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1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

1.1 ความเป็นมา

 “STEM” เป็นคำ�ที่มูลนิธิวิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติ สหรัฐอเมริก� (National Science Foundation 

: NSF) กำ�หนดเปน็โปรแกรมก�รศกึษ�ของมลูนธิทิีม่คีว�มสมัพนัธ์เชือ่มโยง บรูณ�ก�รกบัวชิ�วทิย�ศ�สตร ์

(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศ�สตร์ (Engineering) และคณิตศ�สตร์ (Mathematics) 

เข้�ด้วยกันในก�รจัดก�รเรียนรู้ ซึ่งมห�วิทย�ลัยค�ร์เนกีเมลลอน (2008) ได้กล่�วถึงก�รจัดก�รเรียนรู้

แบบสะเตม็ศกึษ�ว�่ แตล่ะกจิกรรมก�รเรยีนรูจ้ะมกี�รบรูณ�ก�รอย�่งนอ้ย 2 วชิ� ของ STEM ก�รจดัก�ร

เรียนรู้ส�ม�รถทำ�ได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และอ�จจะบูรณ�ก�รวิช�ศิลปะและภ�ษ�รวมด้วย

 คำ�ถ�มที่สำ�คัญในก�รทำ�กิจกรรมสะเต็มศึกษ� คือ 

 1. หลกัก�รทีส่ำ�คญัในส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร ์คณติศ�สตร ์วศิวกรรมศ�สตร ์และเทคโนโลยี

 2. คว�มคิดสร้�งสรรค์ (creativity) ของกิจกรรม

 3. ก�รประเมินผลง�น

 4. แนวท�งก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

1.2 หลักการของสะเต็มศึกษา

 ก�รจัดก�รเรียนรู้ต�มแนว STEM เป็นก�รจัดก�รเรียนรู้ที่บูรณ�ก�รวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี  

วิศวกรรมศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์เข้�ด้วยกัน เน้นก�รแก้ปัญห�โดยใช้กระบวนก�รท�งวิทย�ศ�สตร์  

และแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่� ในชีวิตจริงเร�ต้องประยุกต์องค์คว�มรู้และทักษะม�ใช้ในก�รแก้ปัญห�ทั้งใน

ก�รดำ�รงชีวิต ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนในก�รประกอบอ�ชีพ ก�ร

ทำ�ง�นแต่ละง�นไม่ได้ใช้คว�มรู้และทักษะเพียงทักษะเดียว ดังนั้นก�รจัดก�รเรียนรู้จึงควรจัดกิจกรรม 

ก�รเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยบูรณ�ก�รส�ระก�รเรียนรู้ท่ีสำ�คัญเข้�ด้วยกัน นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถบูรณ�ก�ร

ส�ระก�รเรียนรู้อื่นๆ ได้ หลักก�รจัดก�รเรียนรู้ที่ควรทร�บมีดังนี้

 1. ก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�เน้นก�รบูรณ�ก�ร วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ

คณิตศ�สตร์ เพื่อให้ผู้เขียนส�ม�รถประยุกต์ใช้องค์คว�มรู้และทักษะในก�รทำ�ง�นและก�รดำ�รงชีวิต

 2. เน้นก�รแก้ปัญห�โดยใช้วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ (scientific method) กระบวนก�รท�ง

คณติศ�สตร ์(mathematics process) กระบวนก�รออกแบบเชงิวศิวกรรม และก�รใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ะชว่ย

ให้กระบวนก�รแก้ปัญห�สำ�เร็จและมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น
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 3. เป็นก�รพัฒน�ผู้เรียนด้�นทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ กระบวนก�รก�รแก้ปัญห� คว�มคิด

สร�้งสรรค ์ทกัษะก�รทำ�ง�นรว่มกันเปน็ทมี และทกัษะในก�รสือ่ส�ร ซึง่เปน็ก�รพฒัน�ผูเ้รยีนทีส่อดคลอ้ง

กับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 4. กระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้ที่คณะกรรมก�รศึกษ�รัฐแมริแลนด์ (The Maryland State 

Board of Education) สหรัฐอเมริก� กำ�หนดม�ตรฐ�นก�รจัดก�รเรียนรู้ STEM ที่สอดคล้องกับทักษะ

แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้

  1) มคีว�มรู้คว�มเข�้ใจในเนือ้ห�ส�ระ (literacy) ท้ังวทิย�ศ�สตร ์เทคโนโลยี วศิวกรรมศ�สตร ์

และคณิตศ�สตร์

  2) ก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศ�สตร์ และคณิตศ�สตร์ 

อย่�งสร้�งสรรค์เพื่อแก้ปัญห�หรือห�คำ�ตอบ

  3) ก�รใชเ้หตผุลและก�รโตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นในระหว�่งก�รทำ�กจิกรรมและกระบวนก�ร

แก้ปัญห�

  4) ใช้กระบวนก�รสืบเส�ะห�คว�มรู้

  5) ก�รทำ�ง�นร่วมกันเป็นทีม (collaboration) 

  6) ก�รใช้เทคโนโลยี

  7) ก�รแปลคว�มหม�ยขอ้มูลทีไ่ด้จ�กก�รทำ�กจิกรรมก�รเรยีนรู ้และมคีว�มส�ม�รถในก�ร

สื่อส�ร (communication) (The Maryland State Board of Educeation, 2012 อ้�งอิงใน สสวท. 

ม�ตรฐ�นสะเต็มศึกษ�)

 นอกจ�กนี้สภ�วิจัยแห่งช�ติ (National Research Council : NRC) สหรัฐอเมริก� ได้กำ�หนด

ม�ตรฐ�นก�รจดัก�รศกึษ�วทิย�ศ�สตร ์(Next Generation Science Standards : NGSS) ประกอบดว้ย

  1) ก�รตั้งคำ�ถ�มและก�รระบุปัญห�

  2) ก�รสร้�งและก�รใช้รูปแบบ

  3) ก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รสำ�รวจตรวจสอบ

  4) ก�รวิเคร�ะห์และแปลผลข้อมูล

  5) ก�รใช้คณิตศ�สตร์และคิดคำ�นวณ

  6) ก�รสร้�งคำ�อธิบ�ยและก�รออกแบบวิธีก�รแก้ปัญห�

  7) ก�รใช้เหตุผลและโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�น

  8) ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลก�รประเมินข้อมูลและก�รสื่อส�รข้อมูล (NGSS, 2013 อ้�งอิงใน 

สสวท. ม�ตรฐ�นสะเต็มศึกษ�)



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3

1.3 แนวทางในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 ผลก�รประชุมคณะกรรมก�รสะเต็มศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร (27 พฤษภ�คม 2559) กำ�หนด

ขั้นตอนของกิจกรรมก�รเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ในรูปแบบของสะเต็มศึกษ� ดังนี้

  ขั้นที่ 1 ระบุปัญห�ในชีวิตจริง / นวัตกรรมที่ต้องก�รพัฒน�

  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

  ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีแก้ปัญห� (science, math and technology)

  ขั้นที่ 4 ว�งแผนและดำ�เนินก�รแก้ปัญห� (engineering)

  ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (engineering)

  ขั้นที่ 6 นำ�เสนอวิธีก�รแก้ปัญห� ผลก�รแก้ปัญห� หรือผลก�รพัฒน�นวัตกรรม

 “กิจกรรมสะเต็มศึกษ�” ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 – ม.6 กำ�หนดให้นักเรียนทำ�กิจกรรม 

สะเต็มศึกษ� ภ�คเรียนละ 1 กิจกรรม โดยปรับกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ให้มีองค์ประกอบท้ัง 6 ข้ันตอน

1.4 ครูจะจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างไร

 ในก�รจัดก�รเรียนรู้สะเต็มศึกษ�ควรดำ�เนินก�รดังนี้

 1. เริ่มต้นจ�กก�รกำ�หนดปัญห�ที่จะศึกษ�ค้นคว้� / นวัตกรรมที่ต้องก�รพัฒน�

 2. เน้นก�รบูรณ�ก�รวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์เป็นหลักที่สำ�คัญเชื่อมโยงก�รเรียนรู้ 

สู่เทคโนโลยีและวิศวกรรม

 3. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

 4. เขียนผงัคว�มคิดเพ่ือใหเ้หน็คว�มเช่ือมโยงระหว�่งปญัห�ทีต่อ้งก�รศกึษ�คน้คว�้ / นวตักรรม

ที่ต้องก�รพัฒน�กับวิทย�ศ�สตร์ คณิตศ�สตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM)
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 5. ระดมสมองเพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญห�และว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม

 6. ดำ�เนินก�รต�มแผน มีก�รตั้งปัญห� ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�น ก�รอภิปร�ย ก�รตั้ง

คำ�ถ�ม ก�รโต้ตอบระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม ก�รประเมินและปรับปรุงผลง�น และสรุปองค์คว�มรู้ให้ครบ

ทั้ง 4 ด้�น (STEM) 

 7. สรุปผลก�รดำ�เนินง�น

 8. นำ�เสนอด้วยเทคโนโลยีด้�นคอมพิวเตอร์ แบบจำ�ลอง หรือแผนผัง

 ก�รจัดห้องเรียนให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้แบบ STEM

 1. ห้องเรียนต้องมีพื้นที่เพียงพอสำ�หรับจัดกิจกรรมกลุ่ม

 2. มีตัวอย่�งหรือรูปที่เกี่ยวกับก�รเรียนก�รสอนแบบ STEM

 3. ด�้นวทิย�ศ�สตร ์ตอ้งมมีมุทีเ่ตรยีมวสัดอุปุกรณ ์ส�รเคม ีตวัอย�่งรปูภ�พ และหนังสอืสำ�หรบั

สืบค้นข้อมูลไว้ให้นักเรียนทำ�กิจกรรม 

 4. ด้�นคณิตศ�สตร์ ต้องมีมุมที่มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ท�งคณิตศ�สตร์ ตัวอย่�งรูปภ�พ และหนังสือ

สำ�หรับสืบค้นข้อมูล 

ด้�นวิศวกรรมก�รออกแบบกิจกรรม

หรือชิ้นง�นและก�รเลือกใช้วัสดุ

คว�มด้�นหลักก�ร

ท�งวิทย�ศ�สตร์

เชื่อมโยงกับก�รใช้

เทคโนโลยีทั้งแบบพื้นฐ�น

และระดับที่ซับซ้อนขึ้น

คว�มรู้ด้�นหลักก�ร

ท�งคณิตศ�สตร์

ปัญห�ที่ต้องก�รศึกษ� 

ค้นคว้�ห�คำ�ตอบ / นวัตกรรม

ที่ต้องก�รพัฒน�
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 5. ด้�นก�รออกแบบ ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ กระด�ษ ตัวอย่�งคว�มคิด

สร้�งสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้

 6. ด้�นเทคโนโลยี ต้องจัดเตรียมกล้องถ่�ยรูปดิจิทัล คอมพิวเตอร์ เครื่องฉ�ยภ�พ จอภ�พ 

กระด�ษโปสเตอร์ และสี

 7. ก�รสื่อส�ร ต้องมีก�รสื่อส�รระหว่�งนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน และก�รสื่อส�รระหว่�งครู

กับนักเรียนตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสมบูรณ์

 8. ก�รจัดก�รเรียนรู้ต้องมีทั้งขั้นนำ� ขั้นกิจกรรม และขั้นสรุป เช่นเดียวกับก�รว�งแผน 

ก�รจัดก�รเรียนรู้วิธีก�รอื่นๆ

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 1.2 ม.3/1 - เมื่อมองเซลล์ผ่�นกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยเล็กๆ พันกันอยู่ในนิวเคลียส 

เมื่อเกิดก�รแบ่งเซลล์ เส้นใยเหล่�นี้จะขดสั้นเข้�จนมีลักษณะเป็นท่อนสั้น 

เรียกว่� โครโมโซม

- โครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอและโปรตีน

- ยีนหรือหน่วยพันธุกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่บนดีเอ็นเอ

ว 1.2 ม.3/2 - เซลล์หรือสิง่มีชวีติมสี�รพันธกุรรมหรอืดเีอน็เอทีค่วบคุมลักษณะของก�รแสดงออก

- ลักษณะท�งพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนจ�กพ่อและแม่ส�ม�รถถ่�ยทอดสู่ลูกผ่�น

ท�งเซลล์สืบพันธุ์และก�รปฏิสนธิ

ว 1.2 ม.3/3 - โรคท�ลัสซีเมีย ต�บอดสี เป็นโรคท�งพันธุกรรมที่เกิดจ�กคว�มผิดปกติของยีน

- กลุม่อ�ก�รด�วน์เป็นคว�มผดิปกตขิองร่�งก�ย ซึง่เกดิจ�กก�รทีม่จีำ�นวนโครโมโซม

เกินม�

- คว�มรู้เกี่ยวกับโรคท�งพันธุกรรมส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รป้องกันโรค ดูแลผู้ป่วย 

และว�งแผนครอบครัว
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 1.2 ม.3/4 คว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พทีท่ำ�ใหส้ิง่มีชวิีตอยูอ่ย�่งสมดุลขึน้อยูก่บัคว�มหล�กหล�ย

ของระบบนเิวศ คว�มหล�กหล�ยของชนดิสิง่มชีวีติ และคว�มหล�กหล�ยท�งพนัธกุรรม

ว 1.2 ม.3/5 - ก�รตัดไม้ทำ�ล�ยป่�เป็นส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยท�ง

ชีวภ�พ ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รดำ�รงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม

- ก�รใช้ส�รเคมีในก�รกำ�จดัศตัรพูชืและสัตว์ส่งผลกระทบต่อสิง่มีชวีติท้ังมนุษย์ สตัว์ 

และพชื ทำ�ให้เกดิก�รเปลีย่นแปลงคว�มหล�กหล�ยท�งชวีภ�พและส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม

ว 1.2 ม.3/6 ผลของเทคโนโลยีชีวภ�พ มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งด้�นก�รแพทย์ ก�รเกษตร และ

อุตส�หกรรม

ว 2.1 ม.3/1 ระบบนิเวศในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วยองค์ประกอบท�งก�ยภ�พและองค์ประกอบ

ท�งชีวภ�พเฉพ�ะถิ่น ซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

ว 2.1 ม.3/2 สิ่งมีชีวิตมีคว�มเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยมีก�รถ่�ยทอดพลังง�นในรูปของโซ่อ�ห�ร

และส�ยใยอ�ห�ร

ว 2.1 ม.3/3 - นำ้�และค�ร์บอนเป็นองค์ประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
- นำ้�และค�ร์บอนจะมีก�รหมุนเวียนเป็นวัฏจักรในระบบนิเวศ ทำ�ให้สิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้

ว 2.1 ม.3/4 อัตร�ก�รเกิด อัตร�ก�รต�ย อัตร�ก�รอพยพเข้� และอัตร�ก�รอพยพออกของ        

สิ่งมีชีวิตมีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงขน�ดของประช�กรในระบบนิเวศ

ว 2.2 ม.3/1 - สภ�พปัญห�สิง่แวดล้อมและทรพัย�กรธรรมช�ตใินท้องถิน่เกดิจ�กก�รกระทำ�ของ
ธรรมช�ติและมนุษย์

- ปัญห�สิง่แวดล้อมและทรัพย�กรธรรมช�ตทิีเ่กดิขึน้ควรมแีนวท�งในก�รดแูลรกัษ�
และป้องกัน

ว 2.2 ม.3/2 - ระบบนิเวศจะสมดุลได้จะต้องมีก�รควบคุมจำ�นวนผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้สล�ย            
ส�รอินทรีย์ให้มีปริม�ณ สัดส่วน และก�รกระจ�ยที่เหม�ะสม

- ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติอย่�งยั่งยืนและก�รดูแลรักษ�สภ�พแวดล้อมเป็นก�ร
รักษ�สมดุลของระบบนิเวศ
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 2.2 ม.3/3 ก�รนำ�ทรัพย�กรธรรมช�ติม�ใช้อย่�งคุ้มค่�ด้วยก�รใช้ซ้ำ� นำ�กลับม�ใช้ใหม่ ลดก�รใช้

ผลติภัณฑ ์ใชผ้ลติภณัฑช์นดิเดมิ ซอ่มแซมสิง่ของเครือ่งใชเ้ป็นวิธีก�รใชท้รพัย�กรธรรมช�ติ

อย่�งยั่งยืน

ว 2.2 ม.3/4 ก�รใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติควรคำ�นึงถึงปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐ�นของ   

ท�งส�ยกล�งและคว�มไม่ประม�ท โดยคำ�นึงถึงคว�มพอประม�ณ คว�มมีเหตุผล 

และก�รเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับผลกระทบและก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ว 2.2 ม.3/5 - ปัญห�สิ่งแวดล้อมอ�จเกิดจ�กมลพิษท�งนำ้� มลพิษท�งเสียง มลพิษท�งอ�ก�ศ 
มลพิษท�งดิน

- แนวท�งก�รแก้ปัญห�มีหล�ยวิธีเร่ิมจ�กศึกษ�แหล่งที่ม�ของปัญห� เส�ะห� 
กระบวนก�รในก�รแก้ปัญห� และทกุคนมีส่วนร่วมในก�รปฏบิติัเพ่ือแก้ปัญห�น้ัน

ว 2.2 ม.3/6 ก�รดแูลและอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ใหย่ั้งยืนควรไดร้บัคว�มรว่มมือจ�กทกุฝ�่ย 

และต้องเป็นคว�มรับผิดชอบของทุกคน

ว 4.1 ม.3/1 วตัถเุคลือ่นทีด้่วยคว�มเรว็ท่ีเปลีย่นแปลงเป็นก�รเคลือ่นทีด่ว้ยคว�มเรง่ เมือ่แรงลพัธ์

มีค่�ไม่เท่�กับศูนย์กระทำ�ต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยคว�มเร่ง ซึ่งมีทิศท�งเดียวกับ

แรงลัพธ์

ว 4.1 ม.3/2 - ทกุแรงกริิย�จะมแีรงปฏกิิรยิ�โต้ตอบด้วยขน�ดของแรงเท่�กนัแต่มทีศิท�งตรงข้�ม
- ก�รนำ�คว�มรูเ้รือ่งแรงกริยิ�และแรงปฏกิริยิ�ไปใช้อธิบ�ย เช่น ก�รชกัเย่อ ก�รจดุ

บั้งไฟ

ว 4.2 ม.3/1 - แรงเสยีดท�นสถติเป็นแรงเสยีดท�นทีก่ระทำ�ต่อวตัถขุณะหยดุนิง่ ส่วนแรงเสยีดท�น
จลน์เป็นแรงเสียดท�นที่กระทำ�ต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่

- ก�รเพิ่มแรงเสียดท�น เช่น ก�รออกแบบพื้นรองเท้�เพื่อกันลื่น
- ก�รลดแรงเสียดท�น เช่น ก�รใช้นำ้�มันหล่อลื่นที่จุดหมุน

ว 4.2 ม.3/2 - เมือ่มแีรงท่ีกระทำ�ต่อวตัถแุล้วทำ�ให้เกดิโมเมนต์ของแรงรอบจดุหมนุวตัถจุะเปล่ียน
สภ�พก�รหมุน

- ก�รวิเคร�ะห์โมเมนต์ของแรงในสถ�นก�รณ์ต่�งๆ

ว 4.2 ม.3/3 - ก�รเคลื่อนที่ของวัตถุมีทั้งก�รเคลื่อนที่ในแนวตรง เช่น ก�รตกแบบเสรี และก�ร
เคลื่อนท่ีในแนวโค้ง เช่น ก�รเคลื่อนท่ีแบบโพรเจกไทล์ของลูกบ�สเกตบอลใน
อ�ก�ศ ก�รเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุที่ผูกเชือกแล้วแกว่ง เป็นต้น
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 5.1 ม.3/1 - ก�รให้ง�นแก่วัตถุเป็นก�รถ่�ยโอนพลังง�นให้วัตถุ พลังง�นนี้เป็นพลังง�นกลซึ่ง
ประกอบด้วยพลังง�นศักย์และพลังง�นจลน์ พลังง�นจลน์เป็นพลังง�นของวัตถุ
ขณะวัตถุเคลื่อนท่ี ส่วนพลังง�นศักย์โน้มถ่วงของวัตถุเป็นพลังง�นของวัตถุที่อยู่
สูงจ�กพื้นโลก

- กฎก�รอนรุกัษ์พลงัง�นกล่�วว่� พลงัง�นรวมของวตัถไุม่สญูห�ย แต่ส�ม�รถเปลีย่น
จ�กรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

- ก�รนำ�กฎก�รอนุรักษ์พลังง�นไปใช้ประโยชน์ในก�รอธิบ�ยปร�กฏก�รณ์ เช่น 
พลงัง�นนำ�้เหนือเขือ่นเปลีย่นรปูจ�กพลังง�นศกัย์โน้มถ่วงเป็นพลังง�นจลน์ ป้ันจัน่
ตอกเส�เข็ม

ว 5.1 ม.3/2 - คว�มต่�งศักย์ กระแสไฟฟ้� และคว�มต้�นท�นมีคว�มสัมพันธ์กันต�มกฎของ
โอห์ม

- ก�รนำ�กฎของโอห์มไปใช้วิเคร�ะห์วงจรไฟฟ้�อย่�งง่�ย

ว 5.1 ม.3/3 ก�รคำ�นวณพลังง�นไฟฟ้�ของเครื่องใช้ไฟฟ้�เป็นส่วนหนึ่งของก�รคิดค่�ไฟฟ้�และ

เป็นแนวท�งในก�รประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ในบ้�น

ว 5.1 ม.3/4 ก�รตอ่วงจรไฟฟ�้ในบ้�นตอ้งออกแบบวงจรตดิตัง้เครือ่งใชไ้ฟฟ้� อปุกรณไ์ฟฟ้�อย�่ง

ถูกต้อง โดยก�รต่อสวิตช์แบบอนุกรม ต่อเต้�รับแบบขน�น และเพื่อคว�มปลอดภัย

ต้องต่อส�ยดินและฟิวส์ รวมทั้งต้องคำ�นึงถึงก�รใช้ไฟฟ้�อย่�งประหยัด

ว 5.1 ม.3/5 - ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ตัวต้�นท�นไดโอด ทร�นซิสเตอร์ มีสมบัติท�งไฟฟ้�
แตกต่�งกัน ตัวต้�นท�นทำ�หน้�ที่จำ�กัดกระแสไฟฟ้�ในวงจร ไดโอดมีสมบัติให้
กระแสไฟฟ้�ผ่�นได้ทิศท�งเดียว และทร�นซิสเตอร์ทำ�หน้�ที่เป็นสวิตช์ปิด-เปิด
วงจร

- ก�รประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นที่มีทร�นซิสเตอร์ 1 ตัว ทำ�หน้�ที่เป็น
สวิตช์

ว 7.1 ม.3/1 - ดวงอ�ทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่เป็นระบบได้ภ�ยใต้แรงโน้มถ่วง
- แรงโน้มถ่วงระหว่�งโลกกับดวงจันทร์ทำ�ให้ดวงจันทร์โคจรรอบโลก แรงโน้มถ่วง

ระหว่�งดวงอ�ทิตย์กับบริว�รทำ�ให้บริว�รเคลื่อนรอบดวงอ�ทิตย์กล�ยเป็นระบบ
สุริยะ

- แรงโน้มถ่วงที่ดวงจันทร์ ดวงอ�ทิตย์ กระทำ�ต่อโลก ทำ�ให้เกิดปร�กฏก�รณ์ 
นำ้�ขึ้น-นำ้�ลง ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 7.1 ม.3/2 เอกภพประกอบด้วยก�แล็กซีม�กม�ยนับแสนล้�นแห่ง แต่ก�แล็กซีประกอบด้วย

ด�วฤกษ์จำ�นวนม�กที่อยู่เป็นระบบด้วยแรงโน้มถ่วง ก�แล็กซีท�งช้�งเผือกมีระบบ

สุริยะอยู่ที่แขนของก�แล็กซีด้�นกลุ่มด�วน�ยพร�น

ว 7.1 ม.3/3 กลุ่มด�วฤกษป์ระกอบดว้ยด�วฤกษห์ล�ยดวงท่ีปร�กฏอยูใ่นขอบเขตแคบๆ และเรยีง

เป็นรูปต่�งๆ กันบนทรงกลมฟ้�โดยด�วฤกษ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่จำ�เป็นต้องอยู่

ใกล้กนัอย�่งทีต่�เหน็แตม่ตีำ�แหน่งท่ีแน่นอนบนทรงกลมฟ้�จงึใชบ้อกทิศและเวล�ได้

ว 7.2 ม.3/1 มนุษย์ใช้กล้องโทรทรรศน์ จรวด ด�วเทียม ย�นอวก�ศ สำ�รวจอวก�ศ วัตถุท้องฟ้� 

สภ�วะอ�ก�ศ ทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รเกษตร และใช้ในก�รสื่อส�ร

รวมทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด
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3. ตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ตัวอย่าง

รถเข็นอเนกประสงค์พับได ้

        

1. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

 คุณแม่ไปจ่�ยตล�ดต้องหิ้วของที่มีน้ำ�หนักม�กและระยะท�งไกลจ�กบ้�น ทำ�ให้ไม่สะดวก 

ปวดเมื่อยและเหนื่อย สม�ชิกกลุ่มพบปัญห�เดียวกันจึงคิดห�วิธีช่วยทำ�รถเข็นอเนกประสงค์ที่มีล้อ 

มีคันล�กจูง และพับได้

 เหตุผล : 1. เพื่อให้คุณแม่ไม่ต้องหิ้วของหนัก ลดอ�ก�รปวดเมื่อยและไม่เหนื่อยม�ก

    2. เพื่อคว�มสะดวกในก�รนำ�ไปใช้

2. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ ร�ยละเอียดแนบท้�ยร�ยง�น

	 2.1	วิทยาศาสตร์	(Science)

  1) รถเข็น คือ รถท่ีเคล่ือนท่ีโดยก�รออกแรงผลักหรือเข็นที่มีล้อ

หมุน เป็นเครื่องอำ�นวยคว�มสะดวกพื้นฐ�นในก�รขนย้�ยส่ิงของ สมัยโบร�ณ 

ล้อเล่ือนทำ�จ�กโครงไม้ เช่น เกวียน รถม้� แต่ปัจจุบันอ�จทำ�เป็นโครงเหล็ก สเตนเลส 

อะลูมิเนียม ท่อพีวีซี และมีล้อท่ีมีย�งเป็นส่วนประกอบเพื่อลดแรงกระแทก         

รถเขน็มีขน�ดต�่งๆ กนัต�มวตัถปุระสงคข์องก�รใช ้ลอ้เปน็สว่นประกอบทีส่ำ�คญั

ที่สุดของรถเข็นที่จะช่วยให้รถเข็นมีประสิทธิภ�พสูงสุดและช่วยผ่อนแรง
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  2) งาน เป็นผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีแรงกระทำ�ต่อวัตถุให้เคลื่อนท่ีไปต�มแนวที่แรงกระทำ�          

เป็นผลของคว�มสัมพันธ์ระหว่�งแรงที่ม�กระทำ�กับระยะท�งที่วัตถุเคลื่อนที่ไปต�มแนวที่แรงกระทำ�

  3) พลังงาน เป็นคว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�นมีหล�ยรูปแบบ 

เช่น พลังง�นคว�มร้อน พลังง�นส�ม�รถเปลี่ยนรูปจ�กพลังง�นรูปหนึ่ง

ไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

  4) พลังงานศักย์ เป็นพลังง�นที่สะสมในวัตถุ ถ้�วัตถุมี

มวลม�กจะมสีว่นที่ทำ�ใหค้่�ของพลงัง�นศกัยม์�ก ในก�รเคลื่อนทีใ่นแนว

ระดับจึงต้องใช้พลังง�นม�ก

  5) แรงเสียดทาน คือ แรงที่ต้�นก�รเคลื่อนที่ของวัตถุ ถ้�พื้นผิวสัมผัสม�กและขรุขระจะ

มีแรงเสียดท�นม�ก ต้องออกแรงม�กในก�รทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่ ก�รใส่ล้อและเพล�เข้�กับรถเข็นจะช่วย

ลดแรงเสียดท�นและช่วยผ่อนแรงและเพิ่มคว�มสะดวกในก�รเคลื่อนที่

  6) ก�รใช้วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ในก�รทำ�กิจกรรม

   - กำ�หนดปัญห� / คว�มต้องก�ร

   - ก�รตั้งสมมติฐ�น

   - ก�รทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

   - ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

   - ก�รลงข้อสรุป

	 2.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รวัดคว�มย�วของวัตถุที่ใช้ทำ�โครงรถเข็นและกล่องใส่ของ

  2) ก�รคำ�นวณน้ำ�หนักในก�รบรรทุกสิ่งของ

  3) ก�รรวบรวมค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตรถเข็น

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

   - ก�รว�งแผน

   - ก�รทำ�ง�นอย่�งมีขั้นตอน

   - ก�รใช้เหตุผลในก�รทำ�ง�น

   - ก�รคิดแก้ไขปัญห�

	 2.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบโครงสร้�งรถเข็น โดยก�รสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�คัดเลือก

  2) ก�รออกแบบกล่องใส่ของให้พับได้

  3) ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�โครงสร้�งรถเข็นและกล่องใส่ของ

  4) ก�รเลือกสีสันของวัสดุที่ใช้ทำ�รถเข็น

  5) ก�รออกแบบตกแต่งรถเข็นอเนกประสงค์
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วิทย�ศ�สตร์

รถเข็นอเนกประสงค์

พับได้
คณิตศ�สตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์ก�รออกแบบตกแต่ง

รถเข็น 
 ก�รออกแบบ

โครงสร้�งรถเข็น

ก�รรวบรวมค่�ใช้จ่�ย

ในก�รผลิตรถเข็น     

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 

หรือวีดิทัศน์     

พลังง�น

คว�มหม�ยของรถเข็น   

พลังง�นศักย์  

แรงเสียดท�น 

ก�รเลอืกสสีนัของวสัดุ

ที่ใช้ทำ�รถเข็น

ก�รออกแบบกล่องใส่ของ

พับได้

ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่

ใช้ทำ�โครงสร้�งรถเข็นและ

กล่องใส่ของ

   ง�น 

ก�รวัดคว�มย�วของวัตถุ

ที่ใช้ทำ�โครงสร้�งรถเข็น

คำ�นวณน้ำ�หนัก

ในก�รบรรทุกสิ่งของ
สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้

	 2.4	เทคโนโลยี	(Technology)

  1) สืบค้นข้อมูลที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรมท�งอินเทอร์เน็ต

  2) บันทึกภ�พก�รทำ�กิจกรรมด้วยก�รถ่�ยภ�พหรือวีดิทัศน์

  3) ก�รนำ�เสนอผลก�รทำ�กิจกรรมด้วยโมเดล PowerPoint วีดิทัศน์ หรือแผงโครงง�น

3. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

4. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

 4.1	 วัสดุอุปกรณ์

  1) ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 เซนติเมตรและ 2.5 เซนติเมตร

  2) ข้อต่อโครงสร้�งอะลูมิเนียม

  3) เครื่องเจ�ะอะลูมิเนียม
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ข้อต่อที่ล็อกได้

ล้อที่ล็อกได้

ข้อต่อที่พับ

และล็อกได้

ท่ออะลูมิเนียมขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 cm

ทอ่อะลมูเินยีมขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง

3 cm มเีพล�สอดอยู่

ท่ออะลูมิเนียม

ว�งกล่องพับได้บน

ฐ�นรองที่พับได้

ส่วนที่พับได้

ด้�น  2, 4 และ 5 

เป็นผ้�ใบ

ด้�น  1 และ 3 

เป็นผ้�หุ้มพล�สติกแข็ง
กดด้�น 1 และ 3 เข้�ห�กัน 

ด้�น 2, 4 และ 5 ถูกพับ

ตกแต่งให้สวยง�ม

ด้�มจับเลื่อนลงได้

ส่วนที่พับได้

ท่ออะลูมิเนียมขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง

 2.5 cm

3
3

4

1 1

5

2
2

5

4

  4) ผ้�หุ้มพล�สติกแข็ง

  5) ผ้�ใบหรือพล�สติกอ่อนชนิดหน�

  6) ล้อรถเข็นขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 12 เซนติเมตรหรือ 5 นิ้ว

  7) วัสดุตกแต่ง เช่น สติ๊กเกอร์

  8) ล้อ เพล� และลูกปืน

	 4.2	วิธีทำากิจกรรม	/	รูปแบบ

  1) ออกแบบโครงสร้�งรถเข็นอเนกประสงค์พับได้
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30 cm

25 cm

30 cm

ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 2 cm

ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2.5 cm

ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 cm

30 cm

ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 3 cm

  2) นำ�ท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 เซนติเมตร ย�ว 90 เซนติเมตร ไปให้ช่�ง 

โค้งงอระหว่�งระยะ 30 กับ 60 เซนติเมตร ดังรูป

  3) ตัดท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2.5 เซนติเมตร ย�ว 30 เซนติเมตร 2 อัน 

สวมเข้�กับท่ออะลูมิเนียมที่โค้งไว้ เจ�ะรูแล้วยึดด้วยข้อต่อที่ล็อกได้ ดังรูป

  4) ตัดท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 เซนติเมตร ย�ว 25 เซนติเมตร           

จำ�นวน 3 อัน และเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 3 เซนติเมตร ย�ว 35 เซนติเมตร จำ�นวน 1 อัน ไปเชื่อมต่อระหว่�ง

ท่ออะลูมิเนียม ดังรูป
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ท่ออะลูมิเนียมขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2.5 cm

เพล�รถเข็นสอดไว้ในท่ออะลูมิเนียม

เพล�

ล้อย�ง

25 cm

25 cm

  5) ใช้เพล�สำ�เร็จปล้องอ้อยสอดเข้�ไปในท่ออะลูมิเนียม ดังรูป

  6) ประกอบล้อย�งขน�ด 15 เซนติเมตร เข้�กับเพล�รถเข็นและลูกปืน แล้วล็อกด้วยน็อต ดังรูป

  7) ตัดท่ออะลูมิเนียมขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2.5 เซนติเมตร ย�ว 25 เซนติเมตร 4 อัน 

แล้วเชื่อมต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ดังรูป
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ท่ออะลูมิเนียมขน�ด

เส้นผ่�นศูนย์กล�ง 2 cm

ส่วนที่กดให้สั้นลงได้

ส่วนที่พับขึ้นได้



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

17

กล่องพับได้ตั้งอยู่บนฐ�นอะลูมิเนียม

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

   - ตัดผ้�ใบขน�ด 30 เซนติเมตร×30 เซนติเมตร เป็นด้�น 2, 4 และ 5

   - เย็บเชื่อมต่อขอบข้�งทุกด้�น

   - ติดพล�สติกแข็งสำ�หรับรองตรงแผ่นหม�ยเลข 5 เพ่ือรับน้ำ�หนักของส่ิงของขณะใช้ง�น

   - ตกแต่งกล่องให้สวยง�ม  

  11) เย็บมุมกล่องพับได้ด้�นที่ 3 บนและล่�งเข้�กับแกนรถเข็น ดังรูป 

  12) ตรวจสอบคว�มส�ม�รถในก�รบรรจุสิ่งของ 3 ครั้ง

ครั้งที่ น้ำาหนักที่บรรจุ (kg) ลักษณะของกล่องใส่สิ่งของ

1 5 ยังมีพื้นที่ว่�งในกล่อง

2 10 กล่องมีรูปทรงคงเดิม

3 15 ฝ�กล่องด้�นข้�งพองออกเล็กน้อย

 

  ข้อสรุปของกลุ่มเลือกบรรจุสิ่งของในกล่องมีน้ำ�หนักประม�ณ 10-15 กิโลกรัม
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บรรจุสิ่งของได้ไม่เกิน 15 kg

5. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 5.1	 ประชุมระดมสมองสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อวางแผนและแบ่งหน้าที่

 5.2	ดำาเนินงานตามขั้นตอนการทดลอง

  ตั้งแต่วันที่........เดือน...................พ.ศ..........จนถึงวันที่.......เดือน................พ.ศ...........

6. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ได้รถเข็นอเนกประสงค์พับได้ที่ส�ม�รถบรรจุสิ่งของได้น้ำ�หนักประม�ณไม่เกิน 15 กิโลกรัม 

ดังรูป

7. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 1. วัสดุที่มีคว�มเหม�ะสมในก�รทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้คืออะไร เพร�ะเหตุใด

  ควรเป็นโลหะที่มีคว�มแข็งแรงและน้ำ�หนักเบ� เช่น อะลูมิเนียม

 2. มีวิธีก�รทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้อย่�งไร

  สืบค้นข้อมูลก�รทำ�รถเข็นจ�กอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งร�ค�วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ และปรึกษ�ช่�ง

 3. เมื่อเกิดปัญห�ในก�รเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ทำ�รถเข็นจะทำ�อย่�งไร

  ปรึกษ�ช่�งหรือผู้รู้หรือสืบค้นข้อมูลจ�กอินเทอร์เน็ต

 4. ทำ�อย่�งไรจึงจะทร�บว่�รถเข็นมีคุณภ�พต�มที่ต้องก�ร

  ตรวจสอบก�รพับรถเข็นต�มที่ออกแบบไว้

 5. ก�รออกแบบกล่องบรรจุสิ่งของทำ�อย่�งไร

  สืบค้นข้อมูลท�งอินเทอร์เน็ตหรือขอคำ�แนะนำ�จ�กครูที่สอนวิช�ก�รง�นพื้นฐ�นอ�ชีพ
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 6. ทำ�อย่�งไรจึงจะทำ�ให้กล่องบรรจุสิ่งของสวยง�ม

  ออกแบบโดยกลุ่มและขอคำ�แนะนำ�จ�กครูที่สอนศิลปศึกษ�

 7. ทำ�อย่�งไรจึงจะทร�บปริม�ณสิ่งของที่บรรจุได้

  หลังจ�กจัดทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้สำ�เร็จแล้วต้องทดลองใส่สิ่งของน้ำ�หนัก 5, 10 และ 

15 กิโลกรัม ต�มลำ�ดับ แล้วสม�ชิกกลุ่มจึงร่วมกันตัดสินใจเลือกน้ำ�หนักที่ควรบรรจุสิ่งของลงในกล่องได้

8. การสรุปองค์ความรู้ / ประเมินผล และภาพประกอบ

 ก�รจัดทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้ต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้

 1. ก�รสืบค้นข้อมูลวิธีทำ�รถเข็นพับได้ท�งอินเทอร์เน็ตและปรึกษ�ช่�ง

 2. ออกแบบรถเข็นอเนกประสงค์พับได้ต�มคว�มต้องก�รของสม�ชิกในกลุ่ม

 3. ก�รเลือกวัสดุอุปกรณ์และประม�ณค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�รถเข็น

 4. สม�ชิกในกลุ่มร่วมกันกำ�หนดขั้นตอนในก�รทำ�รถเข็น

 5. ดำ�เนินก�รทำ�รถเข็นต�มขั้นตอนที่ออกแบบไว้ปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบทุกขั้นตอน

 6. จัดทำ�กล่องบรรจุสิ่งของโดยก�รสืบค้นข้อมูลและคำ�แนะนำ�จ�กครูที่สอนวิช�ก�รง�นพื้นฐ�น

อ�ชีพและตกแต่งให้สวยง�มโดยสม�ชิกในกลุ่มและขอคว�มคิดเห็นจ�กครูที่สอนวิช�ศิลปศึกษ�

 7. ประกอบกล่องบรรจุสิ่งของเข้�กับรถเข็น

 8. ทดลองตรวจสอบปริม�ณสิ่งของที่บรรจุในกล่องอย่�งน้อย 3 ครั้ง แล้วเลือกครั้งที่ดีที่สุด
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9. แนวทางในการพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 1. สร้�งรถเข็นอเนกประสงค์จ�กวัสดุเหลือใช้

 2. รับจัดทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้

 3. จัดทำ�รถเข็นอเนกประสงค์พับได้ขน�ดต่�งๆ

10. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 1. นำ�เสนอด้วยชุดอุปกรณ์จริงและตัวอย่�งรถเข็นอเนกประสงค์พับได้ที่สำ�เร็จแล้วและ

จัดแผงโครงง�น

 2. นำ�เสนอด้วยภ�พถ่�ยหรือวีดิทัศน์

 3. นำ�เสนอด้วย PowerPoint

4. แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา

คำาชี้แจงสำาหรับครู

 กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�อ�จจดัเปน็ร�ยวชิ�เพิม่เติม หรอืกจิกรรมชมุนุม หรอืกจิกรรมลดเวล�เรยีน

เพิ่มเวล�รู้ ซึ่งแนวท�งก�รจัดกิจกรรม มีดังนี้

 1. ให้นกัเรยีนเลอืกทำ�กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�ทีใ่ช้คว�มรูใ้นหนว่ยก�รเรยีนรู ้โดยเลอืกทำ�กจิกรรม

เพียง 1 เรื่อง จ�กหัวข้อที่กำ�หนดให้ 2 เรื่อง

 2. กิจกรรมสะเต็มศึกษ�มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดวิเคร�ะห์ห�สิ่งที่ต้องก�รศึกษ�ค้นคว้�ท�งคว�มรู ้

หรือคว�มต้องก�รในก�รนำ�คว�มรู้ไปใช้พัฒน� / จัดทำ�ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในก�รศึกษ�หรือ      

ใช้ในชีวิตประจำ�วัน

 3. นักเรียนต้องปฏิบัติต�มหัวข้อในกิจกรรมสะเต็มศึกษ�โดยก�รระดมสมองสม�ชิกในกลุ่ม 

ใช้ทักษะด้�นคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ ก�รตั้งคำ�ถ�มเพื่อเป็นแนวท�งในก�รห�

คำ�ตอบ ก�รใช้เหตุผลในก�รโต้แย้ง เพื่อให้ผลง�นมีคุณภ�พ

 4. แนวท�งก�รจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษ�น้ี ครูผู้สอนใช้เป็นแนวท�งในก�รให้คำ�แนะนำ� 

คำ�ปรกึษ� กรณทีีน่กัเรยีนมปีญัห�และตอ้งก�รคว�มชว่ยเหลอื เปลีย่นบทบ�ทจ�กผูส้อนเปน็โคช้ (coach)

 5. องค์ประกอบที่กำ�หนดให้ในแนวท�งก�รจัดกิจกรรมนี้ครูหรือนักเรียนอ�จเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงได้ต�มคว�มเห็นของสม�ชิกในก�รทำ�กิจกรรม

 6. พึงระวงัเสมอว่�ก�รทำ�กจิกรรมสะเตม็ศึกษ�เปน็ก�รฝกึใหน้กัเรยีนนำ�คว�มรูด้�้นวทิย�ศ�สตร ์

คณิตศ�สตร์ วิศวกรรมศ�สตร์ และเทคโนโลยีม�บูรณ�ก�รเข้�ด้วยกัน เพื่อสร้�งสรรค์ผลง�นกิจกรรม 

สะเต็มศึกษ�ที่มีประโยชน์

 7. ควรมีก�รประเมนิผลง�นตัง้แตก่อ่นทำ�กจิกรรม ระหว�่งทำ�กจิกรรม จนกระทัง่สิน้สดุกจิกรรม

 8. ถ้�มีกิจกรรมสะเต็มศึกษ�ม�กเพียงพอควรจัดนิทรรศก�รแสดงผลง�น เพื่อให้เกิดก�ร 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กว้�งขว�งขึ้น
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ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

เรื่อง..............................

1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

     สมาชิก

  1. .......................................................................................................................................

  2. .......................................................................................................................................

  3. .......................................................................................................................................

  4. ........................................................................................................................................

  5. ........................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

  3.1	วิทยาศาสตร์	(Science)

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

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

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

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

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

  ...........................................................................................................................................
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ปัญห� / นวัตกรรม
คณิตศ�สตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

  3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

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

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

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

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

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

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

  3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

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

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

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

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

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

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

  3.4	เทคโนโลยี	(Technology)

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

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

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

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

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

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

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM) 
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

  5.1	วัสดุอุปกรณ ์(เลือกวัสดุอุปกรณ์)

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

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

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

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

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

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

  5.2	วิธีทำากิจกรรม	/	รูปแบบ

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

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

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

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

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

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

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ท่ีพบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห�  

    ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

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

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

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

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

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

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

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

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

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

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

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

  ...........................................................................................................................................
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8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

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

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

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

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

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

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

9. การสรุปองค์ความรู้ / ประเมินผล และภาพประกอบ

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

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

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

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

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

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

10. แนวทางการพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

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

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

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

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

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

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

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

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

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

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

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

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

  ...........................................................................................................................................
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 

ตั้งชื่อกลุ่ม

 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�

กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้

 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม

สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง

 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง

คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ

ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม

 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 

ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. โมบายแสนสวย

 หลักการ

 โมบ�ยเป็นสิง่ประดิษฐ์ด้�นศิลปะท่ีใช้เป็น

เครื่องแขวนประเภทสวยง�ม ผลิตจ�กวัสดุจ�ก

ธรรมช�ติ เช่น ใบมะพร้�ว ไม้ หรืออ�จใช้วัสดุ

สังเคร�ะห์ เช่น พล�สติก โลหะ ก�รทำ�โมบ�ยใช้

หลักก�รท�งวิทย�ศ�สตร์เรื่องสมดุลของค�น   

บูรณ�ก�รกับคว�มคิดริเริ่มสร้�งสรรค์ให้มีคว�ม

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประณีต สวยง�ม ซึ่งอ�จเรียกว่� กังสดาล 

ปัจจุบันนี้ก�รทำ�โมบ�ยจำ�หน่�ยก่อให้เกิด

ร�ยได้กบัชมุชนหรอืแหล่งท่องเทีย่ว โมบ�ย

รูปทรงเรข�คณิตใช้เป็นสื่อก�รเรียนรู้ได้ 

2. ร่มชูชีพอเนกประสงค์

 หลักการ

 1. ร่มชูชีพเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้

มนุษย์หรือสิ่งของเคลื่อนที่ช้�ลง ช่วยลด

คว�มเร็วและแรงกระแทกขณะลงสู่พื้น 

ถูกนำ�ม�ใช้ประโยชน์ เช่น ก�รกระโดดร่ม

เมื่อเกิดเพลิงไหม้อ�ค�รสูง

 2. แรงต้าน (resistance  force) 

หม�ยถงึ แรงทีต่่อต้�นก�รเคลือ่นทีข่องวตัถุ 

มีทิศท�งตรงกันข้�มกับก�รเคลื่อนที่ของ

วัตถุ ทำ�ให้วัตถุเคลื่อนที่ช้�ลงหรือหยุดนิ่ง

 3. แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงที่

โลกกระทำ�ต่อวัตถุทุกชนิดโดยมีทิศท�ง 

เข้�สู่ศูนย์กล�งของโลก
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง โมบายแสนสวย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)

  1) คว�มหม�ยของโมบ�ย
  2) หลักก�รทำ�ง�นของโมบ�ย
  3) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดโมบ�ยและวัตถุที่จะใช้ทำ�โมบ�ย

  2) ก�รใช้รูปทรงเรข�คณิตหรือรูปทรงอื่นๆ ที่เหม�ะสมสวยง�มสำ�หรับใช้เป็นลูกตุ้มและ

ส่วนประกอบของโมบ�ย

  3) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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โมบ�ยแสนสวย คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์ ก�รออกแบบแนวคิดของ

ตำ�แหน่งที่แขวนโมบ�ย

ก�รออกแบบเลือก

รูปทรงของโมบ�ย

ก�รคำ�นวณขน�ดโมบ�ย ขน�ดของลูกตุ้ม

โมบ�ย และคว�มย�วเชือกแขวนลูกตุ้ม 
นำ�เสนอด้วย PowerPoint 

หรือวีดิทัศน์     

คว�มหม�ยของโมบ�ย

ก�รออกแบบสีสันของ

ส่วนประกอบของโมบ�ย    

ก�รศึกษ�สมบัติของวัสดุที่จะนำ�ม�ใช้

ออกแบบทำ�ลูกตุ้มโมบ�ย

สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้

หลักก�รทำ�ง�นของโมบ�ย

รูปทรงต่�งๆ ที่ใช้เป็น

ลูกตุ้มโมบ�ย

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering) 

  1) ก�รสืบค้นเกี่ยวกับลักษณะของโมบ�ยรูปทรงต่�งๆ ที่มีในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดคว�มคิด

ริเริ่มสร้�งสรรค์นำ�ม�ออกแบบโมบ�ยต�มคว�มคิดเห็นของกลุ่ม

  2) ก�รสืบค้นสมบัติของวัสดุประเภทต่�งๆ เพื่อคัดเลือกนำ�ม�ออกแบบรูปทรงของลูกตุ้ม 

โมบ�ยให้มีเสียงต�มที่ต้องก�ร และเชือกที่ใช้แขวนลูกตุ้มโมบ�ย

  3) ก�รออกแบบเลือกสีสันของส่วนประกอบต่�งๆ ของโมบ�ยเพื่อคว�มสวยง�ม

  4) ก�รออกแบบแนวคิดของตำ�แหน่งที่แขวนโมบ�ย
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�โมบ�ย เช่น พล�สติก โลหะ ไม้ กระด�ษ หรือวัสดุจ�กธรรมช�ติ เช่น กะล� 

เปลือกผลไม้ ลำ�ต้น

  2) เชือกหรือเอ็นสำ�หรับแขวน

  3) สีสำ�หรับท�โมบ�ย

  4) กรรไกร มีด เลื่อย ก�ว ต�ไก่

  5) เครื่องมือเจ�ะ

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง ร่มชูชีพอเนกประสงค์
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science) 
  1) คว�มหม�ยของร่มชูชีพ
  2) คว�มรู้เรื่องแรงต้�น (resistance force)
  3) คว�มรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก
  4) ก�รใช้ประโยชน์จ�กร่มชูชีพ
  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)	

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของวัสดุที่จะใช้ทำ�ร่มชูชีพ เช่น ขน�ดของผ้�ร่ม คว�มย�วของเชือก

  2) คำ�นวณน้ำ�หนักของวัตถุท่ีต้องก�รใช้ร่มชูชีพพยุงหรือขนส่งให้สัมพันธ์กันขน�ดของร่มชูชีพ

แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ร่มชูชีพอเนกประสงค์ คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์ก�รเลือกสีสัน     ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้
ทำ�ร่มชูชีพ

คว�มรู้เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก

ก�รออกแบบรูปทรงของร่มชูชีพก�รเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�เชือกร่มชูชีพ

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

คว�มรู้เรื่องแรงต้�น 

คว�มหม�ยของร่มชูชีพ  ก�รใช้ประโยชน์จ�กร่มชูชีพ

ก�รคำ�นวณน้ำ�หนักของวัตถุ
ที่ต้องก�รใช้ร่มชูชีพพยุง

ก�รวัดระยะห่�งจ�ก
จุดปล่อยกับตำ�แหน่งที่

ร่มชูชีพตกถึงพื้น

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
วัสดุที่ใช้ทำ�ร่มชูชีพ

ก�รจับเวล�ในก�ร
ตกลงสู่พื้นของร่มชูชีพ

  3) จับเวล�ที่ใช้ในก�รตกลงของร่มชูชีพที่คว�มสูงต่�งๆ
  4) วัดระยะห่�งจ�กจุดปล่อยกับตำ�แหน่งที่ร่มชูชีพตกลงพื้น
  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกวัสดุใช้ทำ�ผ้�ร่มชูชีพโดยก�รศึกษ�สมบัติของวัสดุต่�งๆ และคัดเลือก
วัสดุที่เหม�ะสม
  2) ก�รออกแบบรูปทรงของร่มชูชีพ
  3) ก�รเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�เชือกร่มชูชีพ
  4) ก�รเลือกสีสันของส่วนประกอบของร่มชูชีพ
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�ผ้�ร่มชูชีพ (ผ้� ไนลอน ใยสังเคร�ะห์)

  2) เชือกที่ใช้ผูกร่มชูชีพ

  3) ก�วซิลิโคน

  4) วัสดุตกแต่งเพื่อคว�มสวยง�ม เช่น สี สติ๊กเกอร์

  5) ส�ยวัด ไม้เมตร

  6) น�ฬิก�จับเวล�

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย



คู่มือครู  หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

32

คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 

ตั้งชื่อกลุ่ม

 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�

กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้

 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม

สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง

 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง

คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ

ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม

 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 

ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. เชื้อเพลิงแข็งอนุรักษ์พลังงาน

 หลักการ

 1. พลังง�นเป็นคว�มส�ม�รถในก�ร

ทำ�ง�นมีอยู่ด้วยกันหล�ยรูปแบบและส�ม�รถ

เปลีย่นจ�กรปูหน่ึงไปเป็นอกีรูปหนึง่ได้ เช่น เต�รดี

เปลี่ยนพลังง�นไฟฟ้�เป็นพลังง�นคว�มร้อน 

 2. เช้ือเพลิงเป็นส�รที่เผ�ไหม้แล้วให้

พลังง�นคว�มร้อนออกม�เพียงพอท่ีจะนำ�ไปใช้

งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประโยชน์ได้ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น

ธ�ตุค�ร์บอนกับไฮโดรเจน เชื้อเพลิงแข็ง 

เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊สซึ่งเป็น

ทรัพย�กรธรรมช�ติประเภทสิ้นเปลือง 

เชื้อเพลิงบ�งชนิดใช้เวล�ในก�รเกิดนับ  

ล้�นปี เช่น ปิโตรเลียม ถ่�นหิน ดังนั้นจึง

ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้มีไว้ใช้ได้น�นๆ 

2. พัดลมมือถือ

 หลักการ

 พดัลมเปน็เครือ่งใชไ้ฟฟ�้ทีเ่ปลีย่น

พลงัง�นไฟฟ�้เป็นพลงัง�นกล โดยมมีอเตอร์

ซึ่งประกอบด้วยขดลวดตัวนำ�อยู่ในสน�ม 

แม่เหล็ก เมื่อผ่�นกระแสไฟฟ้�เข้�ไปใน 

ขดลวดตัวนำ�ที่พันรอบแกนเหล็กในสน�ม

แมเ่หลก็จะเกดิอำ�น�จแมเ่หลก็ผลกักบัสน�ม

แมเ่หลก็ทำ�ใหข้ดลวดหมนุได ้เมือ่ตอ่ใบพดั

เข�้กบัแกนของขดลวดใบพดัจะหมนุไปต�ม

แกนของขดลวดทำ�ให้เกิดลมเย็น
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง เชื้อเพลิงแข็งอนุรักษ์พลังงาน
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)	

  1) คว�มหม�ยของพลังง�นและหน่วยของพลังง�น

  2) ประเภทของเชื้อเพลิงและธ�ตุองค์ประกอบ

  3) ปฏิกิริย�ก�รเผ�ไหม้ของเชื้อเพลิง

  4) วิธีก�รทำ�เชื้อเพลิงแข็ง

  5) ก�รอนุรักษ์พลังง�น

  6) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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เชื้อเพลิงแข็ง
อนุรักษ์พลังง�น

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์ ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุ
และส�รเคมี

ก�รออกแบบเลือกรูปร่�งภ�ชนะที่ใส่

ก�รออกแบบตกแต่งเชื้อเพลิง

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ปฏิกริยิ�ก�รเผ�ไหมข้องเชือ้เพลงิ

ก�รอนุรักษ์พลังง�น

  ก�รคำ�นวณค่�พลังง�นของ
เชื้อเพลิง

ก�รจับเวล�ที่ใช้ใน
ก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิง 

1 ก้อน

ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วน
ของส�รที่ใช้ทำ�เชื้อเพลิง

ประเภทของเชื้อเพลิงและธ�ตุองค์ประกอบ

คว�มหม�ยของพลังง�นและ

หน่วยของพลังง�น

  วิธีก�รทำ�เชื้อเพลิงแข็ง 

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
ภ�ชนะ

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณห�ค่�พลังง�นที่ได้จ�กเชื้อเพลิงที่เผ�ไหม้ 1 กรัม
  2) ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วนของส�รที่ใช้ทำ�เชื้อเพลิงแข็งที่มีประสิทธิภ�พสูง
  3) ก�รกำ�หนดขน�ดของภ�ชนะที่ใช้ใส่เชื้อเพลิงแข็ง
  4) ก�รจับเวล�ที่ใช้ในก�รเผ�ไหม้เชื้อเพลิงแข็ง 1 ก้อน
  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุและส�รเคมีในก�รทำ�เชื้อเพลิงแข็ง
  2) ก�รออกแบบเลือกรูปร่�งภ�ชนะที่ใส่เชื้อเพลิงแข็ง
  3) ก�รออกแบบตกแต่งเชื้อเพลิงแข็งให้สวยง�ม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) เศษสบู่ที่ใช้แล้วหรือพ�ร�ฟิน

  2) เอท�นอล

  3) เศษถ่�นหรือเศษไม้หรือเปลือกผลไม้แห้งที่ผิวมีน้ำ�มัน

  4) แม่พิมพ์เชื้อเพลิงแข็ง

  5) ไส้เชื้อเพลิง

  6) ภ�ชนะที่ใช้ผสมทำ�เชื้อเพลิง

  7) ไม้ขีดไฟ

  8) น�ฬิก�จับเวล�

  9) วัสดุตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

 

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง พัดลมมือถือ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น

  2) หลักก�รทำ�ง�นของพัดลม

  3) ส่วนประกอบของพัดลมและก�รใช้ประโยชน์

  4) ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

  5) แบตเตอรี่แห้ง

  6) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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พัดลมมือถือ คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์ ก�รออกแบบรูปทรงของ
พัดลมมือถือ

ก�รเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�พัดลม

ก�รออกแบบตกแต่ง
พัดลมให้สวยง�ม

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ส่วนประกอบของพัดลมและ
ก�รใช้ประโยชน์

แบตเตอรี่แห้ง

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
พัดลมมือถือ

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
มอเตอร์ไฟฟ้�และแบตเตอรี่

หลักก�รทำ�ง�นของพัดลม

ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น

ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณห�ขน�ดของพัดลมสำ�หรับใช้เป็นพัดลมมือถือ

  2) ก�รคำ�นวณขน�ดของมอเตอร์ไฟฟ้�ให้สัมพันธ์กับแบตเตอรี่

  3) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบรูปทรงของพัดลมมือถือ

  2) ก�รเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�พัดลม

  3) ก�รออกแบบตกแต่งพัดลมให้สวยง�ม

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�พัดลม เช่น พล�สติก โลหะ

  2) แบตเตอรี่แห้ง

  3) ส�ยไฟฟ้�สีแดงและดำ�

  4) ก�ว ซิลิโคน

  5) เครื่องเจ�ะ

  6) สวิตช์พัดลม

  7) วัสดุตกแต่ง เช่น สี สติ๊กเกอร์

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 

ตั้งชื่อกลุ่ม

 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�

กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้

 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม

สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง

 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง

คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ

ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม

 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 

ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. โคมไฟฟ้าแสนสวย

 หลักการ

 โคมไฟฟ�้เป็นเครือ่งใชไ้ฟฟ�้ทีเ่ปลีย่นรปู

พลังง�นไฟฟ้�เป็นพลังง�นแสง ซ่ึงอ�จใช้กับ

ไฟฟ้�กระแสตรง ไฟฟ้�กระแสสลับ หรือพลังง�น

แสงอ�ทิตย์ โคมไฟฟ้�อ�จใช้ในก�รอ่�นหนังสือ 

ประดับอ�ค�ร ก�รประดิษฐ์โคมไฟฟ้�อ�จใช้วัสดุ

จ�กธรรมช�ติ วัสดุสังเคร�ะห์ หรือวัสดุเหลือใช้ 

ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2. ป้ายไฟฟ้าประดิษฐ์

 หลักการ

 1. ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้

ไฟฟ้�ที่เปลี่ยนรูปพลังง�นไฟฟ้�เป็น   

พลังง�นแสง ทำ�ข้ึนเพื่อใช้ในก�รโฆษณ�

ตกแต่งอ�ค�ร ป้�ยสำ�หรับเชียร์ และป้�ย

ต้อนรับ ก�รทำ�ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์ต้องมี

คว�มรูเ้รือ่งก�รตอ่วงจรไฟฟ้� หลอดไฟฟ�้

ประหยัดพลังง�นหรือหลอดแอลอีดี และ

ต้องบูรณ�ก�รกับคว�มรู้ด้�นศิลปะเพื่อ

สร้�งสรรค์ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์ให้สวยง�ม

โดยอ�จทำ�ใช้เองหรือจำ�หน่�ย

 2. หลอดแอลอีดี (LED : light 

emitting dipole) เป็นหลอดไฟฟ้�ขน�ดเล็ก

ทีม่หีลกัก�รทำ�ง�นแตกต�่งจ�กหลอดไฟฟ�้

มีไส้เพร�ะไม่มีก�รเผ�ไส้หลอด จึงไม่เกิด

คว�มร้อน แสงสว่�งจ�กหลอดแอลอีดี    

เกดิจ�กก�รเคลือ่นท่ีของอิเลก็ตรอนภ�ยใน

ส�รกึ่งตัวนำ� เช่น ซิลิคอน เจอร์เมเนียม
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง โคมไฟฟ้าแสนสวย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�นไฟฟ้�เป็นพลังง�นแสง

  2) ส่วนประกอบและก�รทำ�ง�นของโคมไฟฟ้�

  3) ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

  4) ก�รประดิษฐ์โคมไฟฟ้�

  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ส่วนประกอบและก�ร
ทำ�ง�นของโคมไฟฟ้�

ก�รประดิษฐ์โคมไฟฟ้�

ก�รคำ�นวณขน�ดและปริม�ณวัสดุ
ที่ใช้ทำ�โคมไฟฟ้�

ก�รคำ�นวณ
ค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ผลิตโคมไฟ

ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

ก�รคำ�นวณค่�พลังง�นไฟฟ้�เมื่อ
เปิดใช้โคมไฟฟ้� 1 ชั่วโมง

ก�รออกแบบโคมไฟฟ้�ให้
เหม�ะสมกับวัตถุประสงค์ที่ใช้ ก�รออกแบบรูปทรงโคมไฟฟ้�

ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�
โคมไฟฟ้�

ก�รออกแบบตกแต่งโคมไฟฟ้�
ให้สวยง�ม

โคมไฟฟ้�แสนสวย คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ก�รเปลี่ยนรูปพลังง�น

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของโคมไฟฟ้�และปริม�ณวัสดุที่ใช้ทำ�โคมไฟฟ้�

  2) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตโคมไฟฟ้�

  3) ก�รคำ�นวณค่�พลังไฟฟ้�เมื่อเปิดใช้โคมไฟฟ้� 1 ชั่วโมง

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใชในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบรูปทรงของโคมไฟฟ้�

  2) ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ทำ�โคมไฟฟ้�

  3) ก�รออกแบบตกแต่งโคมไฟฟ้�ให้สวยง�ม

  4) ก�รออกแบบโคมไฟฟ้�ให้เหม�ะสมกับวัตถุประสงค์ที่ใช้

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�โคมไฟฟ้� เช่น ไม้ พล�สติก ผ้� กระด�ษ วัสดุเหลือใช้ เช่น ขวดพล�สติก 

ขวดแก้ว ช้อนพล�สติก วัสดุจ�กธรรมช�ติ เครื่องจักส�น

  2) ก�ว ซิลิโคน

  3) ส�ยไฟฟ้� ปลั๊กไฟฟ้� สวิตช์

  4) อุปกรณ์ประกอบโคมไฟฟ้�

  5) เครื่องเจ�ะวัสดุ

  6) อุปกรณ์ตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง ป้ายไฟฟ้าประดิษฐ์
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) ป้�ยไฟฟ้� / ตัวอย่�งป้�ยไฟฟ้�

  2) ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

  3) หลอดแอลอีดี (LED : light emitting dipole) 

  4) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

ไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์ คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

ก�รคำ�นวณปริม�ณ

กระแสไฟฟ้�
ก�รคำ�นวณห�ปริม�ณ

หลอดแอลอีดีที่ใช้

ก�รออกแบบตกแต่งป้�ยไฟฟ้�

ประดิษฐ์ให้สวยง�มและสะดวกใช้
ก�รออกแบบตกแต่งป้�ยไฟฟ้�

ประดิษฐ์ให้สวยง�มและสะดวกใช้

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�

ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์

ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

ป้�ยไฟฟ้� หลอดแอลอีดี

ก�รออกแบบเลือกสีของหลอดแอลอีดี

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณปริม�ณกระแสไฟฟ้�

  2) ก�รคำ�นวณห�ปริม�ณหลอดแอลอีดีที่ใช้

  3) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์ให้เหม�ะสมกับวัตถุประสงค์ของก�รใช้และสะดวกใน

ก�รใช้ง�น

  2) ก�รออกแบบเลือกสีสันของแผ่นป้�ยและสีของหลอดแอลอีดี

  3) ก�รออกแบบตกแต่งป้�ยให้มีคว�มสวยง�ม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม

 

ป้�ยไฟฟ้�ประดิษฐ์
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�ป้�ย เช่น พล�สติก ไม้

  2) หลอดแอลอีดีสีต่�งๆ

  3) ส�ยไฟฟ้�

  4) วัสดุเชื่อมต่อ ซิลิโคน

  5) เครื่องเจ�ะ

  6) สวิตช์ไฟฟ้�

  7) วัสดุตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�
กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้
 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม
สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง
 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง
คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด
ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ
ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม
 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 
ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. ภาพวาดระบบสุริยะ

 หลักการ

 ระบบสริุยะเปน็สว่นหนึง่ของก�แลก็ซที�ง

ช�้งเผอืก มีดวงอ�ทิตยเ์ปน็ศนูยก์ล�งและมบีรวิ�ร

เคลือ่นทีอ่ยูโ่ดยรอบ ซึง่ประกอบไปดว้ยด�วเคร�ะห ์

8 ดวง ได้แก่ ด�วพุธ ด�วศุกร์ โลก  ด�วอังค�ร 

ด�วพฤหัสบด ีด�วเส�ร ์ด�วยเูรนสั และด�วเนปจนู 

นอกจ�กน้ียังมดี�วเคร�ะหน์อ้ย ด�วพลโูต ด�วห�ง 

และด�วบริว�รของด�วเคร�ะห์ ก�รสร้�งสรรค์

ภ�พว�ดระบบสุริยะซึ่งประกอบด�วต่�งๆ ที่มี

ระบบสุริยะ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลักษณะและสีสันท่ีแตกต่�งกันส�ม�รถใช้

ตกแต่งสถ�นที่หรือเป็นสื่อก�รเรียนรู้ได้

2. แว่นตาสำาหรับดูสุริยุปราคา

 หลักการ

 สุริยุปร�ค�เป็นปร�กฏก�รณ์

ธรรมช�ติที่เกิดจ�กดวงจันทร์โคจรอยู่ใน

แนวเดียวกับโลกและดวงอ�ทิตย์ ทำ�ให้เง�

ของดวงจันทร์บังแสงจ�กดวงอ�ทิตย์ 

ที่ส่องม�ยังโลก เกิดขึ้นในเวล�กล�งวัน  

ตรงกับแรม 15 ค่ำ�หรือขึ้น 1 ค่ำ� คนที่อยู่

บนโลกใต้เง�มืดของดวงจันทร์จะเห็นเง�

ของดวงจันทร์บังดวงอ�ทิตย์ทีละน้อยจน 

มืดมิด เรียกว่� สุริยุปราคาเต็มดวง     

สว่นคนทีอ่ยูบ่นโลกภ�ยใต้เง�มวัจะเห็นดวง

อ�ทิตย์ถูกเง�ของดวงจันทร์บดบังไม่หมด 

เรียกว่� สุริยุปราคาบางส่วน แสงจ�ก 

ดวงอ�ทติยท์ีม่คีว�มเขม้สงูม�กเปน็อนัตร�ย

ต่อก�รมองด้วยต�เปล่� ดังนั้น ก�รสังเกต

ก�รเกดิสรุยิปุร�ค�จงึควรใชแ้วน่ต�สำ�หรบั

กรองแสง แผ่นกรองแสง หรือกล้องรูเข็ม
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง ภาพวาดระบบสุริยะ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) คว�มรู้เรื่องระบบสุริยะ
  2) ลักษณะเด่นของด�วเคร�ะห์แต่ละดวง
  3) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของวัสดุที่นำ�ม�ว�ดภ�พให้เหม�ะสม

  2) ก�รวัดระยะห่�งระหว่�งด�วเคร�ะห์แต่ละดวงในระบบสุริยะให้เหม�ะสมถูกต้อง         

ต�มหลักวิช�ก�ร

ระบบสุริยะ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ก�รคำ�นวณขน�ดของ
เส้นผ่�นศูนย์กล�งของ
ด�วเคร�ะห์แต่ละดวง

ให้ถูกต้อง

ระบบสุริยะ

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ในก�รว�ดภ�พ

ก�รออกแบบตกแต่ง
ภ�พว�ดให้สวยง�ม

มีชีวิตชีว�

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
วัสดุที่นำ�ม�ว�ดภ�พ

ก�รวัดระยะห่�งระหว่�ง
ด�วเคร�ะห์แต่ละดวง

ก�รออกแบบภ�พว�ดให้มี
คว�มสวยง�มด้�นศิลปะและ

ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

ก�รออกแบบเลือก
วัสดุที่ใช้ว�ดภ�พ

ระบบสุริยะ

ภ�พว�ดระบบสุริยะ คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ลักษณะเด่นของด�วเคร�ะห์

ก�รออกแบบเลือกสีที่
ใช้ในก�รระบ�ยสีให้
สวยง�มและถูกต้อง
ต�มหลักวิช�ก�ร

  3) ก�รกำ�หนดขน�ดของเส้นผ่�นศูนย์กล�งของด�วเคร�ะห์ให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตภ�พว�ด

  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบภ�พว�ดให้มีคว�มสวยง�มด้�นศิลปะและถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

  2) ก�รออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ว�ดภ�พระบบสุริยะ

  3) ก�รออกแบบเลือกสีที่ใช้ในก�รระบ�ยสีให้สวยง�มและถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

  4) ก�รออกแบบตกแต่งภ�พว�ดให้สวยง�มมีชีวิตชีว�
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้

  2) สี

  3) พู่กันและจ�นสี

  4) ไม้เมตร ไม้บรรทัด

  5) ก�ว ซิลิโคน

  6) วัสดุตกแต่ง เช่น หลอดแอลอีดีสำ�หรับทำ�เป็นด�วดวงเล็กๆ ส�ยไฟฟ้� สวิตช์

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง แว่นตาสำาหรับดูสุริยุปราคา
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) สุริยุปร�ค�

  2) คว�มรู้เรื่องแว่นส�ยต�

  3) ก�รดูสุริยุปร�ค�ที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตร�ยต่อส�ยต�

  4) วัสดุที่ใช้กรองแสงจ�กดวงอ�ทิตย์

  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

ระบบสุริยะ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ก�รคำ�นวณขน�ดของแว่นต�
สำ�หรับดูสุริยุปร�ค�

ก�รคำ�นวณขน�ด
ของแผ่นกรองแสง

ก�รคำ�นวณค่�
ใช้จ่�ยในก�รทำ�

แว่นต�

ก�รออกแบบ
แว่นต�สำ�หรับดู

สุริยุปร�ค�

ก�รออกแบบ
ตกแต่งแว่นต�ให้

สวยง�ม
ก�รออกแบบวัสดุที่ใช้ทำ�

แผ่นกรองแสง

วัสดุกรองแสงจ�กดวงอ�ทิตย์

ก�รดูสุริยุปร�ค�ที่ปลอดภัยคว�มรู้เรื่องแว่นส�ยต�

สุริยุปร�ค�

แว่นต�สำ�หรับดู
สุริยุปร�ค�

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของแว่นต�สำ�หรับดูสุริยุปร�ค�

  2) ก�รคำ�นวณขน�ดของแผ่นวัสดุกรองแสงที่ใช้

  3) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�แว่นต�สำ�หรับดูสุริยุปร�ค�

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบแว่นต�สำ�หรับดูสุริยุปร�ค�

  2) ก�รออกแบบวัสดุที่ใช้ทำ�แผ่นกรองแสง

  3) ก�รออกแบบตกแต่งแว่นต�ให้สวยง�ม

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�ตัวแว่น

  2) วัสดุที่ใช้ทำ�แผ่นกรองแสง เลนส์

  3) ก�ว ซิลิโคน

  4) วัสดุตกแต่ง เช่น ก�กเพชร สติ๊กเกอร์

  5) ย�งรัด

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย



53

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 

ตั้งชื่อกลุ่ม

 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�

กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้

 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม

สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง

 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง

คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ

ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม

 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 

ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. กลุ่มดาวประดับบ้าน

 หลักการ

 กลุ่มด�วเป็นด�วฤกษ์ในเอกภพเกิดจ�ก

จินตน�ก�รของผู้สังเกต ซึ่งอ�จเรียกชื่อแตกต่�ง

กันต�มวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 88 กลุ่มด�ว 

กลุ่มด�วท่ีสำ�คัญ ได้แก่ กลุ่มด�วจระเข้หรือ 

กลุ่มด�วหมีใหญ่ กลุ่มด�วน�ยพร�น กลุ่มด�ว

สนุขัใหญ ่กลุม่ด�วสนัุขเลก็ กลุม่ด�วพณิ กลุ่มด�ว

ดวงดาวบนท้องฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

5

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หงส์ กลุ่มด�วนกอินทรีย์ กลุ่มด�วค้�งค�ว 

ซึ่งแต่ละกลุ่มมีคว�มสวยง�มแตกต่�งกัน  

ถ�้นำ�ม�ว�ดภ�พสวยง�มหรอืทำ�แผงไฟฟ�้

กลุ่มด�วใช้ประดับผนังห้องจะเพิ่มคว�ม

สวยง�มหรืออ�จใช้เป็นสื่อก�รเรียนรู้ได้

2. การ์ตูนนิทานดวงดาว

 หลักการ

 1. ดวงด�วท่ีสำ�คัญในแต่ละกลุ่มด�ว

อ�จเป็นนิท�นหรือตำ�น�นที่เล่�สืบเนื่อง  

ต่อกันม�ต�มจินตน�ก�รและวัฒนธรรม

 2. ก�ร์ตูนเป็นภ�พว�ดง�นทัศนศิลป์

โดยไมเ่นน้ให้เหมอืนกบัคว�มเปน็จรงิท้ังหมด 

ส�ม�รถให้สีสันสวยง�มน่�รักเพ่ือกระตุ้น

คว�มสนใจของผูอ่้�นให้น่�ตดิต�ม ส�ม�รถ

ใช้เป็นสื่อให้คว�มรู้หรือจัดทำ�เป็นเรื่องร�ว

และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง กลุ่มดาวประดับบ้าน
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) คว�มรู้เรื่องกลุ่มด�วและด�วฤกษ์

  2) ตำ�แหน่งดวงด�วบนท้องฟ้�

  3) ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

  4) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

ดวงดาวบนท้องฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

5

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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กลุ่มด�วประดับบ้�น คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ก�รคำ�นวณขน�ดของดวงด�ว
และระยะห่�งระหว่�งดวงด�วให้มี

อัตร�ส่วนที่ถูกต้อง

ก�รต่อวงจรไฟฟ้�

ตำ�แหน่งดวงด�วบนท้องฟ้�

กลุ่มด�วและด�วฤกษ์

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ในก�รประดิษฐ์

ก�รคำ�นวณจำ�นวน
หลอดไฟฟ้�หรือวัสดุ

ที่ใช้ทำ�ดวงด�ว
ก�รออกแบบเลือก
กลุ่มด�วที่สวยง�ม

ก�รออกแบบวัสดุหรือหลอดไฟฟ้�ที่ใช้
ทำ�ดวงด�วสำ�คัญๆ ในกลุ่มด�ว

ก�รออกแบบตกแต่งกลุ่มด�ว
ด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ให้

สวยง�ม

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของวัสดุที่ใช้ทำ�กลุ่มด�ว
  2) ก�รคำ�นวณขน�ดของดวงด�วและระยะห่�งระหว่�งดวงด�วให้มีอัตร�ส่วนที่ถูกต้อง
  3) ก�รคำ�นวณห�จำ�นวนหลอดไฟฟ้�หรือวัสดุที่ใช้ทำ�ดวงด�ว
  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รประดิษฐ์
  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกกลุ่มด�วที่สวยง�ม
  2) ก�รออกแบบวัสดุหรือหลอดไฟฟ้�ที่จะใช้ทำ�ดวงด�วสำ�คัญในกลุ่มด�ว
  3) ก�รออกแบบตกแต่งกลุ่มด�วด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ให้สวยง�ม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม

 

กลุ่มด�วประดับบ้�น



56

คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�แผงกลุ่มด�ว เช่น ไม้ พล�สติก กระด�ษอัด

  2) หลอดไฟฟ้�สีต่�งๆ หรือหลอดแอลอีดี

  3) ส�ยไฟฟ้�

  4) สวิตช์ไฟฟ้�

  5) ก�ว ซิลิโคน

  6) วัสดุตกแต่ง เช่น ก�กเพชร สติ๊กเกอร์

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การ์ตูนนิทานดวงดาว
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) คว�มรู้เรื่องกลุ่มด�ว
  2) นิย�ยปรัมปร�เกี่ยวกับด�วฤกษ์หรือกลุ่มด�ว
  3) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของตัวก�ร์ตูนที่เหม�ะสม
  2) ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วนที่เหม�ะสมของตัวก�ร์ตูนกับสิ่งประกอบฉ�กแต่ละเฟรม

  3) ก�รคำ�นวณจำ�นวนภ�พก�ร์ตูนประกอบนิท�นดวงด�ว

ดวงดาวบนท้องฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที ่

5

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ก�ร์ตูนนิท�นดวงด�ว คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

นิย�ยปรัมปร�เกี่ยวกับ
ด�วฤกษ์และกลุ่มด�ว

ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วนที่
เหม�ะสมของตัวก�ร์ตูนกับ

สิ่งประกอบฉ�กในแต่ละเฟรม

คว�มรู้เรื่องกลุ่มด�ว 
และด�วฤกษ์

ก�รคำ�นวณขน�ด
ของตัวก�ร์ตูนที่

เหม�ะสม

คำ�นวณจำ�นวนภ�พ
ก�ร์ตูนประกอบ
นิท�นดวงด�ว

ก�รออกแบบเลือกสีสันที่
สวยง�ม

ก�รออกแบบว�งคำ�บรรย�ย
ในภ�พ

ก�รออกแบบ
ภ�พก�ร์ตูนแต่ละภ�พ

ก�รออกแบบ
ปกก�ร์ตูนนิท�นดวงด�ว

ก�รคำ�นวณ
ค่�ใช้จ่�ย

ก�รออกแบบตัวก�รต์ูนในเรือ่ง
ให้เหม�ะสม

ก�รออกแบบเค้�โครง
นิท�นดวงด�ว

  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รว�ดภ�พก�ร์ตูนนิท�นดวงด�ว

  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเค้�โครงนิท�นดวงด�ว

  2) ก�รออกแบบตัวก�ร์ตูนในเรื่องให้เหม�ะสม

  3) ก�รออกแบบภ�พแต่ละภ�พในนิท�นก�ร์ตูนดวงด�ว

  4) ก�รออกแบบว�งคำ�บรรย�ยในภ�พ

  5) ก�รออกแบบเลือกสีสันที่สวยง�ม

  6) ก�รออกแบบปกก�ร์ตูนนิท�นดวงด�ว

	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) กระด�ษ

  2) ดินสอ

  3) สี

  4) ก�ว ซิลิโคน

  5) กรรไกร

  6) ที่เจ�ะต�ไก่

  7) วัสดุตกแต่งภ�พ เช่น ก�กเพชร สติ๊กเกอร์ หรือวัสดุธรรมช�ติ

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�
กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้
 3. ทำ�กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ต�มหัวข้อที่
กำ�หนดให้
 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง
คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด
ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ
ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม
 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 
ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. จรวดลูกโป่ง

 หลักการ

 จรวด (rocket) ทำ�หน้�ที่ในก�รส่ง

ด�วเทียมหรือย�นอวก�ศให้พ้นจ�กแรงโน้มถ่วง

ของโลกโดยอ�ศัยกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน คือ 

แรงกริยิ�เท�่กบัแรงปฏิกริยิ� ซึง่แรงกริยิ�เปน็แรง 

ท่ีมีทิศท�งสู่โลก แต่แรงปฏิกิริย�มีทิศท�ง          

ตรงกนัข�้ม จรวดตอ้งใชเ้ชื้อเพลงิมห�ศ�ลเพือ่ให้

ไดพ้ลงัง�นสงูทำ�ใหม้แีรงขบัเคลือ่นสงูจงึจะเอ�ชนะ

แรงโนม้ถ่วงของโลกได ้ก�รทำ�ของเลน่สำ�หรบัเดก็

เทคโนโลยีอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

6

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ�จใช้แรงดันของอ�ก�ศในลูกโป่งช่วย   

ผลักดันให้วัตถุที่จำ�ลองเป็นย�นอวก�ศ

เคลื่อนที่สู่ด้�นบน ซึ่งลูกโป่งจะทำ�หน้�ที่

คล้�ยกับจรวด

2. กล้องดูดาวจากวัสดุเหลือใช้

 หลักการ

 กล้องดูดาว  (telescope) เป็น

ทัศนูปกรณ์ที่มีเลนส์นูนหรือกระจกโค้งเว้�

ทำ�หน้�ทีร่วมแสงจ�กดวงด�วท่ีอยูไ่กลม�ก

แล้วขย�ยทำ�ให้มองเห็นดวงด�วและวัตถุ

ท้องฟ้�ต่�งๆ ในอวก�ศได้ชัดเจนขึ้น อ�จ

เรยีกว่� กล้องโทรทรรศน์ แบ่งต�มอปุกรณ์

ที่ใช้รวมแสงได้เป็น 2 ประเภท คือ 

กล้องโทรทรรศน์แบบหักเหแสงและแบบ

สะท้อนแสง ก�รประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์

ต้องศึกษ�องค์ประกอบของกล้องและ      

หลกัก�รทีท่ำ�ให้เหน็ภ�พ ซึง่อ�จเป็นกล้อง

ที่ประดิษฐ์จ�กวัสดุเหลือใช้ที่มีสมบัติแทน

วัสดุจริงได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง จรวดลูกโป่ง
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) คว�มรู้เรื่องก�รทำ�ง�นของจรวด

  2) กฎก�รเคลื่อนที่ของนิวตัน

  3) ก�รเคลื่อนที่ของลูกโป่งเมื่อปล่อยลม

  4) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

เทคโนโลยีอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

6

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ก�รเคลื่อนที่ของลูกโป่ง
เมื่อปล่อยลม

กฎก�รเคลื่อนที่ของนิวตัน
คว�มรู้เรื่องก�รทำ�ง�น

ของจรวด

ก�รคำ�นวณห�มวล
ของวัตถุที่ใช้ทำ�

จรวดให้เหม�ะสม
กับขน�ดลูกโป่ง

ก�รคำ�นวณห�ขน�ดของลูกโป่งกับ
ระยะท�งที่ลูกโป่งเคลื่อนที่ได้

ก�รวัดระยะท�งที่
จรวดเคลื่อนที่ได้เมื่อ
ใช้ลูกโป่งขน�ดต่�งๆ

ก�รออกแบบตกแต่ง
จรวดให้สวยง�ม

ก�รออกแบบ
รูปร่�งของจรวด

ก�รออกแบบจัดลูกโป่งที่
ทำ�ให้ก�รส่งจรวดมีประสิทธิภ�พ ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุทำ�จรวด

จรวดลูกโป่ง คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณห�ขน�ดของลูกโป่งกับระยะท�งที่ลูกโป่งเคลื่อนที่ได้

  2) ก�รคำ�นวณห�มวลของวัสดุที่ใช้ทำ�จรวดให้เหม�ะสมกับขน�ดของลูกโป่ง

  3) ก�รวัดระยะท�งที่จรวดเคลื่อนที่ได้เมื่อใช้ลูกโป่งขน�ดต่�งๆ

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบรูปร่�งของจรวด

  2) ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุทำ�จรวด

  3) ก�รออกแบบจัดลูกโป่งที่ทำ�ให้ก�รส่งจรวดมีประสิทธิภ�พและเคลื่อนที่ได้ไกล

  4) ก�รออกแบบตกแต่งจรวดให้สวยง�ม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�จรวด เช่น ขวดพล�สติก พล�สติก ไม้ กระด�ษแข็ง หรือวัสดุธรรมช�ติ

  2) ลูกโป่งขน�ดต่�งๆ

  3) ก�ว ซิลิโคน

  4) สีสำ�หรับตกแต่ง

  5) เครื่องเจ�ะวัสดุ

  6) วัสดุตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง กล้องดูดาวจากวัสดุเหลือใช้
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) กล้องดูด�ว (telescope) และประเภทของกล้องดูด�ว

  2) หลักก�รประดิษฐ์กล้องดูด�ว

  3) คว�มรู้เรื่องเลนส์และก�รเกิดภ�พ

  4) ก�รห�กำ�ลังขย�ยของกล้องดูด�ว

  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

เทคโนโลยีอวกาศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

6

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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คว�มรู้เรื่องเลนส์
และก�รเกิดภ�พ

หลักก�รประดิษฐ์
กล้องดูด�ว

ก�รห�กำ�ลังขย�ย
ของกล้องดูด�ว

ก�รคำ�นวณคว�มย�วของ
กล้องดูด�ว

กล้องดูด�วและประเภท
ของกล้องดูด�ว

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิต
กล้องดูด�ว

ก�รออกแบบตกแต่ง
กล้องดูด�ว

ก�รออกแบบกล้องดูด�ว

ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุ
ที่ใช้ทำ�กล้องดูด�ว

กล้องดูด�วจ�กวัสดุ
เหลือใช้

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณคว�มย�วของกล้องดูด�ว

  2) ก�รคำ�นวณเกี่ยวกับขน�ดของเลนส์และตำ�แหน่งที่ว�งเลนส์

  3) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตกล้องดูด�ว

  4) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบกล้องดูด�ว

  2) ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำ�กล้องดูด�ว

  3) ก�รออกแบบตกแต่งกล้องดูด�ว
	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�กล้องดูด�ว เช่น ขวด ท่อพีวีซี วัสดุธรรมช�ติ เช่น กระบอกไม้ไผ่

  2) เลนส์นูน กระจกโค้งเว้�

  3) ก�ว ซิลิโคน

  4) สี

  5) เครื่องมือเจ�ะวัสดุ

  6) อุปกรณ์ตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 

ตั้งชื่อกลุ่ม

 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�

กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้

 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม

สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง

 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง

คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด

ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ

ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม

 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 

ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ�

หัวข้อที่กำาหนด
1. ดุลยภาพของระบบนิเวศในขวดแก้ว

 หลักการ

 1. ระบบนิเวศ (ecosystem) หม�ยถงึ 

ระบบคว�มสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อ�ศัยอยู่ใน

แหล่งที่อยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์ 

2 ลักษณะ คือ คว�มสัมพันธ์ท�งชีวภ�พและ    

ท�งก�ยภ�พ

ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 2. กลุ่มสิ่งมีชีวิต หม�ยถึง 

ส่ิงมีชีวิตต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไปอ�ศัยอยู่ร่วมกัน

ในแหล่งที่อยู่เดียวกัน

 3. ดลุยภาพของระบบนเิวศ เปน็

ภ�วะที่องค์ประกอบต่�งๆ ในระบบนิเวศมี

สัดส่วนที่เหม�ะสม โดยมีก�รรักษ�สมดุล 

2 ลกัษณะ คอื สมดลุของก�รหมนุเวยีนส�ร

และก�รถ่�ยทอดพลังง�นอย่�งเหม�ะสม

และสมดุลของประช�กร ปัจจุบันได้มีก�ร

จดัดลุยภ�พของระบบนิเวศในภ�ชนะต�่งๆ 

เพือ่ใชเ้ปน็ของประดบัตกแตง่บ�้นหรอืเปน็

สื่อก�รเรียนรู้ได้

2. ดุลยภาพของระบบนิเวศแหล่งนำ้า

  หลักการ

 ก�รจัดดุลยภ�คของระบบนิเวศ  

ในแหล่งนำ้�มีทั้งปล�สวยง�ม พืชนำ้� และ 

องค์ประกอบท�งก�ยภ�พที่นำ�ม�จัดไว้ใน

ลักษณะท่ีได้สัดส่วนเหม�ะสมทำ�ให้เกิด

ดลุยภ�พได้สมบรูณ์ ซึง่นยิมจดัในตูป้ล�ใช้

เป็นสิ่งตกแต่งบ้�น และยังนำ�ม�ประกอบ

อ�ชีพได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศในขวดแก้ว
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) คว�มหม�ยของระบบนิเวศ

  2) ระบบนิเวศบนบก

  3) ก�รถ่�ยทอดพลังง�นในระบบนิเวศ

  4) ก�รหมุนเวียนส�รในระบบนิเวศ

  5) ดุลยภ�พของระบบนิเวศ

  6) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณห�ปริม�ตรของขวดแก้ว

  2) ก�รคำ�นวณพื้นที่สำ�หรับจัดระบบนิเวศบนบก

  3) ก�รประม�ณจำ�นวนพืชในระบบนิเวศ

  4) ก�รประม�ณจำ�นวนวัสดุที่เป็นองค์ประกอบไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ

  5) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ�ระบบนิเวศขวดแก้ว

  6) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกรูปทรงของขวดแก้ว

  2) ก�รออกแบบโครงสร้�งของระบบนิเวศ

  3) ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชที่ใช้จัดระบบนิเวศ

  4) ก�รออกแบบก�รจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ ในระบบนิเวศให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

และสวยง�ม

	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ดุลยภ�พของ
ระบบนิเวศในขวดแก้ว

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ก�รถ่�ยทอดพลังง�นใน
ระบบนิเวศ

ก�รหมุนเวียนส�รใน
ระบบนิเวศระบบนิเวศบนบก

ดุลยภ�พในระบบนิเวศ

ก�รคำ�นวณห�
ปริม�ตรของขวดแก้ว

คว�มหม�ยของ
ระบบนิเวศ

ก�รคำ�นวณพื้นที่สำ�หรับ
จัดระบบนิเวศบนบก

ก�รประม�ณจำ�นวน
พืชในระบบนิเวศ

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�ร
จัดทำ�ระบบนิเวศ

ก�รออกแบบจัดว�งองค์ประกอบ
ต่�งๆ ในระบบนิเวศให้ถูกต้อง
ต�มหลักวิช�ก�รและสวยง�ม

ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชที่ใช้
จัดระบบนิเวศ

ก�รประม�ณจำ�นวนวัสดุที่เป็น
องค์ประกอบไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ

ก�รออกแบบเลือกรูปทรง
ของขวดแก้ว

ก�รออกแบบโครงสร้�งของ
ระบบนิเวศ

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม

 

5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) ขวดแก้วรูปทรงต่�งๆ

  2) พืชชนิดต่�งๆ 

  3) องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต เช่น หิน ดิน ทร�ย

  4) พล�สติกห่ออ�ห�ร (wrap) 

  5) ก�ว ซิลิโคน

  6) วัสดุตกแต่งอื่นๆ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศแหล่งนำำ้า
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) ระบบนิเวศ

  2) ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

  3) ก�รถ่�ยทอดพลังง�นในระบบนิเวศ

  4) ก�รหมุนเวียนส�รในระบบนิเวศ

  5) ดุลยภ�พของระบบนิเวศ

  6) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ในก�รทำ�กิจกรรม

ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)



73

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณห�ปริม�ตรของขน�ดภ�ชนะที่ใช้จัดระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

  2) ก�รประม�ณจำ�นวนสัตว์ในระบบนิเวศ

  3) ก�รประม�ณจำ�นวนพืชน้ำ�ในระบบนิเวศ

  4) ก�รประม�ณจำ�นวนวัสดุที่เป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ

  5) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดทำ�ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

  6) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกรูปทรงและชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ�ภ�ชนะจัดระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

  2) ก�รออกแบบโครงสร้�งของระบบนิเวศ

  3) ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชน้ำ�และสัตว์น้ำ�

  4) ก�รออกแบบจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ ให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�รและสวยง�ม

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ดุลยภ�พของ
ระบบนิเวศแหล่งนำ้�

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ก�รออกแบบโครงสร้�งของ
ระบบนิเวศ

ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชน้ำ�

และสัตว์น้ำ�

ก�รออกแบบเลือกรูปทรง
และชนิดของวัสดุที่ใช้ทำ�
ภ�ชนะจัดระบบนิเวศ

ก�รออกแบบจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ 
ของระบบนิเวศให้ถูกต้อง

ต�มหลักวิช�ก�รและสวยง�ม

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รจัดระบบนิเวศ

ก�รประม�ณจำ�นวน
วัสดุที่เป็นองค์ประกอบ

ไม่มีชีวิต

ก�รคำ�นวณห�ปริม�ตร
ของขน�ดภ�ชนะที่ใช้จัด

ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

ก�รประม�ณจำ�นวน
พืชและสัตว์ใน

ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

ดุลยภ�พของระบบนิเวศ
แหล่งน้ำ�

ก�รหมุนเวียนส�รใน
ระบบนิเวศ

ก�รถ่�ยทอดพลังง�นใน
ระบบนิเวศ

ระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

ระบบนิเวศ

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม

 

5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) ภ�ชนะที่ใช้จัดระบบนิเวศแหล่งน้ำ�

  2) พืชน้ำ�และสัตว์น้ำ�ชนิดต่�งๆ

  3) วัสดุที่เป็นองค์ประกอบไม่มีชีวิต

  4) วัสดุตกแต่ง

  5) เครื่องเติมอ�ก�ศ

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย



คู่มือครู  หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�
กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้
 3. เลอืกหวัขอ้ทีก่ำ�หนดใหเ้พือ่ทำ�กจิกรรม
สะเต็มศึกษ�เพียง 1 เรื่อง
 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง
คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด
ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ
ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม
 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 
ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ� 

หัวข้อที่กำาหนด
1. แบบจำาลองบ้านตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
 พอเพียง
 หลักการ

 หลักก�รของปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

เป็นปรัชญ�ที่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมี

พระร�ชดำ�รัสแก่พสกนิกรช�วไทยเพื่อเศรษฐกิจ

ที่ยั่งยืนประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ 

คว�มพอประม�ณ คว�มมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

เงื่อนไขด้�นคว�มรู้ และเงื่อนไขด้�นคุณธรรม 

ก�รสร้�งแบบจำ�ลองบ้�นต�มหลักปรัชญ�    

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

8

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เศรษฐกจิพอเพียงนอกจ�กจะได้คว�มรูแ้ล้ว         

ยังส�ม�รถจำ�หน่�ยเป็นของที่ระลึกได้

2. พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
 หลักการ

 1. พืชผักสวนครัว หม�ยถึง 

พชืทีป่ลกูเพือ่ใช้ประโยชน์จ�กใบ ร�ก ดอก 

หรือลำ�ต้นเป็นอ�ห�ร ส�ม�รถปลูกไว้ใน

บรเิวณบ้�นเพือ่ใช้บรโิภคในครอบครวัหรอื

จำ�หน่�ยเป็นร�ยได้เสริมให้แก่ครอบครัว

 2. ก�รปลูกพืชผักในปัจจุบันจะใช้

ส�รเคมีสำ�หรับเป็นปุ๋ยหรือกำ�จัดศัตรูพืช 

ซ่ึงถ้�ตกค้�งในพืชผัก จะก่อให้เกดิอนัตร�ย

แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันจึงมีก�รปลูกพืชผัก

ปลอดส�รพษิจำ�หน่�ยเป็นจำ�นวนม�ก แต่

มีร�ค�ค่อนข้�งแพง ถ้�เร�ส�ม�รถปลูก 

พืชผักสวนครัวปลอดส�รพิษได้เองจะช่วย

ให้ประหยัดค่�ใช้จ่�ยและมีคว�มปลอดภัย 

นอกจ�กนีถ้้�เหลอืจ�กก�รบรโิภคส�ม�รถ

จำ�หน่�ยเป็นร�ยได้เสริมได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง แบบจำาลองบ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) แบบจำ�ลอง

  2) หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  3) หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง

  4) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของพื้นที่ที่จัดทำ�แบบจำ�ลองบ้�นต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  2) ก�รคำ�นวณอัตร�ส่วนก�รใช้พื้นที่ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

8

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แบบจำ�ลองบ้�นต�ม
หลักปรัชญ�เศรษฐกิจ

พอเพียง

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

หมู่บ้�นเศรษฐกิจพอเพียง

ก�รคำ�นวณอัตร�ส่วนก�ร
ใช้พื้นที่ต�มหลักปรัชญ�

เศรษฐกิจพอเพียง

แบบจำ�ลอง

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
พื้นที่ที่ใช้จัดทำ�แบบจำ�ลอง

ออกแบบจัดว�งองค์ประกอบ
ต่�งๆ ในแบบจำ�ลอง

ก�รคำ�นวณชนิดและ
ปริม�ณวัสดุที่ใช้ทำ�

แบบจำ�ลอง

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ในก�รทำ�แบบจำ�ลอง

ออกแบบตกแต่งแบบ
จำ�ลองให้สวยง�ม

ออกแบบโครงสร�้งแบบจำ�ลอง

ออกแบบเลือกใช้วัสดุ
ในก�รทำ�แบบจำ�ลอง

หลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  3) ก�รคำ�นวณชนิดและปริม�ณวัสดุที่ใช้ทำ�แบบจำ�ลองบ้�นต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจ 

พอเพียง

  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�แบบจำ�ลอง

  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบโครงสร้�งแบบจำ�ลองบ้�นต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  2) ก�รออกแบบเลือกใช้วัสดุในก�รจัดทำ�แบบจำ�ลอง

  3) ก�รออกแบบก�รจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ ต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  4) ก�รออกแบบตกแต่งแบบจำ�ลองให้สวยง�ม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ
  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)
 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์		(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ทำ�ฐ�นของแบบจำ�ลอง เช่น ไม้ พล�สติก

  2) วัสดุที่ใช้เป็นองค์ประกอบของแบบจำ�ลอง

  3) หนังสือหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

  4) ก�ว ซิลิโคน

  5) เครื่องมือเจ�ะวัสดุ

  6) ลวด ตะปู เครื่องยึดติด

  7) วัสดุตกแต่ง

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) พืชผักสวนครัว
  2) ส�รพิษและก�รใช้ส�รป้องกันและกำ�จัดศัตรูพืช
  3) พืชออร์แกนิก
  4) ก�รเจริญเติบโตของพืช
  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณพื้นที่สำ�หรับปลูกพืชผักสวนครัว
  2) ก�รเลือกภ�ชนะหรือพื้นที่สำ�หรับปลูกพืชผักสวนครัวให้เหม�ะสมกับจำ�นวนพืชที่ปลูก

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

8

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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พืชผักสวนครัว
ปลอดส�รพิษ

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ส�รพิษและก�รใช้ส�รพิษ
กำ�จัดศัตรูพืช

พืชออร์แกนิก

ก�รเจริญเติบโตของพืช

ก�รเลือกภ�ชนะหรือพื้นที่ให้
เหม�ะสมกับจำ�นวนพืชที่ปลูก

ก�รคำ�นวณพื้นที่สำ�หรับ
ปลูกพืชผักสวนครัว

ก�รคำ�นวณปริม�ณน้ำ�
และปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ใน

ก�รเพ�ะปลูก

ก�รคำ�นวณห�อัตร�
ก�รเจริญเติบโต

ของพืช

สมบัติของ
แก๊สออกซิเจน

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ในก�รเพ�ะปลูก

ออกแบบเลือกชนิดของ
พืชผักสวนครัว

ออกแบบภ�ชนะหรือพื้นที่ในก�รเพ�ะปลูกออกแบบเลือกวิธีก�รเพ�ะปลูกพืชผักสวนครัว

ก�รจัดว�งองค์ประกอบต่�งๆ 
ให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

  3) ก�รคำ�นวณปริม�ณน้ำ�และปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ในก�รเพ�ะปลูก

  4) ก�รคำ�นวณห�อัตร�ก�รเจริญเติบโตของพืช

  5) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รเพ�ะปลูก

  6) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชผักสวนครัว

  2) ก�รออกแบบภ�ชนะหรือพื้นที่ในก�รเพ�ะปลูก

  3) ก�รออกแบบเลือกวิธีก�รปลูกพืชผักสวนครัว

  4) ก�รจัดว�งองค์ประกอบให้ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) ภ�ชนะหรือพื้นที่ที่ใช้เพ�ะปลูกพืชผักสวนครัว

  2) พันธุ์พืชผักสวนครัว

  3) ปุ๋ยอินทรีย์

  4) ดิน น้ำ� ส�รอ�ห�ร

  5) ไม้บรรทัด

  6) เสียม จอบ ถังน้ำ�

  7) วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในก�รปลูกพืชผักสวนครัว

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คำาชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจเก่ียวกับก�รทำ�
กจิกรรมสะเตม็ศกึษ�จ�กใบกิจกรรมทีก่ำ�หนดให้
 3. ทำ�กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ต�มหัวข้อที่
กำ�หนดให้
 4. ก�รทำ�กิจกรรมตอ้งอภปิร�ยเพือ่แสดง
คว�มคดิเหน็โตแ้ยง้จ�กประจกัษพ์ย�นทีพ่บตลอด
ก�รทำ�กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลง�นที่มีคุณภ�พ และ
ต้องมีคว�มคิดริเร่ิมสร้�งสรรค์ โดยคำ�นึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รทำ�กิจกรรม
 5. เตรียมคว�มพร้อมที่จะนำ�เสนอ 
ผลง�นกิจกรรมสะเต็มศึกษ� 

หัวข้อที่กำาหนด
1. แกลเลอรีภาพวาดลักษณะเด่นของวัยรุ่น

 หลักการ

 1. ลักษณะเด่นทางพันธุกรรมหรือ

แอลลลีเด่น คอื แอลลนีทีส่�ม�รถแสดงลกัษณะ

น้ันๆ ออกม�ได้แม้จะมีเพียงแอลลีลเดียว เช่น 

แอลลีลผมหยักศก มีติ่งหู มีลักยิ้ม 

 2. วัยรุ่นอยู่ระหว่�งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่  

มช่ีวงอ�ยตุัง้แต ่10-19 ปี เปน็วยัทีม่กี�รเปลีย่นแปลง

ทั้งร่�งก�ย จิตใจ อ�รมณ์ และสังคม

การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธกุรรม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

9

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 3. ก�รสร้�งสรรค์ภ�พว�ดที่มี

ลักษณะเด่นของวัยรุ่น นอกจ�กจะได้คว�มรู้

แล้วยังอ�จจำ�หน่�ยได้ ซึ่งจะเห็นแกลเลอรี

ภ�พว�ดสวยง�มต�มแหลง่ทอ่งเทีย่วทัว่ไป

2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ฉันรัก

 หลักการ

 ก�รเพ�ะเลีย้งเนือ้เยือ่เปน็วธิขีย�ย

พนัธ์ุพชืท่ีใช้ช้ินส่วนของพชืท่ีมีเนือ้เยือ่เจริญ 

เช่น ต� ยอด หรือต�ข้�งม�เพ�ะเลี้ยงให้

อ�ห�ร ซึ่งมีน้ำ�ต�ล ฮอร์โมน และแร่ธ�ตุที่

สำ�คัญต่อก�รเจริญเติบโต ให้พลังง�นแก่

เซลล์ ช่วยให้เนื้อเยื่อเกิดก�รแบ่งเซลล์และ

ขย�ยเซลล์ โดยจัดสภ�พแวดล้อมที่ใช้ใน

ก�รเพ�ะเลีย้งเนือ้เยือ่พชืใหเ้หม�ะสม สะอ�ด 

ปลอดเชือ้จุลนิทรยี ์ปจัจุบนัมีก�รขย�ยพนัธ์ุ

พืชโดยวิธีเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อจำ�หน่�ย

หล�ยชนิด เช่น กล้วยไม้ แคร์รอต ไม้สักทอง 

เนือ่งจ�กเปน็วธิขีย�ยพนัธุพ์ชืทีใ่หป้รมิ�ณ

ม�กในระยะเวล�สั้น
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง แกลเลอรีภาพวาดลักษณะเด่นของวัยรุ่น
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................

 2. ....................................................................................................................................

 3. ....................................................................................................................................

 4. ....................................................................................................................................

 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

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

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

   เหตุผล

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

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)

 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) พันธุกรรม (genetic) หม�ยถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่�ยทอดจ�กพ่อแม่ไปสู่ลูกหล�น

  2) ลักษณะท�งพันธุกรรม

  3) โครโมโซม

  4) หน่วยพันธุกรรม (gene) ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย

  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

9

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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หน่วยพันธุกรรม 
ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย

ก�รคำ�นวณขน�ดของ
พื้นที่ที่จะใช้ว�ดภ�พ

ก�รคำ�นวณขน�ดของภ�พ
วัยรุ่นที่จะว�ด

ก�รคำ�นวณขน�ด
ของพื้นที่ที่จะใช้จัด

แกลเลอรี

ออกแบบตกแต่งองค์ประกอบอื่นๆ 
ในภ�พให้สวยง�ม

ก�รเลือกใช้สีสันให้สวยง�มต�มหลักก�รของศิลปะ

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ในก�รว�ดภ�พและ

จัดแกลเลอรี

ออกแบบภ�พว�ดลักษณะเด่น
ของวัยรุ่นให้สวยง�มสมบูรณ์

แกลเลอรีภ�พว�ด
ลักษณะเด่นของวัยรุ่น

คณิตศ�สตร์

วิทย�ศ�สตร์

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

ลักษณะท�งพันธุกรรม โครโมโซม

พันธุกรรม

 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณขน�ดของพื้นที่ที่จะใช้ว�ดภ�พ

  2) ก�รคำ�นวณขน�ดของภ�พวัยรุ่นที่จะว�ด

  3) ก�รคำ�นวณขน�ดของพื้นที่ที่จะใช้จัดเป็นแกลเลอรี

  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รว�ดภ�พและจัดแกลเลอรี

  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบภ�พว�ดลักษณะเด่นของวัยรุ่นให้สวยง�มสมบูรณ์

  2) ก�รเลือกใช้สีสันให้สวยง�มต�มหลักก�รของศิลปะ

  3) ก�รออกแบบตกแต่งองค์ประกอบอื่นๆ ในภ�พให้สวยง�ม

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) วัสดุที่ใช้ว�ดภ�พ เช่น ไม้อัด กระด�ษแข็ง ผ้�

  2) ดินสอ พู่กัน ย�งลบ

  3) สีและภ�ชนะสำ�หรับผสมสี

  4) อุปกรณ์ตกแต่งภ�พ

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ฉันรัก
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก

 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาคำาตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ

   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา

  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล

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

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 เขียนเฉพ�ะหลักก�รที่สำ�คัญ (ร�ยละเอียดควรแนบท้�ยร�ยง�น)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		

  1) ก�รเจริญเติบโตของพืช
  2) ส�รอ�ห�รของพืช
  3) ก�รขย�ยพันธุ์พืช
  4) ก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  5) วิธีก�รท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)

  1) ก�รคำ�นวณปริม�ตรและพื้นที่ของภ�ชนะที่ใช้เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  2) ก�รคำ�นวณพื้นที่สำ�หรับอนุบ�ลพืชที่เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

9

(ควรเป็นปัญห� / คว�มต้องก�รของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

ก�รคำ�นวณปรมิ�ตรและพืน้ทีข่อง
ภ�ชนะที่ใช้เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ก�รเจริญเติบโต
ของพืช

ก�รคำ�นวณพื้นที่
สำ�หรับอนบุ�ลพืชที่
เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ก�รขย�ยพันธุ์พืชส�รอ�ห�รของพืช

ออกแบบก�รแสดงผลง�นที่เกิด
จ�กก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ออกแบบเลือกภ�ชนะที่ใช้ในก�ร
เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและสถ�นที่

ที่ใช้ในก�รอนุบ�ลพืชที่ใช้เพ�ะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วน
ของส�รอ�ห�รที่ใช้

เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ย
ที่ใช้ในก�รเพ�ะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

ออกแบบเลือกชนิดของพืชที่จะนำ�
ม�เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ที่ฉันรัก

คณิตศ�สตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมศ�สตร์

 สืบค้นข้อมูลด้�นคว�มรู้ 

นำ�เสนอด้วย PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์ 

วิทย�ศ�สตร์

  3) ก�รคำ�นวณห�อัตร�ส่วนของส�รอ�ห�รที่ใช้เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  4) ก�รคำ�นวณค่�ใช้จ่�ยในก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  5) กระบวนก�รท�งคณิตศ�สตร์ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)

  1) ก�รออกแบบเลอืกภ�ชนะทีใ่ชใ้นก�รเพ�ะเลีย้งเนือ้เยือ่พืชและสถ�นทีท่ีใ่ชใ้นก�รอนบุ�ล

พืชที่เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  2) ก�รออกแบบเลือกชนิดของพืชที่จะนำ�ม�เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  3) ก�รออกแบบก�รแสดงผลง�นที่เกิดจ�กก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)

  1) ใช้คว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีในก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ทำ�กิจกรรม

  2) ใช้เทคโนโลยีในก�รบันทึกก�รทำ�กิจกรรม เช่น ก�รถ่�ยภ�พ ก�รบันทึกภ�พ

  3) ก�รนำ�เสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงง�น

  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษ�ท�งโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณ�ก�ร STEM)

 ให้นักเรียนนำ�หัวข้อจ�กข้อ 3 ม�เขียนโดยกลุ่ม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ทำากิจกรรมเพื่อหาคำาตอบ

	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)

  1) ภ�ชนะที่ใช้เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น ขวดแก้ว ขวดพล�สติก

  2) ที่เก็บรักษ�อนุบ�ลพืชที่เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  3) ส�รอ�ห�รสำ�หรับเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  4) อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รทำ�ส�รอ�ห�รที่ใช้เพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  5) อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

	 5.2	วิธีทำากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	

  ให้สม�ชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วนำ�ม�ออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและดำาเนินการทำากิจกรรม (ให้บันทึกปัญห�ที่พบ ก�รระดมสมองเพื่อแก้ปัญห� 

ก�รโต้แย้งจ�กประจักษ์พย�นที่พบตลอดก�รทำ�กิจกรรมจนสำ�เร็จ)

 ให้สม�ชิกกลุ่มระดมสมองว�งแผนก�รทำ�กิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญห�ที่พบ 

พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดก�รทำ�กิจกรรม

7. ผลการดำาเนินกิจกรรม

 ให้เป็นคว�มคิดของกลุ่ม

8. คำาถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้

 ให้นักเรียนฝึกก�รตั้งคำ�ถ�ม เพื่อนำ�ไปสู่ก�รห�คำ�ตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ

 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้

 คว�มคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีนำาเสนอผลการทำากิจกรรมสะเต็มศึกษา

 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบก�รนำ�เสนอด้วยคว�มเห็นของสม�ชิกร่วมด้วย
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แบบประเมินการท�ากิจกรรมกลุ่ม

เรื่อง..............................

ชั้น ......................... ภาคเรียนที่ ............................. ปีการศึกษา .............................

ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. ........................................................ 2. ........................................................

 3. ........................................................ 4. ........................................................

 5. ........................................................

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

 1. ก�รประชุมว�งแผนทำ�กิจกรรม

 2. ก�รระดมสมองสม�ชิกในกลุ่ม

 3. ก�รทำ�ง�นเป็นทีม

 4. คว�มส�ม�รถในก�รแก้ปัญห�

 5. คว�มส�ม�รถในก�รคิดวิเคร�ะห์

 6. คว�มส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยี

 7. คว�มส�ม�รถในก�รแสดงคว�มคดิเหน็โต้แย้งจ�ก 

  ประจักษ์พย�น

 8. ทักษะก�รใช้เหตุผล

 9. คว�มกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้

 10.  ก�รประเมินผลง�นของกลุ่มและปรับปรุงผลง�น

 11. คว�มร่วมมือในก�รทำ�กิจกรรม 

  1) ระยะเริ่มต้น

  2) ระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม

  3) ระยะสิ้นสุด

 12. ก�รทำ�กิจกรรมสะเต็มศึกษ�เป็นไปต�มแผนและ 

  เสร็จในเวล�ที่กำ�หนด  

รวม

รวม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อธิบายระดับคุณภาพ

 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีม�ก 80 ขึ้นไป

  3 ดี 70 ขึ้นไป

  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป

  1 ปรับปรุง ตำ่�กว่� 60

   ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................

    (   ) 
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แบบประเมินผลงานกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เรื่อง..............................

ชั้น ......................... ภาคเรียนที่ ............................. ปีการศึกษา .............................

ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. ........................................................ 2. ........................................................

 3. ........................................................ 4. ........................................................

 5. ........................................................

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

 1. ก�รกำ�หนดปัญห�

 2. ก�รระบุเหตุผลของก�รทำ�กิจกรรมสะเต็ม

 3. ก�รสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในก�รทำ�กิจกรรม

 4. ก�รเขียนผังคว�มคิดบูรณ�ก�รวิทย�ศ�สตร์

  คณิตศ�สตร์ วิศวกรรมศ�สตร์ และเทคโนโลยี

 5. ก�รออกแบบวิธีแก้ปัญห� / ทำ�กิจกรรมเพื่อห�

  คำ�ตอบมีคว�มเหม�ะสมปฏิบัติได้ง่�ย

 6. ก�รว�งแผนและดำ�เนินก�รทำ�กิจกรรม

 7. ก�รแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รทำ�กิจกรรม

 8. ก�รสรุปองค์คว�มรู้ / ก�รประเมินผล

 9. คว�มสมบูรณ์ของผลง�นสะเต็มศึกษ�

 10.  คว�มคิดสร้�งสรรค์

 11. คว�มส�ม�รถในก�รนำ�เสนอเกี่ยวกับก�รนำ�

  สะเต็มศึกษ�ไปประยุกต์ใช้

 12. คว�มถูกต้องต�มหลักวิช�ก�รและคว�มสมบูรณ์

  ของร�ยง�น  

รวม

รวม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อธิบายระดับคุณภาพ

 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีม�ก 80 ขึ้นไป

  3 ดี 70 ขึ้นไป

  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป

  1 ปรับปรุง ตำ่�กว่� 60

   ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................

    (   ) 
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

แบบประเมินการน�าเสนอกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เรื่อง..............................

ชั้น ......................... ภาคเรียนที่ ............................. ปีการศึกษา .............................

ชื่อกลุ่ม ........................................................................................................................................

    สมาชิก

 1. ........................................................ 2. ........................................................

 3. ........................................................ 4. ........................................................

 5. ........................................................

เกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

 1. สม�ชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในก�รนำ�เสนอผลก�ร 

  ทำ�กิจกรรมสะเต็มศึกษ�

 2. ก�รแบ่งหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเหม�ะสม

 3. ก�รเลือกใช้เทคโนโลยีในก�รนำ�เสนอเหม�ะสม

 4. ก�รลำ�ดับขั้นตอนก�รนำ�เสนอเหม�ะสม

 5. คว�มชัดเจนของก�รร�ยง�นด้วยว�จ�

 6. คว�มคล่องแคล่วในก�รนำ�เสนอผลง�น

 7. คว�มสมบูรณ์ขององค์ประกอบในก�รนำ�เสนอ

  ผลก�รทำ�กิจกรรมสะเต็ม

 8. ม�รย�ทและบุคลิกภ�พของสม�ชิกในกลุ่ม 

รวม

รวม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อธิบายระดับคุณภาพ

 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีม�ก 80 ขึ้นไป

  3 ดี 70 ขึ้นไป

  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป

  1 ปรับปรุง ตำ่�กว่� 60

   ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................

    (   ) 
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

บรรณานุกรม

มมูอว์, แซลลี. การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย แปลโดย ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์. กรุงเทพฯ 

: น�นมีบุ๊คพับลิเคชัน, 2558.

ประดับ น�คแก้ว และด�วัลย์ เสริมบุญสุข. วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ :            

แม็คเอ็ดดูเคชั่น, 2555.

สถ�บนัส่งเสรมิก�รสอนวทิย�ศ�สตร์และเทคโนโลย.ี คูม่อืเครอืข่ายสะเตม็ศกึษา. กรงุเทพฯ : ม.ป.ท.,

2559.

สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี. มาตรฐานสะเต็มศึกษา. กรุงเทพฯ : ม.ป.ป.

Horus Editions. The book of questions and answers. London: Horus Editions, 2004.

Watson Brown. The Big Book of Experiments. Eingland: Printed in China, 2005.
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