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ºทนíา

 STEM Education เปนกำรจดักำรศึกษำทีเ่ปนกำรบรูณำกำรข้ำมกลุม่สำระวิชำระหว่ำง
ศำสตร์สำขำต่ำงๆ ได้แก่ วทิยำศำสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วิศวกรรมศำสตร์ (E) และคณติศำสตร์ (M)
โดยน�ำจุดเด่นของกระบวนกำรเรียนรู้แต่ละสำขำวิชำมำผสมผสำนกันอย่ำงลงตัว และยังเปน
กำรบูรณำกำรด้ำนบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่ำของ
กำรเรียนนั้นๆ และสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

 กิจกรรม STEM ในเล่มนี้เหมำะส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำตอนปลำยเพื่อกำรฝก
แก้ปัญหำโดยใช้ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์บรูณำกำรร่วมกับคณติศำสตร์ด้วยกระบวนกำรออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเพื่อให้เกิดเปนเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมำ โดยมีล�ำดับขั้นตอนดังนี้

  ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำ

  ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ

  ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ

  ขั้นที่ 4 วำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

  ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขวิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน

  ขั้นที่ 6 น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ ผลกำรแก้ปัญหำ หรือชิ้นงำน

 STEM Education สำมำรถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบำลเปนต้นไป
ยิ่งครูผู้สอนสำมำรถใช้ STEM Education ในกำรสอนได้เร็วเท่ำใดก็จะยิ่งเพิ่มควำมสำมำรถ
และศกัยภำพผูเ้รยีนได้มำกขึน้เท่ำนัน้ เพรำะธรรมชำติของทัง้ 4 วชิำนีส่้งเสรมิให้ผูเ้รยีนมคีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีจ่ะด�ำรงชีวติได้ดแีละมคีณุภำพในโลกของศตวรรษที ่21 ทีม่กีำรเปลีย่นแปลง
อย่ำงรวดเร็ว มีควำมเปนโลกำภิวัตน์ท่ีตั้งอยู่บนฐำนควำมรู้ และเต็มไปด้วยควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี
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áนÐนíาการãชŒงาน
¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ¤Ô´áºº STEM

กิจกรรมเสริมความรู

ฝกปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำ

ความรูเพิ่มเติม

เพื่อให้นักเรียนน�ำไปใช้

ในกำรท�ำกิจกรรม

สถานการณ์จําลอง

สถำนกำรณ์ที่ก�ำหนดให้ในกิจกรรม 

เพื่อให้นักเรียนคิดแก้ปัญหำ

ได้อย่ำงถูกต้อง

ขั้นตอนการแกปญหาแบบ STEM

กำรแก้ปัญหำ 6 ขั้นในรูปแบบ STEM 

เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดแก้ปัญหำ

และควำมคิดสร้ำงสรรค์



á¹Ð¹íÒµÑÇÅÐ¤Ã

µŒนนí้า ขŒาÇ¿†าง ¤Ø³¤ÃÙ

ประเมินการฝกปฏิบัติดวยตนเอง

นักเรียนประเมินทักษะที่ตนเองได้ฝกฝน

จำกกำรท�ำกิจกรรม โดยใช้กำร์ดทักษะ

เปนตัวช่วย

ประเมินความรูและการฝกปฏิบัติ

ประเมินควำมรู้ที่นักเรียนได้จำก

กำรปฏิบัติกิจกรรมแก้ปัญหำแบบ STEM



ทÓ ของเล‹น¨าก
áม‹เËลçกä¿¿‡า
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ÁÒ´Ñ´á»Å§à¡Á¹Õé¡Ñ¹´ÙÁÑéÂ

Í×Á...áÅŒÇáÁ‹àËÅç¡·Õè¤Çº¤ØÁä´Œ
¨Ðãª‹áÁ‹àËÅç¡ä¿¿‡ÒÃÖà»Å‹Ò¹Ð
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¢Ñé¹·Õè 1
¢Ñé¹·Õè 2

ปัญหำที่ส�ำคัญที่สุดของต้นน�้ำและข้ำวฟำง
คืออะไร

ต้นน�้ำและข้ำวฟำงต้องกำรท�ำอะไร

มีข้อจ�ำกัดอะไรบ้ำงในกำรแก้ปัญหำครั้งนี้

¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ

 โวลต คือ หนวยของ
ความตางศักยไฟฟาหรือ
แรงเคลื่อนไฟฟา

·Ñ¡ÉÐ·Õè©Ñ¹ä´Œ½ƒ¡

 อานเปน

 เขียนเปน

 คิดเลขเปน

 รูหนาที่พลเมืองที่ดี

 คิดอยางมีวจิารณญาณ 
 และการแกปญหา

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

ควำมรู้ที่ใช้ในกำรท�ำเกมตกปลำมีอะไรบ้ำง...

แมเหล็ก 
 เกมตกปลำใช้หลักกำรของแม่เหล็กท�ำให้
ดึงปลำขึ้นมำได้

แมเหล็กไฟฟา 
 เปนแม่เหล็กที่เรำควบคุมกำรเปด-ปด
สนำมแม่เหล็กได้

การตอวงจรไฟฟาและวงจรแมเหล็กไฟฟา 
 เพรำะถ้ำเรำเลอืกใช้แม่เหลก็ไฟฟำกจ็ะต้อง
รู้จักวงจรไฟฟำและต่อวงจรแม่เหล็กไฟฟำได้

สมบัติของวัสดุ 
 เรำควรรู ้สมบัติของวัสดุที่ เ ก่ียวข้องกับ
แม่เหลก็และกำรน�ำไฟฟำ เพือ่จะได้เลอืกใช้วสัดุ
ให้เหมำะสม

รÐºุ»˜ÞËา

ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅáÅÐá¹Ç¤Ô´
ที่เกี่ยÇขŒองกัº»˜ÞËา

ขั้นµอนการáกŒ»˜ÞËาáºº STEM

ขั้นที่ 1 ระบุปัญหำ

ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ

ขั้นที่ 3 ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่ 4 วำงแผนและด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

ขั้นที่ 5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข
 วิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน

ขั้นที่ 6 น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ 
 ผลกำรแก้ปัญหำ หรือชิ้นงำน
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¢Ñé¹·Õè 2

 นี่คือสนำมแม่เหล็กรอบแท่ง
แม่เหล็ก สังเกตได้จำกผงเหล็กรอบ
เส้นสนำมแม่เหล็กเรียงอย่ำงเปนระเบียบใกล้
แท่งแม่เหลก็ แรงแม่เหลก็ส่งผลต่อผงเหลก็ทีไ่กล
ออกไปน้อยลง แต่กย็งัเหน็ว่ำมสีนำมแม่เหลก็อยู่ 

 เกมตกปลำใช้หลักกำรของแม่เหล็กดูดปลำขึ้นมำ โดยให้แม่เหล็กท่ีติดตรงปลำยเบ็ดดูดกับ
เหล็กที่ติดไว้ที่ตัวปลำ ด้วยแรงของสนำมแม่เหล็กปลำจึงติดเบ็ดข้ึนมำได้แม้จะไม่ต้องให้ปลำยเบ็ด
สัมผัสตัวปลำ 

   แมเหล็ก เปนวัสดุชนิดหนึ่งที่มีสมบัติในกำรดึงดูดวัตถุที่เปนสำร
  แม่เหล็กได้
สำรแม่เหล็ก ได้แก่ 
  เหล็ก วัสดุที่เรำพบได้โดยทั่วไปในปัจจุบัน 

  นิกเกิล  วัสดุที่ใช้ท�ำเหรียญในสมัยก่อน

  โคบอลต์ นิยมใช้ในงำนทำงกำรแพทย์และกำรถนอมอำหำร

สมบัติของแมเหล็ก

1. แม่เหล็กดึงดูดวัสดุที่ท�ำจำกสำรแม่เหล็ก

2. แม่เหล็กมีขั้ว ขั้วเหนือจะหันไปทำงทิศเหนือ 
 และขั้วใต้จะหันไปทำงทิศใต้เสมอ

3. แม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลักกัน แต่แม่เหล็ก
 ขั้วต่ำงกันจะดึงดูดกัน

4. แม่เหลก็ช่ัวครำวเปนแม่เหลก็ทีม่สีภำพแม่เหลก็
 แค่ช่ัวครำว ในเวลำไม่นำนสภำพแม่เหล็กก็
 หำยไป ส่วนแม่เหล็กถำวรมีสภำพควำมเปน
 แม่เหล็กอยู่ตลอดไป

5. สนำมแม่เหล็กอยู่รอบๆ ท�ำให้แม่เหล็กเกิด
 แรงดึงดูดหรือผลักได้โดยไม่ต้องสัมผัสกันใน
 ระยะที่ยังอยู่ในสนำมแม่เหล็ก

áม‹เËลçก

ÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡
áม‹เËลçกáลÐÇง¨รä¿¿‡า
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¶Ù¡¢ÑéÇ ¼Ô´¢ÑéÇ

¢Ñé¹·Õè 2

áม‹เËลçกä¿¿‡า

Çง¨รä¿¿‡าอย‹างง‹าย

 แมเหล็กไฟฟา เปนกำรรวมค�ำว่ำ 
“แม่เหลก็” กบั “ไฟฟำ” เข้ำด้วยกนั เนือ่งจำก
เปนแม่เหล็กท่ีเกิดข้ึนเพรำะมีกระแสไฟฟำ
เคลือ่นผ่ำน แม่เหล็กไฟฟำจงึสำมำรถเปด-ปด
สนำมแม่เหล็กได้

 วงจรไฟฟา คือ กำรเดนิทำงของกระแสไฟฟำทีเ่คลือ่นมำจำก
แหล่งก�ำเนดิพลงังำน ผ่ำนตวัน�ำไฟฟำและเคร่ืองใช้ไฟฟำ แล้วเคลือ่น
กลับมำที่แหล่งก�ำเนิดอีกครั้ง

 อุปกรณ์ไฟฟำต้องเหมำะสมกบัแหล่งพลงังำน โดยมกีำรจ�ำกดัค่ำโวลต์ (V) ไว้ทีอุ่ปกรณ์เสมอ
หำกอุปกรณ์ไฟฟำไม่เหมำะสมก็จะไม่สำมำรถท�ำงำนได้

 อุปกรณ์ไฟฟำบำงชนิดต้องต่อให้ถูกขั้วจึงจะสำมำรถท�ำงำนได้

¤íÒàµ×Í¹ กำรทดลองต่อไปนี้จะต้องใช้กับ

แหล่งพลังงำนจำกถ่ำนไฟฉำยที่ค่ำพลังงำน

ต�่ำเท่ำนั้น ไม่ควรต่อเข้ำกับไฟฟำในบ้ำนที่มี

แรงเคลือ่นไฟฟำสงู เพรำะอำจเกิดอนัตรำยได้

áÁ‹àËÅç¡ÁÕÊÁºÑµÔà¡Ô´áÃ§¡ÃÐ·Ó 
¡ÑºáÁ‹àËÅç¡´ŒÇÂ¡Ñ¹ àÁ×èÍ¹Ó áÁ‹àËÅç¡à¢ŒÒã¡ÅŒ

ºÑµÃ·ÕèÁÕá¶ºáÁ‹àËÅç¡ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¨Ð·Ó ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ
ÀÒÂã¹ºÑµÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ ÍÒ¨Ê‹§¼ÅãËŒºÑµÃãªŒ§Ò¹äÁ‹ä´Œ

ËÃ×Í¹Ò�Ô¡Òà¢çÁàÅç¡ æ ·Õè·Ó ̈ Ò¡àËÅç¡
      àÁ×èÍ¹Ó áÁ‹àËÅç¡à¢ŒÒã¡ÅŒÍÒ¨·Ó ãËŒ¹Ò�Ô¡Ò

à´Ô¹äÁ‹»¡µÔ ¨Ö§¤ÇÃÃÐÇÑ§
ã¹¡ÒÃ¹Ó áÁ‹àËÅç¡à¢ŒÒã¡ÅŒÇÑµ¶ØÍ×è¹ æ

3 V

3 V

1.5 V

3 V 3 V

5 V
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à¢ŒÒã̈ ËÅÑ¡¡ÒÃµ‹ÍÇ§¨Ãä¿¿‡ÒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ â´ÂãªŒÍØ»¡Ã³�ä¿¿‡Ò¾×é¹°Ò¹

บันทึกสิ่งที่คนพบจากกิจกรรม

 วาดภาพวงจรไฟฟาของหลอดไฟ 2.5 V วาดภาพวงจรไฟฟาของหลอด LED

เ¾Ô่มเµÔม
 การตอหลอด LED จะตอง
ตอข้ัวของหลอดใหตรงกับขั้วของ
ถานไฟฉาย

วิธีทํากิจกรรม

1 ต่อวงจรไฟฟำให้หลอดไฟท�ำงำน (สว่ำง) 
 โดยใช้ถ่ำนไฟฉำย 1 ก้อน รำงถ่ำน หลอดไฟ
 ขนำด 2.5 V และสำยไฟ 2 เส้น พร้อมบันทกึ
 ลักษณะวงจรไฟฟำ โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้
  แทนสำยไฟ
  แทนหลอดไฟ
  แทนถ่ำนไฟฉำย 1 ก้อน

2 ต่อวงจรไฟฟำอกีครัง้โดยใช้หลอด LED แทน
 หลอดไฟ และบันทึกลักษณะวงจรไฟฟำ

3 ต่อสวิตช์เข้ำไปในวงจรไฟฟำในข้อ 2 เพื่อ
 ควบคุมวงจร และสังเกตผลกำรทดลอง 
 พร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่ค้นพบจำกกิจกรรม

¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙŒ 1 การµ‹อÇง¨รä¿¿‡าอย‹างง‹าย 

อุปกรณ์

บันทึกกิจกรรม

 หลอดไฟขนาด 2.5 V 1 หลอด
 ฐานหลอดไฟ 1 อัน
 หลอด LED 1 หลอด
 ถานไฟฉายขนาด AA 1 กอน
 รางถานขนาด AA แบบ 1 กอน 1 ราง
 สายไฟแบบมีที่หนบี 2 ปลาย 2 เสน
 สวิตช   1 อัน
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