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บทปฏบัิติการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM บูรณาการกบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 

วตัถุประสงค์ เพื่อใหผู้เ้ขำ้ร่วมกำรฝึกอบรมออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบ STEM บูรณำกำรกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค าช้ีแจง โปรดร่วมกนัออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้แลว้เขียนลงในตำรำงพิมพเ์ขียว 2 ฉบบั ต่อไปน้ี 
 

ฉบับที ่1 พมิพ์เขียวการจัดการเรียนรู้ 
 

หัวข้อ.........................................................................................................................................................................ช้ัน.........................เวลา................................................... 
 

Main concept ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ การประเมนิผล 
ระบุ Concept of learning 
ครอบคลุมกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  
วทิยำศำสตร์ เทคโนโลย ี  
กระบวนกำรทำงวศิวกรรม 
หรือกลุ่มสำระอ่ืนๆ (ถำ้มี) 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์โดยเขียน 

แยกออกเป็นขอ้ๆ  
เพ่ือใหง่้ำยต่อกำรก ำหนด 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
และกำรประเมินผล 

ท่ีชดัเจน 
 

ระบุส่ิงท่ีตกตะกอนติดตวั
ผูเ้รียนไปเม่ือเสร็จส้ิน 
กำรจดักำรเรียนรู้ 

คลอบคลุม Concept of  
learning ของกลุ่มสำระ 
ผสมผสำรสมรรถนะ  
และคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์โดยเขียน 
เป็นควำมเรียง 

ในลกัษณะบูรณำกำร 
 
 
 
 
 

ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้และท ำได ้
ตำมขั้นตอนของกำรจดั 

กำรเรียนรู้ โดยเขียนเป็นขอ้ๆ 
เรียงล ำดบัใหต้รงกบักำรเขียน 

Main concept แลว้ต่อดว้ย 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
เก่ียวกบัสมรรถนะ และ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ระบุกิจกรรมท่ีผูเ้รียนลงมือปฏิบติั 
เสนอแนะใหใ้ชก้ระบวนกำร 

ทำงวศิวกรรมเป็นกระบวนเรียนรู้ 
เพ่ือใหกิ้จกรรมกำรเรียนรู้ 

กระชบัและตอบสนองจุดประสงค ์
กำรเรียนรู้ทุกขอ้ 

ระบุส่ือ และ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

ท่ีผูเ้รียนสำมำรถเขำ้ถึง 
องคค์วำมรู้ไดง่้ำย 

และรวดเร็ว หำกระบุ
แหล่งกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
ตอ้งระบุใหช้ดัเจนวำ่ 

เวป็ไซตอ์ะไร 

ระบุวธีิกำรประเมินผล 
ใหส้อดคลอ้งกบั 

จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ 
ท่ีก ำหนดไวทุ้กขอ้ 
ไม่ควรเขียนกวำ้งๆ  
เพรำะจะส่งผลให ้

กำรประเมินไม่ชดัเจน 
 

* เม่ือท าพมิพ์เขียวการจัดการเรียนรู้นีแ้ล้ว น าไปเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป 



LCCL ศูนยผ์ูน้ ำนวตักรรมหลกัสูตรและกำรเรียนรู้                                                                                                                                                                                                  รศ.ดร.มำรุต พฒัผล: 2562 

ตัวอย่าง พมิพ์เขียวการจัดการเรียนรู้ 
 

Project ข้อความจะไปถึงเธอหรือไม่   ชั้น ป.3 เวลำ 4 ช่ัวโมง (จดักำรเรียนรู้วนัศุกร์ 13.00 – 15.00 น. เป็นเวลำ 2 สัปดำห์) 
 

Main concept ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ การประเมนิผล 
1. รูปหลำยเหล่ียม 
2. ผลของแรงท่ีมีต่อ 
    กำรเคล่ือนท่ีของวตัถ ุ
3. กำรใชเ้ทคโนโลย ี
    สำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
4. กำรออกแบบเชิงวศิวกรรม 
5. กำรเขียนบรรยำย 
6. กำรคิดวเิครำะห์ 
7. ใฝ่เรียนรู้ 
 
 
 
 

ผูเ้รียนสำมำรถจ ำแนก 
รูปหลำยเหล่ียม อธิบำย
ผลของแรงท่ีมีต่อกำร
เคล่ือนท่ีของวตัถุ  
ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรส่ือสำรเพื่อกำร 
แสวงหำควำมรู้ สำมำรถ
ใชก้ระบวนกำร 
ออกแบบเชิงวศิวกรรม 
เขียนบรรยำยง่ำยๆ  
มีกระบวนกำร 
คิดวเิครำะห์  
และใฝ่เรียนรู้ 
 

1. จ ำแนกรูปหลำยเหล่ียมได ้
2. อธิบำยผลของแรงท่ีมีต่อ 
    กำรเคล่ือนท่ีของวตัถุได ้
3. ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    และกำรส่ือสำรในกำร 
    แสวงหำควำมรู้ได ้
4. ใชก้ระบวนกำรทำง 
    วศิวกรรมในกำรท ำงำนได ้
5. เขียนบรรยำยตำม 
    วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรได ้
6. คิดวเิครำะห์สถำนกำรณ์ 
    ง่ำยๆ ได ้
7. ใฝ่เรียนรู้ 

ใชก้ารออกแบบเชิงวศิวกรรม 
เป็นขั้นตอนกำรจดักำรเรียนรู้  
(เขียนกิจกรรมกำรเรียนรู้ในเชิง 
Concept แลว้น ำไปเขียนขยำยรำยละเอียด
ในแผนกำรจดักำรเรียนรู้) 
1. ระบุปัญหา 
      - ผูเ้รียนร่วมกนัระบุปัญหำจำก 
สถำนกำรณ์ “ขอ้ควำมจะไปถึงเธอ
หรือไม่” ท่ีผูส้อนก ำหนดให ้
 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคดิ 
    ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหา 
     - ผูเ้รียนร่วมกนัใชเ้ทคโนโลย ี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำร แสวงหำ 
ควำมรู้ท่ีใชใ้นกำรแกปั้ญหำตำม 
สถำนกำรณ์ “ขอ้ควำมจะไปถึงเธอ
หรือไม่” 
  
3. ออกแบบวธีิการแก้ปัญหา 
     - ผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบวธีิกำร 
แกปั้ญหำตำมสถำนกำรณ์ “ขอ้ควำม 
จะไปถึงเธอหรือไม่” 

1. หนงัสือเรียนคณิตศำสตร์  
    เร่ือง รูปหลำยเหล่ียม 
2. หนงัสือเรียนวทิยำศำสตร์    
    เร่ือง แรง 
3. หนงัสือเรียนภำษำไทย 
    เร่ือง กำรเขียนบรรยำย 
4. https://www.youtube.com/ 
    watch?v=beaExiROF28 

1. ทดสอบกำรจ ำแนก 
    รูปหลำยเหล่ียมของผูเ้รียน 
2. สอบถำมผลของแรงท่ีมีต่อ 
    กำรเคล่ือนท่ีของวตัถ ุ
3. สงัเกตพฤติกรรมกำรใช ้
    เทคโนโลยสีำรสนเทศ 
    และกำรส่ือสำรในกำร 
    แสวงหำควำมรู้ 
4. สงัเกตพฤติกรรมกำรใช ้ 
    กระบวนกำรออกแบบเชิง 
    วศิวกรรมในกำรท ำงำน 
5. ตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย 
    ตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร 
6. สงัเกตกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ 
    สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ของผูเ้รียน 
7. สงัเกตพฤติกรรมกำรใฝ่เรียนรู้ 
    ของผูเ้รียน 
 
* สร้างเคร่ืองมือประเมนิทีม่คุีณภาพ 
   ให้ครบถ้วน  
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Main concept ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ การประเมนิผล 

4. วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 
     - ผูเ้รียนร่วมกนัวำงแผนกำรแกปั้ญหำ
และด ำเนินกำรแกปั้ญหำ 
ตำมสถำนกำรณ์ “ขอ้ควำมจะไปถึงเธอ
หรือไม่” 
 
5. ทดสอบ ประเมนิ ปรับปรุง 
     - ผูเ้รียนร่วมกนัทดลองร่อนจรวด
กระดำษ ประเมิน และปรับปรุง ให้
เป็นไปตำมตำมสถำนกำรณ์ “ขอ้ควำมจะ
ไปถึงเธอหรือไม่” 
 
6. น าเสนอผลงาน 
     - ผูเ้รียนร่วมกนัน ำเสนอผลงำน 
ของกลุ่ม พร้อมทั้งอธิบำยกระบวนกำร
ท ำงำนของกลุ่มต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 
* การบริหารเวลาในการจดัการเรียนรู้  
4 ช่ัวโมง สามารถจดัสรรเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนตามศักยภาพผู้เรียน 
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ฉบับที ่2 พมิพ์เขียวการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมนิ 
ระบุจุดประสงคก์ำรเรียนรู้ใหต้รงกบั 

ท่ีระบุไวใ้นพิมพเ์ขียนฉบบัท่ี 1  
ระบุวธีิกำรวดัใหต้อบสนอง 
จุดประสงคก์ำรเรียนรู้ทุกขอ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุเคร่ืองมือวดัท่ีใชใ้นกำรวดั 
ใหต้รงกบัวธีิกำรวดั 

ระบุแหล่งขอ้มูลท่ีใช ้
ในกำรวดัใหส้อดคลอ้งกบั 
วธีิกำรวดัและเคร่ืองมือวดั 

ระบุเกณฑก์ำรประเมิน 
เพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจ 
สอนซ่อมเสริมใหก้บั 
ผูเ้รียนดว้ยวธีิกำร 

ท่ีเหมำะสม 

* เม่ือท าพมิพ์เขียวการวดัและประเมินผลการเรียนรู้นีแ้ล้ว ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือวดัทีม่ีคุณภาพต่อไป   
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ตัวอย่าง พมิพ์เขียวการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือวดั แหล่งข้อมูล เกณฑ์การประเมนิ 
1. จ ำแนกรูปหลำยเหล่ียมได ้
 

1. ทดสอบกำรจ ำแนกรูปหลำยเหล่ียม 
    ของผูเ้รียน 
 
 

แบบทดสอบกำรจ ำแนกรูปหลำยเหล่ียม ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

2. อธิบำยผลของแรงท่ีมีต่อกำรเคล่ือนท่ี 
    ของวตัถุได ้

2. สอบถำมผลของแรงท่ีมีต่อกำรเคล่ือนท่ี 
    ของวตัถุ 

ขอ้ค ำถำมในชั้นเรียนเก่ียวกบั 
ผลของแรงท่ีมีต่อกำรเคล่ือนท่ีของวตัถ ุ

ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

3. ใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
    ในกำรแสวงหำควำมรู้ได ้

3. สงัเกตพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลย ี
    สำรสนเทศและกำรส่ือสำรในกำร 
    แสวงหำควำมรู้ 

แบบพฤติกรรมกำรใชเ้ทคโนโลย ี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรในกำร 
แสวงหำควำมรู้ 

ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70  
ของคะแนนเตม็ 

4. ใชก้ระบวนกำรทำงวศิวกรรมในกำร 
    ท ำงำนได ้

4. สงัเกตพฤติกรรมกำรใช ้กระบวนกำร 
    ออกแบบเชิงวศิวกรรมในกำรท ำงำน 

แบบสงัเกตพฤติกรรมกำรใช ้กระบวนกำร
ออกแบบเชิงวศิวกรรมในกำรท ำงำน 

ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70  
ของคะแนนเตม็ 

5. เขียนบรรยำยตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรได ้ 5. ตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย 
    ตำมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำร 
 

แบบตรวจสอบกำรเขียนบรรยำย ช้ินงำน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 70  
ของคะแนนเตม็ 

6. คิดวเิครำะห์สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ได ้ 6. สงัเกตกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ 
    สถำนกำรณ์ง่ำยๆ ของผูเ้รียน 
 

แบบสงัเกตกระบวนกำรคิดวเิครำะห์ ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 60  
ของคะแนนเตม็ 

7. ใฝ่เรียนรู้ 7. สงัเกตพฤติกรรมกำรใฝ่เรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ผูเ้รียน ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 80  
ของคะแนนเตม็ 

 

* ผู้สอนควรประเมินผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กบัการปฏิบัติกจิกรรมของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง 
** ผู้สอนด าเนินการซ่อมเสริมให้กบัผู้เรียนทีม่ีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความเหมาะสม จนผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
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ข้อความจะไปถึงเธอหรือไม่ 
 

เด็กชายหูหนวกคนหนึ่งเล่นซนจนมุดเข้าไปตดิในห้องเล็กๆ  
ที่มีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย และไม่มีใครสามารถมุดเข้าไปช่วยออกมาได ้

มีวิธีการเดียวที่สามารถช่วยเด็กคนน้ีได้ คือ  
การส่งข้อความให้เด็กอ่านวิธีการมุดตัวออกมาด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเราจะส่งข้อความให้เด็กคนนี้โดยร่อนจรวดกระดาษเข้าไป 
ท่านจะออกแบบจรวดอย่างไร ใหส้ามารถร่อนไปถงึเด็กคนนี ้

 
 

ระยะทาง 
3 เมตร 



2 

การท างานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
 
ชื่อกลุ่ม................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนบันทึกผลการด าเนินการในแต่ละข้ันตอนลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 

ขั้นตอน ผลการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
1. ระบุปัญหา  

 
 
 

2. รวบรวมข้อมูล 
    และแนวคิด 
    ที่เกี่ยวข้องกับ 
    ปัญหา 

 
 
 
 

3. ออกแบบวิธีการ 
   แก้ปัญหา 

 
 
 
 

4. วางแผน 
    และด าเนินการ 
    แก้ปัญหา 

 
 
 
 

5. ทดสอบ ประเมิน 
    ปรับปรุง 

 
 
 
 

6. น าเสนอผลงาน  
   และแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้ 

 
 
 
 

 
* การบันทึกนี้ควรให้ผู้เรียนบันทึกไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 
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บันทึกการเรยีนรูเ้ชิงลึก (Deep learning)  
 
ชื่อกลุ่ม................................................................................................................................................. 
 
ค าชี้แจง ให้ผู้เรียนบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรมลงในแบบฟอร์มต่อไปนี้ 
 

ความรู้ที่ได้รับ แก่นของความรู้ การน าความรู้มาใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
* การบันทึกนี้ มุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง โดยไม่เน้นการตัดสินผู้เรียน 
   และควรให้ผู้เรียนบันทึกทันทีท่ีผู้เรียนได้รับความรู้ต่างๆ ระหว่างปฏิบัติกิจกรรม 


