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สะเต็มศึกษา: 
นวัตกรรมการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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STEM  คืออะไร

S:  วิทยาศาสตร 
(Science)  

T:  เทคโนโลยี 
(Technology)  

E:  วิศวกรรม 
(Engineering)  

M:  คณิตศาสตร 
(Mathematics)
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ทําไมตองสะเต็มศึกษา ?
• ประเทศไทยขาดกําลังคนดานสะเต็ม (STEM workforce) 

ที่สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

• นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนเรื่องไกลตัว

• ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

23-24/01/59
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องคประกอบของ  STEM

S:  การศึกษาเกี่ยวกับการ
ทํางานของธรรมชาติ 

สามารถตัดสินใจโดยใช
ขอมูลที่หลากหลาย และมี
ประจักษพยานตรวจสอบได

T:  ความเขาใจ และ
ความสามารถในการใชงาน 
จัดการ และเขาถึงวิธีหรือ

อุปกรณที่สรางขึ้นเพื่ออํานวย
ความสะดวก

E:  ทักษะในออกแบบและ
สรางเทคโนโลยีโดยประยุกต

ความรูวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี

ที่มีอยูอยางคุมคา

M: การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลข
และรูปแบบ เพื่อวิเคราะห ให

เหตุผล สรางอธิบายและ
ทํานายปรากฏการณ และ

ตัดสินใจ

23-24/01/59 23-24/01/59
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1. อัตราเร็วที่ต่ําสุดในรอบที่สองของรถแขงคันนีเ้กิดขึ้นในชวงใด อัตราเร็วที่สูงสุดในรอบ
ที่สองของรถแขงคันนี้เกิดขึ้นในชวงใดบาง

2. อัตราเร็วที่เพิ่มขึ้นของรถแขงระหวางกิโลเมตรที่ 2.6  และกิโลเมตรที่ 2.8 เปนเพราะ
เหตุใด

3. ระยะทางโดยประมาณจากจุดปลอยรถจนถึงจุดเริ่มตนของสวนที่เปนทางตรงยาวที่สุด
ของสนามแขงเปนระยะทางเทาไร เพราะเหตใุด

23-24/01/59

สนามแขงขันมีรูปรางอยางไร

23-24/01/59
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โลกในศตวรรษที่ 21

• ยุคแหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization)

• สังคมขอมูลขาวสาร  (Information Society ) 

• การขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ

• การแขงขันในดานเศรษฐกิจ

• ความตองการแรงงานที่มีความคิดสรางสรรค

23-24/01/59

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

Reading
Writing
Arithmetic

เปาหมายของการเรียนการสอน S T E M
• Science Literacy 

 ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา (หลัก กฎ และทฤษฎี) 
วิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส  เคมี  ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร)  
สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหวางสาระวิชา  และมีทักษะ
ในการปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร มีทักษะในการคิดที่เปนเหตุเปนผล  
สามารถคนหาความรูและแกปญหาอยางเปนระบบ  สามารถตัดสินใจ
โดยใชขอมูลที่หลากหลายและมีประจักษพยานที่ตรวจสอบได

23-24/01/59

เปาหมายของการเรียนการสอน S T E M

• Mathematics Literacy

ความสามารถในการวิเคราะห ใหเหตุผล และการประยุกต
แนวคิดทางคณิตศาสตร เพื่อสรางอธิบายและทํานายปรากฏการณ
ตางๆ ภายใตบริบทที่แตกตางกัน รวมถึงตระหนักถึงบทบาทของ
คณิตศาสตรและสามารถใชคณิตศาสตรชวยในการวินิจฉัยและการ
ตัดสินใจที่ดี

23-24/01/59
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เปาหมายของการเรียนการสอน S T E M
• Technology Literacy

 ความเขาใจ และความสามารถในการใชงาน จัดการ 
และเขาถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐที่สรางขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของมนุษย)

• Engineering Literacy

 ความเขาใจการพัฒนาหรือการไดมาของเทคโนโลยีโดย
การประยุกตความรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  และเทคโนโลยีที่มีอยู 
กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสรางเครื่องใชหรือ
วิธีการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

23-24/01/59 23-24/01/59 S M

T & E

สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ

ความรูใน 4 วิชาไดแก วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร 
และคณิตศาสตร  เนนการนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง 
รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม ที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินชีวิต และการทํางาน

23-24/01/59

สะเต็มกับปากกาลูกลื่นแบบกด

23-24/01/59
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สะเตม็กบัปากกาลูกลื�นแบบกด

 สงัเกตรูปร่างและการทํางานของปากกา

 ปากกาจะใช้งานได้เมื�อเกิดอะไรขึ �น

 สว่นประกอบชิ �นใดบ้างที�มีสว่นทําให้ปากกาใช้งานได้

 ใคร/บคุลากรอาชีพใดที�เกี�ยวข้องกับการผลิตสว่นประกอบที�ทําให้
ปากกาใช้งานได้

 ความรู้ที�ต้องใช้ในการผลิตสว่นประกอบที�ทําให้เกิดเสียง “คลิก”  คือ
อะไรบ้าง

23-24/01/59 *ที�มา:  Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology, 

Engineering, and Mathematics, p.38.

วิทยาศาสตร
(Science)

วิศวกรรมศาสตร 
(Engineering)

เทคโนโลยี 
(Technology)

คณิตศาสตร  
(Mathematics)

ตั้งคําถาม (เพื่อเขาใจ
ธรรมชาต)ิ

นิยามปญหา 
(เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) ตระหนักถึงบทบาทของ

เทคโนโลยีตอสังคม

ทําความเขาใจและพยายาม
แกปญหา

พัฒนาและใชโมเดล พัฒนาและใชโมเดล ใชคณิตศาสตรในการสราง
โมเดล

ออกแบบและลงมือ
ทําการคนควา วิจัย ทดลอง

ออกแบบและลงมือ
ทําการคนควา วิจัย ทดลอง เรียนรูวิธีการใชงาน

เทคโนโลยีใหมๆ

ใชเครื่องมือที่เหมาะสมใน
การแกปญหา

วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูล ใหความสําคัญกับความแมนยํา

ใชคณิตฯ ชวยในการ
คํานวณ ใชคณิตฯ ชวยในการคํานวณ เขาใจบทบาทของ

เทคโนโลยีในการพัฒนา
ดานวิทยฯ และวิศวกรรม

ใชตัวเลขในการใหความหมายหรือ
เหตุผล

สรางคําอธิบาย ออกแบบวิธีแกปญหา
พยายามหาวิธีการและใชโครงงาน

ในการแกปญหา

ใชหลักฐานในการยืนยัน
แนวคิด ใชหลักฐานในการยืนยันแนวคิด

ตัดสินใจเลือกใชเทคโนโลยี
โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สรางขอโตแยงและสามารถวิพากษ
การใหเหตุผลของผูอื่น

ประเมินและสื่อสารแนวคิด ประเมินและสื่อสารแนวคิด มองหาและนําเสนอระเบียบวิธี
ในการเหตุผล

23-24/01/59

พักยก 15 นาที ครับ

23-24/01/59

การออกแบบเชิงวิศวกรรม vs.       กระบวนการทางเทคโนโลยี

• การกําหนดปญหา

• การรวบรวมขอมูล

• การเลือกวิธีออกแบบ และ
ปฏิบัติการ

• การทดสอบ

• การปรับปรุงแกไข

• การประเมินผล

ที่มา: สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
        ขั้นพ้ืนฐาน (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระ
        การเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพ, หนา 23 

23-24/01/59
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การออกแบบเชิงวิศวกรรม น้ําทิ้งจากการผลิตยางกอใหเกิด
ปญหาสังคมและสุขภาพ: 

หาวิธีกําจัดหรือใหประโยชน

• ศึกษาคุณสมบัติของ
สารประกอบในน้ําทิ้ง
• คนควาแนวทางการใช
ประโยชนจากสารในน้ํา
ทิ้ง
• ศึกษาสัดสวน ปริมาณ
ของสารที่พอดีในการผลิต
เสนใย

• วางแผนการพัฒนาเสนใยที่ได
จากน้ําทิ้งมาใชงานแทนพลาสติก
• พัฒนาเสนใยที่ไดเพื่อใชงาน
แทนพลาสติก

• ทดสอบเสนใยทีไ่ดเปรียบ
เทียบกับพลาสติก

• เขียนรายงานและ
นําเสนอผลงาน

23-24/01/59

นักเรียนไดเรียนเนื้อหา
และฝกทักษะของแตละ
วิชาของสะเต็มแยกกัน

Disciplinary
บูรณาการภายในวิชา

นักเรียนไดเรียนเนื้อหาและฝก
ทักษะของแตละวิชาของ
สะเต็มแยกกันผานหัวขอหลัก 
(theme) โดยการอางอิงถึง
หัวขอหลักในการสอนทําให
นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางเนื้อหาวิชากับ
หัวขอหลัก

Multidisciplinary
บูรณาการพหุวิทยาการ

นักเรียนเรียนเนื้อหาและฝก
ทักษะที่มีความสอดคลอง
กันของวิชาท่ีเก่ียวของ
รวมกันผานกิจกรรม ชวยให
นักเรียนไดเห็นความ
สอดคลองและสัมพันธกัน
ของวิชาเหลานั้น

Interdisciplinary
บูรณาการสหวิทยาการ

นอกจากการเรียนรูเนื้อหา
และฝกทักษะของท้ัง 4 วิชา
แลว นักเรียนไดประยุกต
ความรูและทักษะเหลานั้น
ในการแกปญหาในชีวิตจริง 
และสรางประสบการณการ
เรียนรูของตัวเอง

Transdisciplinary
บูรณาการขามวิชา

Reference: Vasquez, Jo A. (2013). Presentation to IPST Staffs. Bangkok. Thailand.
23-24/01/59

Multidisciplinary:  กระติบขาว

23-24/01/59

แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง การถายโอนความรอน

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]          จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
..............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง รูปทรงและปริมาตร

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูการออกแบบและเทคโนโลยี (T&E)

เรื่อง การสานวัสดุกับพลังงานความรอน

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
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Interdisciplinary:  กระติบขาว
• วิทยาศาสตร – เรียนเรื่องการถายโอนความรอน

• คณิตศาสตร – เรียนเรื่องการหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ 

• วิทยาศาสตร – นักเรียนทําการทดลองเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเก็บ
                   ความรอนของกระติบขาว  (ทดลองและเก็บขอมูล)

• คณิตศาสตร – นําขอมูลจากการทดลองไปสรางกราฟและตีความ
                   ผลการทดลอง

• เทคโนโลย ี  – ทดลองออกแบบและสรางลายสานที่เก็บความรอนไดนาน 

• วิศวกรรม   – ออกแบบรูปทรงของกระติบที่เก็บความรอนไดนาน

23-24/01/59

Transdisciplinary:  กระติบขาว
ปญหา

ปจจุบันในรานอาหารอีสานหรือเหนือมักมีการใชกระติบขาว
เปนภาชนะใสขาวเหนียว  และมักมีการบรรจุขาวในถุงพลาสติกกอน
บรรจุลงในกระติบขาวเพื่อปองกันขาวเหนียวติดคางที่กระติบ มีผลใหทํา
ความสะอาดยาก  รัฐบาลตองการลดปริมาณถุงพลาสติกที่ตองใชในการ
บรรจุขาวเหนียว  และตองการออกแบบกระติบขาวหรือหาวิธีการ
พัฒนากระติบขาวที่มีคุณสมบัติลดการติดของขาวเหนียวเพื่อลดการ
ใชถุงพลาสติกดังกลาว

23-24/01/59

23-24/01/59

Unidiscipline

Interdiscipline Transdiscipline

Multidiscipline

23-24/01/59
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23-24/01/59

กิจกรรมสะเต็มศึกษา
ลูกยางนา

23-24/01/59

การตกของวัตถุ

• ปลอยวัตถุแข็ง 2 ชนิด เชน ปากกา ไมบรรทัด จากที่สูงเทากัน 
ระยะเวลาในการตกของวัตถุทั้งสองเทากันหรือไม อยางไร

23-24/01/59

การตกของวัตถุ

• ปลอยกระดาษ 2 แผน แผนหนึ่งขยําเปนกอน แผนหนึ่งปลอย
ขนานกับแนวระดับ ระยะเวลาการตกของแผนกระดาษทั้งสอง
เทากันหรือไม อยางไร

23-24/01/59
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ลูกยาง

23-24/01/59

ลูกยาง
- ชื่อวทิยาศาสตร Dipterocapus alatus
- ยางนา เปนเสมือนพญาไมแหงเอเชียอาคเนย อาจมีความสูงถึง 50 เมตร และ

มีเสนรอบวงที่ระดับอกถึง 7 เมตรเศษ
- ในประเทศไทยพบอยูทั่วไป ซึ่งยืนยันไดจากชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอที่มีคําวา 

“ยาง” อยูในทุกภาคของประเทศ
- ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ผลแกเดือนมีนาคม-กุมภาพันธ
- ผลของไมยางเรียกวา ลูกยาง มีปกหาปก อาศัยลมชวยพาไปตกไกลจากตนแม 

เพ่ือหาชองวางในปาที่เหมาะสมแกการเจริญเติบโต
- ปกยาวสองปกจะยาวไมเทากัน และเฉียงกันเล็กนอย ทําใหเวลาปลิวตกลงมา 

มันจะหมุนควงสวานแบบใบพัดเฮลิคอปเตอร ปกของลูกยางจึงชวยใหลูกยาง
ปลิวไปไดไกลขึ้น 

รวบรวมโดย นายสมชัย เบญจชย เจาหนาที่บริหารงานปาไม 7 กลุมงานวิชาการ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สํานักงานปาไมเขต
เชียงใหม-เดิม) ตุลาคม 2550

23-24/01/59

กิจกรรม mini-Helicopter
• สราง helicopter กระดาษจากแบบรางที่แจกให

23-24/01/59

กิจกรรม mini-Helicopter

 ลูกยางตกอยางไร -- ลักษณะการตก  ทิศทาง  อัตราเร็ว
 ถาคว่ําลูกยางลง แลวปลอย จะเกิดอะไรขึ้น
 ทําอยางไรใหลูกยางหมุนในทิศทางตรงกันขาม

 กําหนดจุดเปาหมายบนพื้น แลวหาวิธีปลอยลูกยางเพื่อใหตก
ใกลเคียงเปาหมายมากท่ีสุด 

 ลองจับเวลาในการตกของลูกยาง

 ถาติดลวดหนีบกระดาษไวที่ปลาย
แลวปลอยลูกยาง จะเกิดอะไรขึ้น

23-24/01/59
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23-24/01/59

พักยก 15 นาที ครับ

เฮลิคอปเตอรกระดาษ ทํางานอยางไร

23-24/01/59

23-24/01/59 23-24/01/59
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กิจกรรม mini-Helicopter

 ปจจัยอะไรที่มีผลตอการตกของเฮลิคอปเตอรบาง

 ระบุตัวแปรตน  ตัวแปรตาม  และตัวแปรควบคุม

 ออกแบบและทําการทดลองโดยบันทึกขอมูล

23-24/01/59

ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการหมุน
และการตกของลูกยางกระดาษจําลอง

- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h

การนําเสนอ 1

23-24/01/59

- สมมติฐานคืออะไร

- ตัวแปรตนคืออะไร

- ตัวแปรตามคืออะไร

- ตัวแปรควบคุมคืออะไร

- ทดสอบสมมุติฐานอยางไร

- ผลการทดลองเปนอยางไร

การนําเสนอ 2

23-24/01/59

ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการหมุน
และการตกของลูกยางกระดาษจําลอง

ขนาดของปก
- สมมติฐานคืออะไร

-     ลูกยางปกกวาง ใชเวลาในการตก
      นอยกวาลูกยางปกแคบ

- ตัวแปรตนคืออะไร
- ขนาดของปกลูกยาง

- ตัวแปรตามคืออะไร
- เวลาที่ใชในการตกของลูกยาง

- ทดสอบสมมุติฐานอยางไร
- ปลอยลูกยางที่มีลักษณะเหมือนกันทุก

ประการ ยกเวนปกที่มีขนาดไมเทากัน 
เพื่อจับเวลาที่ใชในการตกของลูกยาง

การนําเสนอ 2

23-24/01/59

ปจจัยอะไรบางที่มีผลตอการหมุน
และการตกของลูกยางกระดาษจําลอง
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สรางยานสํารวจ
สถานการณ:

ทีมนักวิทยาศาสตรและวิศวกรตองออกแบบยานหุนยนตสํารวจที่
จะตองสงจากยานอวกาศลงไปสํารวจภูมิประเทศและภูมิอากาศของ Zaza  
ซึ่งมีความหนาแนนของบรรยากาศสูง เนื่องจากบรรยากาศของ Zaza  ทําให
ทีมไมสามารถสงนักบินอวกาศไปกับยานไดจึงตองใชระบบคอมพิวเตอร
ควบคุมการทํางานของยาน ทีมจึงตองออกแบบยานที่รอนลงสูพื้นในเวลาที่
ไมชาหรือเร็วจนเกินไป และตองไปปลอยจากสูงเกินไป เพื่อปองกันความ
เสียหายของระบบคอมพิวเตอรในยาน นอกจากนี้ ทีมยังตองการความ
แมนยําในการรอนลงของยาน

ทีมพบวา ระยะที่ปลอยยานที่ดีที่สุดคือที่ความสูง 2 เมตรจากพื้นดิน 
แตเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ ในระวาง 2-3 วินาที 

23-24/01/59

เกณฑการใหคะแนน

เงื่อนไข 5 คะแนน 3 คะแนน 0 คะแนน

ตกภายในเวลา
ที่กําหนด

2-3 วินาที ± 1 วินาที
± มากกวา 
1 วินาที

ความแมนยํา ลงสูเปาหมาย
ภายในกรอบ

ที่ 2
นอกกรอบ

เงื่อนไข:
ใชคลิปหรือเข็มหมุดรวมกันไมเกิน 2 ชิ้น

Bonus:
กระดาษเหลือ ชิ้นละ 3 คะแนน

23-24/01/59

23-24/01/59 23-24/01/59
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กิจกรรม ลูกยางกระดาษ

• แนะนําปญหาลูกยาง
กระดาษ(ปญหา  โจทย 
เงื่อนไข)

• ทํากิจกรรม inquiry เรื่อง 
แรงและการเคลื่อนที่

• อภิปรายเรื่องการเคลื่อนที่
ในแนวราบและแนวด่ิง

ชั่วโมงที่  1

• เรียนเร่ือง มวลและ
น้ําหนัก

• ทํากิจกรรม inquiry 
เรื่อง แรงตานอากาศ

ชั่วโมงที่  2
• การออกแบบและทํา

การทดลองเพื่อหา
ปจจัยในการตกของลูก
ยางกระดาษ

ชั่วโมงที่  3

• ทํากิจกรรม ลูก
ยางกระดาษ  
โดยครูนําเสนอ
วัสดุทั้งหมด
และบอกกติกา

• นักเรียน
ออกแบบ
ชิ้นงาน  วาด
แบบ และ
นําเสนอแนวคิด

• นักเรียนสราง
ชิ้นงานตาม
แบบที่สรางไว
และทดสอบ

ชั่วโมงที่  4-5หนวยการเรียน ลูกยางกระดาษ  สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร • สรางแผนภูมิและกราฟจากขอมูลการ
ทดลองหาปจจัยในการตกของลูกยาง

หนวยการเรียน กราฟและแผนภูม ิ
แผนการเรียนรู 2

• มุมและเรขาคณิต

หนวยการเรียน กราฟและแผนภูมิ 
แผนการเรียนรู 1

การสะทอนคิดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
จากการทํากิจกรรมสะเต็มศึกษาตาง ๆ 

• บทบาทของครูในกิจกรรมสะเต็มศึกษา

• การประเมินผลการเรียนรูในกิจกรรมสะเต็มศึกษา

• หัวขอ/ เน้ือหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีที่
นักเรียนตองรูกอนหนากิจกรรมนี้ คืออะไร

• หัวขอ/ เน้ือหาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
เทคโนโลยีที่จะสอนหลังจากกิจกรรมน้ี คืออะไร

23-24/01/59

แผนการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เรื่อง การถายโอนความรอน

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]          จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
..............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
เรื่อง รูปทรงและปริมาตร

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบวนซํ้า

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

แผนการจัดการเรียนรูการออกแบบและเทคโนโลยี (T&E)

เรื่อง การสานวัสดุกับพลังงานความรอน

ระดับชั้น [มัธยมศึกษาปที่ 3]         จํานวน [1]  ชั่วโมง
สาระสําคัญ

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

แนวทางการใชกิจกรรมสะเต็มในช้ันเรียน

จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวของในคาบเรียน

จัดกิจกรรมไวในรายวิชาเลือกเสรี

จัดกิจกรรมไวในกลุมกิจกรรมนอกชั้นเรียน

23-24/01/59
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สะเต็มศึกษากับ
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”

• กิจกรรม ใชเวลา 3-4 ชั่วโมง

• ใชความรูที่เรียนในชั้นเรียนเพื่อแกปญหา
หรือสรางชิ้นงานตามกิจกรรม

23-24/01/59

ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู

23-24/01/59

แนวทางการพัฒนากิจกรรมสะเต็มของ สสวท.
วิเคราะหตัวชี้วัดของทุกวิชาใน

ระดับชั้นเดียวกัน

สังเคราะหตัวชี้วัด และเลือกหัวขอหลัก 
(theme) ของกิจกรรมการเรียนรู

กําหนดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนได
ประยุกตความรู และทักษะ

เพิ่มประสบการณการเรียนรูใหนักเรียนได
คนหา ความรู และฝกฝนทักษะเพิ่ม

23-24/01/59

การประเมินผลในสะเตม็

การประเมินความรู

Interdisciplinary 
assessment

การประเมินการ
ประยุกตความรูเพื่อ

สรางชิ้นงาน

PBL assessment

23-24/01/59
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• วิธีการวัดประเมินผลที่ใชปกติในแตละวิชา
• ใชในการวัดประเมินดานเนื้อหา  ทักษะ และเจต

คติตามวัตถุประสงคการเรียนรู

การประเมินความรู
Interdisciplinary 

assessment

การประเมินการ
ประยุกตความรูเพื่อ

สรางชิ้นงาน

PBL assessment

23-24/01/59

การประเมินผลในสะเตม็

• วิธีการวัดประเมินผลที่ใชปกติในแตละวิชา
• ใชในการวัดประเมินดานเนื้อหา  ทักษะ และเจต

คติตามวัตถุประสงคการเรียนรู

การประเมินความรู
Interdisciplinary 

assessment

• เนนการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment)

• ประเมินความสามารถในการประยุกตความรู 
และทักษะในสถานการณจริง

• เนนทั้งการวัดและประเมินผลดานความรู 
(performance assessment) และการวัดและ
ประเมินผลภาคปฏิบัต(ิpractical assessment)

การประเมินการประยุกต
ความรูเพื่อสรางชิ้นงาน

Project assessment

23-24/01/59

การประเมินผลในสะเตม็

ออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

• เขียนแผนผังแสดงแนวคิด เน้ือหา หรือทักษะ S  T  E  M 
ที่จะสอนในกิจกรรม

• กําหนดจํานวนช่ัวโมงท่ีตองการใชในการจัดการเรียนรู

• เรียนจุดประสงคการเรียนรู

• สถานการณ และเงื่อนไขในกิจกรรม

• กระบวนการจัดการเรียนรูอยางยอๆ

• แนวทางการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

23-24/01/59 23-24/01/59

Assimilation Adaptation

AcquisitionApplication

A B

C D

K
n
o
w

le
d
g
e
 T

a
xo

n
o
m

y

Application Model

Evaluation

Synthesis

Analysis

Application

Comprehension

Knowledge/
Awareness/
Recollection

Uni-
discipline

Multi-
discipline

Inter-
discipline

Trans-
discipline

# of unknowns/degree of challenges
# of uncertainties/degree of uncertainties
Real world resemblance (in form)
Degree of student involvement
Degree of teacher non-involvement

‘Rigor’

‘Relevance’
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