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การส ารวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 

แนวทางการส ารวจ

การส ารวจจากเอกสาร การส ารวจจากการลงพ้ืนท่ี

สภาพแวดล้อม

สังเกต

บุคคล

สัมภาษณ์

บันทึกและรวบรวม

ค้นหาและระบุรายการเอกสาร

คัดเลือกข้อมูล เรียบเรียง จดัหมวดหมู่ การจดัระบบฐานข้อมูล

อ่าน ศึกษา
• หนังสือ 
• นิตยสาร
• แผ่นพับ
• เวบ็ไซต์

• สถานท่ี อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง 
• ส่ิงของ 
• ป้าย 
• ฯลฯ

(อักษร ภาพ เสียง) 

คนท่ีมีความรู้
ประสบการณ์ตรง
ในเร่ืองน้ัน 
(KEY PERSON)



STEM Education เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้และบูรณาการความรู้จาก 

ศาสตร์ทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีทกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วยพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

จากการบูรณาการความรู้กบัวิชาอื่น ๆ 

การจัดการเรียนการสอนสะเต็มครูต้องคิดว่าจะน าศาสตร์ทั้ง 4 มาบูรณาการการสอนข้อด้วยกัน

อย่างไร รวมทั้งบูรณาการเข้ากบัวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น สังคม จริยธรรม และศิลปะ เพื่อเด็กจะได้มีพื้นฐานความรู้

สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ แก้ปัญหาเป็น สนุกในการเรียน และต่อยอดสู่การเรียนรู้ในอนาคตของเด็ก 

(วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยธุยา, 2559, หน้า 13)

แนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM education) 



แนวคิดสะเต็มศกึษา (STEM education) 

(วศณีิส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา, 2559, หน้า 14)

คณิตศาสตร์

หมายถึง หลักการใน

การใช้สูตรและวิธีการ

ต่าง ๆ ในการค านวณ 

เพื่อแก้ปัญหา หา

ผลลัพธ์และหาข้อมูล

จริงเกี่ยวกับจ านวน 

ตัวเลข พื้นผิว 

เรขาคณิต โครงสร้าง

วิทยาศาสตร์ 

หมายถึง ความรู้และกฎ

ความเป็นจริงที่อยู่ใน

ธรรมชาติรอบตัว ทั้งที่

เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและ

สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ คน สัตว์ 

พืช สิ่งของ เป็นกระบวนการ

เรียนรู้ที่ใช้การสืบค้น 

ทดลอง พิสูจน์ และเรียนรู้

เพื่อหาความจริงที่เกิดขึ้นใน

โลก

เทคโนโลยี 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ

และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ให้ดีขึ้นด้วยการใช้ความรู้ 

ความคิด และเทคนิคต่าง ๆ หรืออาจ

เป็นการพัฒนาและน าสิ่งต่าง ๆ มาใช้

ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ในการ

ท างานและในชีวิตประจ าวัน เช่น การ

หาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การพิมพ์

บนคอมพิวเตอร์  แทนการเขียน ท า

ให้บันทึกข้อความได้รวดเร็วเป็น

ระเบียบขึ้นและสามารถเก็บข้อมูลได้

วิศวกรรมศาสตร์

หมายถึง การออกแบบ 

แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ ๆ ด้วยหลักการทาง

คณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา 

สร้างสรรค์ และอ านวยความ

สะดวกให้กับมนุษย์ซึ่ง

วิศวกรรมศาสตร์มักควบคู่ไป

กับเทคโนโลยีที่เป็น

ผลพวงจากวิศวกรรมศาสตร์



แนวคิดสะเต็มศกึษา (STEM education) 

National Academy and Engineering and National Research Council of National Academy (2009, p. 17)

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

หมายถึง การศึกษารูปแบบและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ 

จ านวน และรูปร่าง 

คณิตศาสตร์แตกแขนงออกไป 

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย เรขาคณิต 

พีชคณิต การค านวณ ซ่ึงใช้ใน

วิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์

หมายถึง การศึกษาธรรมชาติ

ของโลก รวมทั้งกฎธรรมชาติ ที่

เชื่อมโยงกับฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 

และการดูหรือการน าไปใช้ใน

ความจริง ความคิดรวบยอด 

หรือระเบียบแบบแผนที่

เชื่อมโยงกับกฎต่าง ๆ 

วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่มีการ

สะสมเพื่อขึ้น และมี

กระบวนการสืบค้นทาง

วิทยาศาสตร์ที่ท าให้เกิดความรู้

ใหม่ ๆ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ที่ท าให้เกิดความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์

หมายถึง การประกอบของระบบ

ทั้งหมดของมนุษย์ องค์กร ความรู้ 

กระบวนการและเครื่องมือที่สร้าง

และจัดการเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมา

เช่นเดียวกับสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เทคโนโลยี

สร้างจากความพึงพอใจแลความ

ต้องการของมนุษย์ เทคโนโลยี

ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจาก

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

รวมทั้งเครื่องมือของทั้งสองสิ่งนี้ก็

คือเทคโนโลยี

หมายถึง ทั้งส่วนประกอบของความรู้
ที่เกี่ยวกับการออกแบบและการ
สร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างข้ึน และเป็น
กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการนี้
ออกแบบภายใต้ข้อจ ากัดซึ่งข้อจ ากัด
หนึ่งของวิศวกรรมศาสตร์ก็คือ กฎ
ธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์ ข้อจ ากัด
อ่ืน ๆ ก็คือ เวลา เงิน วัสดุ อุปกรณ์ที่
มีอยู่ สรีรศาสตร์ ข้อบังคับของ
สิ่งแวดล้อม ความสามารถของ
เครื่องจักรและการซ่อมแซม ค าจ ากัด
ความของวิศวกรรมศาสตร์ หมายถึง 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เช่นเดียวกับเครื่องมือทางเทคโนโลยี 



แนวคิดสะเต็มศกึษา (STEM education) 

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 5)

คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

เป็นการเรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ
รอบตัวผ่านกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ ทั้งการคิด
วิเคราะห ์คิดแกป้ัญหา โดยสืบ
เสาะหาความรูม้าอธิบาย
กฎเกณฑ์หรือปรากฏการณต์่าง 
ๆ ตามธรรมชาติที่ใช้หลักและ
วิธกีารทางวทิยาศาสตร์ ได้แก่ 
การสังเกตและตั้งปัญหา การ
ตั้งสมมติฐาน การศกึษาค้นคว้า
รวบรวมข้อมูล การทดลอง และ
การสรุปผล

เป็นการน าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์มาใชใ้ห้เกดิประโยชน์
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม 
เพ่ือสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การด ารงชีวติหรือการแก้ปัญหา 
ไมไ่ด้มคีวามหมายเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น  หากแต่ยังหมายถึง
สิ่งประดิษฐ์ตามยุคสมัย เชน่ 
ยานพาหนะ เคร่ืองไฟฟ้า เคร่ือง
เขียนของของใชท้ั่ว ๆ ไป

เป็นกระบวนการที่น าองค์ความรูต้่าง ๆ 

มาใชอ้อกแบบ สรา้งแบบ และวางแผนเพ่ือ

แกป้ัญหา ซึ่งกระบวนการท างานด้าน

วิศวกรรมศาสตร์นี้สามารถน ามาบูรณาการ

กับหลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

คณิตศาสตร์ได้ เพ่ือการสรา้งสรรค์อีก

มากมาย

เป็นการเรียนรู้เร่ืองการ

ค านวณ จ านวน ตัวเลข 

รูปแบบ รูปทรง ปริมาตร 

รวมไปถงึแบบรูปและ

ความสัมพันธ์ เป็นทักษะที่

สามารถน ามาประยุกต์ใชก้ับ

ทุกสาขาวชิาเพราะมีความ

แมน่ย าและพิสูจน์ได ้อกีทั้ง

เรายังพบคณิตศาสตร์ใน

ชวีิตประจ าวันทุกที่ทุกเวลา



ตัวอย่างที่ 1 ประดิษฐ์ว่าวจากวัสดุเหลือใช้

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง แรงของลม 

T เรื่อง การเลอืกใชว้ัสดุและเครือ่งมอื  

E เรื่อง การออกแบบสรา้งวา่ว

M เรื่อง การวัดความยาว น้้าหนัก 

หลักฐานการเรยีนรู ้คือ ว่าวและการอธบิายถงึความสมัพนัธข์องแรงลม

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 2 สร้างผลงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติ

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง สีสันและความชื้นของวสัดจุากธรรมชาต ิ

T เรื่อง การท้าสี อุปกรณ์อบและดงึความชื้น  

E เรื่อง การออกแบบเครื่องมืออบหรือดึงความชืน้

M เรื่อง ชั่ง ตวง วัด จับเวลา 

หลักฐานการเรยีนรู ้คือ ผลงานและการท้าสีและอบแห้งวัสดุจากธรรมชาติ

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 3 สร้างการสร้างหอคอยบล็อกไม้

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง สสาร น้้าหนัก แรง คาน

T เรื่อง คอมพิวเตอร ์การถา่ยภาพ

E เรื่อง การออกแบบสรา้งบา้น

M เรื่อง การวัดมุมและระยะตั้งฉาก

หลักฐานการเรียนรู ้คือ หอคอยบลอ็กไม้

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 4 การสร้างสะพานให้สัตว์ข้ามห้วย

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง สิ่งมีชีวิต มวล น้้าหนัก คาน

T เรื่อง คมนาคม คอมพิวเตอร์  

E เรื่อง การออกแบบสรา้งสะพาน

M เรื่อง จ้านวน การวดั การชัง่

หลักฐานการเรียนรู ้คือ สะพานแบบต่าง ๆ 

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 5 การเปลี่ยนสีดอกไม้

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง พืช ออสโมซิส การสังเกต

T เรื่อง คอมพิวเตอร ์การถา่ยภาพ

E เรื่อง การออกแบบการทดลอง

M เรื่อง การตวง เวลา ทรงกระบอก

หลักฐานการเรยีนรู ้คือ 1. การเปลีย่นสีดอกไม้ 1 ดอกให้เปน็สีอื่น 1 สี

2. การเปลี่ยนสีดอกไม้ให้ 1 ดอกให้เปน็สีอื่น 2 สี

3. การเปลี่ยนสีผัก 1 ใบให้เปน็สอีื่น 2 สี

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 6 สร้างโมเดลบ้านแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง การดา้เนินชีวติของมนุษย์

T เรื่อง ที่อยู่อาศยั คอมพิวเตอร์

E เรื่อง การออกแบบบา้น ท้าโมเดล

M เรื่อง ขนาด ทรง มุม ระยะตั้งฉาก

หลักฐานการเรยีนรู ้คือ แบบบา้นแนวเศรษฐกจิพอเพียง

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ตัวอย่างที่ 7 ปลูกมะเขือเทศกลับหัว

เนื้อหาของการบูรณาการ ประกอบด้วย

S เรื่อง การเจรญิเติบโตและการขยายพันธุ์พืช แรงโน้มถ่วง

T เรื่อง การเกษตร การใชเ้ครือ่งมือ

E เรื่อง การออกแบบการแกป้ญัหาการปลูกพืชในที่จ้ากดั ภาชนะ

M เรื่อง การชั่ง ตวง วัด รูปทรง เวลา

หลักฐานการเรียนรู ้คือ 1. วิธีการปลกูพืชหัวกลบัและภาชนะที่ใช้

2. วิธีการแกป้ญัหาการปลกูพืชในสถานที่ที่มพีื้นดนิจ้ากดั

ดอกเตอร์ซันไซน์. (2560, หน้า 12-13)



ชื่อกิจกรรม

S เรื่อง

T เรื่อง

E เรื่อง

M เรื่อง

หลักฐานการเรยีนรู้ 

ตารางกรอบแนวคิดสะเต็มศกึษา



หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

เงื่อนไขความรู้

พอประมาณ

มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย์สุจริต ขยนัอดทน สติปัญญา แบ่งปัน)

ทิศนา แขมมณี. (2559). 
ถอดรหัสหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
สอนกระบวนการคิด 
(พิมพ์ครั้งที่ 3). 
กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
หน้า 7-9

แผนภาพการประยกุต์หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กิจกรรม..............



ความพอเพยีง  จะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน

ความพอประมาณ

หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคอยู่ใน

ระดับที่พอประมาณ

ความมเีหตผุล

หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท าน้ัน ๆ  อย่างรอบคอบ

การมีภมูิคุ้มกันในตัวที่ดี

หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงความเป็นไปได้

ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้

เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน ความเพียรใช้สติปัญญาใน              

การด าเนินชีวิต



จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง เบญจรงค์ 5 สี เร่ือง
ย่อย ขั้นตอนการท าเบญจรงค์ มีหลักการการบูรณาการ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางหรือ
แผนภาพต่อไปนี้ 



จากหน่วยการเรยีนรูท่ี้ 3 เรือ่ง มนัเทศลงครวั เรือ่งย่อยวิธีการท าขา้วเกรยีบมนัเทศ มีปรชัญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้



จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศิลปะไทยทรงด า เรื่องย่อย การเย็บลวดลายของเสื้อผ้า มีหลักการ
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตารางหรือแผนภาพต่อไปนี้ 





จากหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรือ่ง หอม หวาน น า้ตาลมะพรา้ว เรือ่งย่อย ขัน้ตอนการท าน า้ตาลมะพรา้วและการบรรจภุณัฑ์
น า้ตาลมะพรา้ว มีหลกัการการบรูณาการแนวคิดสะเตม็ศกึษา ดงัตารางหรอืแผนภาพตอ่ไปนี ้





จากหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วัสดุ/อุปกรณ์และขั้นตอนในการท าข้าวตัง เรื่องย่อยข้าวตังคืออะไรและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวตัง และ
วัตถุดิบและวัสด/ุอุปกรณ์ และขั้นตอนการท าข้าวตังมีหลักการการบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาหรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังตาราง
หรือแผนภาพต่อไปนี้ 


