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บทนำ 

 STEM Education เปนการจดัการศกึษาทีเ่ปนการบรูณาการขามกลุมสาระวิชาระหวางศาสตร

สาขาตาง ๆ  ไดแก วทิยาศาสตร (S) เทคโนโลย ี (T) วิศวกรรมศาสตร (E) และคณติศาสตร (M) โดยนํา

จุดเดนของกระบวนการเรียนรูแตละสาขาวิชามาผสมผสานกันอยางลงตัว และยังเปนการบูรณาการ

ดานบรบิททีเ่ก่ียวของกบัชวีติประจําวนัอกีดวย ซึง่ทาํใหผูเรยีนเหน็คณุคาของการเรยีนนัน้ ๆ  และสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตจริงได

 กิจกรรม STEM ในเลมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตนเพื่อการฝกแกปญหา

โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรบูรณาการรวมกับคณิตศาสตรดวยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพื่อใหเกิดเปนเทคโนโลยีใหมขึ้นมา โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้

 STEM Education สามารถจัดสอนไดในทุกระดับชั้น ตั้งแตชั้นอนุบาลเปนตนไป ยิ่งครูผูสอน

สามารถใช STEM Education ในการสอนไดเร็วเทาใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและศักยภาพผูเรียน

ไดมากขึ้นเทานั้น เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้สงเสริมใหผู เรียนมีความรูและความสามารถ

ท่ีจะดาํรงชีวติไดดแีละมคีณุภาพในโลกของศตวรรษที ่21 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ มคีวามเปน

โลกาภิวัตนที่ตั้งอยูบนฐานความรู และเต็มไปดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ขั้นที่ 1 ระบุปญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิดที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและดําเนินการแกปญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแกไขวิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา ผลการแกปญหา หรือชิ้นงาน
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มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรากันเถอะ

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา   

พืช

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คือ สิ่งที่เคลื่อนไหว กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ  

เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ  ได้ เราเรียกว่า  

สิ่งมีชีวิต

พืช คือ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหาร สามารถเติบโตและสืบพันธุ์ได้ ทั้งนี้การเติบโต 

ของพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง คือ แสง อากาศ น�้า ดิน และแหล่งที่อยู่

 รอบ ๆ  ตัวเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายต่างก็ต้องการอาหาร เพื่อเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ ทั้งพืช 

และสัตว์ที่เราสามารถพบเห็นทั่วไปนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันไป

 พืชแต่ละชนิดมีลักษณะต่างกัน และมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตแตกต่าง

กันด้วย จึงท�าให้พืชแต่ละชนิดเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

 พืชน�้า  ต้องการน�้ามาก เติบโตในน�้าได้ดี บางชนิดเติบโตในพื้นที่ดินเหนียวน�้าขังได้

 พืชบก  ต้องการน�้าปานกลาง เติบโตได้ดีในพื้นที่ดินร่วนที่ระบายน�้าดี มีความชุ่มชื้นสม�่าเสมอ 

หรือดินทรายที่ระบายน�้าได้ดีมาก

นก

พืชน�้า

ควาย

พืชทะเลทราย

ปลา

พืชบก

กิจกรรมเสริมความรู้ 1 ส�ารวจสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  

อุปกรณ์

บันทึกผลกิจกรรม

บันทึกสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรม

วิธีท�ากิจกรรม

ส�ารวจพื้นที่ต่าง ๆ  รอบบ้านและในบริเวณโรงเรียน

วาดภาพและบันทึกลักษณะของสัตว์และพืชที่ได้

พบเห็นลงในตารางบันทึกผล

แว่นขยาย
ดินสอ
ดินสอสี
แบบบันทึกกิจกรรม
(ตารางบนัทกึผลการส�ารวจ)

สถานที่ส�ารวจ

บ้าน

สนามเด็กเล่น

สวนในโรงเรียน

วาดภาพ 
สัตว์ที่พบ

ฉันรู้อะไรอีกวาดภาพ 
พืชที่พบ

สังเกตลักษณะและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ  ตัว
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ขั้นที่ 2ขั้นที่ 2

ความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการจดัสวนจ�าลองมอีะไรบ้าง...

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
	 ประกอบด้วยพืช	สัตว์	 และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น	ซึ่ง 
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเราสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่าง	ๆ 	ได้

พืช 
	 พชืแต่ละชนดิเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแตกต่าง
กัน	เราใช้ประโยชน์จากพืชได้มากมาย	ทั้งเป็นอาหาร	
เครื่องนุ่งห่ม	ที่อยู่อาศัย	และยารักษาโรค

ดิน 
	 เกดิขึน้เองตามธรรมชาต	ิเราใช้ประโยชน์จากดนิได้
หลายลกัษณะ	เช่น	การใช้ดนิร่วนในการเพาะปลกูพชื

วัสดุ 
	 สิง่ท่ีเราน�าไปใช้ในการสร้างหรอืประดษิฐ์สิง่ต่าง	ๆ 	
วัสดแุต่ละอย่างมีสมบัตแิตกต่างกนัไป

สวนจำ ลอง
	 เย็นวันศุกร์คุณพ่อกลับมาบ้านพร้อมของ

ถุงใหญ่	 เมื่อเข้ามาในบ้านคุณพ่อก็เรียกชะเอมกับ

เกาลัดมาดูของที่คุณพ่อน�ามา

มาช่วยชะเอมกับเกาลัด
หาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

กันเถอะ

เด็ก ๆ  มาดูสิ
ว่าพ่อมีอะไรมาให้ดู

ต้นไม้ที่พ ่อจะปลูก
ในสวนหย่อม

ที่ท�างานของพ่อจ้ะ

ได้สิลูก แต่บ้านเรา
มีที่ว่างตรงระเบียง

ที่เดียวเอง

ต้นไม้สวยจังเลย 
เกาลัดขอปลูกไว้ใน

บ้านเราได้มั้ย

มีทั้งต้นกระบองเพชร  
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่
ต้องปลูกในน�้าด้วยนี่นา

ถ้าอย่างนั้นชะเอมกับเกาลัด
ลองหาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

ไว้ในภาชนะเดียวกันดีมั้ย

ระบุปัญหา

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมต้องการท�าอะไร

มีข้อจ�ากัดอะไรบ้างในการแก้ปัญหาครั้งนี้

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ STEM

ขั้นที่	1 ระบุปัญหา

ขั้นที่	2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่	3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่	4 วางแผนและด�าเนนิการแก้ปัญหา

ขั้นที่	5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่	6 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหา	หรือชิ้นงาน

การสืบพันธุ์ คือ การเพิ่มจ�านวน
ลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิม
ของสิ่งมีชีวิต

ค�าศัพท์ที่ควรรู้

ทักษะที่ฉันได้ฝึก

เขียนเป็น

คิดเลขเป็น

รู้หน้าที่พลเมืองที่ดี

อื่น ๆ ...............................................

คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และการแก้ปัญหา

อ่านเป็น

21

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

20

มาเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวเรากันเถอะ

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา   

พืช

สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา คือ สิ่งที่เคลื่อนไหว กินอาหาร ขับถ่าย หายใจ 

เจริญเติบโต สืบพันธุ์ และตอบสนองสิ่งเร้าต่าง ๆ  ได้ เราเรียกว่า 

สิ่งมีชีวิต

พืช คือ สิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหาร สามารถเติบโตและสืบพันธุ์ได้ ทั้งนี้การเติบโต

ของพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง คือ แสง อากาศ น�้าของพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง คือ แสง อากาศ น�้าของพืชต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง คือ แสง อากาศ น�้  ดิน และแหล่งที่อยู่

รอบ ๆ  ตัวเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายต่างก็ต้องการอาหาร เพื่อเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ ทั้งพืช

และสัตว์ที่เราสามารถพบเห็นทั่วไปนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันไป

พืชแต่ละชนิดมีลักษณะต่างกัน และมีความต้องการสิ่งต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการด�ารงชีวิตแตกต่าง

กันด้วย จึงท�าให้พืชแต่ละชนิดเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

พืชน�า้  ต้องการน�้า ต้องการน�้า ต้องการน�้ มาก เติบโตในน�า้มาก เติบโตในน�า้มาก เติบโตในน�้ ได้ดี บางชนิดเติบโตในพื้นที่ดินเหนียวน�้าได้ดี บางชนิดเติบโตในพื้นที่ดินเหนียวน�้าได้ดี บางชนิดเติบโตในพื้นที่ดินเหนียวน�้ ขังได้

พืชบก  ต้องการน�้า ต้องการน�้า ต้องการน�้ ปานกลาง เติบโตได้ดีในพื้นที่ดินร่วนที่ระบายน�า้ปานกลาง เติบโตได้ดีในพื้นที่ดินร่วนที่ระบายน�า้ปานกลาง เติบโตได้ดีในพื้นที่ดินร่วนที่ระบายน�้ ดี มีความชุ่มชื้นสม�่าเสมอ 

หรือดินทรายที่ระบายน�า้หรือดินทรายที่ระบายน�า้หรือดินทรายที่ระบายน�้ ได้ดีมาก

นก

พืชน�า้พืชน�า้พืชน�้

ควาย

พืชทะเลทราย

ปลา

พืชบก

กิจกรรมเสริมความรู้ 1 ส�า ส�า ส� รวจสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา  

อุปกรณ์

บันทึกผลกิจกรรม

บันทึกสิ่งที่ค้นพบจากกิจกรรม

วิธีท�ากิจกรรม

ส�ารวจพื้นที่ต่าง ๆ  รอบบ้านและในบริเวณโรงเรียน

วาดภาพและบันทึกลักษณะของสัตว์และพืชที่ได้

พบเห็นลงในตารางบันทึกผล

แว่นขยาย
ดินสอ
ดินสอสี
แบบบันทึกกิจกรรม
(ตารางบนัทกึผลการส�ารวจ)

สถานที่ส�ารวจ

บ้าน

สนามเด็กเล่น

สวนในโรงเรียน

วาดภาพ
สัตว์ที่พบ

ฉันรู้อะไรอีกวาดภาพ
พืชที่พบ

สังเกตลักษณะและการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตรอบ ๆ  ตัว
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ขั้นที่ 2

ความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัการจดัสวนจ�าลองมอีะไรบ้าง...

สิ่งมีชีวิตรอบตัวเรา
	 ประกอบด้วยพืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ซึ่ง
สิ่งมีชีวิตหลายชนิดเราสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ได้

พืช
	 พชืแต่ละชนดิเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแตกต่าง
กัน เราใช้ประโยชน์จากพืชได้มากมาย ทั้งเป็นอาหาร
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

ดิน 
	 เกดิขึน้เองตามธรรมชาติ เราใช้ประโยชน์จากดนิได้
หลายลกัษณะ เช่น การใช้ดนิร่วนในการเพาะปลกูพชื

วัสดุ
	 สิง่ท่ีเราน�าไปใช้ในการสร้างหรอืประดษิฐ์สิง่ต่างๆ
วัสดแุต่ละอย่างมีสมบัตแิตกต่างกนัไป

ลอง
	 เย็นวันศุกร์คุณพ่อกลับมาบ้านพร้อมของ

ถุงใหญ่ เมื่อเข้ามาในบ้านคุณพ่อก็เรียกชะเอมกับ

เกาลัดมาดูของที่คุณพ่อน�ามา

มาช่วยชะเอมกับเกาลัด
หาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

กันเถอะ

เด็ก ๆ  มาดูสิ
ว่าพ่อมีอะไรมาให้ดู

เด็ก ๆ  มาดูสิ
ว่าพ่อมีอะไรมาให้ดู

เด็ก ๆ  มาดูสิ

ต้นไม้ที่พ ่อจะปลูกต้นไม้ที่พ ่อจะปลูก
ในสวนหย่อม

ต้นไม้ที่พ ่อจะปลูก
ในสวนหย่อม

ต้นไม้ที่พ ่อจะปลูก

ที่ท�างานของพ่อจ้ะ

ได้สิลูก แต่บ้านเรา
มีที่ว่างตรงระเบียง
ได้สิลูก แต่บ้านเรา
มีที่ว่างตรงระเบียง
ได้สิลูก แต่บ้านเรา

ที่เดียวเอง

ต้นไม้สวยจังเลย 
เกาลัดขอปลูกไว้ใน

บ้านเราได้มั้ย
เกาลัดขอปลูกไว้ใน

บ้านเราได้มั้ย
เกาลัดขอปลูกไว้ใน

มีทั้งต้นกระบองเพชร 
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่
ต้องปลูกในน�้
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่
ต้องปลูกในน�้
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่

าด้วยนี่นา
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่

ด้วยนี่นา
ต้นพลูด่าง และต้นไม้ที่

ถ้าอย่างนั้นชะเอมกับเกาลัด
ลองหาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

ไว้ในภาชนะเดียวกันดีมั้ย
ลองหาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

ไว้ในภาชนะเดียวกันดีมั้ย
ลองหาวิธีปลูกต้นไม้ทั้ง 3 ชนดิ

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมต้องการท�าอะไร

มีข้อจ�ากัดอะไรบ้างในการแก้ปัญหาครั้งนี้

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและด�าเนนิการแก้ปัญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข

ขั้นที่ 6 น�าเสนอวิธีการแก้ปัญหา
ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน

การสืบพันธุ์ คือ การเพิ่มจ�การสืบพันธุ์ คือ การเพิ่มจ�การสืบพันธุ์ านวน
ลูกหลานที่มีลักษณะเหมือนเดิม
ของสิ่งมีชีวิต

ค�าศัพท์ที่ควรรู้

ทักษะที่ฉันได้ฝึก

เขียนเป็น

คิดเลขเป็น

รู้หน้าที่พลเมืองที่ดี

อื่น ๆ ...............................................

คิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการแก้ปัญหา

อ่านเป็น
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	 เย็นวันศุกร์คุณพ่อกลับมาบ้านพร้อมของ

ถุงใหญ่ เมื่อเข้ามาในบ้านคุณพ่อก็เรียกชะเอมกับ

ระบุปัญหา

ปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบ STEM

ขั้นที่ ระบุปัญหา

ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2

สวนจำลอง

สถานการณจําลอง

สถานการณที่กําหนดใหในกิจกรรม

เพื่อใหนักเรียนคิดแกปญหา

ไดอยางถูกตอง

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหา

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

การแกปญหา 6 ขั้นในรูปแบบ STEM 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา

และความคิดสรางสรรค

แนะนำ การใชงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแกปญหา

ขั้นที่ 2

ความรูเพิ่มเติม

เพื่อใหนักเรียนนําไปใช

ในการทํากิจกรรม



ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเอง

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติอย่างไร

เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

ประเมินความรู้และการฝึกปฏิบัติ

	 ประเมินตนเองดูว่าในการท�ากิจกรรมสวนจ�าลองครั้งนี้เราได้อะไรบ้าง

ตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1.	ปัจจัยส�าคัญในการเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง

2.	พืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยในการเติบโตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

3.	การเลือกวัสดุที่ใช้ในการจัดภาชนะจัดสวนจ�าลองนี้ต้องค�านึงถึงหลักการอะไรบ้าง

4.	เมื่อปลูกพืชลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้ว	เราจะมีการดูแลรักษาต้นพืชอย่างไรบ้าง

5.	หากการจดัภาชนะปลกูพชืทัง้	3	ชนดินีย้งัไม่ได้ผลดังทีว่างแผนไว้	จะปรบัปรงุแก้ไขอย่างไร

ตรวจสอบความรู้

สิ่งที่ ได้เรียนรู้

	 เราได้ใช้ความรู้จากกิจกรรมสะเต็มนี้อย่างไร	

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้	 เรามีการฝึกฝนทักษะเพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเตรียม 

ความพร้อมส�าหรับการท�างานอย่างไรบ้าง

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

Í‹Ò¹ÍÍ¡

(Reading)

 ¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡ ¤×Í Í‹Ò¹áÅÐà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤ÓáÅÐ
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äÁ‹ ãª ‹à¾ ÕÂ§á¤‹Í‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÊÐ¡´¤Óä´Œ¶Ù¡µŒÍ§à·‹Ò¹Ñ é¹

â´ÂÊÃØ»¤×Í ÃÙŒÀÒÉÒ ÃÙŒÈÑ¾·� à¢ŒÒã̈  áÅÐãªŒà»š¹

1
µÑÇÍÂ‹Ò§

 เมื่อนิสาอานขอความในจดหมายสั่งงานที่ครูฝากมาเสร็จแลวก็เขาใจ

ไดวาบายวันนี้ครูติดธุระ มาสอนไมได จึงใหแตละกลุมศึกษาบทเรียนถัดไปใน

ประเด็นที่ครูกำหนดให คือ จุดประสงค เนื้อหาความรู และแสดงบทบาทสมมุติ 

แลวชั่วโมงตอไป แตละกลุมนำเสนอผลการศึกษาวันนี้และครูเตือนใหนักเรียน

ปฏิบัติตัวใหดี ไมเสียงดัง ใหสมาชิกในหองดูแลกันเอง
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ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเอง

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติอย่างไร

เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

	 ประเมินตนเองดูว่าในการท�ากิจกรรมสวนจ�าลองครั้งนี้เราได้อะไรบ้าง

ตอบค�ำถำมต่อไปนี้

1. ปัจจัยส�าคัญในการเติบโตของพืชมีอะไรบ้าง

2. พืชแต่ละชนิดต้องการปัจจัยในการเติบโตเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

3. การเลือกวัสดุที่ใช้ในการจัดภาชนะจัดสวนจ�าลองนี้ต้องค�านึงถึงหลักการอะไรบ้าง

4. เมื่อปลูกพืชลงในภาชนะที่เตรียมไว้แล้ว เราจะมีการดูแลรักษาต้นพืชอย่างไรบ้าง

5. หากการจดัภาชนะปลกูพชืทัง้ 3 ชนดินีย้งัไม่ได้ผลดังทีว่างแผนไว้ จะปรบัปรงุแก้ไขอย่างไร

สิ่งที่ ได้เรียนรู้

	 เราได้ใช้ความรู้จากกิจกรรมสะเต็มนี้อย่างไร

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้

ความพร้อมส�าหรับการท�

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

3332

ประเมินการฝึกปฏิบัติของตนเอง

ทักษะที่ ได้ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติอย่างไร

	 ในการแก้ปัญหาครั้งนี้ เรามีการฝึกฝนทักษะเพื่อการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเตรียม

หรับการท�างานอย่างไรบ้าง

(ใช้การ์ดทักษะช่วยในการระบุทักษะที่ตนได้ฝึกปฏิบัติ)

Í‹Ò¹ÍÍ¡

(Reading)

¡ÒÃÍ‹Ò¹ÍÍ¡ ¤×Í Í‹Ò¹áÅÐà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤ÓáÅÐ

¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÊ×èÍÊÒÃÁÒ·Ò§µÑÇÍÑ¡ÉÃ¹Ñé¹ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁ 

äÁ‹ ãª ‹à¾ ÕÂ§á¤‹Í‹Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§ËÃ×ÍÊÐ¡´¤Óä´Œ¶Ù¡µŒÍ§à·‹Ò¹Ñ é¹

â´ÂÊÃØ»¤×Í ÃÙŒÀÒÉÒ ÃÙŒÈÑ¾·� à¢ŒÒã̈  áÅÐãªŒà»š¹

1
µÑÇÍÂ‹Ò§

 เมื่อนิสาอานขอความในจดหมายสั่งงานที่ครูฝากมาเสร็จแลวก็เขาใจ

ไดวาบายวันนี้ครูติดธุระ มาสอนไมได จึงใหแตละกลุมศึกษาบทเรียนถัดไปใน

ประเด็นที่ครูกำหนดให คือ จุดประสงค เนื้อหาความรู และแสดงบทบาทสมมุติ 

แลวชั่วโมงตอไป แตละกลุมนำเสนอผลการศึกษาวันนี้และครูเตือนใหนักเรียน

ปฏิบัติตัวใหดี ไมเสียงดัง ใหสมาชิกในหองดูแลกันเอง

ประเมินความรู้และการฝึกปฏิบัติ

ตรวจสอบความรู้

ชะเอมเกาลัด คุณครู

ประเมินความรูและการฝกปฏิบัติ

ประเมินความรูที่นักเรียนไดจาก

การปฏิบัติกิจกรรมแกปญหาแบบ STEM

ประเมินการฝกปฏิบัติดวยตนเอง

นักเรียนประเมินทักษะที่ตนเองไดฝกฝน

จากการทํากิจกรรม โดยใชการดทักษะ

เปนตัวชวย

แนะนำ ตัวละคร



สรางแผนที่
และเข็มทิศอยางงาย

 ชะเอมและเกาลัดไดรับมอบหมาย

ใหดูแลกิจกรรมปนจักรยานรอบชุมชน

à¾×èÍ¹ æ ÁÒª‹ÇÂ¡Ñ¹
ÍÍ¡áººà¢çÁ·ÔÈ
áÅÐá¼¹·Õè¡Ñ¹¹Ð
ÍÍ¡áººà¢çÁ·ÔÈ
áÅÐá¼¹·Õè¡Ñ¹¹Ð

àÃÒ¨ÐãªŒ¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹·Õè äË¹
áÅŒÇãªŒàÊŒ¹·Ò§äË¹ ãËŒä»
¶Ö§ÇÑ´µÒÁ·Õè¤ÃÙ¡íÒË¹´Å‹Ð

¡ç ãªŒàÊŒ¹·Ò§·ÕèàÃÒ
¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹àÅ‹¹»ÃÐ¨íÒä§

áµ‹ÁÕà¾×èÍ¹ÍÕ¡µÑé§ËÅÒÂ¤¹
·Õè äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡àÊŒ¹·Ò§áººÅÙ¡¹Ð

¤¹µÑé§àÂÍÐ 
àÃÒä»ºÍ¡¾Ç¡à¢Ò

äÁ‹ËÁ´ËÃÍ¡

àÃÒ¡çä»ºÍ¡
¾Ç¡à¢Òä§

á¼¹·ÕèµŒÍ§ãªŒ¤Ù‹¡Ñº
à¢çÁ·ÔÈ´ŒÇÂ¹Õè¹Ò

´Ṏ ŒÐà´ç¡ æ   
 à´ÕëÂÇ¾‹Íª‹ÇÂ´ÙãËŒ¹Ð§Ñé¹àÃÒ·íÒá¼¹·Õè

ºÍ¡àÊŒ¹·Ò§´ÕÁÑéÂ
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ความรูทีใ่ชออกแบบแผนทีแ่ละเขม็ทศิมอีะไรบาง... 

ทศิ 

 สัญลักษณบนแผนที่เพื่อใชแสดงทิศทาง

สัญลักษณตาง ๆ  บนแผนที่ 

 ภาพหรือลวดลายท่ีใชในการส่ือสารใหเขาใจงาย

สมบัติของแมเหล็ก 

 แมเหล็กเปนสวนประกอบสําคัญในการสราง

เขม็ทิศ

สมบัติของวัสดุ 

 การประดษิฐเขม็ทศิจะตองคํานงึถงึการเลอืกใช

วัสดุใหเหมาะสมกับการใชงาน 

ระบุปญหา

ปญหาที่สําคัญที่สุดของเกาลัดและชะเอมคืออะไร

เกาลัดและชะเอมตองการทําอะไร

มีขอจํากัดอะไรบางในการแกปญหาครั้งนี้

รวบรวมขอมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

ขั้นที่ 1 ระบุปญหา

ขั้นที่ 2 รวบรวมขอมูลและแนวคิด
ที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีการแกปญหา

ขั้นที่ 4 วางแผนและดาํเนนิการแกปญหา

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแกไข
วิธีการแกปญหาหรือชิ้นงาน

ขั้นที่ 6 นําเสนอวิธีการแกปญหา
ผลการแกปญหา หรือชิ้นงาน

เรขาคณิต ¤×Í ÃÙ»·Ã§µ‹Ò§ æ àª‹¹
ÊÒÁàËÅÕèÂÁ Ç§¡ÅÁ ËÃ×ÍÇ§ÃÕ

คําศัพทที่ควรรู

·Ñ¡ÉÐ·Õè©Ñ¹ä´Œ½ƒ¡

à¢ÕÂ¹à»š¹

¤Ô´àÅ¢à»š¹

ÃÙŒË¹ŒÒ·Õè¾ÅàÁ×Í§·Õè´Õ

Í×è¹ æ...............................................

¤Ô´ÍÂ‹Ò§ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³
áÅÐ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ
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มารูจักแผนที่และเข็มทิศกันดีกวา

การใชแผนที่
แผนที่และเข็มทิศ เปนเครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ชวยใหเราคนหาสถานที่

ตาง ๆ  ไดงายขึ้น การที่เราจะใชแผนที่ไดอยางถูกตอง เราตองทําความรูจัก

องคประกอบของแผนที่กอน

ทิศ เปนเครื่องหมายที่ใชบอกทิศทางบนแผนที่ โดยใชสัญลักษณ         ซึ่งเปนทิศหลัก

ที่สําคัญและทิศที่ควรรูจักดังภาพ

เปนเครื่องหมายที่ใชแสดงบนแผนที่แทนสิ่งตาง ๆ  บนโลก นอกจากนี้ยังสามารถใช

สญัลกัษณทีม่รีปูรางลกัษณะใกลเคยีงมาใชแทน หรอืเปนสญัลกัษณรปูเรขาคณติกไ็ด

แทน

แทน

แทน

แทน

แทน

แทน

นอกจากนีย้งัมอีงคประกอบอืน่ ๆ  ท่ีนาํมาใชในการเขยีนแผนทีอ่กี 

เชน มาตราสวน และการใชสี เปนตน

สัญลักษณ

ทิศเหนือ

ทิศตะวันออกทิศตะวันตก

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงใต

ทิศใต

ตัวอยางสัญลักษณ ตัวอยางแผนที่

ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹ ÊÇ¹ ºÖ§ µÅÒ´âÃ§
¾ÂÒºÒÅ

ÅÒ¹
¨Í´Ã¶

คําอธิบายสัญลักษณ มาตราสวน

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงใต ทิศตะวันออกเฉียงใต

แมนํ้าลําคลอง

หนองบึง

ภูเขา

ถนน

ทางรถไฟ

ที่ตั้งเมืองหลวง
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แมเหล็กและเข็มทิศ

แมเหล็ก

เข็มทิศ

แมเหล็กคืออะไร 
แมเหล็ก คือ วัสดุท่ีดึงดูดและผลักวัตถุท่ีมีสารแมเหล็กอยู เชน 

เหลก็ นกิเกลิ และโคบอลต เปนตน แมเหลก็ม ี2 ชนดิ คอื แมเหลก็

ถาวร และแมเหล็กชั่วคราว

เข็มทิศคืออะไร
เข็มทิศ คือ เครื่องมือทางภูมิศาสตรที่ใชสําหรับหาทิศทาง

สมบัติของแมเหล็ก
แมเหล็กมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต (S) ขั้วเหมือนกัน

จะผลักกัน ขั้วตางกันจะดูดกัน ถาปลอยใหแทงแมเหล็กหมุน

แบบอิสระ แมเหล็กจะวางตัวในแนวเหนือ-ใตเสมอ

สมบัติของเข็มทิศ
เข็มทิศมีเข็มแมเหล็กเปนสวนประกอบสําคัญ จึงทําใหลูกศรของ

เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ

ประโยชนของแมเหล็ก
เปนสวนประกอบในของใชตาง ๆ  เชน เครื่องใชไฟฟา เข็มทิศ 

กลองดินสอ กระเปานักเรียน

ประโยชนของเข็มทิศ
เข็มทิศใชประโยชนในการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก และ

ทางนํา้ โดยเมือ่รูวาทศิเหนอือยูทางไหนแลว กจ็ะทาํใหเราดแูผนที่

ไดแมนยําขึ้น

´Ö§´Ù´¡Ñ¹

¼ÅÑ¡¡Ñ¹
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บันทึกผลกิจกรรม

อุปกรณ วิธีทํากิจกรรม

µÒÃÒ§ÀÒ¾ อานคําใบและตอบคําถาม โดยใชขอมูล

จากตารางแผนภาพที่กําหนดให

รวบรวมตัวอักษร สัญลักษณ หรือตัวเลข

จากคําตอบในแตละขอ แลวตอบวา

ขอความที่ไดคืออะไร

บันทึกสิ่งที่คนพบจากกิจกรรม

คําถาม

ก.
River
แมนํ้า

1.  สิ่งที่อยูทางทิศใตของ

2.  สิ่งที่อยูทางทิศตะวันออกของ

3.  สิ่งที่อยูทางทิศเหนือของ

4.  สิ่งที่อยูทางทิศเหนือของ

5.  สิ่งที่อยูทางทิศใตของ

6.  สิ่งที่อยูทางทิศตะวันออกของ

7.  สิ่งที่อยูทางทิศตะวันตกของ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

คือ

Desert
ทะเลทราย

Volcano 
ภูเขาไฟ

Mountain  
ภูเขา

ข.

ค.

ง.

ขอความที่ไดคืออะไร

ขอความที่ไดคืออะไร

กิจกรรมเสริมความรู 1 ทิศหลักทั้งสี่

1

2
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