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คํานํา

 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานหลักในการยกระดับ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีของประเทศ มีบทบาทในการริเริ่มและสงเสริม               

ใหมีการศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู รวมถึงวิธีการสอนการประเมินผลการเรียนรู   

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สะเต็มศึกษา เปนนวัตกรรมการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่บูรณาการวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตรเขาดวยกัน ใหผูเรียนนําความรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ผานประสบการณ       

ในการทํา กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) หรือ กิจกรรมการเรียนรู

แบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-Based Learning) 

 สสวท. มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะสงเสรมิการจัดการเรยีนรูตามแนวทางสะเต็มศกึษาใหเกดิขึน้ในทกุระดบัชัน้ 

เพื่อใหเยาวชนไทยไดพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห การแกปญหา ความคิดสรางสรรค รวมทั้ง          

เห็นความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสรางแรงบันดาลใจในการเรียนรู             

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการเรียนรู ดังกลาว สสวท. จึงไดจัดต้ัง เครือขายสะเต็มศึกษาประเทศไทย 

เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนและสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ 

โดยมี ศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ ที่ สสวท. เปนศูนยกลางในการบริหารจัดการและประสานงานกับ                    

ศนูยการศึกษาสะเตม็ศึกษาภาคจาํนวน 13 ศนูย ซึง่อยูใน 12 จงัหวดัทัว่ป ระเทศ พรอมทัง้ดาํเนนิการพฒันา

ครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหมคีวามรูความเขาใจและสามารถจดักจิกรรมการเรยีนรูตามแนวสะเตม็ศกึษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 เอกสารการจดักจิกรรมการเรยีนรูสะเตม็ศกึษาฉบบันีจ้ดัทาํขึน้ เพือ่ใชประกอบการประชมุปฏบิตักิาร

ครูผูสอนในโรงเรียนเครือขายสะเต็มศึกษา 91 โรงเรียน ชุดที่ 1 เพื่อใหกับครูผูสอนใชเปนแนวทางในการ           

จดักิจกรรมการเรยีนรูสะเตม็ศกึษาในโรงเรยีน สสวท.หวงัเปนอยางยิง่วา เอกสารฉบับนีจ้ะเปนประโยชนตอคร ู        

ผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี และผูสนใจใฝรูดานสะเต็มศึกษา และสามารถพัฒนากิจกรรม

การเรียนรูตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพิ่มขึ้นและมีความสอดคลองกับบริบทและอาชีพของทองถิ่นตอไป

 สสวท. ขอขอบคุณคณะทํางานและหนวยงาน ที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาเอกสารฉบับนี้จนสําเร็จ

ลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ❖

 (นางพรพรรณ  ไวทยางกูร)

 ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 กระทรวงศึกษาธิการ
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กิจกรรมสะเต็ม ชวงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)  14
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สะเต็มศึกษา 
Science Technology Engineering 

and Mathematics Education (STEM Education)

กิจกรรมสะเต็ม ชวงชั�นที่ 1 
(ป.1 – ป.3)

กิจกรรมสะเต็ม ชวงชั�นที่ 3 
(ม.1 – ม.3)

กิจกรรมสะเต็ม ชวงชั�นที่ 2 
(ป.4 – ป.6)

กิจกรรมสะเต็ม ชวงชั�นที่ 4 
(ม.4 – ม.6)
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