
การจัดการเรียนรู้

แบบสะเต็มศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



หัวข้อ

• สะเต็มศึกษา คืออะไร

• ทําไมจึงต้องสะเต็มศึกษา

• ระดับการบูรณาการ



สะเต็มศึกษา (STEM Education)
• สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ใน 4 

วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์(S) เทคโนโลยี(T) วิศวกรรมศาสตร์(E) และ

คณิตศาสตร์(M) โดยเน้นการนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง 

รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินชีวิต และการทํางาน

• คําสําคัญ

     - การบูรณาการ 4 วิชา

     - เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและการทํางาน     

     - กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม



การออกแบบเชิงวิศวกรรม



วิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรฯ 51

สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

       - ธรรมชาติของเทคโนโลยี

      - กระบวนการเทคโนโลยี

      - การเลือกใช้เทคโนโลยี 



การออกแบบเชิงวิศวกรรม vs           กระบวนการเทคโนโลยี

• การกําหนดปัญหา
หรือความต้องการ

• การรวบรวมข้อมลู

• การเลือกวิธีการ

• การออกแบบ และปฏิบตัิการ

• การทดสอบ

• การปรับปรุงแก้ไข

• การประเมินผล
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Animation   กระบวนการเทคโนโลยี

สาระการออกแบบและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี



ทําไมต้องสะเต็มศึกษา
• ประเทศไทยขาดกําลงัคนด้านสะเตม็ (STEM workforce) 

ที่สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

ในระบบ ต้องการ ขาด

แพทย์ 13,266 คน 13,764 คน 498 คน

ทนัตแพทย์ 4,123 คน 7,444 คน 3,321 คน

เภสชักร 5,814 คน 7,051 คน 1,237 คน

พยาบาล 64,655 คน 111,168 คน 46,513 คน

ข้อมลูปี 2557   จาก  www.hfocus.org



ข่าวจากเว็บไซต์ www.manager.co.th วันที่ 11 ก.พ. 58

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงแรงงาน กลา่วหลงัการประชมุ

คณะกรรมการพฒันาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแหง่ชาติ (กพร.ปช.) ที่

ทําเนียบรัฐบาลวา่ สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ได้เสนอผล

การศกึษาการเตรียมแรงงานไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึง่

พบวา่ แรงงานสาขาตา่งๆ มีทกัษะด้านภาษา ไอที และการคดิคํานวณ

ตํ่ากวา่ที่นายจ้างต้องการ ทัง้ยงัได้จดัอนัดบัสดัสว่นแรงงานทกัษะฝีมือ

ของไทยตอ่จํานวนประชากรทัง้ประเทศใน 7 สาขา เปรียบเทียบกลุม่

ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ พบวา่ สาขาแพทย์อยูอ่นัดบั 7 

ทนัตแพทย์ อยูอ่นัดบั 5 พยาบาล อยูอ่นัดบั 6 นกับญัชี อยูอ่นัดบั 1 

สถาปนิก อยูอ่นัดบั 4 วิศวกร อยูอ่นัดบั 8 และนกัสํารวจ อยูอ่นัดบั 1



• นักเรียนเห็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นเรื่องไกลตัว

ทําไมต้องสะเต็มศึกษา

• ขาดแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 



• การประเมินผลทั้งในระดับประเทศ (ONET) และ

นานาชาติ (PISA) ต่ํากว่าเกณฑ์

คะแนนสอบ ONET ม.6  ปีการศกึษา 2557

วชิา จาํนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ย

วิทยาศาสตร์ 429,876  คน 32.54

คณิตศาสตร์ 431,287  คน 21.74

การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

429,442  คน 49.01

จากเว็บไชต์ www.dailynews.com



โครงการ PISA
( Programme for International Student Assessment) 

- จัดขึ้นทุก ๆ 3 ปี

- เด็กอายุ 15 ปี

- ประเมินผล 3 ด้าน คือ - Science literacy

- Mathematics literacy

- Reading literacy

- ผลของ PISA เป็นตัวบ่งชี้หนึ่งในการจัดลําดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ



ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  www.obec.go.th

อันดับคะแนน PISA ปี 2012 (พ.ศ.2555)



ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  www.obec.go.th

คะแนน PISA ในแต่ละครั้งของไทย



โคลนนิ่ง
จงอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ แล้วตอบคําถาม

  ถ้ามีการเลือกยอดสัตวแ์หง่ปี พ.ศ. 2540 

ดอลลี จะต้องได้รับตําแหน่งนี้อย่าง

แน่นอน ดอลลีเป็นแกะสัญชาตสิก๊อตที่

เห็นในรูปข้างล่างนี้ แต่ดอลลไีม่ใช่แกะ

ธรรมดา ดอลลี่เป็นสาํเนา (Clone) ของ

แกะอีกตัวหนึ่ง  การโคลนนิ่ง (Cloning) 

หมายถึง การทําสําเนาจากต้นฉบับ 

   นักวิทยาศาสตร์ประสบผลสาํเร็จในการ

สร้างแกะ (ดอลลี) ให้เหมือนกับแกะที่เป็น

ต้นฉบับทุกอย่าง

   นักวิทยาศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อ

เอียน วิลมุต เป็นคนออกแบบ

เครื่องทําสําเนาแกะ เขานํา

ชิ้นส่วนเล็กๆ จากต่อมน้ํานมของ

แกะตัวเมียที่โตเต็มทีแ่ลว้ (แกะตัว

ที่ 1) จากชิ้นส่วนเล็กๆ นี้

เครื่องทําสําเนาสิ่งมชีีวิต



เขาแยกเอานิวเคลียสออก แล้วก็

ปลูกถ่ายนิวเคลียสนี้ลงไปในเซลล์

ไข่ของแกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะ

ตัวที่ 2) ที่แยกเอาสิ่งที่อาจเป็น

ตัวกําหนดคุณลกัษณะของแกะ ตัว

ที่ 2 ออกแล้ว จากนั้นจึงนําไข่จาก

แกะตัวที่ 2 นี้ ไปปลูกถ่ายลงใน

แกะตัวเมียอีกตัวหนึ่ง (แกะตัวที่ 

3) แกะตัวที่ 3 ตั้งท้องและคลอด

ลูกออกมาเป็นดอลลี

   นักวิทยาศาสตร์บางคนคิดวา่

ภายใน 2-3 ปีนี้ เป็นไปได้ที่จะมี

การโคลนนิ่งมนุษย์ แต่รัฐบาล

หลายประเทศได้ตัดสนิใจออก

กฎหมายห้ามการทําโคลนนิ่ง

มนุษย์แลว้



ข้อที่ 5: ดอลลีเหมือนกับแกะตัวใด

(1)  แกะตัวที่ 1

(2)  แกะตัวที่ 2

(3)  แกะตัวที่ 3

(4)  พ่อของดอลลี ประเทศ % ตอบถูก

ญี่ปุ่น 72

เกาหลี 68

จีน-ฮ่องกง 72

จีน-มาเก๊า 69

ไทย 39

ตัวชี้วัด: ว 1.1 ม.2/4



ข้อที่ 6: จากบทความ เรื่อง โคลนนิ่ง กล่าวถึงชิ้นส่วนของต่อม

น้ํานม ที่ใช้ว่าเปน็“ชิ้นส่วนเล็กๆ” นักเรียนคิดว่า “ชิ้นส่วน

เล็กๆ” นั้น หมายถึงอะไร

(1)  เซลล์

(2)  ยีน

(3)  นิวเคลียส

(4)  โครโมโซม

ประเทศ % ตอบถูก

ญี่ปุ่น 44

เกาหลี 33

จีน-ฮ่องกง 53

จีน-มาเก๊า 54

ไทย 33

ตัวชี้วัด: ว 1.1 ม.2/4



• เตรียมความพร้อมเด็กไทยในโลกแห่งศตวรรษที่ 21



โลกในศตวรรษที่ 21

• ยคุแหง่ความเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalization)
• สงัคมข้อมลูขา่วสาร  (Information Society) 
• การแข่งขนัในด้านเศรษฐกิจ   เน้นไปที่ด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy)
• ความต้องการแรงงานที่มีความคดิสร้างสรรค์

http://agileimpact.org/http://phys.org/getsocialeyes.com

transtechpackersandmovers.com



ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3R
Reading
WRiting
ARithemetics

4C
Critical thinking
Communication
Collaboration
Creativity 



เป้าหมายของการเรียนการสอน S T M

• Science Literacy 
 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัเนือ้หา (หลกั กฎ และ

ทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสกิส์  เคมี  ชีววิทยา และโลก อวกาศ 

ดาราศาสตร์)  สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนือ้หาระหวา่ง
สาระวิชา  และมีทกัษะในการปฏิบตัิการเชิงวิทยาศาสตร์ 

มีทกัษะในการคดิที่เป็นเหตเุป็นผล  สามารถค้นหาความรู้และ

แก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถตดัสนิใจโดยใช้ข้อมลูที่

หลากหลายและมีประจกัษ์พยานที่ตรวจสอบได้



เป้าหมายของการเรียนการสอน S T M

• Mathematics Literacy
ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตผุล และการ

ประยกุต์แนวคดิทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างอธิบายและทํานาย

ปรากฏการณ์ตา่งๆ ภายใต้บริบทที่แตกตา่งกนั รวมถงึตระหนกัถงึ

บทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถใช้คณิตศาสตร์ชว่ยในการ

วินิจฉยัและการตดัสนิใจที่ดี



เป้าหมายของการเรียนการสอน S T M
• Technology Literacy

 ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งาน จดัการ 

และเข้าถงึเทคโนโลยี (กระบวนการหรือสิง่ประดษิฐ์ที่สร้างขึน้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของมนษุย์)

• Engineering Literacy
 ความเข้าใจการพฒันาหรือการได้มาของเทคโนโลยีโดย

การประยกุต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีที่มีอยู ่

กบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เพื่อสร้างเครื่องใช้หรือวิธีการ 

เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต



สิ่งที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม

- ทักษะการแก้ปัญหา

- ทักษะการทํางานเป็นทีม

- ทักษะการสื่อสาร/การนําเสนอ

- ทักษะการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี

- ความคิดสร้างสรรค์

- นักเรียนมีความเข้าใจและสนใจอาชีพด้านสะเต็มมากขึ้น

- ฯลฯ



สะเต็มกับปากกาลูกลื่นแบบกด



สะเต็มกับปากกาลูกลื่นแบบกด

• สงัเกตรูปร่างและการทํางานของปากกา

• เสียง “คลกิ” ของปากกา เกิดขึน้ได้อยา่งไร

• สว่นประกอบชิน้ไหนมีสว่นทําให้เกิดเสียง “คลกิ” 
• ใคร/บคุลากรอาชีพใดที่เกี่ยวข้องกบัการผลติ

สว่นประกอบที่ทําให้เกิดเสียง “คลกิ” 
• ความรู้ที่ต้องใช้ในการผลติสว่นประกอบที่ทําให้เกิดเสียง 

“คลกิ”  คืออะไรบ้าง



*ที่มา:  Vasquez, J.A., Sneider, C., and Comer, M. (2013). STEM Lesson Essentials: Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics, p.38.

สะเต็มกับปากกาลูกลื่นแบบกด







นักเรียนได้เรียนเนื้อหา

และฝึกทักษะของแต่ละ

วิชาของสะเต็มแยกกัน

Disciplinary
บูรณาการภายในวิชา

นักเรียนได้เรียนเนื้อหาและฝึก

ทักษะของแต่ละวิชาของ

สะเต็มแยกกันผ่านหัวข้อหลัก 

(theme) โดยการอ้างอิงถึง

หัวข้อหลักในการสอนทําให้

นักเรียนเห็นความเชื่อมโยง

ระหว่างเนื้อหาวิชากับ

หัวข้อหลัก

Multidisciplinary
บูรณาการพหุวิทยาการ

นักเรียนเรียนเนื้อหาและฝึก

ทักษะที่มีความสอดคล้อง

กันของวิชาที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกันผ่านกิจกรรม ช่วยให้

นักเรียนได้เห็นความ

สอดคล้องและสัมพันธ์กัน

ของวิชาเหล่านั้น

Interdisciplinary
บูรณาการสหวิทยาการ

นอกจากการเรียนรู้เนื้อหา

และฝึกทักษะของทั้ง 4 วิชา

แล้ว นักเรียนได้ประยุกต์

ความรู้และทักษะเหล่านั้น

ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

และสร้างประสบการณ์การ

เรียนรู้ของตัวเอง

Transdisciplinary
บูรณาการข้ามวิชา

Reference: Vasquez, Jo A. (2013). Presentation to IPST Staffs. Bangkok. Thailand.



Multidisciplinary: กระติบข้าว



Interdisciplinary:  กระติบข้าว
• วทิยาศาสตร์ -  เรียนเรื่องการถ่ายโอนความร้อน 

• คณติศาสตร์ - เรียนเรื่องการหาพื้นที่และปริมาตรของ

รูปทรงต่าง ๆ 

• วทิยาศาสตร์ - นกัเรียนทาํการทดลองเพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการเกบ็

ความร้อนของกระติบขา้ว  (ทดลองและเกบ็ขอ้มูล)
• คณติศาสตร์ - นาํขอ้มูลจากการทดลองไปสร้างกราฟและตีความผลการ

ทดลอง

• เทคโนโลย ี - ทดลองออกแบบและสร้างลายสานที่เกบ็ความร้อนไดน้าน 

• วศิวกรรม - ออกแบบรูปทรงของกระติบที่เกบ็ความร้อนไดน้าน



Transdisciplinary:  กระติบข้าว
ปัญหา

ปัจจุบันในร้านอาหารอีสานหรือเหนือมักใช้กระติบข้าว

เป็นภาชนะใส่ข้าวเหนียว  โดยใส่ข้าวเหนียวในถุงพลาสติกก่อน

บรรจุลงในกระติบข้าวเพื่อไม่ให้ข้าวเหนียวติดค้างที่กระติบซึ่ง

ทําความสะอาดยาก  แต่หน่วยงานต่างๆ กําลังรณรงค์การลด

ปริมาณถุงพลาสติกลงเพราะปัญหาขยะพลาสติกนับวันยิ่งก่อน

ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม   จากปัญหานี้เราจึงต้องการออกแบบ

กระติบข้าวหรือหาวิธีการที่จะทําให้ข้าวเหนียวไม่ติดกระติบข้าว

เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกดังกล่าว





What do you see?



กจิกรรม ไข่ในอะไร
• ปัญหา (Condition) 
ในปี 2554 ประเทศไทยประสบการปัญหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ ครอบคลมุ
ในหลายจงัหวดั เมื่อเกิดอทุกภยั ปัญหาใหญ่ข้อหนึง่ของรัฐฯ คือการสง่

อาหารให้แก่ผู้ประสบภยั หลายครัง้ต้องสง่อาหารโดยโยนจาก

เฮลคิอปเตอร์ซึง่อาจทําให้อาหารเสียหาย ดงันัน้ เพื่อหาวิธีที่จะจดัสง่

อาหารให้ถงึมือผู้ประสบภยัโดยไมเ่สียหาย ผู้ รับผิดชอบต้องออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ที่แข็งแรงและสามารถปกป้องของที่โยนจากเฮลคิอปเตอร์ได้ 

• โจทย์ (Challenge) 
ออกแบบบรรจภุณัฑ์หรือสิง่ประดษิฐ์ที่แข็งแรงและสามารถป้องกนั

การแตกเสียหายจากที่โยนจากเฮลคิอปเตอร์ได้



กจิกรรม ไข่ในอะไร

• ข้อจาํกัด (Constraints) 
– แตล่ะกลุม่สามารถเลือกใช้วสัดไุด้ 3 ชนิด 

– ออกแบบสิง่ประดษิฐ์ลงในกระดาษวาดเขียนเป็นแบบร่าง 

– จบัฉลากเพื่อจดัลําดบักลุม่มานําเสนอแบบร่าง และเลือกวสัด ุ

– หากวสัดทุี่เลือกไว้หมด ต้องเลือกวสัดอุื่นมาใช้งานแทน โดยระบุ

ในแบบร่างวา่จะใช้แทนวสัดเุดมิอยา่งไร

– วสัดปุระกอบด้วย วสัดนุิ่ม เชน่ กระดาษทิชช ูสําลี กระดาษลงัหรือ
กลอ่งกระดาษ พลาสตกิกนักระแทก ถงุพลาสติก แก้วกระดาษ 

กลอ่งโฟม โฟมหอ่ผลไม้ กระดาษสมดุฉีกเป็นฝอย ฟองนํา้ 



กจิกรรม ไข่ในอะไร

• ขัน้ดาํเนินการออกแบบและสร้างชิน้งาน 

– ใบงาน และเขียนภาพร่างของสิง่ประดษิฐ์ 

– ให้นกัเรียนชัง่นํา้หนกัของไขก่่อนการประกอบเข้ากบั

สิง่ประดษิฐ์ 

– ปรับเปลี่ยนสิง่ประดษิฐ์จากวสัดทุี่ได้รับมา 

– ประกอบสิง่ประดษิฐ์ และชัง่นํา้หนกัของไขห่ลงัจาก

ประกอบเข้ากบัสิง่ประดษิฐ์ 



กจิกรรม ไข่ในอะไร

• การทดสอบและบันทกึผล 

– ให้ผู้ เรียนทดสอบชิน้งานโดยปลอ่ยจากชัน้ 3 ของอาคาร  
– มอบหมายให้สมาชิกทําหน้าที่ดงันี ้

• คนทําหน้าที่เป็นคนปลอ่ยชิน้งานจากชัน้ 3

• คนจบัเวลาและสง่สญัญาณ
• คนบนัทกึผล 

– ผู้ เรียนทกุกลุม่ทําการทดสอบและบนัทกึผลในใบงาน  

– แตล่ะกลุม่กรอกข้อมลูลงในตารางข้อมลูของชัน้เรียน 



กจิกรรม ไข่ในอะไร (ใบงาน)



กจิกรรม ไข่ในอะไร

• การปรับปรุงและทดสอบ

– นกัเรียนปรับปรุงชิน้งาน (โดยเพิ่มเงื่อนไขบางประการ)

– ผู้ เรียนทกุกลุม่ทําการทดสอบ โดยปลอ่ยชิน้งานจากชัน้ 4 
ของอาคาร



กจิกรรม ไข่ในอะไร

• ขัน้วเิคราะห์ผล 

– จากตารางแสดงผลการทดสอบ ให้ผู้ เรียนเขียนสงัเกตรูปแบบ

(pattern) ของผลลพัท์กบัคา่ตวัเลขตา่งๆ ในตาราง แล้ว

เขียนเป็นข้อสรุป 2 ข้อลงในใบงาน เขียนแผนภมูิแสดง

ความสมัพนัธ์ของข้อมลูลงในกระดาษกราฟ 

– อภิปรายเปรียบเทียบแผนภมูิของแตล่ะกลุม่ ตวัแปรในแกน

X และ Y 
– ชนิดของ แผนภมูิ 

– จํานวนข้อมลูบนแผนภมูิ 



กจิกรรม ไข่ในอะไร
• วทิยาศาสตร์ 

– วสัดแุตล่ะชนิดมีคณุสมบตัแิตกตา่งกนั ลกัษณะเฉพาะของวสัด ุเชน่ 

ความเหนียว การซมึผา่นของนํา้ จดัเป็นสมบตัิของวสัด ุ

– ในการทําของเลน่ของใช้แตล่ะอยา่ง ต้องเลือกใช้วสัดทุี่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมกบัการใช้งาน เชน่ เบา แข็ง เหนียว ทนทาน 

– การปลอ่ยหรือโยนวตัถ ุในที่สดุวตัถจุะตกถงึพืน้เสมอเนื่องจากแรงที่

โลกดงึดดูวตัถ ุเรียกวา่แรงดงึดดูของโลก 

– แรงกดที่เกิดจากแรงที่โลกกระทําตอ่วตัถ ุเรียกวา่ นํา้หนกั 

• วศิวกรรมศาสตร์ 

– ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจําวนั



กจิกรรม ไข่ในอะไร
• คณิตศาสตร์ 

– การบวกลบจํานวนเตม็ 

– การชัง่ การวดั 

– ความสมัพนัธ์ระหวา่งข้อมลู 2 ชดุสามารถแสดงได้ด้วยกราฟ
หรือแผนภมูิ 

• เทคโนโลย ี

– สร้างชิน้งานหรือวิธีการอยา่งมีความคดิสร้างสรรค์ เพื่อใช้

แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในชีวิตประจําวนั 

– เลือกใช้วสัดใุนการสร้างชิน้งาน



แนวทางการใช้กิจกรรมสะเต็มในชั้นเรียน

จดักิจกรรมสอดแทรกไปตามเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งในคาบเรียน

จดักิจกรรมไวใ้นรายวชิาเลือกเสรี

จดักิจกรรมไวใ้นกลุ่มกิจกรรมนอกชั้นเรียน



ศูนย์สะเต็มศึกษาแหง่ชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

0-2392-4021 ต่อ 3502-5

www.stemedthailand.org


