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ค�าน�า

 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำเป็นกำร
จัดกำรเรียนรู้ท่ีบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยีใน
กำรแก้ปัญหำหรือศึกษำค้นคว้ำเพ่ือหำค�ำตอบ
หรอืพฒันำผลิตภณัฑ์และนวัตกรรมมำใช้ประโยชน์ 

ในชีวิตประจ�ำวัน กำรจัดกำรเรียนรู้ท�ำได้โดย
กำรให้นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับตัว
ชี้วัดในหลักสูตรและฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ทีส่�ำคญั ได้แก่ ทกัษะกำรคดิวิเครำะห์ คดิสร้ำงสรรค์ 
กำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม กำรใช้เทคโนโลยี และ
กำรสื่อสำร
 คูม่อืครู หนังสอืกิจกรรมสะเตม็ศึกษำ ส�ำหรับชัน้
มธัยมศึกษำปีท่ี 2 น้ี จะเป็นแนวทำงให้ครูจัดกำรเรียนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่ง
นักเรยีนจะได้น�ำควำมรูค้วำมเข้ำใจและทักษะในสำระ 
กำรเรียนรู้ที่ครูสอนไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ
เจียมจิต กุลมำลำ



 ค�าอธิบายรายวิชา
 

 ศึกษำเกีย่วกบัหลกักำรของกจิกรรมสะเตม็ศึกษำให้มคีวำมรู้และควำมเข้ำใจ ศึกษำตวัอย่ำงกจิกรรม
สะเตม็ หลกักำรจัดกิจกรรมสะเตม็ ธำตแุละสำรประกอบ กำรแยกสำรผสม กำรเปลีย่นแปลงพลงังำนและ
กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี ทรัพยำกรธรรมชำติ โลกของเรำ แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจ�ำวัน อำหำรกับกำร
ด�ำรงชีวิต ระบบต่ำงๆ ของมนษุย์และสตัว์ เทคโนโลยชีีวภำพ และแสง หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ทีเ่กีย่วข้อง 
หลักกำรทำงวิศวกรรมศำสตร ์ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี โดยใช้กำรบูรณำกำรหลักกำรทำงวิทยำศำสตร ์
คณติศำสตร์ วศิวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี มกีระบวนกำรคดิวเิครำะห์ คดิสังเครำะห์ และคดิแก้ปัญหำ 
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรท�ำงำนเป็นทีม เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรบูรณำกำรควำมรู้
และทักษะ มีควำมสำมำรถในกำรสืบค้นข้อมูล กำรใช้เทคโนโลยี กำรคิด กำรน�ำควำมรู้ไปใช้สร้ำงสรรค์
นวัตกรรมหรือชิ้นงำนที่น�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรียนหรือชีวิตประจ�ำวัน มีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน
ร่วมกัน เห็นคุณค่ำของกำรเรียนรู้และน�ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงสร้ำงสรรค์
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

1.1 ความเป็นมา

 “STEM” เป็นค�ำทีม่ลูนิธวิทิยำศำสตร์แห่งชำติ สหรฐัอเมรกิำ (National Science Foundation : 
NSF) ก�ำหนดเป็นโปรแกรมกำรศกึษำของมลูนิธิทีม่คีวำมสัมพนัธ์เชือ่มโยง บรูณำกำรกบัวชิำวทิยำศำสตร์ 
(Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering) และคณิตศำสตร์ (Mathematics) 
เข้ำด้วยกันในกำรจัดกำรเรียนรู้ ซึ่งมหำวิทยำลัยคำร์เนกีเมลลอน (2008) ได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบสะเตม็ศกึษำว่ำ แต่ละกิจกรรมกำรเรียนรู้จะมกีำรบรูณำกำรอย่ำงน้อย 2 วิชำ ของ STEM กำรจดักำร
เรียนรู้สำมำรถท�ำได้ตั้งแต่ระดับปฐมวัย และอำจจะบูรณำกำรวิชำศิลปะและภำษำรวมด้วย
 ค�ำถำมที่ส�ำคัญในกำรท�ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำ คือ 
 1. หลกักำรทีส่�ำคญัในสำระกำรเรยีนรูวิ้ทยำศำสตร์ คณติศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี
 2. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creativity) ของกิจกรรม
 3. กำรประเมินผลงำน
 4. แนวทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

1.2 หลักการของสะเต็มศึกษา

 กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์เข้ำด้วยกนั เน้นกำรแก้ปัญหำโดยใช้กระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ และ
แสดงให้ผู้เรียนเห็นว่ำ ในชีวิตจริงเรำต้องประยุกต์องค์ควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรแก้ปัญหำทั้งในกำร
ด�ำรงชีวิต กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนในกำรประกอบอำชีพ กำรท�ำงำน
แต่ละงำนไม่ได้ใช้ควำมรู้และทักษะเพียงทักษะเดียว ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนรู้จึงควรจัดกิจกรรมกำรเรียน
รู้ให้ผู้เรียนโดยบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้ท่ีส�ำคัญเข้ำด้วยกัน นอกจำกน้ียังสำมำรถบูรณำกำรสำระกำร
เรียนรู้อื่นๆ ได้ หลักกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ควรทรำบมีดังนี้
 1. กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำเน้นกำรบูรณำกำร วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศำสตร์ เพื่อให้ผู้เขียนสำมำรถประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้และทักษะในกำรท�ำงำนและกำรด�ำรงชีวิต
 2. เน้นกำรแก้ปัญหำโดยใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ (scientific method) กระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ (mathematics process) กระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม และกำรใช้เทคโนโลยีท่ีจะ
ช่วยให้กระบวนกำรแก้ปัญหำส�ำเร็จและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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 3. เป็นกำรพฒันำผู้เรียนด้ำนทกัษะกำรคดิวเิครำะห์ กระบวนกำรกำรแก้ปัญหำ ควำมคดิสร้ำงสรรค์ 
ทักษะกำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม และทักษะในกำรสื่อสำร ซึ่งเป็นกำรพัฒนำผู้เรียนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
 4. กระบวนกำรจดักำรเรยีนรูท่ี้คณะกรรมกำรศกึษำรฐัแมรแิลนด์ (The Maryland State Board 
of Education) สหรัฐอเมริกำ ก�ำหนดมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนรู้ STEM ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
  1) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเน้ือหำสำระ (literacy) ทัง้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรมศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์
  2) กำรบูรณำกำรควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ และคณิตศำสตร์ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อแก้ปัญหำหรือหำค�ำตอบ
  3) กำรใช้เหตผุลและกำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนในระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรมและกระบวนกำร
แก้ปัญหำ
  4) ใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้
  5) กำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีม (collaboration) 
  6) กำรใช้เทคโนโลยี
  7) กำรแปลควำมหมำยข้อมูลที่ได้จำกกำรท�ำกิจกรรมกำรเรียนรู้ และมีควำมสำมำรถใน 
 กำรสื่อสำร (communication) (The Maryland State Board of Educeation, 2012 อ้ำงอิงใน 
สสวท. มำตรฐำนสะเต็มศึกษำ)
 นอกจำกนี้สภำวิจัยแห่งชำติ (National Research Council : NRC) สหรัฐอเมริกำ ได้ก�ำหนด
มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ (Next Generation Science Standards : NGSS) ประกอบ
ด้วย
  1) กำรตั้งค�ำถำมและกำรระบุปัญหำ
  2) กำรสร้ำงและกำรใช้รูปแบบ
  3) กำรวำงแผนและด�ำเนินกำรส�ำรวจตรวจสอบ
  4) กำรวิเครำะห์และแปลผลข้อมูล
  5) กำรใช้คณิตศำสตร์และคิดค�ำนวณ
  6) กำรสร้ำงค�ำอธิบำยและกำรออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
  7) กำรใช้เหตุผลและโต้แย้งจำกประจักษ์พยำน
  8) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลกำรประเมินข้อมูลและกำรสื่อสำรข้อมูล (NGSS, 2013 อ้ำงอิงใน 
สสวท. มำตรฐำนสะเต็มศึกษำ)
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1.3 แนวทางในการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

 ผลกำรประชุมคณะกรรมกำรสะเต็มศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (27 พฤษภำคม 2559) ก�ำหนด
ขั้นตอนของกิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ในรูปแบบของสะเต็มศึกษำ ดังนี้
  ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำในชีวิตจริง / นวัตกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ
  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
  ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีแก้ปัญหำ (science, math and technology)
  ขั้นที่ 4 วำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ (engineering)
  ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (engineering)
  ขั้นที่ 6 น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ หรือผลกำรพัฒนำนวัตกรรม
 “กิจกรรมสะเต็มศึกษำ” ของนักเรียนในระดับชั้น ป.1 – ม.6 ก�ำหนดให้นักเรียนท�ำกิจกรรม 
สะเต็มศึกษำ ภำคเรียนละ 1 กจิกรรม โดยปรับกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้มอีงค์ประกอบทัง้ 6 ขัน้ตอน

1.4 ครูจะจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างไร

 ในกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำควรด�ำเนินกำรดังนี้
 1. เริ่มต้นจำกกำรก�ำหนดปัญหำที่จะศึกษำค้นคว้ำ / นวัตกรรมที่ต้องกำรพัฒนำ
 2. เน้นกำรบูรณำกำรวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์เป็นหลักท่ีส�ำคัญเชื่อมโยงกำรเรียนรู้สู่
เทคโนโลยีและวิศวกรรม
 3. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 4. เขียนผงัควำมคดิเพือ่ให้เห็นควำมเชือ่มโยงระหว่ำงปัญหำทีต้่องกำรศกึษำค้นคว้ำ / นวตักรรม
ที่ต้องกำรพัฒนำกับวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM)
 ใส่ข้อมูลที่ใช้กำรศึกษำและค้นคว้ำเพื่อหำค�ำตอบลงตำมเส้นที่ออกแบบไว้
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 5. ระดมสมองเพื่อออกแบบวิธีแก้ปัญหำและวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมกลุ่ม
 6. ด�ำเนินกำรตำมแผน มีกำรต้ังปัญหำ กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำน กำรอภิปรำย กำรต้ัง
ค�ำถำม กำรโต้ตอบระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรม กำรประเมินและปรับปรุงผลงำน และสรุปองค์ควำมรู้ให้ครบ
ทั้ง 4 ด้ำน (STEM) 
 7. สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 8. น�ำเสนอด้วยเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ แบบจ�ำลอง หรือแผนผัง
 กำรจัดห้องเรียนให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้แบบ STEM
 1. ห้องเรียนต้องมีพื้นที่เพียงพอส�ำหรับจัดกิจกรรมกลุ่ม
 2. มีตัวอย่ำงหรือรูปที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนแบบ STEM
 3. ด้ำนวิทยำศำสตร์ ต้องมมีมุท่ีเตรยีมวัสดอุปุกรณ์ สำรเคม ีตัวอย่ำงรปูภำพ และหนังสือส�ำหรบั
สืบค้นข้อมูลไว้ให้นักเรียนท�ำกิจกรรม 
 4. ด้ำนคณิตศำสตร์ ต้องมีมุมที่มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทำงคณิตศำสตร์ ตัวอย่ำงรูปภำพ และหนังสือ
ส�ำหรับสืบค้นข้อมูล 
 5. ด้ำนกำรออกแบบ ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กระดำษ ตัวอย่ำงควำมคิด
สร้ำงสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้

ด้ำนวิศวกรรมกำรออกแบบกิจกรรม
หรือชิ้นงำนและกำรเลือกใช้วัสดุ

ควำมด้ำนหลักกำร
ทำงวิทยำศำสตร์

เชื่อมโยงกับกำรใช้
เทคโนโลยีทั้งแบบพื้นฐำน

และระดับที่ซับซ้อนขึ้น
ควำมรู้ด้ำนหลักกำร

ทำงคณิตศำสตร์
ปัญหำที่ต้องกำรศึกษำ 

ค้นคว้ำหำค�ำตอบ / นวัตกรรม
ที่ต้องกำรพัฒนำ
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 6. ด้ำนเทคโนโลยี ต้องจัดเตรียมกล้องถ่ำยรูปดิจิทัล คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉำยภำพ จอภำพ 
กระดำษโปสเตอร์ และสี
 7. กำรสื่อสำร ต้องมีกำรสื่อสำรระหว่ำงนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน และกำรสื่อสำรระหว่ำงครู
กับนักเรียนตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนสมบูรณ์
 8. กำรจดักำรเรยีนรูต้้องมท้ัีงข้ันน�ำ ข้ันกิจกรรม และข้ันสรปุ เช่นเดยีวกับกำรวำงแผนกำรจดักำร
เรียนรู้วิธีกำรอื่นๆ

2. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 1.1 ม.2/1 - ระบบย่อยอำหำร ระบบหมนุเวียนเลอืด ระบบหำยใจ ระบบขบัถ่ำย ระบบสืบพันธ์ุ 
และระบบประสำทของมนุษย์ ในแต่ละระบบประกอบด้วยอวัยวะหลำยชนิดทีท่�ำงำน
อย่ำงเป็นระบบ

- ระบบย่อยอำหำร ระบบหมนุเวียนเลอืด ระบบหำยใจ ระบบขบัถ่ำย ระบบสืบพันธ์ุ
ของสัตว์ ประกอบด้วยอวัยวะหลำยชนิดที่ท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบ

ว 1.1 ม.2/2 ระบบย่อยอำหำร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหำยใจ ระบบขับถ่ำย ระบบสืบพันธุ์
ของมนุษย์ ในแต่ละระบบมีกำรท�ำงำนท่ีสัมพันธ์กัน ท�ำให้มนุษย์ด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่ำงปกติ ถ้ำระบบใดระบบหนึ่งท�ำงำนผิดปกติ ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบอ่ืนๆ 
ดังนั้นจึงต้องมีกำรดูแลรักษำสุขภำพ

ว 1.1 ม.2/3 แสง อุณหภูมิ และกำรสัมผัสจัดเป็นสิ่งเร้ำภำยนอก ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงระดับสำร
ในร่ำงกำย เช่น ฮอร์โมน จัดเป็นส่ิงเร้ำภำยใน ซึง่ทัง้ส่ิงเร้ำภำยนอกและสิง่เร้ำภำยใน
มีผลต่อมนุษย์และสัตว์ ท�ำให้แสดงพฤติกรรมต่ำงๆ ออกมำ

ว 1.1 ม.2/4 - เทคโนโลยีชีวภำพเป็นกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือท�ำให้ส่ิงมีชีวิตหรือองค์ประกอบของ
สิ่งมีชีวิตมีสมบัติตำมต้องกำร

- กำรผสมเทียม กำรถ่ำยฝำกตัวอ่อน กำรโคลน เป็นกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพใน
กำรขยำยพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 1.1 ม.2/5 - แป้ง น�้ำตำล ไขมัน โปรตีน วิตำมินซี เป็นสำรอำหำรและสำมำรถทดสอบได้
- กำรบริโภคอำหำรจ�ำเป็นต้องให้ได้สำรอำหำรทีค่รบถ้วนในสดัส่วนทีเ่หมำะสมกับ

เพศและวัย และได้รับปริมำณพลังงำนที่เพียงพอกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย

ว 1.1 ม.2/6 สำรเสพติดแต่ละประเภทมีผลต่อระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย ท�ำให้ระบบเหล่ำน้ัน 
ท�ำหน้ำที่ผิดปกติ ดังนั้นจึงต้องหลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเสพติด และหำแนวทำงในกำร
ป้องกันตนเองจำกสำรเสพติด

ว 3.1 ม.2/1 - ธำตเุป็นสำรบรสุิทธ์ิทีป่ระกอบด้วยอะตอมชนิดเดยีวกัน และไม่สำมำรถแยกสลำย
เป็นสำรอื่นได้อีกโดยวิธีกำรทำงเคมี

- สำรประกอบเป็นสำรบริสุทธ์ิที่ประกอบด้วยธำตุตั้งแต่สองธำตุข้ึนไปรวมตัวกัน
ด้วยอัตรำส่วนโดยมวลคงท่ี และมีสมบัติแตกต่ำงจำกสมบัติเดิมของธำตุท่ีเป็น 
องค์ประกอบ

ว 3.1 ม.2/2 - ธำตุแต่ละชนิดมีสมบัติบำงประกำรที่คล้ำยกันและแตกต่ำงกัน จึงสำมำรถจ�ำแนก
กลุ่มธำตุตำมสมบัติของธำตุเป็นธำตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ และธำตุกัมมันตรังสี

- ในชีวิตประจ�ำวันมีวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ท่ีผลิตมำจำกธำตุและ
สำรประกอบ จึงควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง เหมำะสม ปลอดภัย และยั่งยืน

ว 3.1 ม.2/3 กำรกรอง กำรตกผลึก กำรสกัด กำรกลั่น และโครมำโทกรำฟี เป็นวิธีกำรแยกสำร 
ที่มีหลักกำรแตกต่ำงกัน และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

ว 3.2 ม.2/1 - เมื่อสำรเกิดปฏิกิริยำเคมีจะมีพลังงำนเข้ำมำเกี่ยวข้อง ซึ่งอำจเป็นกำรดูดพลังงำน  
ควำมร้อนหรือคำยพลังงำนควำมร้อน

- อุณหภูมิ ควำมเข้มข้น ธรรมชำติของสำร และตัวเร่งปฏิกิริยำมีผลต่อกำรเกิด    
ปฏิกิริยำเคมีของสำร

ว 3.2 ม.2/2 - สมกำรเคมีใช้เขียนแสดงกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของสำร ซึ่งมีท้ังสำรต้ังต้นและ          
สำรผลิตภัณฑ์

- ปฏิกิริยำระหว่ำงโลหะกับออกซิเจน โลหะกับน�้ำ โลหะกับกรด กรดกับเบส และ
กรดกับคำร์บอเนตเป็นปฏิกิริยำเคมีที่พบทั่วไป

- กำรเลือกใช้วัสดุและสำรรอบตัวในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย 
โดยค�ำนึงถึงปฏิกิริยำที่เกิดขึ้น

ว 3.2 ม.2/3 สำรเคมีและปฏิกิริยำเคมีมีท้ังประโยชน์และโทษต่อส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

7

รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 3.2 ม.2/4 - กำรใช้สำรเคมีต้องมีควำมระมัดระวังป้องกันไม่ให้เกิดอนัตรำยต่อตนเองและผูอ้ืน่ 
โดยใช้ให้ถูกต้อง ปลอดภัย และคุ้มค่ำ

- ผูใ้ช้สำรเคมคีวรรู้จกัสญัลักษณ์เตือนภัยบนฉลำก และรู้วิธีกำรแก้ไขและปฐมพยำบำล
เบื้องต้นเมื่อได้รับอันตรำยจำกสำรเคมี

ว 4.1 ม.2/1 แรงเป็นปริมำณเวกเตอร์ เมือ่มแีรงหลำยแรงในระนำบเดยีวกนักระท�ำต่อวัตถุเดยีวกนั 
สำมำรถหำแรงลัพธ์ได้โดยใช้หลักกำรรวมเวกเตอร์

ว 4.1 ม.2/2 เมื่อแรงลัพธ์มีค่ำเป็นศูนย์กระท�ำต่อวัตถุที่หยุดน่ิง วัตถุน้ันก็จะหยุดน่ิงตลอดไป 
แต่ถ้ำวัตถุเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วคงตัวก็จะเคลื่อนที่ด้วยควำมเร็วคงตัวตลอดไป

ว 5.1 ม.2/1 - เมื่อแสงตกกระทบผิววัตถุหรือตัวกลำงอีกตัวกลำงหนึ่ง แสงจะเปลี่ยนทิศทำง        
กำรเคลื่อนที่โดยกำรสะท้อนของแสงหรือกำรหักเหของแสง

- กำรน�ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรสะท้อนแสงและกำรหักเหของแสงไปใช้อธิบำยแว่นตำ   
ทัศนอุปกรณ์ กระจก เส้นใยน�ำแสง

ว 5.1 ม.2/2 - นัยน์ตำของคนเรำเป็นอวัยวะใช้มองดูส่ิงต่ำงๆ นัยน์ตำมีองค์ประกอบส�ำคัญ 
หลำยอย่ำง

- ควำมสว่ำงมีผลต่อนัยน์ตำมนุษย์ จึงมีกำรน�ำควำมรู้เกี่ยวกับควำมสว่ำงมำช่วยใน
กำรจัดควำมสว่ำงให้เหมำะสมกับกำรท�ำงำน

- ออกแบบวิธีกำรตรวจสอบว่ำควำมสว่ำงมีผลต่อสิ่งมีชีวิต

ว 5.1 ม.2/3 - เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ วัตถุจะดูดกลืนแสงสีบำงสีไว้ และสะท้อนแสงสีที่เหลือ 
ออกมำท�ำให้เรำมองเห็นวัตถุเป็นสีต่ำงๆ

- กำรน�ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรดูดกลืนแสงสี กำรมองเห็นสีของวัตถุไปใช้ประโยชน์ใน
กำรถ่ำยรูปและในกำรแสดง

ว 6.1 ม.2/1 - ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่ำงกันตำมวัตถุต้นก�ำเนิดดิน ลักษณะภูมิอำกำศ 
ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ ส่ิงมีชีวิต และระยะเวลำในกำรเกิดดิน และ 
ตรวจสอบสมบัติบำงประกำรของดิน

- ชั้นหน้ำตัดดินแต่ละช้ันและแต่ละพ้ืนที่มีลักษณะ สมบัติ และองค์ประกอบ 
แตกต่ำงกัน
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รหัสตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ว 6.1 ม.2/2 - ดินในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะและสมบัติต่ำงกันตำมสภำพของดิน จึงน�ำไปใช้
ประโยชน์ต่ำงกัน

- กำรปรับปรุงคุณภำพดินข้ึนอยู่กับสภำพของดินเพื่อท�ำให้ดินมีควำมเหมำะสม 
ต่อกำรใช้ประโยชน์

ว 6.1 ม.2/3 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำทั้งบนและใต้พื้นผิวโลก ท�ำให้เกิดหินที่มี
ลักษณะองค์ประกอบแตกต่ำงกันทั้งทำงด้ำนกำยภำพและทำงเคมี

ว 6.1 ม.2/4 หินแบ่งเป็นหินอัคนี หินแปร และหินตะกอน หินแต่ละประเภทมีควำมสัมพันธ์กัน 
และน�ำไปใช้ประโยชน์ในทำงอุตสำหกรรม กำรก่อสร้ำง และอื่นๆ

ว 6.1 ม.2/5 - เม่ือสภำวะแวดล้อมธรรมชำติที่อยู่ภำยใต้อุณหภูมิและควำมดันที่เหมำะสม 
ธำตุและสำรประกอบจะตกผลึกเป็นแร่ที่มีลักษณะและสมบัติต่ำงกัน ซึ่งต้องใช้วิธี
ตรวจสอบสมบัติแต่ละอย่ำงแตกต่ำงกันไป

- แร่ท่ีส�ำรวจพบในประเทศไทยมีหลำยชนดิ แต่ละชนดิตรวจสอบทำงกำยภำพได้จำก  
รูปผลึก ควำมถ่วงจ�ำเพำะ ควำมแข็ง ควำมวำว แนวแตกเรียบ สี และสีผงของแร่ 
และน�ำไปใช้ประโยชน์ต่ำงกัน เช่น ใช้ท�ำเครื่องประดับ ใช้ในด้ำนอุตสำหกรรม

ว 6.1 ม.2/6 ปิโตรเลียม ถ่ำนหิน หินน�้ำมัน เป็นเชื้อเพลิงธรรมชำติท่ีเกิดจำกกระบวนกำร
เปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำ ซ่ึงแต่ละชนิดจะมีลักษณะ สมบัติ และวิธีกำรน�ำไปใช้
ประโยชน์แตกต่ำงกัน

ว 6.1 ม.2/7 - แหล่งน�้ำบนโลกมีทั้งน�้ำจืด น�้ำเค็ม โดยแหล่งน�้ำจืดมีอยู่ทั้งบนดิน ใต้ดิน และใน
บรรยำกำศ

- กำรใช้ประโยชน์ของแหล่งน�้ำต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้ กำรอนุรักษ์ กำรป้องกัน      
กำรแก้ไข และผลกระทบด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม

ว 6.1 ม.2/8 - แหล่งน�้ำบนดินมีหลำยลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทำงน�้ำ และ
ควำมเร็วของกระแสน�้ำในแต่ละฤดูกำล

- น�้ำบนดินบำงส่วนจะไหลซึมสู่ใต้ผิวดิน ถูกกักเก็บไว้ในชั้นดินและหินเกิดเป็น 
น�้ำใต้ดิน ซึ่งส่วนหนึ่งจะซึมอยู่ตำมช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอน เรียกว่ำ น�้ำในดิน 
อีกส่วนหน่ึงจะไหลซึมลึกลงไปจนถูกกักเก็บไว้ตำมช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดตะกอน 
ตำมรูพรุน หรือตำมรอยแตกของหินหรือชั้นหิน เรียกว่ำ น�้ำบำดำล

- สมบัติของน�้ำบำดำลข้ึนอยู่กับชนิดของดิน แหล่งแร่ และหินท่ีเป็นแหล่งกักเก็บ        
น�้ำบำดำลและชั้นหินอุ้มน�้ำ
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ว 6.1 ม.2/9 กำรผุพังอยู่กับที่ กำรกร่อน กำรพัดพำ กำรทับถม และกำรตกผลึกเป็นกระบวนกำร 
ส�ำคัญที่ท�ำให้พื้นผิวโลกเกิดกำรเปล่ียนแปลงเป็นภูมิลักษณ์ต่ำงๆ โดยมีลม น�้ำ          
ธำรน�้ำแข็ง คลื่น และแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นตัวกำรส�ำคัญ

ว 6.1 ม.2/10 โครงสร้ำงของโลกประกอบด้วยชัน้เปลอืกโลก ชัน้เนือ้โลก และชัน้แก่นโลก โครงสร้ำง
แต่ละชั้นจะมีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่ำงกัน

ว 8.1 ม.1-3/1 ต้ังค�ำถำมที่ก�ำหนดประเด็นหรือตัวแปรท่ีส�ำคัญในกำรส�ำรวจตรวจสอบ หรือศึกษำ
ค้นคว้ำเรื่องที่สนใจได้อย่ำงครอบคลุมและเชื่อถือได้

ว 8.1 ม.1-3/2 สร้ำงสมมติฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และวำงแผนกำรส�ำรวจตรวจสอบหลำยๆ วิธี

ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีกำรส�ำรวจตรวจสอบท้ังเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพท่ีได้ผลเท่ียงตรง
และปลอดภัย โดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมำะสม

ว 8.1 ม.1-3/4 รวบรวมข้อมูล จัดกระท�ำข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ

ว 8.1 ม.1-3/5 วิเครำะห์และประเมินควำมสอดคล้องของประจักษ์พยำนกับข้อสรุป ท้ังท่ีสนับสนุน
หรือขัดแย้งกับสมมติฐำนและควำมผิดปกติของข้อมูลจำกกำรส�ำรวจตรวจสอบ

ว 8.1 ม.1-3/6 สร้ำงแบบจ�ำลองหรือรูปแบบที่อธิบำยผลหรือแสดงผลของกำรส�ำรวจตรวจสอบ

ว 8.1 ม.1-3/7 สร้ำงค�ำถำมที่น�ำไปสู่กำรส�ำรวจตรวจสอบในเร่ืองที่เก่ียวข้องและน�ำควำมรู้ที่ได้ 
ไปใช้สถำนกำรณ์ใหม่ หรืออธิบำยเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนกำร และผลของโครงงำน
หรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ

ว 8.1 ม.1-3/8 บันทึกและอธิบำยผลกำรสังเกต กำรส�ำรวจตรวจสอบค้นคว้ำเพิ่มเติมจำกแหล่ง 
ควำมรู้ต่ำงๆ ให้ได้ข้อมูลท่ีเชื่อถือได้และยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ท่ีค้นพบ 
เมื่อมีข้อมูลและประจักษ์พยำนใหม่เพิ่มขึ้นหรือโต้แย้งจำกเดิม

ว 8.1 ม.1-3/9 จัดแสดงผลงำน เขียนรำยงำนและ / หรืออธิบำยเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนกำร และ
ผลของโครงงำนหรือชิ้นงำนให้ผู้อื่นเข้ำใจ

รวมทั้งหมด 37 ตัวชี้วัด
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3. ตัวอย่างกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ตัวอย่าง

หมอนอิ่มนอนสมุนไพรอโรมา
 

 

1. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
 ต้องกำรหำรูปแบบของหมอนที่ช่วยส่งเสริมกำรนอนหลับให้หลับสบำยตลอดทั้งคืน
 เหตุผล : กำรนอนเป็นกำรพักผ่อนท่ีดีท่ีสุดหลังจำกท�ำกิจกรรมต่ำงๆ มำตลอดวัน เป็นช่วงที่
ฟื้นฟูสุขภำพ และให้ควำมสุขสบำย ผ่อนคลำยจำกควำมเครียด แต่บำงคนมีปัญหำเรื่องกำรนอนไม่หลับ
ซึ่งเป็นผลเสียต่อสุขภำพ หมอนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรนอนหลับ ถ้ำออกแบบให้เหมำะสม สวยงำม 
และบรรจุสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำยสบำยใจจะท�ำให้นอนหลับได้เร็วขึ้นและหลับติดต่อ
กันเป็นเวลำนำน

2. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ รำยละเอียดแนบท้ำยรำยงำน
	 2.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)
  1) การนอนหลับ มีควำมส�ำคัญต่อสุขภำพของร่ำงกำยและ
ผิวพรรณ เป็นช่วงเวลำแห่งกำรพกัผ่อนทีด่ทีีส่ดุ กำรนอนหลับทีด่อีย่ำงเพยีง
พอและไม่ต�ำ่กว่ำ 7-8 ช่ัวโมงต่อวันจะช่วยฟ้ืนฟสุูขภำพของร่ำงกำยและจติใจ 
เนื่องจำกร่ำงกำยได้หยุดพัก หัวใจเต้นช้ำลง กำรหำยใจช้ำลงท�ำให้ร่ำงกำย
รู้สึกผ่อนคลำย ช่วงนี้ร่ำงกำยจะสังเครำะห์โปรตีน แบ่งเซลล์ เพื่อเสริมสร้ำง
เนื้อเยื่อและอวัยวะต่ำงๆ ได้แก่ และผิวหนังและไขกระดูก ทำรกแรกเกิดใช้เวลำนอนหลับ 7 ชั่วโมงต่อวัน 
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มีกำรหลั่งสำรโกรทฮอร์โมน (growth hormone) เป็นผลให้มีพัฒนำกำร
ทำงสมองและกำรเจริญเติบโต ระหว่ำงนอนหลับระบบประสำทมีกำรปรับ
สมดุลในกำรท�ำงำน ซ่ึงมีควำมส�ำคัญต่อกระบวนกำรเรียนรู้ ควำมคิด 
ควำมจ�ำ กำรตัดสินใจ และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อสภำวะควำม
กดดันทำงอำรมณ์ กำรนอนหลับไม่เพียงพอทั้งในเชิงปริมำณและคุณภำพ
จะส่งผลกระทบให้ระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำยขำดควำมสมดลุ เพิม่ภำวะเครียด

ทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
  2) อโรมา (aroma) หมำยถึง กลิ่นหอม เป็นกำรน�ำประโยชน์ของน�้ำมันหอมระเหยมำ
ใช้ ท�ำให้ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ เกิดควำมสมดุล น�้ำมันหอมระเหยจำกพืชสมุนไพรหลำยชนิดน�ำมำใช้
ในกำรบ�ำบดัรกัษำโรคต่ำงๆ ซึง่เรยีกว่ำ อโรมาเธอราพี (aromatherapy) ซึง่หมำยถึง กำรบ�ำบดัรกัษำ
โรคโดยใช้กลิ่นหอม
  3) หมอน เป็นเคร่ืองนอนท่ีใช้หนุนศรีษะเวลำนอนหรือใช้
ประโยชน์อื่นๆ เช่น ใช้กอด ใช้อิง หมอนส่วนใหญ่ท�ำจำกผ้ำเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้ำและอัดด้วยวัสดุ เช่น นุ่น ขนเป็ด หรือเส้นใยสังเครำะห์  
ส่วนหมอนข้ำงนิยมท�ำเป็นรูปทรงกระบอก หมอนอิงท�ำเป็นรูปทรง 
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงกลม ทรงสำมเหลี่ยม
  ลกัษณะหมอนหนนุทีดี่ควรจะรองต้ังแต่ต้นคอจรดถงึศีรษะ 
ควำมสูงของหมอนประมำณ  4-6 นิ้ว มีลักษณะนุ่ม ถ้ำหมอนสูงเกินไป
เม่ือนอนหงำยกล้ำมเนื้อคอจะถูกยึดมำกเกินไปท�ำให้ปวดกลำ้มเนื้อคอ ทำงเดินหำยใจแคบท�ำให้เกิด
อำกำรกรน
  4) สมุนไพร หมำยถึง ผลิตผลธรรมชำติที่ได้จำกพืช สัตว์ และแร่ธำตุ ใช้เป็นยำหรือผสม
กับสำรอื่นตำมต�ำรับยำ เพื่อบ�ำบัดโรค บ�ำรุงร่ำงกำย พืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม เช่น กระวำน กำนพลู เตย
หอม ขิง กะเพรำ สะระแหน่ มะลิ ชมนำด กระดังงำ กำรเวก กุหลำบ นมแมว ปัจจุบันนิยมใช้กลิ่นจำก
สมุนไพรในกำรบ�ำบัดโรค ช่วยให้ร่ำงกำยรู้สึกผ่อนคลำย เช่น กำรท�ำสปำ กำรนวดหรืออบด้วยสมุนไพร 
กำรผสมเครื่องดื่ม กำรบรรจุในหมอนรวมกับเส้นใยเพื่อให้กลิ่นอโรมำขณะนอนหลับ

    
  กระวำน      กำนพลู    เตยหอม
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 ขิง กะเพรำ สะระแหน่ 

     
 มะลิ กระดังงำ กำรเวก 

                
        

 นมแมว ชมนำด กุหลำบ 

  5) กำรใช้วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ในกำรท�ำกิจกรรม
   - ก�ำหนดปัญหำ / ควำมต้องกำร
   - กำรตั้งสมมติฐำน
   - กำรทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
   - กำรวิเครำะห์ข้อมูล
   - กำรลงข้อสรุป
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 2.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) รูปทรงเรขำคณิต รูปทรงของหมอนหนุน
เพ่ือรองรับศีรษะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม หมอนข้ำงเป็น 
รูปทรงกระบอก ส่วนหมอนอิงเป็นรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 
ทรงกลม หรือสำมเหลี่ยม หมอนรูปตัวยูเป็นหมอนใช้
ส�ำหรบัหนนุคอเมือ่เดินทำงโดยรถหรอืเครือ่งบนิเป็นเวลำ
นำน หมอนรูปโดนัทใช้ส�ำหรับผู้ที่มีกระดูกก้นกบหัก หรือ
เป็นโรคริดสีดวงทวำร

  2) กำรวัดควำมยำวหรือเส้นรอบวงโดยใช้อุปกรณ์กำรวัด เช่น กำรใช้สำยวัด ไม้เมตร

  
     สำยวัด                ไม้เมตร
  3) กำรค�ำนวณขนำดของหมอนให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน
  4) กำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ในกำรท�ำหมอน
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
   - กำรวำงแผน
   - กำรท�ำงำนอย่ำงมีขั้นตอน
   - กำรใช้เหตุผลในกำรท�ำงำน
   - กำรคิดแก้ไขปัญหำ
 2.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบรูปทรงของหมอนให้เหมำะสมกับวัยของผู้ใช้
  2) กำรออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ท�ำหมอน
  3) กำรออกแบบเลือกชนิดสมุนไพรที่มีกลิ่นเป็นที่นิยมของคนส่วนใหญ่
  4) กำรออกแบบตกแต่งหมอนให้สวยงำม
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	 2.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์
  2) ใช้กำรถ่ำยภำพหรือบันทึกภำพเคลื่อนไหวในกำรท�ำกิจกรรมทุกขั้นตอน
  3) ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำรผลิตสื่อและน�ำเสนอผลงำน
  
3. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)

 

4. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 4.1	 วัสดุอุปกรณ์
  1) ผ้ำลินินหรือผ้ำซันฟอร์ไรซ์  

หมอนอิ่มนอน
สมุนไพรอโรมำ

คณิตศำสตร์

บันทึกภำพและ
ภำพเคลื่อนไหว

รูปทรงเรขำคณิต

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

สืบค้นข้อมูลทำง
อินเทอร์เน็ต

ออกแบบตกแต่งหมอน
ให้สวยงำม

กำรค�ำนวณ กำรใช้เครื่องมือวัด

อโรมำ

หมอนกำรนอนหลับ วิทยำศำสตร์

สมุนไพร

ออกแบบเลือกชนิดของ
สมุนไพรที่ให้กลิ่น

ออกแบบเลือกวัสดุ
ที่ใช้ท�ำหมอน

ออกแบบรปูทรงหมอนให้
เหมำะสมกับวัยผู้ใช้
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  2) ใยสังเครำะห์
  3) เตยหอม มะลิ
  4) ด้ำยและเข็ม
  5) กรรไกร สำยวัด
  6) ผ้ำสีต่ำงๆ
	 4.2	วิธีท�ากิจกรรม	/	รูปแบบ
  1) ระดมสมองสมำชิกในกลุ่มเพื่อหำปัญหำหรือควำมต้องกำรที่จะพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่จะใช้
ประโยชน์และอำจมีช่องทำงในกำรจ�ำหน่ำยหำรำยได้โดยเป็นกิจกรรมทีบ่รูณำกำรวทิยำศำสตร์ คณติศำสตร์ 
วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี
   ผลกำรระดมสมอง : สมำชิกตกลงท�ำหมอนอิ่มนอนสมุนไพรอโรมำ
  2) แบ่งหน้ำที่ไปสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
และเทคโนโลยี
  3) ประชุมกลุ่มเพ่ือน�ำข้อมูลที่สืบค้น รวบรวมองค์ควำมรู้ที่เก่ียวข้องมำอภิปรำยร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูเ้พือ่ให้สมำชกิทกุคนเกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจในแนวเดยีวกนั แล้วน�ำไปเขียนผงัควำมคดิ
  4) ประชุมวำงแผนก�ำหนดขั้นตอนในกำรท�ำกิจกรรม
   - จัดท�ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
    ขนำดของหมอนที่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นิยมใช้
    ชนิดของผ้ำที่ใช้ท�ำหมอน
    สีของหมอนที่ชอบ
    วัสดุที่ใช้บรรจุในหมอน
    กลิ่นสมุนไพรที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำย
    รูปร่ำงของหมอนที่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ชื่นชอบ
   - เก็บรวบรวมข้อมูล
   - น�ำข้อมูลมำวิเครำะห์แล้วสรุปผล
   - จัดเตรียมวัสดุที่ใช้ท�ำหมอน
   - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ใช้ท�ำหมอน
   - จัดท�ำแผนก�ำหนดขั้นตอนในกำรท�ำงำน
    เตรียมผ้ำส�ำหรับท�ำตัวหมอน
    ค�ำนวณขนำดของหมอน
    ตัดเย็บตัวหมอน
    เตรียมวัสดุส�ำหรับใส่หมอน
    เตรียมสมุนไพร ได้แก่ เตยหอมและมะลิที่อบแห้ง
    บรรจุเส้นใยและสมุนไพรลงในหมอนแล้วเย็บให้สมบูรณ์
    ตกแต่งหมอนให้สวยงำม
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    ตรวจสอบคุณภำพโดยให้สมำชิกน�ำไปทดลองใช้ และให้สมำชิกในบ้ำนทดลองใช้
และประเมินคุณภำพ
  5) ด�ำเนินกำรตำมแผนและท�ำกิจกรรมตำมขัน้ตอนท่ีก�ำหนด บันทึกภำพ ถ่ำยภำพเคล่ือนไหว 
และประเมินผลกำรท�ำกิจกรรมแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งปรับปรุงคุณภำพจนได้หมอนที่มีคุณภำพตำมที่
ต้องกำร

5. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบ ตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
	 5.1	ก�าหนดกิจกรรมกับระยะเวลาที่ใช้

กิจกรรมที่ท�า ระยะเวลา (วัน)

  1. จัดท�ำแบบสอบถำมเกี่ยวกับหมอนส�ำหรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ 1

  2. เก็บรวบรวมข้อมูล 2

  3. วิเครำะห์ข้อมูล 1

  4.  จัดเตรียมอุปกรณ์ / เครื่องใช้ที่ใช้ท�ำหมอน 2

  5. จัดท�ำแผนก�ำหนดขั้นตอนในกำรท�ำงำน 1

 6. เตรียมผ้ำส�ำหรับท�ำตัวหมอน 1

  7. ค�ำนวณขนำดของหมอน 1

  8. ตัดเย็บตัวหมอน 1

  9. เตรียมวัสดุส�ำหรับบรรจุหมอน 1

 10. เตรียมสมุนไพร ได้แก่ เตยหอมและมะลิ 3

 11. บรรจุเส้นใยและสมุนไพรอบแห้งลงในหมอนแล้วเย็บให้สมบูรณ์ 1

 12. ตรวจสอบคุณภำพของหมอนโดยให้สมำชิกในครอบครัวทดลองใช้ 
และประเมินคุณภำพ

5 

 13. สรุปผลกำรตรวจสอบคุณภำพ 1

 14. ตกแต่งให้สวยงำม 1
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	 5.2	ด�าเนินงานตามขั้นตอนการทดลอง	 (พร้อมทั้งประเมินผลงำนเมื่อแล้วเสร็จในแต่ละ 
ขั้นตอน)
  ตั้งแต่วันที่….....เดือน…………พ.ศ…..…จนถึงวันที่….....เดือน…………….พ.ศ…..…..
	 5.3	รูปแสดงวัสดุที่ใช้
   

 ผ้ำซันฟอร์ไรซ์ ใยสังเครำะห์

   

 เตยอบแห้ง มะลิอบแห้ง

    
 ด้ำยและเข็ม ผ้ำสีส�ำหรับตกแต่ง
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6. ผลการด�าเนินกิจกรรม
ตอนที่ 1 สรุปผลจำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับหมอนส�ำหรับวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
  

รายการสอบถาม ข้อคิดเห็นของวัยรุ่น ข้อคิดเห็นของผู้ใหญ่

 1. ขนำดของหมอน ขนำด 19329 นิ้ว สูง 4-6 นิ้ว
ร้อยละ 58
ขนำด 20336 นิ้ว สูง 4-6 นิ้ว
ร้อยละ 42

ขนำด 19329 นิ้ว สูง 4-6 นิ้ว
ร้อยละ 81
ขนำด 20336 นิ้ว สูง 4-6 นิ้ว
ร้อยละ 19

 2. ชนิดของผ้ำ ผ้ำซันฟอร์ไรซ์ร้อยละ 68
ผ้ำลินินร้อยละ 32

ผ้ำซันฟอร์ไรซ์ร้อยละ 75
ผ้ำลินินร้อยละ 25

 3. สีของผ้ำ สีขำว สีขำว

 4. วัสดุที่ใช้บรรจุหมอน ใยสังเครำะห์ ใยสังเครำะห์

 5. กลิ่นสมุนไพรท่ีช่วยให้
รู้สึกผ่อนคลำย

เตยหอม มะลิ ชำ เตยหอม มะลิ ชมนำด ชำ

 6. รูปร่ำงของหมอน สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ

 จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลลงควำมเห็นดังนี้
  1) ท�ำหมอนขนำด 19329 น้ิว บรรจเุส้นใยสงู 4-6 น้ิว เน่ืองจำกเป็นขนำดมำตรฐำนท่ีใช้ได้
ทั้งวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
  2) ใช้ผ้ำซันฟอร์ไรซ์ เนื่องจำกผิวเรียบ เมื่อถูกควำมชื้นแล้วแห้งง่ำย และใช้ผ้ำสีขำว
  3) วัสดุที่ใช้บรรจุในหมอนเป็นเส้นใยสังเครำะห์
  4) กลิ่นสมุนไพร เลือกเตยหอมกับมะลิ เนื่องจำกมีกลิ่นหอมเย็นสบำยและหำง่ำยรำคำถูก
  5) ท�ำหมอนให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำซึ่งเป็นแบบมำตรฐำน
ตอนที ่2 ผลกำรตรวจสอบคณุภำพของหมอนจำกกำรทดลองใช้ของสมำชกิในกลุม่และสมำชกิในครอบครวั
สรุปได้ดังนี้
  1) ขนำดและควำมสูงเหมำะสมท�ำให้รู้สึกสบำย
  2) รูปทรงของหมอนคงที่ไม่ยุบตัวง่ำย
  3) กลิ่นสมุนไพรช่วยให้ผ่อนคลำยและนอนหลับได้สนิทตลอดคืน
  4) เมื่อตื่นขึ้นรู้สึกสดชื่น
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ตอนที่ 3 รูปแสดงหมอนที่ท�ำส�ำเร็จแล้วและสมำชิกร่วมกันตกแต่งให้สวยงำม
  

 
   หมอนใบที่ 1     หมอนใบที่ 2

 
     หมอนใบที่ 3     หมอนใบที่ 4

7. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 1. หมอนมีควำมส�ำคัญต่อสุขภำพอย่ำงไร
 2. ขนำดของหมอนที่ช่วยให้นอนหลับสบำยท่ีบุคคลส่วนใหญ่นิยมคือขนำดใด และต้องบรรจุ
เส้นใยให้สูงเท่ำไร
 3. ผ้ำที่นิยมใช้ท�ำตัวหมอนควรเป็นชนิดใด เพรำะเหตุใด
 4. กลิ่นสมุนไพรที่คนส่วนใหญ่ชอบ รำคำถูก และหำได้ง่ำยคืออะไร
 5. กลิ่นสมุนไพรมีประโยชน์อย่ำงไรต่อกำรนอนหลับ
 6. จะตรวจสอบคุณภำพของหมอนได้อย่ำงไร
 7. ท�ำอย่ำงไรจึงจะท�ำให้หมอนมีคุณค่ำเพิ่มขึ้น
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8. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 1. หมอนขนำดท่ีคนท่ัวไปท้ังวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่นยิมใช้มีขนำด 19329 น้ิว บรรจุเส้นใยสงู 4-6 
นิ้ว
 2. ผ้ำทีใ่ช้ท�ำหมอนควรมสีขีำวและใช้ผ้ำซันฟอร์ไรซ์ ซ่ึงหำซ้ือได้ง่ำย เนือ้เรยีบ และไม่เก็บควำมชืน้
 3. เส้นใยที่ใช้บรรจุลงในหมอนควรเป็นเส้นใยสังเครำะห์ที่มีลักษณะอ่อนนุ่มและคืนตัวได้ดี 
สำมำรถซักและแห้งง่ำย
 4. กลิ่นสมุนไพรช่วยให้รู้สึกผ่อนคลำยในเวลำนอน
 5. ควรเลือกใช้สมุนไพรที่หำได้ง่ำย รำคำถูก และเป็นกลิ่นอโรมำที่เหมำะสมกับวัยของผู้ใช้
 6. ควรเพิ่มมูลค่ำของหมอนโดยกำรตกแต่งให้สวยงำม

9. แนวทางในการพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 1. จัดท�ำหมอนสมุนไพรอโรมำส�ำหรับเด็กและวัยรุ่นโดยเฉพำะ
 2. จัดท�ำหมอนสมุนไพรอโรมำรูปแบบอ่ืนส�ำหรับกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น หมอนอิง หมอนข้ำง 
หมอนรูปตัวยูส�ำหรับเดินทำง
 3. กำรผลิตหมอนเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรหำรำยได้

10. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 1. จัดป้ำยนิเทศหรือแผงโครงงำนโดยใช้ภำพถ่ำยและแสดงตัวอย่ำงหมอนอโรมำสมุนไพร
 2. น�ำภำพถ่ำยมำจัดท�ำ PowerPoint หรือน�ำเสนอด้วยวีดิทัศน์ เพ่ือสะดวกในกำรน�ำเสนอ 
ผลงำนในที่ประชุม

4. แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
ค�าชี้แจงส�าหรับครู
 1. ให้นกัเรยีนเลือกท�ำกจิกรรมสะเต็มศกึษำท่ีใช้ควำมรูใ้นหน่วยกำรเรยีนรู้ โดยเลือกท�ำกจิกรรม
เพียง 1 เรื่อง จำกหัวข้อที่ก�ำหนดให้ 2 เรื่อง
 2. กจิกรรมสะเต็มศึกษำมุ่งเน้นให้นกัเรยีนคดิวเิครำะห์หำสิง่ท่ีต้องกำรศึกษำค้นคว้ำทำงควำมรู้ 
หรือควำมต้องกำรในกำรน�ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำ / จัดท�ำผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรศึกษำหรือใช ้
ในชีวิตประจ�ำวัน
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 3. นักเรียนต้องปฏิบัติตำมหัวข้อในกิจกรรมสะเต็มศึกษำโดยกำรระดมสมองสมำชิกในกลุ่ม 
ใช้ทักษะด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรตั้งค�ำถำมเพื่อเป็นแนวทำงในกำรหำ
ค�ำตอบ กำรใช้เหตุผลในกำรโต้แย้ง เพื่อให้ผลงำนมีคุณภำพ
 4. แนวทำงกำรจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษำนี้ ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทำงในกำรให้ค�ำแนะน�ำ 
ค�ำปรึกษำ กรณีทีนั่กเรียนมีปัญหำและต้องกำรควำมช่วยเหลือ เปล่ียนบทบำทจำกผูส้อนเป็นโค้ช (coach)
 5. องค์ประกอบท่ีก�ำหนดให้ในแนวทำงกำรจัดกิจกรรมนี้ครูหรือนักเรียนอำจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเห็นของสมำชิกในกำรท�ำกิจกรรม
 6. พงึระวงัเสมอว่ำกำรท�ำกจิกรรมสะเต็มศกึษำเป็นกำรฝึกให้นกัเรยีนน�ำควำมรูด้้ำนวทิยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยีมำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนกิจกรรม 
สะเต็มศึกษำที่มีประโยชน์
 7. ควรมีกำรประเมินผลงำนตัง้แต่ก่อนท�ำกจิกรรม ระหว่ำงท�ำกิจกรรม จนกระท่ังส้ินสุดกิจกรรม
 8. ถ้ำมีกิจกรรมสะเต็มศึกษำมำกเพียงพอควรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำน เพื่อให้เกิดกำร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กว้ำงขวำงขึ้น
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ใบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เรื่อง..............................

1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
   สมาชิก
  1. .......................................................................................................................................
  2. .......................................................................................................................................
  3. .......................................................................................................................................
  4. ........................................................................................................................................
  5. ........................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
   เหตุผล
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
  3.1	วิทยาศาสตร์	(Science)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
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  3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  3.4	เทคโนโลยี	(Technology)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM) 

ปัญหำ / นวัตกรรม
คณิตศำสตร์เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

วิทยำศำสตร์
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
  5.1	วัสดุอุปกรณ ์(เลือกวัสดุอุปกรณ์)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

  5.2	วิธีท�ากิจกรรม	/	รูปแบบ
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ  
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
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8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

9. การสรุปองค์ความรู้ / ประเมินผล และภาพประกอบ
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

10. แนวทางการพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

หัวข้อที่ก�าหนด
1. สร้างสรรค์เครื่องใช้ เครื่องประดับจาก
 โลหะ
 หลักการ
 โลหะเป็นธำตซ่ึุงเป็นสำรบรสิทุธ์ิท่ีมีผวิเป็น
มันวำว เคำะแล้วมีเสยีงกงัวำน ส่วนใหญ่มีสถำนะ
เป็นของแข็ง น�ำไฟฟ้ำและควำมร้อนได้ สำมำรถ
รีดให้เป็นแผ่นบำงหรือดึงให้เป็นเส้น จึงสำมำรถ
ท�ำให้มีรูปทรงต่ำงๆ ได้ เช่น กำรดัดลวดเป็น 

ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รูปต่ำงๆ ให้ต้นไม้เกำะ ใช้ท�ำของเล่นที่มี
เสียง ใช้ท�ำเครื่องดนตรี เครื่องประดับ 

2. อาหารท่ีใช้สารประกอบปรุงรส
 แสนอร่อย
 หลักการ
 สำรประกอบเป็นสำรบริสุทธิ์ท่ี
เกิดจำกธำตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมำรวมตัว 
กันทำงเคมีด้วยอัตรำส่วนคงท่ีเกิดเป็น
สำรประกอบชนิดหน่ึงท่ีมีสมบัติเฉพำะตัว 
เช่น สถำนะ สี กลิ่น รส ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้น�ำสำรประกอบมำใช้ประโยชน์หลำย
ด้ำน เช่น ใช้ท�ำสำรซักล้ำง สำรท�ำควำม
สะอำด สำรปรุงแต่งรสชำติอำหำร ถนอม
อำหำร เช่น เกลือ (NaCl) น�้ำตำลซูโครส 
(C12H22O11) กรดแอซีติก (CH3COOH) 
แคลเซยีมไฮดรอกไซด์ [Ca(OH)2] โซเดยีม
ไฮโดรเจนคำร์บอเนต (NaHCO3)
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง สร้างสรรค์เครื่องใช้ เครื่องประดับจากโลหะ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)
  1) ธำตุ
  2) โลหะและสมบัติของโลหะชนิดต่ำงๆ
  3) กำรทดสอบสมบัติของโลหะ
  4) ประโยชน์ของโลหะ
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรวัด
  2) กำรศึกษำรูปทรงเรขำคณิต
  3) กำรค�ำนวณ
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรศึกษำสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ เครื่องประดับที่ท�ำจำกโลหะ
  2) ออกแบบเครื่องใช้ เครื่องประดับ
  3) กำรเลือกใช้โลหะและวัสดุ
  4) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

สร้ำงสรรค์เครื่องใช้
เครื่องประดับจำกโลหะ

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

กำรวัด

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศึกษำเครื่องใช้ 
เครื่องประดับที่ท�ำจำกโลหะ

กำรค�ำนวณ รูปทรงเรขำคณิต

โลหะและสมบัติของโลหะ

ประโยชน์ของโลหะธำตุ วิทยำศำสตร์

กำรทดสอบสมบัติของโลหะ

กำรเลือกใช้โลหะและวัสดุ ออกแบบเครื่องใช้ เครื่องประดับ
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) โลหะชนิดต่ำงๆ
  2) คีมตัดโลหะ
  3) เครื่องตัดโลหะให้เป็นรูปทรงต่ำงๆ
  4) เครื่องบัดกรี
  5) กระดำษทรำย
  6) สีทำโลหะ
  7)  น�้ำยำเคลือบผิวโลหะ
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง อาหารที่ใช้สารประกอบปรุงรสแสนอร่อย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) สำรประกอบและสมบัติของสำรประกอบ
  2) ประโยชน์ของสำรประกอบ
  3) อำหำรและวิธีปรุงอำหำร
  4) สำรปรุงแต่งรส
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ธาตุและสารประกอบ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

1

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรค�ำนวณปริมำณวัตถุดิบที่น�ำมำประกอบอำหำร
  3) กำรค�ำนวณหำอัตรำส่วนของเครื่องปรุงรสอำหำร
  4) กำรค�ำนวณรำคำวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอำหำร
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกเมนูอำหำร
  2) กำรเลือกใช้วัตถุดิบที่น�ำมำประกอบอำหำร
  3) กำรออกแบบสีสันของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรปรุงอำหำร
  4) กำรเลือกรูปทรงของภำชนะที่ใช้ใส่อำหำร
  5) กำรออกแบบตกแต่งอำหำรในภำชนะ
  6) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

อำหำรที่ใช้สำรประกอบ
ปรุงรสแสนอร่อย คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

กำรชั่ง ตวง วัด

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

ออกแบบตกแต่งอำหำร
เลือกใช้วัตถุดิบ

หำรำคำวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอำหำร

หำอัตรำส่วนของ
เคร่ืองปรุงรสอำหำร

ประโยชน์ของสำรประกอบ

สำรปรุงแต่งรสสำรประกอบและสมบัติของ
สำรประกอบ

วิทยำศำสตร์

อำหำรและวิธีปรุงอำหำร

เลือกรูปทรงของภำชนะบรรจุ ออกแบบสสีนัของวัตถทุีใ่ช้ปรงุอำหำร

หำปริมำณวัตถุดิบ

เลือกเมนูอำหำร

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพือ่จ�ำหน่วย
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอำหำร
  2) เครื่องปรุงรส
  3) ภำชนะที่ใช้ประกอบอำหำร
  4) ภำชนะใส่อำหำร
  5) ช้อนตวงหรือเครื่องชั่ง
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

หัวข้อที่ก�าหนด
1. ผงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 หลักการ
 สมุนไพรเป็นพชืท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภำพ 
ในประเทศไทยมสีมนุไพรหลำยชนดิใช้ประโยชน์
ด้ำนอำหำร ยำรักษำโรค ใช้เป็นพชืประดบัสวยงำม 
สำรท่ีมีประโยชน์ท่ีอยู่ในพืชสมุนไพรสำมำรถใช้ 
ตัวท�ำละลำยท่ีเหมำะสมเพื่อสกัดสำรเหล่ำนั้น 
ออกมำแล้วอำจใช้เป็นอำหำรได้ หรือน�ำมำระเหย 

การแยกสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตัวท�ำละลำยออกไปเพื่อให้ได้ผงสมุนไพร
ที่สำมำรถเก็บไว้ได้นำนและสะดวกในกำร
พกพำ

2. ผลึกในแก้วสวย
 หลักการ
 สำรประกอบแต่ละชนิดมีสีต่ำงๆ 
กัน และมีรูปผลึกที่เป็นรูปทรงเรขำคณิตที่
มีลักษณะเฉพำะตัว ถ้ำน�ำมำจัดในภำชนะ
ทีท่�ำด้วยแก้วหรอืพลำสติกใสท่ีเลือกรปูทรง
สวยงำม สำมำรถประดิษฐ์ตกแต่งภำยใน
บ้ำนได้ กำรตกผลึกสำรเป็นวิธกีำรแยกสำร 
ให้บริสุทธ์ิโดยกำรน�ำสำรละลำยอิ่มตัว
ท่ีอุณหภูมิสูงมำตั้งไว้ให้อุณหภูมิลดลง   
ตัวละลำยทีม่อียูม่ำกเกินจดุอิม่ตัวทีอ่ณุหภูมิ
ต�ำ่จะแยกออกจำกสำรละลำยเป็นผลกึขนำด
เล็ก แต่ถ้ำค่อยๆ ลดอุณหภมูขิองสำรละลำย
และให้ตกผลกึช้ำๆ เป็นเวลำนำนจะได้ผลกึ
ขนำดใหญ่
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ผงสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)	
  1) สมุนไพร
  2) กำรแยกสำรผสม
  3) กำรใช้อุปกรณ์วิทยำศำสตร์
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

การแยกสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรหำอัตรำส่วนของพืชสมุนไพรกับตัวท�ำละลำย
  3) กำรค�ำนวณหำต้นทุนกำรผลิต
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกชนิดของสมุนไพร
  2) กำรเลือกบรรจุภัณฑ์
  3) กำรออกแบบฉลำกและบรรจุภัณฑ์ให้สวยงำม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ผงสมุนไพรเพื่อสุขภำพ คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

กำรชั่ง ตวง วัด

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

ออกแบบฉลำกและบรรจุภัณฑ์
ให้สวยงำม

ออกแบบเลือกชนิดของสมุนไพร

หำต้นทุนกำรผลิต หำอตัรำส่วนของพืชสมุนไพร
กับตัวท�ำละลำย

กำรใช้อุปกรณ์วิทยำศำสตร์สมุนไพร วิทยำศำสตร์

กำรแยกสำรผสม

กำรเลือกบรรจุภัณฑ์
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) พืชสมุนไพร
  2) ภำชนะส�ำหรับสกัดสำร
  3) เครื่องกรอง
  4) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรระเหยแห้ง
  5) เตำอบ
  6) บรรจุภัณฑ์
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม
 
8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ผลึกในแก้วสวย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) สีของสำรประกอบชนิดต่ำงๆ
  2) กำรแยกสำรด้วยวิธีกำรตกผลึก
  3) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) รูปทรงเรขำคณิต
  2) กำรค�ำนวณหำปริมำณสำรที่จะใช้เตรียมผลึก

การแยกสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที ่

2

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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  3) กำรค�ำนวณขนำดของแก้วและปริมำณผลึก
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกรูปทรงและสีของผลึกสำรชนิดต่ำงๆ
  2) กำรเลือกรูปทรงและสีของแก้วที่ใช้จัดผลึก
  3) กำรออกแบบกำรจัดผลึกในแก้ว
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ผลึกในแก้วสวย คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

รูปทรงเรขำคณิต

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

ออกแบบกำรจัดผลึกในแก้ว เลอืกรูปทรงและสขีองผลึกสำรต่ำงๆ

หำขนำดของแก้วและ
ปริมำณผลึก

หำปริมำณสำรที่ใช้เตรียมผลึก

วิทยำศำสตร์

สีของสำรประกอบ กำรแยกสำรโดยกำรตกผลึก

เลือกรูปทรงและสีของแก้วที่ใช้จัดผลึก
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) สำรประกอบชนิดต่ำงๆ ที่มีสีต่ำงกัน เช่น สำรส้ม จุนสี โพแทสเซียมเปอร์แมงกำเนต 
คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ แมงกำนีสซัลเฟต เกลือแกง
  2) อุปกรณ์ส�ำหรับตกผลึก
  3) น�้ำกลั่นหรือน�้ำกรอง
  4) แก้วสวยงำม
  5) วัสดุตกแต่งอื่นๆ
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

หัวข้อที่ก�าหนด
1. ถุงดับเพลิง
 หลักการ
 แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นแก๊ส
ทีห่นกักว่ำอำกำศ เม่ือปกคลมุพ้ืนทีเ่กดิกำรลกุไหม้
จะช่วยป้องกันไม่ให้อำกำศ ซ่ึงมีแก๊สออกซิเจน
ที่ช่วยให้ไฟติดเข้ำไปได้หรือเข้ำไปได้น้อย แก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์จึงมีประโยชน์ในกำรดับไฟ 
เรำสำมำรถเตรียมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ได้
จำกปฏิกิริยำเคมีโดยใช้สำรเคมีในชีวิตประจ�ำวัน 
ซึ่งได้แก่ กรดแอซีติกกับผงโซเดียมไฮโดรเจน
คำร์บอเนต

การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
และการเกิดปฏิกิริยาเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3
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2. หิ่งห้อยแสนสวยในขวดแก้ว
 หลักการ
 ในชีวิตประจ�ำวันมีปฏิกิริยำเคมี 
เกิดขึ้นหลำยชนิด บำงชนิดก็ก่อให้เกิด
โทษ เช่น กำรเกิดสนิมของเหล็ก ปฏิกิริยำ
บำงชนิดให้ควำมสวยงำม เช่น ดอกไม้ไฟ 
ปฏกิริิยำบำงชนิดใช้ในกำรผลิตอำหำร เช่น 
นมเปร้ียว ปฏกิริิยำท่ีเกดิขึน้บำงชนดิช้ำมำก 
เช่น กำรเกดิหินงอกหินย้อย บำงชนดิกเ็กิด
อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรลุกไหม้ของเชื้อเพลิง 
เรำสำมำรถควบคุมให้ปฏกิริยิำเกิดขึน้เรว็หรอื
ช้ำได้ เช่น กำรสลำยตวัของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2)ให้น�้ำและแก๊สออกซิเจน
เกิดอย่ำงช้ำๆ ถ้ำต้องกำรให้เกิดเร็วข้ึน
ท�ำได้โดยใช้ตัวเร่งปฏิกริิยำเช่น โพแทสเซยีม 
ไอโอไดด์ (Kl) สำรจำกเปลอืกมงัคดุ   ตบัไก่ 
ฮอร์โมนจำกยีสต์และยอดผัก เช่น กระถิน
หรือผักบุ้ง สำมำรถตรวจสอบกำรสลำยตัว
ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้โดยกำรตรวจ
สอบหำแก๊สออกซิเจน ซ่ึงถ้ำใช้ธูปท่ีติดไฟ
เป็นถ่ำนแดงไปจ่อจะติดไฟให้เปลวไฟได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ถุงดับเพลิง
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ควำมรู้เรื่อง กำรลุกไหม้ของสำร
  2) ควำมรู้เรื่อง วัสดุที่ใช้ในกำรดับเพลิง
  3) กำรเตรียมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)

การเปลี่ยนแปลงพลังงานและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรค�ำนวณหำปริมำณสำรเคมีที่ใช้ในปฏิกิริยำกำรเตรียมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์
  3) กำรค�ำนวณขนำดของถุงที่จะใช้เป็นถุงดับเพลิง
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกวัสดุที่ใช้ท�ำถุงดับเพลิง
  2) กำรออกแบบถุงดับเพลิง
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ถุงดับเพลิง คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

กำรชั่ง ตวง วัด

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

ออกแบบถุงดับเพลิง

หำขนำดของถุงดับเพลิง หำปริมำณสำรเคมีที่ใช้เตรียม
แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

วิทยำศำสตร์กำรลุกไหม้ของสำร กำรเตรียมแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์

วัสดุที่ใช้ในกำรดับเพลิง

เลือกวัสดุใช้ท�ำถุงดับเพลิง
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) สำรเคมีโซเดียมไฮโดรเจนคำร์บอเนต (NaHCO3) กรดแอซีติก (CH3COOH)
  2) ถุงซิปส�ำหรับใส่สำรเคมี
  3) ถุงส�ำหรับใช้บรรจุสำรเคมี (ถุงดับเพลิง)
  4) อุปกรณ์ส�ำหรับชั่ง ตวง วัด
  5) อุปกรณ์ส�ำหรับบรรจุสำรเคมีลงในถุงซิป
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง หิ่งห้อยแสนสวยในขวดแก้ว
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ปฏิกิริยำกำรสลำยตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)
  2) ตัวเร่งปฏิกิริยำ
  3) สมบัติของแก๊สออกซิเจนและวิธีทดสอบ
  4) ตัวเร่งปฏิกิริยำจำกสิ่งมีชีวิต
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงพลังงานและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี

หน่วยการเรียนรู้ที ่

3

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรค�ำนวณหำปริมำณสำรเคมีที่ใช้
  3) กำรค�ำนวณหำปริมำตรของขวดแก้ว
  4)  กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกรูปทรงของขวดแก้ว
  2) กำรเลือกวัสดุตกแต่งภำยในขวดแก้ว
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

หิ่งห้อยแสนสวย
ในขวดแก้ว

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

กำรชั่ง ตวง วัด

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย PowerPoint
หรือวีดิทัศน์

เลือกวสัดุตกแต่งภำยในขวดแก้ว

หำปริมำตรของขวดแก้ว หำปริมำณสำรเคมีที่ใช้

วิทยำศำสตร์ปฏิกิริยำกำรสลำยตัวของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)

ตัวเร่งปฏิกิริยำจำกสิ่งมีชีวิต

ตัวเร่งปฏิกิริยำ สมบัติและวิธีทดสอบแก๊สออกซิเจน

เลือกรูปทรงของขวดแก้ว
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้มข้นร้อยละ 6 หรือ 18
  2) โพแทสเซียมไอโอไดด์ (ตัวเร่งปฏิกิริยำ)
  3) สิ่งมีชีวิตที่มีสำรเร่งปฏิกิริยำที่จะใช้แทนสำรโพแทสเซียมไอโอไดด์
  4) ธูปก้ำนเล็กๆ ที่ติดไฟง่ำย
  5) ไม้ขีดไฟ
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวข้อที่ก�าหนด
1. ปลูกพืชสวยงามในกระถางโดยใช้
 ดินชนิดต่างๆ
 หลักการ
 พืชแต่ละชนิดจะเจริญงอกงำมใน
ดินต่ำงชนิดกัน ดังนั้นในกำรปลูกพืชให้
เจรญิเติบโตได้ด ีจึงควรเลือกดนิท่ีใช้ในกำร
ปลูกพืชให้เหมำะสม ซึ่งปัจจุบันนี้นิยมใช้ 
พชืสวยงำมตกแต่งอำคำรสถำนทีใ่ห้สวยงำม 
มีบรรยำกำศที่ดี

2. ถาดสวนหย่อมสวยด้วยหินและแร่
 ชนิดต่างๆ
 หลักการ
 หินและแร่จดัเป็นทรพัยำกรธรรมชำติ
ทีส่ำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง 
ท�ำเคร่ืองประดับ ตกแต่งอำคำรสถำนที่ 
บำงชนิดใช้ในทำงอุตสำหกรรม หินแต่ละ
ชนิดมีลักษณะกำรเกิด สี และเน้ือของ
หินต่ำงกัน ปัจจุบันน้ีจึงนิยมใช้หินในกำร
ตกแต่งสถำนที่ให้สวยงำม คงทน กำรจัด
หินและแร่ชนดิต่ำงๆ ลงในถำดให้สวยงำม
นอกจำกเป็นกำรใช้ควำมรูแ้ล้วผลิตภณัฑ์ที่
เกิดข้ึนจะมีคุณค่ำทั้งกำรให้ควำมรู้และใช้
ตกแต่งสถำนที่
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ปลูกพืชสวยงามในกระถางโดยใช้ดินชนิดต่างๆ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทรำย
  2) พืชและกำรเจริญเติบโต
  3) สำรเร่งกำรเจริญเติบโตของพืช
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณหำปริมำตรของกระถำงและดิน
  2) กำรค�ำนวณหำปริมำตรของน�้ำที่ใช้รดต้นไม้
  3) กำรชั่ง ตวง วัดปริมำณสำรเร่งกำรเจริญเติบโต
  4) กำรจัดท�ำตำรำงบันทึกกำรเจริญเติบโตของพืช
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกวัสดุที่ใช้ท�ำกระถำงและรูปทรงของกระถำง
  2) กำรเลือกชนิดของพืชที่ใช้ปลูกในดินชนิดต่ำงๆ
  3) กำรตกแต่งรูปทรงของต้นพืชที่ปลูก
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ปลูกพืชสวยงำมในกระถำง
โดยใช้ดินชนิดต่ำงๆ

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย 
PowerPoint หรือวีดิทัศน์

กำรตกแต่งรูปทรงของต้นพืช

ท�ำตำรำงบันทึก
กำรเจริญเติบโต
ของพืช

หำปริมำตรของ
กระถำงและดิน

กำรชั่ง ตวง 
วัดปริมำณสำร
เร่งกำรเจริญเติบโต

หำปริมำตรของน��้ำ
ที่ใช้รดต้นไม้

วิทยำศำสตร์สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน
ดินทรำย

สำรเร่งกำรเจริญเติบโตของพืช

พืชและกำรเจริญเติบโต

เลือกชนิดของพืชที่ใช้ปลูกในดินชนิดต่ำงๆ

เลือกวัสดุที่ใช้ท�ำและ
รูปทรงของกระถำง
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) กระถำงส�ำหรับปลูกต้นไม้
  2) ดินเหนียว ดินร่วน ดินทรำย
  3) พืชสวยงำม
  4) กรรไกร
  5) สำรเร่งกำรเจริญเติบโต
  6) น�้ำ
  7) อุปกรณ์ส�ำหรับรดน�้ำ
  8) อุปกรณ์กำรวัด
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ถาดสวนหย่อมสวยด้วยหินและแร่ชนิดต่างๆ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) แร่และสมบัติของแร่
  2) หินและสมบัติของหิน
  3) ประโยชน์ของแร่และหิน
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

4

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) รูปทรงของหินและแร่
  2) กำรค�ำนวณหำพื้นที่ของถำดและปริมำณหินและแร่ที่ใช้
  3) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรเลือกรูปทรงของถำด
  2) กำรเลือกรูปทรงและสีของหินและแร่
  3) กำรออกแบบถำดสวนหย่อม
  4) กำรเลือกใช้และออกแบบวัสดุตกแต่ง
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ถำดสวนหย่อมสวยด้วย
หินและแร่ชนิดต่ำงๆ

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย 
PowerPoint หรือวีดิทัศน์

เลือกใช้และออกแบบวัสดุตกแต่ง

รูปทรงของหิน
และแร่

หำพื้นที่ของถำดและ
ปริมำณหินและแร่ที่ใช้

วิทยำศำสตร์แร่และสมบัติของแร่ ประโยชน์ของแร่และหิน

 หินและสมบัติของหิน

ออกแบบถำดสวนหย่อม

เลือกรูปทรงของถำด

เลือกรูปทรงและสีของหินและแร่
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) ถำด
  2) หินและแร่ชนิดต่ำงๆ
  3) วัสดุตกแต่ง
  4) วัสดุยึดติด
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. ท�ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำตำมหัวข้อที่
ก�ำหนดให้
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

โลกของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที ่
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หัวข้อที่ก�าหนด
สื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิลักษณ์
 หลักการ
 ภูมิลักษณ์หรือธรณีสัณฐาน 
(topography) หมำยถึง สภำพทั่วๆ ไป
ของผิวโลก ซึง่ประกอบด้วยสิง่ท่ีเป็นอยู่ตำม
ธรรมชำตแิละส่ิงท่ีมนุษย์สร้ำงขึน้ ภมูลิกัษณ์
ท่ีเกดิข้ึนตำมธรรมชำตมิคีวำมสวยงำมและ
ใช้เวลำในกำรเกิดเป็นระยะเวลำนำน เช่น 
หินงอก หินย้อย ถ�้ำ แนวปะกำรัง ล�ำธำร 
แม่น�ำ้ ภเูขำ หน้ำผำ ต้นไม้ ภมิูลักษณ์เหล่ำน้ี 
เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีน่�ำรำยได้มำสูท้่องถิน่ 
จึงควรอนุรักษ์ภูมิลักษณ์ตลอดไปโดยกำร
ประชำสมัพันธ์ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอนุรักษ์
ภูมิลักษณ์ผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง สื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิลักษณ์
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำของเปลือกโลก
  2) ควำมรู้เกี่ยวกับภูมิลักษณ์และกำรอนุรักษ์ภูมิลักษณ์
  3) ควำมรู้เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

โลกของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที ่

5

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณขนำดภำพ องค์ประกอบของภำพที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
  2) กำรค�ำนวณเก่ียวกับระยะเวลำท่ีใช้ในกำรน�ำเสนอภำพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับ 
ค�ำบรรยำย
  3) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกชนิดของสื่อ
  2) กำรออกแบบองค์ประกอบของสื่อ (กรณีที่เป็นวีดิทัศน์ต้องต้องเขียนสตอรีบอร์ด)
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

สื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์
ภูมิลักษณ์

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย 
PowerPoint หรือวีดิทัศน์ ค�ำนวณระยะเวลำที่ใช้ในกำรน�ำเสนอภำพ

เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับค�ำบรรยำย

หำขนำดและองค์ประกอบของภำพ

วิทยำศำสตร์กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงธรณวิีทยำของเปลือกโลก

ทรัพยำกรธรรมชำติ

ภูมิลักษณ์และกำรอนุรักษ์ภูมิลักษณ์

ออกแบบองค์ประกอบของสื่อ ออกแบบเลือกชนิดของสื่อ
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) รูปภำพภูมิลักษณ์ต่ำงๆ
  2) อุปกรณ์กำรถ่ำยภำพหรือถ่ำยวีดิทัศน์
  3) อุปกรณ์ส�ำหรับน�ำเสนอสื่อ
  4) กรณีที่เป็นแผ่นป้ำยต้องใช้วัสดุที่ใช้ท�ำแผ่นป้ำยและสี
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจ�าวัน

หน่วยการเรียนรู้ที ่
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หัวข้อที่ก�าหนด
1. ของเล่นหรอืเครือ่งออกก�าลังกายท่ี
 ใช้หลักการเคลื่อนที่เป็นวงกลม
 หลักการ
 ของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย
หลำยชนดิท่ีต้องใช้แรงกระท�ำต่อวัตถท้ัุงใน
แนวระดับ แนววิถีโค้ง แนวดิ่ง และวงกลม 
นักเรียนอำจสืบค้นจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แล้วออกแบบประดิษฐ์ของเล่นส�ำหรับเด็ก
หรือเคร่ืองออกก�ำลังกำยท่ีสำมำรถจ�ำหน่ำย
ได้ เช่น ห่วงฮูลำฮูป ลูกข่ำง

2. ของเล่นหรอืเครือ่งออกก�าลังกายท่ี
 ใช้หลักการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
 หลักการ
 กำรออกก�ำลังกำยช่วยให้ร่ำงกำย
แข็งแรง เมือ่ร่ำงกำยแข็งแรงก็จะห่ำงไกลจำก
โรคภยัไข้เจ็บ สขุภำพดีต้องสร้ำงด้วยตนเอง 
ในกำรออกก�ำลังกำยมีหลำยวิธี บำงวิธีไม่
ต้องใช้อุปกรณ์ แต่บำงวิธอีำจต้องมีอปุกรณ์ 
หรอืเครือ่งออกก�ำลังกำยช่วยท�ำให้สนกุและ
มีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น เช่น ดัมเบล เชือก
ส�ำหรับกระโดดเชือก บำร์โหน
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เร่ือง ของเล่นหรือเคร่ืองออกก�าลงักายทีใ่ช้หลกัการเคลือ่นที่
เป็นวงกลม
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
  2) แรงและแรงลัพธ์
  3) กำรเกิดเสียง (กรณีเครื่องเล่นท�ำให้เกิดเสียง)

แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจ�าวัน

หน่วยการเรียนรู้ที ่

6

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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  4) กำรออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรอวัยวะต่ำงๆ เช่น แขน ขำ
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่งและกำรวัด
  2) กำรค�ำนวณหำควำมยำว ควำมกว้ำง หรือปริมำตรของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นหรือ 
เครื่องออกก�ำลังกำย
  3) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย
  2) กำรเลือกใช้วัสดุ
  3) กำรตกแต่งของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำยให้สวยงำม
	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ของเล่นหรือเครื่อง
ออกก�ำลังกำยที่ใช้หลักกำร

เคลื่อนที่เป็นวงกลม
คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำควำมยำว ควำมกว้ำง หรือปริมำตรของ
วสัดทุีใ่ช้ท�ำของเล่นหรอืเคร่ืองออกก�ำลงักำย

กำรชั่งและวัด

วิทยำศำสตร์ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กำรออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรอวัยวะต่ำงๆ

แรงและแรงลัพธ์

ตกแต่งของเล่นหรือ
เครื่องออกก�ำลังกำย

ออกแบบของเล่นหรือ
เครื่องออกก�ำลังกำย

กำรเลือกใช้วัสดุ

กำรเกิดเสียง
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) วัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย เช่น กล่อง เชือก ไม้ พลำสติก ท่อพีวีซี 
กระป๋อง
  2) วัสดุส�ำหรับเชื่อมต่อให้เป็นของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เร่ือง ของเล่นหรือเคร่ืองออกก�าลงักายทีใ่ช้หลกัการเคลือ่นที่
ในแนวดิ่ง
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ
  2) แรงและแรงลัพธ์
  3) กำรออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรอวัยวะส่วนต่ำงๆ เช่น แขน ขำ

แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจ�าวัน

หน่วยการเรียนรู้ที ่

6

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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  4) ควำมรู้เร่ืองกำรหล่อปูนพลำสเตอร์หรือปูนซีเมนต์ กรณีที่เป็นเคร่ืองออกก�ำลังกำยที่มี
น�้ำหนักมำก
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรค�ำนวณหำควำมยำว ควำมกว้ำง ปริมำตรของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นหรือเครื่องออก
ก�ำลังกำย
  3) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำยที่ใช้หลักกำรเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
  2) กำรเลือกใช้วัสดุ
  3) กำรตกแต่งของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำยให้สวยงำม
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ของเล่นหรือเครื่อง
ออกก�ำลังกำยที่ใช้หลักกำร

เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำควำมยำว ควำมกว้ำง ปริมำตร
ของวัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นหรือ
เครื่องออกก�ำลังกำย

กำรหล่อปูนพลำสเตอร์หรือปูนซีเมนต์

วิทยำศำสตร์ทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ กำรออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรอวัยวะต่ำงๆ

แรงและแรงลัพธ์

ตกแต่งของเล่นหรือ
เครื่องออกก�ำลังกำย

ออกแบบของเล่นหรือ
เครื่องออกก�ำลังกำย

กำรเลือกใช้วัสดุ

กำรชั่ง
ตวง
วัด
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) วัสดุที่ใช้ท�ำของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย เช่น กล่อง เชือก ไม้ พลำสติก ท่อพีวีซี 
กระป๋อง
  2) วัสดุส�ำหรับเชื่อมต่อให้เป็นของเล่นหรือเครื่องออกก�ำลังกำย
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ

หัวข้อที่ก�าหนด
1. การแปรรูปผลไม้ที่ให้วิตามินซี
 หลักการ
 วติำมินซีมีอยูใ่นผักผลไม้หลำยชนิด เช่น 
ส้ม มะเขือเทศ กะหล�่ำปลี  ผักสีเขียว มีประโยชน์
ต่อร่ำงกำยหลำยประกำร ถ้ำขำดวิตำมินซีจะเกิด
โรคเลือดออกตำมไรฟัน ผนังหลอดเลือดฝอย
เปรำะแตกง่ำย ภูมิต้ำนทำนโรคลดลง บำงคร้ัง
เรำไม่สำมำรถหำผลไม้สดรับประทำนได้เรำอำจ

อาหารกับการด�ารงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รับประทำนผลไม้ทีแ่ปรรปูแล้ว ซ่ึงกรรมวธิี
ในกำรแปรรูปผลไม้มีหลำยวิธ ีเช่น กำรตำก
แห้ง กำรดอง กำรเชื่อม  ถ้ำสำมำรถปรุง
รสชำติให้อร่อยและจดัไว้ในหบีห่อทีส่วยงำม 
สำมำรถจัดจ�ำหน่ำยได้

2. อาหารส�าหรับผู้ป่วย
 หลักการ
 อำหำรเป็นส่ิงจ�ำเป็นในกำรด�ำรง
ชีวิต ช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง เจริญเติบโต 
และให้พลังงำนเพ่ือใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆ กำรรับประทำนอำหำรในแต่ละม้ือของ 
แต่ละวันจะต้องจัดเมนูให้เหมำะสมกับวัย 
และได้สำรอำหำรครบ 5 หมู่ ในปริมำณที่
เหมำะสม กำรรบัประทำนอำหำรไม่เหมำะสม 
จะท�ำให้ร่ำงกำยอ่อนแอและอำจเกิด 
โรคภัยต่ำงๆ ได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การแปรรูปผลไม้ที่ให้วิตามินซี
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) สำรอำหำร
  2) วิตำมินซี (ผลไม้ที่ให้วิตำมินซี)
  3) กำรถนอมอำหำร
  4) สำรปรุงแต่งรส
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

อาหารกับการด�ารงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรชั่ง ตวง วัด
  2) กำรค�ำนวณหำอัตรำส่วนที่เหมำะสมในกำรถนอมอำหำร
  3) กำรค�ำนวณขนำดของบรรจุภัณฑ์และภำชนะที่ใช้ในกำรถนอมอำหำร
  4) กำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำกิจกรรม
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบคัดเลือกผลไม้ที่น�ำมำถนอมอำหำร
  2) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
  3) กำรออกแบบกำรประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (กรณีท�ำเพื่อจ�ำหน่ำย)
	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

กำรแปรรูปผลไม้
ที่ให้วิตำมินซี

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

ค�ำนวณค่ำใช้จ่ำย
ในกำรท�ำกิจกรรม

หำขนำดของบรรจุภัณฑ์
และภำชนะที่ใช้ถนอม
อำหำร

กำรชั่ง ตวง วัด
หำอัตรำส่วนที่เหมำะสม
ในกำรถนอมอำหำร

วิทยำศำสตร์สำรอำหำร สำรปรุงแต่งรส

วิตำมินซี

ออกแบบกำรประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์

ออกแบบคัดเลือกผลไม้
ที่น�ำมำถนอมอำหำร

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กำรถนอมอำหำร
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) ผลไม้
  2) สำรปรุงแต่งอำหำร
  3) ภำชนะที่ใช้ในกำรถนอมอำหำร (แจกแจงชนิดของภำชนะ)
  4) วัสดุที่ใช้ท�ำบรรจุภัณฑ์
  5) ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง อาหารส�าหรับผู้ป่วย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1)  สำรอำหำร
  2) โรคที่เกิดจำกกำรรับประทำนอำหำรไม่ถูกสัดส่วน
  3) กำรรักษำคุณค่ำของสำรอำหำร
  4)  สำรปรุงแต่งรส
  5) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

อาหารกับการด�ารงชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที ่

7

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณหำปริมำณของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรท�ำอำหำร
  2) กำรค�ำนวณหำอัตรำส่วนที่เหมำะสมในกำรปรุงอำหำร
  3) กำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรท�ำอำหำร 1 เมนู
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกเมนูอำหำร
  2) กำรออกแบบเลือกวัตถุดิบในกำรปรุงอำหำร
  3) กำรออกแบบกำรจัดอำหำรในภำชนะ
  4) กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ (กรณีท�ำเพื่อจัดจ�ำหน่ำย)
	 3.4	เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

อำหำรส�ำหรับผู้ป่วย คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

ค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยใน
กำรท�ำอำหำร 1 เมนู

หำอัตรำส่วนที่เหมำะสม
ในกำรปรุงอำหำร

หำปริมำณของวัตถุดิบที่ใช้อำหำร

วิทยำศำสตร์สำรอำหำร สำรปรุงแต่งรส

โรคที่เกิดจำกกำรรับประทำน
อำหำรไม่ถูกสัดส่วน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเลือกเมนูอำหำร

ออกแบบกำรจัดอำหำรในภำชนะ ออกแบบเลอืกวัตถุดิบในกำรปรงุอำหำร

กำรรักษำคุณค่ำของสำรอำหำร
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	 วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) วัตถุดิบที่ใช้ปรุงอำหำร
  2) สำรปรุงแต่งอำหำร
  3) ภำชนะส�ำหรับประกอบอำหำร
  4) ภำชนะส�ำหรับใส่อำหำร
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ 

หัวข้อที่ก�าหนด
1. แก้ท้องผูกด้วยใยอาหาร
 หลักการ
 1. ล�ำไส้ใหญ่ไม่มีกำรย่อยอำหำร แต่
ท�ำหน้ำที่เก็บกำกอำหำรและดูดซึมน�้ำออกจำก 
กำกอำหำร ดังนั้นถ้ำรับประทำนอำหำรที่มี 
ใยอำหำรน้อยหรือไม่ถ่ำยอุจจำระหลำยวันติดต่อ
กันจะท�ำให้เกิดอำกำรท้องผูก ถ้ำเกิดบ่อยครั้ง 
จะท�ำให้เกิดโรคริดสีดวงทวำร
 2. ใยอาหาร (fiber) ได้แก่ พืชผัก
ต่ำงๆ ใยอำหำรนอกจำกจะท�ำให้ไม่เกิดอำกำร
ท้องผูกแล้วยังช่วยลดสำรพิษต่ำงๆ ท�ำให้สำรพิษ

ระบบต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที ่
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ผ่ำนล�ำไส้ใหญ่ได้อย่ำงรวดเร็ว ช่วยป้องกนั
กำรเกิดมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ได้  ล�ำไส้ใหญ่มี
แบคทีเรียอำศัยอยู่จ�ำนวนมำก 

2. เครือ่งออกก�าลังกายเพือ่บรหิารปอด
 และกล้ามเนื้อ
 หลักการ
 1. ปอดเป็นอวัยวะส�ำคัญใน
ระบบหำยใจ ท�ำหน้ำที่ในกำรแลกเปลี่ยน
แก๊สออกซิเจนจำกส่ิงแวดล้อมและแก๊ส
คำร์บอนไดออกไซด์จำกระบบหมุนเวียน
เลือด
 2. กำรออกก�ำลังกำยช่วยเสรมิสร้ำง
และชะลอควำมเสื่อมของร่ำงกำย ระหว่ำง
กำรออกก�ำลังกำยอัตรำกำรเต้นของหัวใจ
ควรอยู่ในช่วงระดับ 60-85% ของระดับ
สูงสุด ค�ำนวณได้จำก
 อัตรำกำรเต้นของหัวใจต��่ำสุด = 
(220-อำยุ)30.6 (ครั้งต่อนำที)
 อัตรำกำรเต้นของหัวใจสูงสุด = 
(220-อำยุ)30.8 (ครั้งต่อนำที)
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง แก้ท้องผูกด้วยใยอาหาร
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) สำรอำหำร
  2) ใยอำหำร
  3) ระบบย่อยอำหำร
  4) โรคท้องผูกและผลกระทบ
  5) พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและกำรด�ำรงชีวิต
  6) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ระบบต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที ่

8

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณหำปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ท�ำใยอำหำร
  2) กำรค�ำนวณหำปริมำณใยอำหำรต่อ 1 มื้อ ในแต่ละวัน
  3) กำรค�ำนวณหำต้นทุนกำรผลิต
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกวัตถุดิบที่ใช้ท�ำใยอำหำร
  2)  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเลือกวัตถุดิบที่ใช้ท�ำใยอำหำร

แก้ท้องผูกด้วยใยอำหำร คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำต้นทุนกำรผลิต หำปริมำณใยอำหำร
ต่อ 1 มื้อ

หำปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ท�ำใยอำหำร

วิทยำศำสตร์สำรอำหำร
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร
และกำรด�ำรงชีวิต

ใยอำหำร โรคท้องผูกและผลกระทบระบบย่อยอำหำร
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) พืชที่ให้ใยอำหำร
  2) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรผลิตใยอำหำร
  3) บรรจุภัณฑ์
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง เครื่องออกก�าลังกายเพื่อบริหารปอดและกล้ามเนื้อ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ระบบหำยใจ
  2) กำรท�ำงำนของปอด
  3) โรคที่เกี่ยวกับระบบหำยใจ 
  4) ออกก�ำลังกำยและเครื่องออกก�ำลังกำย
  5) เครื่องเป่ำปอด
  6) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

ระบบต่างๆ ของมนุษย์และสัตว์

หน่วยการเรียนรู้ที ่

8

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณปริมำณวัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย
  2) กำรค�ำนวณขนำดของเครื่องออกก�ำลังกำยให้เหมำะสมกับวัย
  3) ค�ำนวณหำประสิทธิภำพของเครื่องออกก�ำลังกำยบริหำรปอดและกล้ำมเนื้อ
  4) กำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตเครื่องออกก�ำลังกำยต่อ 1 เครื่อง
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบคัดเลือกชนิดของเครื่องออกก�ำลังกำยให้เหมำะสมกับวัย
  2) กำรออกแบบเครื่องออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรปอดและกล้ำมเนื้อ
  3) กำรออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube
4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

เครื่องออกก�ำลังกำยเพื่อ
บริหำรปอดและกล้ำมเนื้อ

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำค่ำใช้จ่ำยต่อกำรผลิต
เครื่องออกก�ำลังกำย
1 เครื่อง

หำประสิทธิภำพของ
เครื่องออกก�ำลังกำย

หำปริมำณวัสดุที่ใช้
ท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย

หำขนำดของเครื่อง
ออกก�ำลังกำยทีเ่หมำะสมกับวยั

วิทยำศำสตร์ระบบหำยใจ เครื่งเป่ำปอด

กำรท�ำงำนของปอด
โรคที่เกี่ยวกับระบบหำยใจ

ออกแบบคัดเลือกชนิดของเครื่อง 
ออกก�ำลังกำยที่เหมำะสมกับวัย

ออกแบบเลือกวัสดุที่ใช้
ท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย

ออกแบบเครื่องออกก�ำลังกำยเพื่อบริหำรปอดและกล้ำมเนื้อ

ออกก�ำลังกำยและเครื่องออกก�ำลังกำย
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์		(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) วัสดุที่ใช้ท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย (ระบุรำยละเอียด)
  2) อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำเครื่องออกก�ำลังกำย (ระบุรำยละเอียด)
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. ท�ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำตำมหัวข้อที่
ก�ำหนดให้
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ 

เทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที ่
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กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวข้อที่ก�าหนด
มาเลี้ยงปลากัดเพศผู้กันเถอะ
 หลักการ
 ปลำกัดเป็นปลำสวยงำมท่ีนิยม
เลี้ยงไว้ดูเล่น และจ�ำหน่ำยเพ่ือหำรำยได้ 
แต่ปลำกัดเพศเมียมีควำมสวยงำมน้อย
กว่ำปลำกัดเพศผู้ ซ่ึงมีครีบสวยงำมมีสีสัน 
หลำกหลำยช่วยเพ่ิมควำมสวยงำมของปลำกัด 
ในกำรเพำะพันธุ์ปลำกัดพบว่ำ ลูกปลำกัด
แต่ละครอกจะเป็นเพศเมียมำกกว่ำเพศผู ้
ซ่ึงคนส่วนใหญ่ไม่นิยม ปัจจุบันมีผู้ใช้
เทคโนโลยีชีวภำพเปล่ียนเพศปลำกัดได้ 
โดยใช้ฮอร์โมนเพศเมียใส่ลงในน�้ำเลี้ยง
ลูกปลำกัดท่ีเกิดใหม่ เรำสำมำรถสืบค้น
ข้อมูลเพื่อศึกษำวิธีเปลี่ยนเพศปลำกัดจำก
เพศเมียเป็นเพศผู้โดยวิธีอื่นๆ นอกจำกจะ
ได้ปลำกัดสวยงำมเลี้ยงไว้ดูเล่นแล้ว อำจ
เป็นช่องทำงหน่ึงท่ีจะหำรำยได้โดยกำรเพำะ
ปลำกัดเพศผู้ไว้จ�ำหน่ำย 
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง มาเลี้ยงปลากัดเพศผู้กันเถอะ
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) ปลำกัด (ลักษณะของปลำกัดเพศผู้และเพศเมีย กำรเพำะเลี้ยง)
  2) ฮอร์โมนเพศ
  3) สิ่งแวดล้อม
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที ่

9

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)



81

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรค�ำนวณหำจ�ำนวนปลำกัดที่เหมำะสมกับภำชนะที่ใช้ในกำรเพำะเลี้ยง
  2) กำรชั่ง ตวง วัด
  3) กำรค�ำนวณหำปริมำณสำรที่ให้ฮอร์โมนเพศที่เหมำะสมกับจ�ำนวนปลำกัดที่เลี้ยง
  4) กำรค�ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงปลำกัด
  5) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกภำชนะส�ำหรับเลี้ยงปลำกัด
  2) กำรออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรเพำะเลี้ยงปลำกัด
  3) กำรออกแบบเลือกบรรจุภัณฑ์และตกแต่งสถำนที่ที่ใช้วำงผลิตภัณฑ์
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

มำเลี้ยงปลำกัดเพศผู้
กันเถอะ

คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงปลำกัด

หำปริมำณสำรที่ให้
ฮอร์โมนเพศทีเ่หมำะสม
กับจ�ำนวนปลำกัด

หำจ�ำนวนปลำกัด
ที่เหมำะสมกับภำชนะ กำรชั่ง ตวง วัด

วิทยำศำสตร์ลักษณะของปลำกัดเพศผู้และ
เพศเมียและกำรเพำะเลี้ยง

สิ่งแวดล้อม

ฮอร์โมนเพศ

ออกแบบเลือกภำชนะ
ส�ำหรับเลี้ยงปลำกัด

ออกแบบเลือกบรรจุภัณฑ์
และตกแต่งสถำนท่ีท่ีใช้วำง
ผลิตภัณฑ์

ออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรเพำะเลี้ยงปลำกัด
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) พันธุ์ปลำกัด
  2) ภำชนะส�ำหรับเลี้ยงปลำกัดและเพำะพันธุ์ปลำกัด
  3) บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับใส่ปลำกัด
  4) อำหำรที่ใช้เลี้ยงปลำกัด
  5) วัสดุตกแต่งอื่นๆ
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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ค�าชี้แจง
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 4 คน และ 
ตั้งชื่อกลุ่ม
 2. ศึกษำท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรท�ำ
กจิกรรมสะเต็มศึกษำจำกใบกจิกรรมท่ีก�ำหนดให้
 3. เลอืกหวัข้อทีก่�ำหนดให้เพ่ือท�ำกิจกรรม
สะเต็มศึกษำเพียง 1 เรื่อง
 4. กำรท�ำกิจกรรมต้องอภิปรำยเพื่อ
แสดงควำมคิดเหน็โต้แย้งจำกประจกัษ์พยำนทีพ่บ
ตลอดกำรท�ำกจิกรรมเพือ่ให้ได้ผลงำนท่ีมีคณุภำพ 
และต้องมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรท�ำกิจกรรม
 5. เตรียมควำมพร้อมที่จะน�ำเสนอ 
ผลงำนกิจกรรมสะเต็มศึกษำ 

หัวข้อที่ก�าหนด
1. กล้องสลับลาย
 หลักการ
 กล้องสลบัลาย (kaleidoscope) เป็น
ทัศนูปกรณ์ท่ีสร้ำงขึ้นโดยใช้หลักกำรสะท้อนของ
แสงและกำรจัดมุมกำรสะท้อนแสงของกระจกเงำ
ระนำบท�ำให้เกิดภำพจ�ำนวนมำก อำจท�ำให้มี
รูปทรงเป็นสำมเหล่ียม ทรงกระบอก ที่ภำยใน
มีกระจกเงำหลำยแผ่นวำงท�ำมุมหันหน้ำเข้ำหำ
กัน ตัวกล้องเป็นวัสดุทึบแสง ปลำยด้ำนหนึ่งเจำะ
ช่องไว้ส�ำหรับมอง ปลำยอีกด้ำนมีช่องแสงเข้ำ ซึ่ง
ภำยในบรรจุลูกปัดส ีกระดำษสทีีต่ดัเป็นชิน้เล็กๆ 

แสง

หน่วยการเรียนรู้ที ่
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หรือเศษแก้วหลำกสีเอำไว้ เมื่อน�ำกล้องไป
ส่องในที่ที่มีแสง แสงจะตกกระทบวัตถุเกิด
กำรสะท้อนแสงไปมำตำมมมุของกระจกท่ีจดั
ไว้ท�ำให้ได้ภำพท่ีมีสีสันสวยงำมและเปล่ียน
ไปตำมกำรหมุนตัวกล้อง ถ้ำออกแบบให้
สวยงำมสำมำรถจ�ำหน่ำยได้

2. แว่นขยาย
 หลักการ
 แว่นขยาย เป็นอุปกรณ์ที่ท�ำจำก
เลนส์นูนที่ช่วยขยำยขนำดของวัตถุ ในกำร
ใช้ต้องให้ระยะวัตถุอยู่ห่ำงจำกแว่นขยำย
น้อยกว่ำระยะควำมยำวโฟกัสของแว่น
ขยำย แว่นขยำยท่ีมีควำมยำวโฟกัสสั้นจะ
ขยำยขนำดของวัตถุได้มำก ประโยชน์ของ 
แว่นขยำย คือ ใช้ส่องดูพระเครื่อง ลำยมือ 
เพชร เลนส์ท่ีใช้ท�ำแว่นขยำยอำจท�ำจำก
เลนส์นูน พลำสติกใสรูปหยดน�้ำ และถ้ำ
ประดิษฐ์ให้สวยงำมสำมำรถจ�ำหน่ำยได้
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง กล้องสลับลาย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) แสง
  2) ทัศนูปกรณ์
  3) นัยน์ตำกับกำรมองเห็น
  4) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

แสง

หน่วยการเรียนรู้ที ่

10

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรวัดระยะและมุม
  2) กำรค�ำนวณเกี่ยวกับขนำดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำกล้องสลับลำย
  3) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบรูปทรงของกล้องสลับลำย
  2) กำรออกแบบกำรเลือกใช้วัสดุที่ใช้ท�ำกล้อง
  3) กำรออกแบบเลือกสีสันของวัสดุที่ใช้
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

กล้องสลับลำย คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

ค�ำนวณเกี่ยวกับขนำดของวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ท�ำกล้องสลับลำย

กำรวัดระยะและมุม

วิทยำศำสตร์แสง นัยน์ตำกับกำรมองเห็น

ทัศนูปกรณ์

ออกแบบรูปทรงของกล้องออกแบบเลือกสีสันของวัสดุที่ใช้

ออกแบบเลือกใช้วัสดุที่ใช้ท�ำกล้อง
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ ์(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) กระจกเงำระนำบ กระดำษแข็ง พลำสติกแข็ง หรือแผ่นโลหะ
  2) กระดำษสี ลูกแก้ว เม็ดพลำสติก หรือกำกเพชร
  3) วัสดุยึดหรือเชื่อมต่อ
  4) ไม้บรรทัด ดินสอ
  5) อุปกรณ์ส�ำหรับตัดวัสดุ
	 5.2	วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำที่พบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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แนวทางการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง แว่นขยาย
1. ชื่อกลุ่ม ....................................................................................................................................
    สมาชิก
 1. .....................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................
 5. ....................................................................................................................................

2. ระบุปัญหาที่ต้องการหาค�าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
   ปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
   เหตุผล
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................

3. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 เขียนเฉพำะหลักกำรที่ส�ำคัญ (รำยละเอียดควรแนบท้ำยรำยงำน)
 3.1	 วิทยาศาสตร์	(Science)		
  1) เลนส์นูน
  2) พลำสติก
  3) แสง
  4) ทัศนูปกรณ์
  5) หลักกำรหำควำมยำวโฟกัสและระยะภำพ
  6) วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม

แสง

หน่วยการเรียนรู้ที ่

10

(ควรเป็นปัญหำ / ควำมต้องกำรของกลุ่ม)

(เป็นของกลุ่ม)
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	 3.2	คณิตศาสตร์	(Mathematics)
  1) กำรวัด
  2) รูปทรงเรขำคณิต
  3) กำรค�ำนวณหำค่ำควำมยำวโฟกัสและระยะภำพ
  4) กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
	 3.3	วิศวกรรมศาสตร์	/	การออกแบบ	(Engineering)
  1) กำรออกแบบเลือกใช้วัสดุที่ใช้ท�ำเลนส์นูน
  2) กำรออกแบบรูปทรงแว่นขยำย
  3) กำรออกแบบตกแต่ง 
	 3.4	 เทคโนโลยี	(Technology)
  1) ใช้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีในกำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ท�ำกิจกรรม
  2) ใช้เทคโนโลยีในกำรบันทึกกำรท�ำกิจกรรม เช่น กำรถ่ำยภำพ กำรบันทึกภำพ
  3) กำรน�ำเสนอด้วย PowerPoint วีดิทัศน์ โมดูล (module) หรือแผงโครงงำน
  4) เผยแพร่กิจกรรมสะเต็มศึกษำทำงโซเชียลมีเดีย เช่น facebook youtube

4. เขียนผังความคิด (บูรณำกำร STEM)
 ให้นักเรียนน�ำหัวข้อจำกข้อ 3 มำเขียนโดยกลุ่ม

แว่นขยำย คณิตศำสตร์

สืบค้นข้อมูล
ด้ำนควำมรู้

เทคโนโลยี

วิศวกรรมศำสตร์

น�ำเสนอด้วย
PowerPoint 
หรือวีดิทัศน์

หำค่ำควำมยำวโฟกัส
และระยะภำพ

รูปทรงเรขำคณิต

กำรวัด

วิทยำศำสตร์เลนส์นูน หลักกำรหำควำมยำวโฟกัสและระยะภำพ

พลำสติก
แสง

ออกแบบเลือกใช้วัสดุที่ใช้ท�ำเลนส์นูนออกแบบตกแต่งแว่นขยำย

ออกแบบรูปทรงแว่นขยำย

ทัศนูปกรณ์
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5. ออกแบบวิธีแก้ปัญหา / ท�ากิจกรรมเพื่อหาค�าตอบ
	 5.1	วัสดุ	/	อุปกรณ์	(เพิ่มเติมหรือตัดออกได้)
  1) เลนส์นูน พลำสติกนูน หรือวัสดุอื่นที่ใช้แทนเลนส์นูน
  2) วัสดุประกอบเลนส์
  3) วัสดุส�ำหรับยึดติดหรือเชื่อมต่อ
  4) วัสดุตกแต่ง
	 5.2		วิธีท�ากิจกรรม	รูปแบบกิจกรรม	และภาพประกอบ	
  ให้สมำชิกกลุ่มสืบค้นข้อมูลแล้วน�ำมำออกแบบร่วมกัน

6. การวางแผนและด�าเนินการท�ากิจกรรม (ให้บันทึกปัญหำท่ีพบ กำรระดมสมองเพื่อแก้ปัญหำ 
กำรโต้แย้งจำกประจักษ์พยำนที่พบตลอดกำรท�ำกิจกรรมจนส�ำเร็จ)
 ให้สมำชิกกลุ่มระดมสมองวำงแผนกำรท�ำกิจกรรมในแต่ละข้ันตอน แล้วระบุปัญหำที่พบ 
พร้อมทั้งวิธีแก้ไข จนกระทั่งสิ้นสุดกำรท�ำกิจกรรม

7. ผลการด�าเนินกิจกรรม
 ให้เป็นควำมคิดของกลุ่ม

8. ค�าถามเพื่อเป็นแนวทางในการคิดวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล และสรุปองค์ความรู้
 ให้นักเรียนฝึกกำรตั้งค�ำถำม เพื่อน�ำไปสู่กำรหำค�ำตอบหรือข้อสรุป

9. การสรุปองค์ความรู้ / การประเมินผล และภาพประกอบ
 สรุปโดยกลุ่ม

10. แนวทางพัฒนาผลงาน / ผลิตภัณฑ์ / การประยุกต์ใช้
 ควำมคิดของกลุ่ม

11. ออกแบบวิธีน�าเสนอผลการท�ากิจกรรมสะเต็มศึกษา
 กลุ่มระดมสมองเพื่อออกแบบกำรน�ำเสนอด้วยควำมเห็นของสมำชิกร่วมด้วย
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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. กำรประชุมวำงแผนท�ำกิจกรรม
 2. กำรระดมสมองสมำชิกในกลุ่ม
 3. กำรท�ำงำนเป็นทีม
 4. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
 5. ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์
 6. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
 7. ควำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็โต้แย้งจำก 
  ประจักษ์พยำน
 8. ทักษะกำรใช้เหตุผล
 9. ควำมกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้
 10.  กำรประเมินผลงำนของกลุ่มและปรับปรุงผลงำน
 11. ควำมร่วมมือในกำรท�ำกิจกรรม 
  1) ระยะเริ่มต้น
  2) ระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรม
  3) ระยะสิ้นสุด
 12. กำรท�ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำเป็นไปตำมแผนและ 
  เสร็จในเวลำที่ก�ำหนด  

รวม
รวม
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อธิบายระดับคุณภาพ
 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีมำก 80 ขึ้นไป
  3 ดี 70 ขึ้นไป
  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป
  1 ปรับปรุง ต�่ำกว่ำ 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. กำรก�ำหนดปัญหำ
 2. กำรระบุเหตุผลของกำรท�ำกิจกรรมสะเต็ม
 3. กำรสืบค้นข้อมูลที่ใช้ในกำรท�ำกิจกรรม
 4. กำรเขียนผังควำมคิดบูรณำกำรวิทยำศำสตร์
  คณิตศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยี
 5. กำรออกแบบวิธีแก้ปัญหำ / ท�ำกิจกรรมเพื่อหำ
  ค�ำตอบมีควำมเหมำะสมปฏิบัติได้ง่ำย
 6. กำรวำงแผนและด�ำเนินกำรท�ำกิจกรรม
 7. กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท�ำกิจกรรม
 8. กำรสรุปองค์ควำมรู้ / กำรประเมินผล
 9. ควำมสมบูรณ์ของผลงำนสะเต็มศึกษำ
 10.  ควำมคิดสร้ำงสรรค์
 11. ควำมสำมำรถในกำรน�ำเสนอเกี่ยวกับกำรน�ำ
  สะเต็มศึกษำไปประยุกต์ใช้
 12. ควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและควำมสมบูรณ์
  ของรำยงำน  

รวม
รวม
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อธิบายระดับคุณภาพ

 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีมำก 80 ขึ้นไป
  3 ดี 70 ขึ้นไป
  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป
  1 ปรับปรุง ต�่ำกว่ำ 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. สมำชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอผลกำร 
  ท�ำกิจกรรมสะเต็มศึกษำ
 2. กำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเหมำะสม
 3. กำรเลือกใช้เทคโนโลยีในกำรน�ำเสนอเหมำะสม
 4. กำรล�ำดับขั้นตอนกำรน�ำเสนอเหมำะสม
 5. ควำมชัดเจนของกำรรำยงำนด้วยวำจำ
 6. ควำมคล่องแคล่วในกำรน�ำเสนอผลงำน
 7. ควำมสมบูรณ์ขององค์ประกอบในกำรน�ำเสนอ
  ผลกำรท�ำกิจกรรมสะเต็ม
 8. มำรยำทและบุคลิกภำพของสมำชิกในกลุ่ม 

รวม
รวม
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อธิบายระดับคุณภาพ

 ระดับคุณภาพ แปลความหมายระดับคุณภาพ  ช่วงคะแนน (คิดเป็นร้อยละ)

        4 ดีมำก 80 ขึ้นไป
  3 ดี 70 ขึ้นไป
  2 พอใช้ 60 ขึ้นไป
  1 ปรับปรุง ต�่ำกว่ำ 60

   ลงชื่อผู้ประเมิน.......................................
    (   ) 
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คู่มือคร ู หนังสือกิจกรรมสะเต็มศึกษา

บรรณานุกรม
มูมอว์, แซลลี. การจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับปฐมวัย. แปลโดย ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์. 

กรุงเทพฯ : นำนมีบุ๊คพับลิเคชัน, 2558.
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