แนะนําแนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน
1. จัดกิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละรายวิชาภายในคาบเรียน
2. จัดกิจกรรมไว้ในรายวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชา
ต่าง ๆ โดยการสอนในรูปแบบนี้อาจทําได้ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาพิเศษหรือการทํา
โครงงาน เป็นต้น

กิจกรรมเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มศึกษาในโรงเรียน
ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ได้แก่ การสื่อสาร รักษ์
คอมพิวเตอร์การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ประหยัด
ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ได้แก่ เครื่องดักแมลงวันขนมวุ้น
สุดอร่อยนักโภชนาการน้อยของเล่นไฟฟ้า
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)ได้แก่ ศรลมชวนคิดชี้ทิศบอก
ทาง ลําบากแค่ไหนกลไกช่วยได้สว่างไสวด้วยสายน้ํา
ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)ได้แก่ สนุกกับ บันจีจัมพ์ถุง
ประคบร้อนสัญญาณกันขโมย

KM
STEM Education

3. จัดกิจกรรมไว้ในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียนต่างๆ
เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย
การวัดผลและประเมินผลตามแนวทางสะเต็มศึกษา
1. เน้นการวัดและประเมินผลในสภาพจริง
2. สิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกขณะทํากิจกรรม เพื่อ
การเรียนรู้
สิ่งที่ได้จากการประเมิน ดังนี้
1. สามารถสะท้อนถึงความรู้ ความคิด เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน
2. ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลยังเป็น
ประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนและตัวผู้สอน

ผู้เขียน
นายวิสูตร ปฐมโรจน์ฤทธิ์
จัดทําโดย
คณะทํางาน KM TEAM
ออกแบบโดย
นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตัวย่อของ STEM
S = Science วิทยาศาสตร์
T = Technology เทคโนโลยี
E = Engineering วิศวกรรมศาสตร์
M = Mathematic คณิตศาสตร์
ความหมายของสะเต็มศึกษา(STEM
Education)
คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นใน
ชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต
ความคิดสร้างสรรค์
และเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักเรียน ในการปฏิบัติงาน
ที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะกระบวนการ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้งนําไปสู่การสร้างนวัตกรรมในอนาคต
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ สะเต็มศึกษา
เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่
บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
ผนวกกับแนวคิดการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม โดยนักเรียนจะได้ทํากิจกรรม

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
1. การระบุปัญหา (Identify a Challenge)
2. การค้นหาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง (Explore Ideas)
3. การวางแผนและพัฒนา (Plan and Develop)
4. การทดสอบและประเมินผล (Test and
Evaluate)
5. การนําเสนอผลลัพธ์ (Present the Solution)

สะเต็มเป็นการจัดการเรียนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ซึ่งการบูรณาการแบ่งได้ เป็น
4 ระดับ ดังนี้
การบูรณาการภายในวิชา (Disciplinary Integration)
การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary
Integration)
การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary
Integration)
การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary
Integration)

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง 4
แบบ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ
โครงงานเป็นฐาน (Problem/Project-Based
Learning)
ประโยชน์จากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
เป็นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนเข้าใจสาระวิชาและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงกันระหว่าง
กลุ่มสาระวิชา
4. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. สร้างกําลังคนด้านสะเต็มของประเทศไทย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ
สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่ใช้
ความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ ผ่านการทํากิจกรรม
(activity based) หรือการทําโครงงาน (project
based) ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาดังกล่าวนี้ จะช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสาร
นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถ
นําไปเชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
สิ่งที่ควรคํานึงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียนมี ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทํางานกลุ่มด้วยตนเอง
3. จัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน
4. จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความกล้าในการแสดงออก
5. ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยม และจริยธรรม ที่ถูกต้อง
และดีงาม

การลงมือทําโครงงาน
การลงมือทําโครงงานเมื่อเก็บข้อมูลแล้วต้องเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระเบียบและให้เก็บข้อมูลให้ดีเพื่อไม่
หายแล้วสามารถนํามาเขียนรายงานได้
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1. บันทึกผลการศึกษาค้นคว้า
2. วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาค้นคว้า
3. อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า
การเขียนรายงานโครงงานประกอบด้วยหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ปก, 2. บทคัดย่อ, 3. คํานํา,4.สารบัญ
5. บทที่ 1 บทนํา, 6.บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
7. บทที่ 3 วิธีดําเนินการ, 8. บทที่ 4 ผล
การศึกษาค้นคว้า, 9.บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
ค้นคว้า, 10. บรรณานุกรม 11. ภาคผนวก
การนําเสนอผลงาน ให้นําเสนอเป็นแผงฟิวเจอร์
บอร์ดขนาด 120 X 60 เซนติเมตร และขนาด
60 x60 เซนติเมตร โดยกําหนดหัวข้อให้ติด
แต่ละแผ่น
ผู้เขียน : นายวิสูตร ปฐมโรจน์ฤทธิ์
จัดทําโดย:คณะทํางาน KM TEAM
ออกแบบโดย:นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

ตัวอย่างบทคัดย่อโครงงานการสํารวจหน่วยการวัด
ในห น้ า หนั ง สื อ พิ มพ์ รา ยวั น เป็ นโ ค รง งา น
คณิตศาสตร์
โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสํารวจหน่วยการวัด
ในหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้ จัดหา
หนังสือพิมพ์รายวันจํานวน 2 ฉบับ สํารวจหน่วยการวัด
ในหนั ง สื อ พิ ม พ์ ร ายวั น ทั้ ง 2 ฉบั บ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจั ด
กระทํา โดยการแยกหมวดหมู่ตามระบบการวัด แยกแต่
ละฉบับเรียบเรียงข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิแท่งแยก
แต่ ละฉบั บ จั ดทํ ารู ปเล่มรายงาน จัดทําแผงโครงงาน
และนําเสนอผลงาน ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีการ
ใช้หน่วยการวัดความยาว หน่วยการวัดพื้นที่ หน่วยการ
วั ด ปริ ม าตรและน้ํ า หนั ก และหน่ ว ย การวั ด เวลาใน
หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ มีการใช้หน่วยการวัดความยาว
52 ครั้ ง หน่ ว ยการวั ดพื้ น ที่ 43 ครั้ ง หน่ ว ยการวั ด
ปริมาตรและน้ําหนัก 22 ครั้งและหน่วยการวัดเวลา 197
ครั้ง และเห็นได้ว่ามีการใช้หน่วยการวัดเวลามากที่สุด
คือ 197 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.74 ใช้หน่วยวัดความ
ยาวมากเป็นลํ าดับที่สอง คื อ 52 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
16.56 ใช้หน่วยวัดพื้นที่มากเป็นลําดับที่สาม คือ 43
ครั้ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.69และมี ก ารใช้ ห น่ ว ยวั ด
ปริมาตรและน้ําหนักน้อยที่สุด คือ 22 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 7.01 สรุปการสํารวจหน่วยการวัดในหนังสือพิมพ์
รายวัน หน่วยการวัดเวลา คิดเป็นร้อยละ 62.74 มาก
ที่สุดและหน่วยการวัดปริมาตรและน้ําหนัก คิดเป็นร้อย
ละ 7.0 น้อยที่สุด

หลักสูตรสร้างสรรค์โครงงาน
สืบสานกระบวนการคิด
Project Base

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรสร้างสรรค์โครงงานสืบสาน
กระบวนการคิด ประกอบด้วย
1. ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงาน
2. ความหมาย ประเภทในการทําโครงงาน
3. ขั้นตอนในการทําโครงงาน
3.1 การคิดและเลือกหัวเรื่องใน
การทําโครงงาน
3.2 การรวบรวบรวมข้อมูล
3.3 การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน
3.4 การลงมือทําโครงงาน
3.5 การเขียนรายงงานโครงงาน
3.6 การนําเสนอผลงาน
ทักษะที่จําเป็นในการทําโครงงานประกอบด้วย
ทักษะดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1.1 ทักษะการสังเกต
กิจกรรมที่ 1.2 ทักษะการวัด
กิจกรรมที่ 1.3 ทักษะการคํานวณ
กิจกรรมที่ 1.4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา
กิจกรรมที่ 1.5 ทักษะการจําแนก
กิจกรรมที่ 1.6 ทักษะการจัดกระทํา
และสื่อความหมายข้อมูล
กิจกรรมที่ 1.7 ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร
กิจกรรมที่ 1.8 ทักษะการตั้งสมมติฐาน

ความหมายของโครงงาน
โครงงานเป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้เรียนรู้
ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์
คิดค้น ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้คิดหัวเรื่อง จัดหาข้อมูล
ทดลอง สรุปผล เขียนรายงาน แสดงผลงาน
โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น แนะนําและให้คําปรึกษา
อย่างใกล้ชิด (สุชาติ วงศ์สุวรรณ 2542:2)
ประเภทของโครงงาน
1. โครงงานประเภทสํารวจและรวบรวมข้อมูล
2. โครงงานประเททดลอง
3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
4. โครงงานประเภททฤษฎี
ขั้นตอนในการทําโครงงาน
ขั้นการคิดและเลือกหัวเรื่องในการทํา
โครงงาน สิ่งสําคัญในขั้นนี้วิทยากรต้องอธิบาย
ให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญในการทําโครงงาน
และสามารถยกตัวอย่างโครงงานที่นักเรียนทําโดย
อธิบายถึงจุดสําคัญของเรื่องที่จะทําให้นักเรียน
เห็นถึงปัญหาในการทําโครงงาน

การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องจนสามารถที่จะวางแผนใน
การทํางานหรือการทดลองต่อไปให้ได้ โดยที่
สําคัญจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คําแนะนํา
การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน ประกอบด้วย
หัวข้อต่อไปนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. ชื่อสมาชิก
3. ชื่อที่ปรึกษา.
4. ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
5. จุดประสงค์ของโครงงาน
6. สมมติฐาน(ถ้ามี)
7. ตัวแปร (ถ้ามี)
8. วิธีดําเนินการ
8.1 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
8.2 วิธีดําเนินงาน
9. แผนปฏิบัติงาน
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11. เอกสารอ้างอิง

