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กิจกรรมสะเต็มศึกษา ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1    ชื่อหน่วย ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ      เร่ือง เลี้ยงขนฟูให้ดูดี 

 

แนวทางส าหรับนักเรียน 
 1. ในการท ากิจกรรมสะเต็มศึกษา นักเรียนต้องศึกษาหัวข้อก าหนดการท ากิจกรรมสะเตม็ศึกษาจากใบกิจกรรมที่ครูแจกให้
เกิดความเข้าใจท่ีชัดเจนภายในกลุม่ 
 2. ในระหว่างการท ากิจกรรมต้องมีการประเมินผลการท างานของกลุ่มเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้มีคณุภาพ 
 3. ต้องใช้เทคนิคการระดมสมองของสมาชิกภายในกลุม่ การใช้เหตผุลในการแก้ปัญหาหรือโต้แย้งเมื่อมคีวามคิดเห็นต่าง 
 4. ฝึกทักษะการตั้งค าถามเพื่อหาข้อสรุปหรือค าตอบ 
 5. ปรึกษาครูผูส้อนเมื่อเกดิปัญหา 
 6. วางแผนการท ากิจกรรมสะเตม็ศึกษาให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนด โดยค านึงถึงความปลอดภยัและคุณภาพของผลงาน 

ค าชี้แจง 
 1. ให้นักเรียนจัดกลุ่มละ 5 คน และตั้งช่ือกลุ่ม 
 2. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท ากิจกรรมสะเตม็ศึกษาจากใบกิจกรรมที่ก าหนดให้ 
 3. การท ากิจกรรมต้องอภิปรายเพือ่แสดงความคดิเห็น โต้แย้งจากประจักษ์พยานท่ีพบตลอดจนท ากิจกรรมเพื่อใหไ้ดผ้ลงาน 
   ที่มีคุณภาพและต้องมีความคิดสร้างสรรค์ โดยค าถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม 
 5. เตรียมความพร้อมที่จะน าเสนอผลงาน 

 

 

หัวข้อที่ก าหนด 
1.  เลี้ยงขนฟูให้ดูดี   
 หลักการ   
  ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ได้แก่ ปริซึม  ทรงกระบอก  พีระมิด ทรงกรวย และทรงกลม  บางชนิดมีความสัมพันธ์
กัน เช่น ปริมาตรของพีระมิดเป็นหนึ่งสามของปริมาตรปริซึมที่มีฐานเท่ากัน  ปริมาตรของทรงกรวยเป็นหนึ่งในสามของปริมาตร
ทรงกระบอกท่ีมีฐานเท่ากัน โดยสูตรการหาพื้นท่ีของแต่ละรูปทรงหาได้ดังนี้ 

   ปริมาตรปริซึม  = พื้นที่ฐาน × ความสูง 

  ปริมาตรทรงกระบอก = π𝑟2ℎ   

    ปริมาตรพีระมิด = 
1

3
× พื้นที่ฐาน × ความสูง  

    ปริมาตรกรวย = 
1

3
π𝑟2ℎ 

   ปริมาตรทรงกลม = 
4

3
π𝑟3 

 
 
 
 



และมีรูปคลี่ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม 
 
 ให้นักเรียนออกแบบภาชนะเผื่อใส่อาหารหนูใหเ้หมาะสมและพอดสี าหรับหนึ่งวัน  โดยมีข้อแม้ว่า วันที่ 1, 2 และ 3 นั้นจะกิน
อาหารเท่ากันไม่ได้ แต่สามารถใกล้เคียงกันได้ และ วันที่ 1 จะต้องกินมากท่ีสุด วันที่ 2 จะกินน้อยที่สุด โดยมีอุปกรณ์ในการ
ออกแบบภาชนะคือ กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด a4 อย่างละ 3แผ่น แบ่งเป็น 3 สี เพื่อแยกตามวัน ปืนกาว กาวลาเทก 
โดยการออกแบบต้องอาศัยพ้ืนฐานของรูปทรงเรขาคณติ และจ านวนของแผ่นกระดาษและฟิวเจอร์บอร์ดอย่างจ ากัด 
 
 
 



 
 
  

 
  
 

ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................................................................... 
สมาชิก 1………………………………………………………………………………………………………….. 
 2………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  ระบุปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ  
 ปัญหา  
   แม่ได้ซื้อหนุแฮมสเตอร์มา 1 ตัว แต่มีจ าเป็นต้องไปธุระต่างจังหวัด 3 วัน จึงได้มอบหมายให้ K ดแูลเลีย้งเจ้าหนุ
แฮมสเตอร์ แต่ปัญหาอยู่ที่ ในช่วงเวลา 8.00 – 15.00 นั้น K ต้องเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้อาหารเผื่อไว้ตลอดวัน ท า
ให้ต้อง K ต้องออกแบบภาชนะเผือ่ใส่อาหารหนูให้เหมาะสมและพอดีส าหรับหนึ่งวัน  โดยมีข้อแม้ว่า วันท่ี 1, 2 และ 3 นั้นจะกิน
อาหารเท่ากันไม่ได้ แต่สามารถใกล้เคียงกันได้ และ วันที่ 1 จะต้องกินมากท่ีสุด วันที่ 2 จะกินน้อยที่สุด โดยมีอุปกรณ์ในการ
ออกแบบภาชนะคือ กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด a4 อย่างละ 3แผ่น แบ่งเป็น 3 ส ีเพื่อแยกตามวัน ปืนกาว กาวลาเทก 

 

2.  การศึกษาค้นคว้าเอกสาร (การรวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้องกับปัญหานั้น) 
      2.1 วิทยาศาสตร ์

  - ค านวณปริมาณที่เหมาะสมส าหรับการกินอาหารของหนูแฮมเตอรใ์นหนึ่งมื้อได ้
2.2 คณิตศาสตร ์
  - ออกแบบรูปทรงท่ีเหมาะสมเพื่อให้พอดีกับปริมาณของอาหารในแต่ละวันได้ 
  - มีความสามารถในการแก้ปญัหา การใช้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   

เพื่อค านวนความกกว้าง ยาว สูง รปูคลี่ของแต่ละรูปทรงได้อย่างเหมาะสม 
2.3 วิศวกรรมศาสตร ์
  - ออกแบบรูปได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้อุปกรณ์ที่สามารถท าให้ภาชนะใส่อาหารนั้นแข็งแรง ไมเ่สยีหาย

ระหว่างวัน 
2.4 เทคโนโลยี 
  ใช้สื่อ อินเทอร์สืบค้นรูปแบบการผสมผสานรูปทรงต่างๆในการท าเปน็ภาชนะเพื่อให้หนูกินอาหารไดส้ะดวก 

 
 
 
 
 
 

ใบเฉลยกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา   
เรื่อง  เลี้ยงขนฟูให้ดูดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 



2.5 ผังความคิด (บูรณาการ STEM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ค านึงถึงปัญหา)  
 3.1 วัสดุอุปกรณ์ (เลือกวัสดุอุปกรณ์) 

  1) กระดาษแข็ง/กระดาษร้อยปอนด์ ขนาด a4 3 แผ่น สีแตกต่างกัน 
  2) ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด a4 3 แผ่น 
  3) กาวลาเท็ก 1 กระปุก 
  4) ปืนกาวร้อน 
  5) แท่งกาวร้อน  
  6) กระดาษกาวแบบผ้า 
  7) ไม้บรรทัด 
  8) กรรไกร / คตัเตอร ์
  9) ทรายบรรจุขวด และแก้วพลาสติดเปล่า เพื่อตวงทรายแทนอาหารหนู 

 3.2 วิธีท ากิจกรรม / รูปแบบ 
 1) ให้นักเรียนออกแบบภาชนะส าหรับใส่อาหาร โดยมีเง่ือนไขว่า สามชิ้นจะต้องมีปรมิาตรใกล้เคยีงกันแต่ต้อง

ไม่เท่ากัน โดยเลือกใช้วัศดุ อุปกรณ์ตามความเหมาะสม  
  2) ใช้แก้วตวงทรายเพื่อเทใช้ภาชนะที่สร้างขึ้น จากน้ันทดสอบความแข็งแรงว่าไม่รั่วไมเ่สียหาย ด้วยการยกขึ้น

ลง 
  3) แต่ละกลุม่เลือกภาชนะท่ีตนเองคิดว่ามีปริมาตรมากที่สดุ จากนั้นน าใส่ทรายให้เต็มแล้ว น าทรายไปใส่ขวด

พลาสติกขนาดเดียวเพื่อเปรียบเทยีบว่า ภาชนะของกลุ่มใดสามารถบรรจุอาหารได้มากทีสุ่ด กลุม่นั้นเป็นผู้ชนะ 
  4) ร่วมกันอภิปรายว่ามีหลักการสร้างภาชนะอย่างไรให้แข็งแรงและบรรจุอาหารได้มากทีสุ่ด 

 

ปัญหา / 
นวตักรรม 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยี 

- ออกแบบรูปทรงที่เหมาะสม 
- การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   

เพื่อค านวนความกกว้าง ยาว สูง รูปคลี่ของแต่ละรูปทรงได้อย่างเหมาะสม 
-  

ค านวณปริมาณที่เหมาะสม
ส าหรับการกินอาหารของหนู

แฮมเตอร์ในหนึ่งมื้อได้ 

ใช้ส่ือ อินเทอร์สืบค้น
รูปแบบการผสมผสาน
รูปทรงต่างๆในการท า
เป็นภาชนะเพื่อใหห้นู
กินอาหารได้สะดวก 

ออกแบบรูปได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้อปุกรณ์ที่สามารถท าให้
ภาชนะใส่อาหารนั้นแข็งแรง ไม่เสียหายระหว่างวัน 



4. การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ให้บันทึกปัญหาที่พบ การระดมสมองเพื่อ)  
 4.1 ประชุมระดมสมองสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อวางแผนท างานและแบ่งหน้าท่ี 
 4.2 การออกแบบภาชนะใส่อาหาร 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
4.3 ผลการด าเนินกิจกรรม  

ได้ภาชนะส าหรับใส่อาหารจ านวน 3 อัน โดยมีพื้นฐานจากรูปทรงเรขาคณิต 
5. ผลการด าเนินกิจกรรม (ให้นักเรียนออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง) 

ผู้เรยีนสามารถออกแบบภาชนะเพือ่ใส่อาหารให้หนไูด้ และทดลองวา่ภาชนะนั้นแข็งแรงหรือไม่  รวมไปถึงความจุของ
ภาชนะท่ีสามารถบรรจุได้มากท่ีสดุ ด้วยอุปกรณ์ที่จ ากัด 

 
 
 
6. ประเมินผลการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา (สรุปผลการจัดท าภาชนะและข้อเสนอแนะ/ข้อควรแก้ไข) 
 ผู้เรยีนสามารถออกแบบ และสรา้งภาชนะส าหรับใส่อาหารหนูได้โดยใช้พื้นฐานจากรูปทรงเรขาคณิต โดยค านวณ
ปริมาตรของภาชนะให้เพียงพอต่อการใส่อาหารส าหรับหนูกินได้ตลอดวัน  โดยใช้อุปกรณ์ที่ก าหนดให้ได้อย่างเหมาะสม  
  อาจมีข้อเสนอแนะในการใช้วัศดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงข้ึน  รวมไปถึงเพิม่เติมภาชนะอื่นๆเช่น ภาชนะใส่น้ า  
ท าเป็นระบบน้ าหยด เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 
เรื่อง ........................................................................................................................ 

 
ช่ือกลุ่ม................................................................................................................................................................................... 

สมาชิก 1………………………………………………………………………………………………………….. 
 2………………………………………………………………………………………………………….. 

3………………………………………………………………………………………………………….. 
4………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.  ระบุปัญหาที่ต้องการหาค าตอบ / ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 
  สถานการณ์  
   แม่ได้ซื้อหนุแฮมสเตอร์มา 1 ตัว แต่มีจ าเป็นต้องไปธุระต่างจังหวัด 3 วัน จึงได้มอบหมายให้ K ดแูลเลีย้งเจ้าหนุ
แฮมสเตอร์ แต่ปัญหาอยู่ที่ ในช่วงเวลา 8.00 – 15.00 นั้น K ต้องเรียนหนังสือท่ีโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องให้อาหารเผื่อไว้ตลอดวัน ท า
ให้ต้อง K ต้องออกแบบภาชนะเผือ่ใส่อาหารหนูให้เหมาะสมและพอดีส าหรับหนึ่งวัน  โดยมีข้อแม้ว่า วันที่ 1, 2 และ 3 นั้นจะกิน
อาหารเท่ากันไม่ได้ แต่สามารถใกล้เคียงกันได้ และ วันที่ 1 จะต้องกินมากท่ีสุด วันที่ 2 จะกินน้อยที่สุด โดยมีอุปกรณ์ในการ
ออกแบบภาชนะคือ กระดาษแข็ง ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด a4 อย่างละ 3แผ่น แบ่งเป็น 3 สี เพื่อแยกตามวัน ปืนกาว กาวลาเทก  
  ปัญหา  
 ........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 

2.  การศึกษาค้นคว้า (การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น เขียนเฉพาะหลักการส าคญั) 
      2.1 วิทยาศาสตร ์

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
2.2 คณิตศาสตร ์
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2.3 วิศวกรรมศาสตร ์
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
2.4 เทคโนโลยี 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 



 
2.5 ผังความคิด (บูรณาการ STEM) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (ค านึงถึงปัญหา)  
 3.1 วัสดุอุปกรณ์ (เลือกวัสดุอุปกรณ์) 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 3.2 วิธีท ากิจกรรม / รูปแบบ 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
4. การวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (ให้บันทึกปัญหาที่พบ)  
 4.1 ประชุมระดมสมองสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อวางแผนท างานและแบ่งหน้าท่ี 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 4.2 การออกแบบภาชนะใส่อาหาร  

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 
 4.2 ด าเนินงานตามขัน้ตอนการแกป้ัญหา 

........................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................ 

ปัญหา / 
นวตักรรม 

วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

เทคโนโลยี 



 4.3 ผลการด าเนินกิจกรรม  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 

5. การทดสอบประเมินผลการแก้ไขชิ้นงาน (การสรุปองค์ความรู/้ประเมินผล ภาพประกอบ) 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตัวอย่างภาชนะที่ออกแบบได้คร่าวๆ 

6. ประเมินผลการน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา (สรุปผลการจัดท าภาชนะและข้อเสนอแนะ/ข้อควรแก้ไข)  
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 


