผลให ้พฤติกรรมและความสนใจในการเรียนของ 
นักเรียนในยุคนี้เปลี่ยนไป การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน 
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การให้นักเรียน
เข้าใจและจดจำาความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่างๆ เท่านั้น  
แต่ยังรวมไปถงึการพฒันาทกัษะและความสามารถในการรวบรวม  
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข ้อมูลที่มีอยู ่อย ่างมากมาย  
เพือ่ให้สามารถนำาไปประยกุต์ใช้แก้ปัญหาท่ีนกัเรยีนเผชญิอยู ่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู ้รูปแบบหนึ่งที่ถูกนำามาใช้เพ่ือ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละสร้างทกัษะ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู ้
เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา จงึเป็นการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิท่ีเน้นความสนกุและท้าทาย ในบทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจ 
จะนำาเสนอกิจกรรมสะเต็มสนุกๆ ที่ใช้สำาหรับจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
กจิกรรมนีม้ชีือ่ว่า “นาวาฝ่าวกิฤต” โดยจะเริม่จากการกล่าวถงึ 
แนวคดิเกีย่วกับคำาว่า การจดัการเรยีนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา  
จากนัน้จะอธบิายภาพรวมของกจิกรรมนาวาฝ่าวกิฤต  วิธกีาร
จดักจิกรรมนาวาฝ่าวกิฤตให้เป็นไปตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
และการนำากิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตเข้าสู่ชั้นเรียน 

นาวาฝ่าวิกฤต ตัวอย่างการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  ส�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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สะเต็มศึกษาคืออะไร 
และการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษามีลักษณะอย่างไร

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นชื่อที่ได้มา
จากอักษรแรกของ 4 สาขาวิชาคือ วิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics) การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษามีหลากหลายรูปแบบ ท้ังในรูปแบบของ 
การเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา การทำาโครงงาน การทำาวิจัย  
การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
เป็นสื่อการเรียนรู ้ การเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนกับปัญหา
ในชีวิตประจำาวัน และการประกอบอาชีพ การเรียนรู ้
จากผู้ประกอบอาชีพสะเต็ม หรือที่เรียกว่า ทูตสะเต็ม 
(STEM Ambassador) รวมถึงการเรียนรู ้อย่างเข้มข้น 
ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม  สิ่งเหล่านี้ทำาให้คำานิยาม 
และความหมายของสะเต็มศึกษามีความหลากหลาย 
และแตกต่างกัน เพราะขึ้นอยู ่กับมุมมองและเป้าหมาย 
ของการนำาสะเต็มศึกษาไปใช้ ในบทความนี้สะเต็มศึกษา  
จะหมายถึง วิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ใช้ในชั้นเรียน 
ซึง่เป็นการจัดการเรยีนรูท้ีเ่น้นให้นกัเรยีนได้สบืเสาะหาความรู ้
และนำาความรู้นั้นมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน และ/หรือ 
การประกอบอาชีพโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาที่เรียกว่า  

กระบวนการออกแบบเชงิวิศวกรรม (Engineering Design  
Process)  ซ่ึงประกอบด้วย 5 ขัน้ตอนหลกั คือ 1) การระบุปัญหา 
2) การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 3) การวางแผนและพัฒนา  
4) การทดสอบและประเมินผล และ 5) การนำาเสนอผลลัพธ์  
ในการเรียนรู ้ผ่านการทำากิจกรรมสะเต็มน้ัน นักเรียนจะ
มีปัญหาท่ีต้องการวิธีการหรือชิ้นงานในการแก้ไขปัญหา  
โดยปัญหานี้อาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต 
ของนกัเรยีน ซึง่อาจจะถกูกำาหนดโดยครหูรอืนกัเรยีนเองกไ็ด้  
จากนั้นนักเรียนก็จะรวบรวมและสืบเสาะหาความรู ้มา 
เพื่อหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา แล้วนำาข้อสรุป 
ท่ีได้มาสร้างเป็นชิน้งาน หรอืวิธกีารท่ีจะนำาไปใช้ในการแก้ปัญหา  
ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างแบบจำาลองหรือต้นแบบเพื่อนำามา 
ทดสอบความสามารถในการแก ้ป ัญหาของ ช้ินงาน 
หรือวิธีการดังกล่าว และท้ายที่สุด นักเรียนควรจะได้มีโอกาส
นำาเสนอผลลัพธ์ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในการดำาเนินงาน 
แก้ปัญหาที่นักเรียนได้รับ ผู้อ่านสามารถศกึษาเพิม่เตมิได้จาก
เอกสารเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัสะเตม็ของ สสวท. หรอืผ่านทาง
เวบ็ไซต์สะเตม็ศกึษาของ สสวท. ที ่www.stemedthailand.org

ผลิตขึ้นใช้รับมือกับปัญหาต่างๆ ที่มากับเหตุการณ์นำ้าท่วม  
และอาจสมมติให้นักเรียนเป็นวิศวกรท่ีต้องช่วยหาวิธีสร้าง
พาหนะทางนำา้ ซึง่ในทีน่ีข้อเรยีกว่า “แพ” มาใช้ในการบรรทกุ
สิ่งของไม่ให้เปียกนำ้า เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าว 

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างแพ

กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตเป็นอย่างไร
กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ 

สำาหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำาลังศึกษา 
ในเรือ่งแรงพยงุ ศนูย์ถ่วง และโมเมนต์ของแรง ในวชิาวทิยาศาสตร์ 
ศึกษาเรื่องการคำานวณหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ในวิชาคณิตศาสตร์ และศึกษาเรื่องการถ่ายทอดความคิด
การออกแบบในวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิชาเทคโนโลยี  
ในการทำากิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต ครูอาจยกตัวอย่างให้เห็น 
ป ัญหาจากภาวะนำ้าท ่วมที่นำ้ าล ้นทะลักเข ้าบ ้านเรือน 
จนทำาให้สิ่งของภายในบ้านเสียหายจากการถูกนำ้าท่วม 
และจมนำ้ า  ซึ่ งอาจอ ้างอิงถึง เหตุการณ ์มหาอุทกภัย 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 แล้วกระตุ ้น 
ความสนใจของนกัเรยีนโดยการนำาเสนอสิง่ประดษิฐ์ทีค่นไทย
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การจัดกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตตามแนวทางสะเต็มศึกษาท�ได้อย่างไร
เพื่อให้กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่มีความเข้มข้นทางวิชาการ  

ไม่ใช่เพยีงการเล่นหรือการลองผิดลองถูก ก่อนทีน่กัเรยีนจะลงมอืสร้างแพเพือ่แก้ปัญหาดงักล่าวข้างต้น  นกัเรยีนควรเสาะหา 
ความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มเพื่อนำามาใช้ในการออกแบบและสร้างแพให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ โดยในบทความนี้จะนำาเสนอ 2 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: ท�ดินน�้ามันให้ลอยน�้าได้อย่างไร 

เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนต้องหาคำาตอบให้ได้ว่า  
ดินนำ้ามันรูปทรงแบบใดจึงจะสามารถลอยนำ้าได้ โดยเริ่มต้น 
จากการทดลองเพื่อหาคำาตอบว่า ดินนำ้ามันที่มี รูปทรง
ปริซึมสี่เหล่ียมมุมฉาก และแผ่นบางๆ จะจมนำ้าหรือไม่ 
จากนั้นให้นักเรียนปั้นดินนำ้ามันเป็นรูปทรงที่นักเรียนคิดว่า 
ลอยนำา้ได้ เม่ือทำาให้ดินนำา้มันลอยนำา้ได้แล้ว นกัเรยีนร่วมกนั 
อภิปรายโดยใช้ความรู้เรื่องแรงพยุงเพื่อหาคำาตอบว่า เหตุใด 
ดินนำ้ามันท่ีมีมวลเท่ากันแต่มีรูปทรงที่แตกต่างกันจึงมี
ความสามารถในการลอยนำ้าได้ดีแตกต่างกัน และปัจจัยใด
ที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำาให้ดินนำ้ามันก้อนที่จมนำ้าสามารถ 
ลอยนำ้าได้ คำาตอบของคำาถามดังกล่าวจะนำาไปสู่ข้อสรุปที่ว่า  

ดินนำ้ามันทรงตันจะจมนำ้า การทำาดินนำ้ามันให้ลอยนำ้าได้ 
จะต้องเพิ่มปริมาณนำ้าท่ีถูกแทนที่โดยดินนำ้ามันให้มากขึ้น  
ซึง่ถ้ามปีรมิาณมากพอจะทำาให้แรงพยุงทีก่ระทำากบัดินนำา้มนั 
มีค ่าเท่ากับนำ้าหนักของดินนำ้ามัน ดินนำ้ามันจึงลอยนำ้า  
ในท้ายกิจกรรม ครูอาจช่วยเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้จากการทำา 
กิจกรรมที่ 1 กับการสร้างแพว่า ในการออกแบบและสร้างแพ 
เพื่อให้ลอยนำ้าได้ดี วัสดุที่นำามาใช้เป็นทุ่นจึงต้องเป็นวัสดุ 
ทีม่ช่ีองว่างของอากาศเพื่อให้สามารถรับนำ้าหนักของวัตถุได้ 
ในปริมาณมาก กจิกรรมน้ี ใช้วัสด ุคือ ขวดพลาสตกิ ไม้ไอศกรมี  
และแผ่นพลาสติกลูกฟูก

กิจกรรมที่ 1: ทำาดินนำ้ามันให้ลอยนำ้าได้อย่างไร
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กจิกรรมที ่2: บรรทกุสิง่ของได้มากเพียงใด  

ในกิจกรรมนี้ นักเรียนต้องบูรณาการความรู ้ 
เรื่อง แรงพยุง ในวิชาวิทยาศาสตร์เข้ากับความรู ้ เรื่อง  
การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ ในวิชาคณิตศาสตร์  
เพื่อหาว่าขวดพลาสติกทรงกระบอก 1 ขวด สามารถบรรทุก 
ดินนำ้ามันได้มากที่สุดเท่าไรโดยที่ขวดไม่จมนำ้า จากนั้น
ทำาการทดสอบว่า การลอยและจมนำ้าของขวดพลาสติก 
ที่บรรจุดินนำ้ามันอยู่ภายในเป็นไปตามที่คำานวณได้หรือไม่  

ซึง่นักเรยีนจะสรปุได้ว่า ขวดพลาสติกทรงกระบอก 1 ขวด  
สามารถบรรทุกดินนำ้ามันที่มีมวลประมาณ 100 กรัมได ้
โดยไม่จมนำ้า แล้วให้นักเรียนสร้างตารางเปรยีบเทยีบเพื่อใช ้
ในการกำาหนดว่า แพที่นักเรียนสร้างโดยใช้ขวดพลาสติก 
ทรงกระบอกปริมาตรต่างๆ จะสามารถบรรทุกดินนำ้ามัน 
ที่มีมวลก้อนละ 150 กรัม ได้จำานวนมากที่สุดเท่าใด โดยที่ 
ดินนำ้ามันไม่เปียกและจมนำ้า

กิจกรรมที่ 2: บรรทุกสิ่งของได้เท่าใด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทั้ง 2 กิจกรรม  
มีจุดมุ ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทบทวนและ 
เพิม่เติมความรูท่ี้นักเรยีนได้เรยีนมาแล้วในชัน้เรียนให้เพยีงพอ 
ต่อการนำาไปใช้แก้ปัญหา และช่วยให้เห็นความเชื่อมโยง 
ระหว ่างความรู ้กับการนำาไปใช ้ในการแก ้ป ัญหาหลัก 
ของกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต ซึ่งจะเป็นการทำาให้กิจกรรม 
นาวาฝ่าวิกฤตไม่เป็นเพียงแค่การลองผิดลองถูกหรือการเล่น
สนุกๆ เท่านัน้ แต่ยงัเป็นกจิกรรมท่ีนกัเรยีนต้องแก้ปัญหาจาก
การคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยความรู้และหลักวิชาการ

กิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตสามารถน�ไป
จัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง

กจิกรรมนาวาฝ่าวกิฤตสามารถนำาไปจัดการเรยีนรู ้
ในชั้นเรียนได้หลากหลายรูปแบบ กิจกรรมทั้งหมดใช้เวลา
ประมาณ  3-4 คาบเรียน หรอื 150 นาที – 200 นาที ซึง่ระยะเวลา 
ทัง้หมดสามารถปรบัเปลีย่นให้เหมาะสมกบัระดบัการเรยีนรู้ 
ของนักเรียนและระยะเวลาที่มีสำาหรับการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ การนำากิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤตไปใช้ในช้ันเรียน 
อาจทำาได้ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบนี้จะเป็นการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการภายใต้ความร่วมมือของครูในแต่ละสาขาวิชา 
ที่จะต้องแบ่งและเรียงลำาดับกิจกรรมร่วมกันเพ่ือนำาไป 
วางแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาของตนเอง ซึง่อาจจะเริม่ 
จากการเรียนรู ้ในวิชาออกแบบและเทคโนโลยี โดยให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหา และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
และนวตักรรมท่ีเกดิขึน้ในช่วงวกิฤตนำา้ท่วม จากนัน้ให้นกัเรยีน 
เรียนรู ้หลักการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและสร้างแพ 
ในวิชาวิทยาศาสตร ์  จากการทำากิจกรรมการเรียนรู ้ 
แบบสบืเสาะ เพือ่ศกึษาเรือ่งแรงพยุง ศูนย์ถ่วงโมเมนต์ของแรง  
และสมดุล แล้วจึงเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการคำานวณ 
หาปรมิาตรของขวดพลาสติกทรงกระบอก และการหาปรมิาณ 
สิ่งของที่บรรทุกจากกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสืบเสาะท่ี 2  
ในลำาดับสุดท้าย นักเรียนจึงกลับมาเรียนวิชาออกแบบ
และเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดแบบร่าง 
เพื่อถ ่ายทอดความคิด ทำาการสร ้างและทดสอบแพ 
ตามความรู้ที่ได้รับจากวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่ 2 นี้ จะเป็นการจัด 
กจิกรรมโดยยดึวชิาใดวชิาหนึง่เป็นหลกั แล้วใช้กจิกรรมสะเตม็ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้นกัเรยีนได้มีประสบการณ์ในการบรูณาการ 
ความรู้จากวิชาอื่นๆ มาแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้และทักษะ 
ของวชิาตนเองเป็นแกน เช่น ในวชิาวทิยาศาสตร์ทีเ่น้นการเรยีนรู ้
ในเรื่อง แรงพยุง ศูนย์ถ่วง โมเมนต์ของแรง และสมดุล  
หรืออาจจะใช้ชั่วโมงเรียนของวิชาออกแบบและเทคโนโลยี 
ซึง่จะเน้นการเรียนรูใ้นเรือ่ง เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่กดิขึน้ 
ในช่วงวิกฤตนำ้าท่วม การวิเคราะห์ปัญหา การวาดแบบร่าง  
การสร้างและทดสอบแพ การจัดกิจกรรมรูปแบบน้ีจะเป็น 
การเรยีนรูผ่้านกระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมทีต่่อเนือ่งกนั 
ทั้งการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การทำากิจกรรมการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะ การวางแผน ร่างแบบ ทดสอบ/แข่งขัน และ
การนำาเสนอผลลัพธ์

รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนรู้โดยแบ่งชั่วโมงเรียน
       ตามรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบที่ 2 จัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียน
       ของวิชาใดวิชาหนึ่ง 

สำาหรบัการจดัการเรยีนรูใ้นรปูแบบที ่3 น้ัน การเรยีนรู้ 
ในแต่ละวิชาจะแยกออกจากกันอย่างอิสระ แต่อยู่ภายใต ้
หัวข้อเดียวกนั คอื การออกแบบและสร้างแพสำาหรบัยกสิง่ของ 
ในช่วงภาวะวิกฤตนำ้าท่วม ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบ 
การจัดกจิกรรม เช่น ในวชิาวทิยาศาสตร์ นกัเรยีนจะทำากจิกรรม 
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ แล้วประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องแรงพยุง  
ศูนย์ถ ่วง โมเมนต์ของแรง และสมดุล มาทำานายว่า  
แพในรูปทรงต่างๆ ที่มีการบรรทุกสิ่งของในรูปแบบต่างๆ  
ท่ีครูหรือนักเรียนกำาหนดขึ้น จะสามารถทรงตัวอยู ่ได ้
โดยไม่พลิกควำา่หรอืไม่ จากนัน้จึงทำาการทดสอบว่าเป็นไปตาม 
หลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ ในวชิาคณิตศาสตร์ก็จะเป็น 
การเรียนรู ้ ในการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
เพือ่หาปรมิาณสิง่ของทีแ่พสามารถบรรทกุได้ ครอูาจจะมโีจทย์ 
หรือสถานการณ์ปัญหาในช่วงท้ายการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียน
ได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู ้ในการคำานวณว่า แพที่ใช้
แรงพยุงจากขวดพลาสติกทรงกระบอกจำานวนต่างๆ ที่ครู 
หรือนักเรียนกำาหนดขึ้น จะสามารถบรรทุกดินนำ้ามันได้ 
กี่ก ้อนโดยไม่เปียกและจมนำ้า แล้วให้นักเรียนอภิปราย 
ร่วมกนัว่าผลการทดสอบสอดคล้องกบัผลการคำานวณหรอืไม่ 
สำาหรับในวิชาออกแบบและเทคโนโลยีจะเน้นเร่ืองการ
วิเคราะห์ปัญหา การวาดแบบร่างเพื่อถ่ายทอดความคิด  
การสร้างและการทดสอบแพ รวมถึงการเรียนรู้นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตนำ้าท่วม

เป็นการจดักจิกรรมเสรมิการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน เช่น 
การจัดกิจกรรมในรายวิชาเพิ่มเติม โครงงาน ชุมนุม ชมรม  
หรือค่ายวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมช่วงเวลา  
“ลดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู”้ ซึง่สามารถใช้กจิกรรมนาวาฝ่าวกิฤต 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ช่วงหลัง
เวลา 14.00 น.  

รูปแบบที่ 3 จัดการเรียนรู้โดยแยกแต่ละวิชา
       ออกจากกนัแต่อยูภ่ายใต้หัวข้อเดยีวกนั 

รูปแบบที่ 4 จัดการเรียนรู้นอกชั่วโมงเรียน 
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บทสรุป 

การจัดการเรยีนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศกึษาไม่ได้เป็น 
เรือ่งใหม่สำาหรบัครเูลย แต่เป็นเพยีงการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ 
ที่ เน ้นการแก ้ป ัญหาในชีวิตประจำาวันที่ เพิ่มเติมด ้วย 
กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม เพือ่ให้สถานการณ์ปัญหา 
และการเชื่อมโยงความรู ้ในการแก้ปัญหามีความชัดเจน  
ท้าทาย และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการฝึกทักษะ 
และความสามารถในการแก ้ป ัญหาและการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม ผู ้ที่ต้องการจะออกแบบกิจกรรมสะเต็ม 
จึงสามารถกำาหนดสถานการณ์ปัญหาได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
หรือจากนวัตกรรมต่างๆ ที่อยู่รอบตัว นอกจากน้ีการจัด 
กิจกรรมสะเต็มในชั้นเรียนก็ไม่จำาเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี 

หรือเครื่องมือที่ทันสมัยและซับซ้อนมาเป็นสื่อการเรียนรู้   
แต่อาจใช้วสัดแุละอุปกรณ์ท่ีหาได้ง่าย  ๆในท้องถิน่ เพราะจุดมุง่หมาย 
หลักของกิจกรรมสะเต็ม คือ การให้นักเรียนได้มีความสุข 
และสนกุควบคูก่บัการเรยีนรู ้ ได้เห็นถงึความสำาคญัในการเรยีน 
วิ ช าที่ เ กี่ ย วข ้ อ งกั บสะ เต็ ม เ พ่ื อนำ ามา ใช ้ แก ้ ป ัญหา 
ในการดำาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ท้ายที่สุดนี้  
ผู ้เขียนอยากขอเชิญชวนให้ผู ้อ่านท่ีเป็นครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาได้ลองนำาตัวอย่างกิจกรรมนาวาฝ่าวิกฤต 
ไปใช้กับนักเรียน โดยสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งผู้ท่ีสนใจสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรีท่ีเว็บไซต์สะเต็มศึกษาของ 
สสวท. ดังที่ได้กล่าวมาในช่วงต้นของบทความ 
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