
ประสบการณ์จากห้องเรยีนวิศว-์วิทย์  

โครงการ วมว. ดรุณสกิขาลัย  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



Industrialization and Internet of 

Thing 



http://uk.businessinsider.com/robots-will-steal-your-job-citi-ai-increase-

unemployment-inequality-2016-2 







Toward Thailand 4.0 



โครงสร้างประชากรไทย 
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Thailand An Agricultural Country? 

 





Changes in Education Landscape  











From “Content-based” to 

“Outcome-based” Education 



From “Hiring by Degree” to 

“Hiring by Skills” 



Skills set to successfully 

thrive in digital age: 



Science  

 Curiosity & Exploration 

 Experiments 

 Scientific thinking process 

 Basic knowledge in “Natural Science” 



Mathematics 

 Logical Thinking 

 Abstract Thinking 

 Quantitative  Qualitative Conversion 

 Basic Arithmetic & Statistics 

 Numeracy 



Engineering 

 Systematic Thinking: Ability to break 

down system into subsystem in order to 

analyze and understand each of them 

and their interactions.  

 Quantitative Thinking 



Technology  

 Application of science and mathematic 

knowledge to solve real world problems. 

 Science contents in Social context. 



Science Classroom in University 

affiliated School (SCiUS) 

Program, MOST 



Science Classroom in University affiliated School 

(SCiUS) Program 

• Approved in 2007 

• Highschool (Grade 10-12) 

• Financial Support from MOST 

• Facilities and staffs supported by Univ. 

• Started with 4 univ-school pairs, CMU, 

SUT, KMUTTT, and PSU 



Img: http://www.jwtravel.co.th/ 
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"Lecturing is that mysterious process by means of 

which the contents of the slides of the professor 

are transferred through the lens of the smart 

phone of the student without passing through the 

mind of either." 

Edwin Emery Slosson/ Harry Lloyd Miller  

modified for Digital age 



Any curriculum, 

but traditional. 



Goal of education for the youth is to provide 

the necessary knowledge which required for 

them to develop into adults, providing that 

these knowledges need to be learned at this 

period of time.  

 

Understanding by Design 



http://www.fasttrackteaching.com/burns/Unit_8_1920s/U8_Radio_Pics.html 

http://www.nbss.ie/sites/default/files/screen_shot_2013-04-09_at_18.00.21.png 

Subjects and Timetable 

Silos and Assembly 

Line of Learning Topics 



SMARTS Integrations 

Science, Math, ARts, Technology, Society 

d 



Science and Technology 

Contents  

in  

Human   Context  

Telling a story. 



จุดแข็งของมจธ. 



TQF/KMUTT-QF 

DSS 



http://teen.mthai.com/education/30566.html 
http://www.komchadluek.net/news/detail/214695 

ปี 2558 

ปี 2555 

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1332746067 



History is 

the greatest 

teacher. 



Telling 

Story 



From  Big Bang 



Evolution of Life 



Birth of Human 



Greek and Roman 



China 



India 



Renaissance  



Industrial  

Revolution 



World War I 



World War II 



Cold War 



Global Warming 



Implementing: Transforming 

concepts to learning plans and 

activities 



~Our Goal~ 

 

Nurture young 

generation of change 

agents 



Survival in the era that 

knowledge has expiration 

date. 



✓Critical and Creativity thinking 

✓Communication and Collaboration 

✓ self Control 

✓global Civic 

❖and contents. 

5C +1c 



Why? 
 

versus 

 

Why not? 



Change agents for next decades 

A hands-on (operacy) research engineer (numeracy+ 
creativity) and global civic (responsibility+literacy) 



Our Belief 

School is the place where students learn to  

FAIL, successfully. 

 

Science & technology must serve society. 



Our Concept 

Learning Science and Technology in Human 

Context  

Science & Technology focused 

Liberal Arts 



Our Resources/Support 

Hands-on Engineering School 

Facilities and staff from KMUTT 

Financial Support from MOST 



No ‘traditional’ subjects. 

Integration at topic level 

Comply to OBEC common core 

standard (2008) 

Curriculum 



Implementation 
Lecture based, problem based, project 
based learning 

Inter-subject Project 

Hands on experiments, excursion 

Discussion, debate, ... 

Essay, report, ... 

Newsletter 



Sequence/Pre-requisite  



From Big Bang to Middle Age 



From  

Renaissance 

to 

Industrial 

 Revolution 



World War I & II 

Cold War, Terrorist War,  

and Global Warming 



Subjects 



Course 



Topic Mapping and Grouping



Time Table 



Timeline 

 ชีววิทยาของพืชโดยรวม การตอบสนองของพืช Field-trip Field-trip Field-trip 

หิน แร่ จุดก าเนิดของพืช พืชและประโยชนข์องพืช สุนทรียภาพในชีวิต 

ตารางธาต ุ สาหร่ายเซลลเ์ดียว พืชท่ีให้พลงังาน ความงามในสงัคม
เกษตร 

ถ่ินฐานท่ีตั้ง ดิน วิวฒันาการ ระบบสืบพนัธ์ุของพืช พืชท่ีเป็นยา วิถีชีวิต ชุมชนเกษตร  
สภาพภูมิศาสตร์ หิน แร่ ธาต ุ โครงสร้างหนา้ท่ีของพืชดอก เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม ลกัษณะทางกายภาพสงัคมชนบท 

ประเพณีต่าง ๆ ในไทยและ ประเทศเพื่อนบา้น แม่น ้า การสงัเคราะห์ดว้ยแสง 

ดินและทรัพยากรใน
ดิน 

CERAMICS บทบาท หนา้ท่ีของคน
ในสงัคม 

Newsletter 2 December  

บทท่ี 1  การตั้งถ่ินฐานในเอเชีย                                                  Newsletter 1 October - November  บทท่ี 2 จากแรงเป็นรวงเหลืองงามจนขาว 

Essay 1 Geographical Influences and Human settlement Essay 2 Trip Report   

OPEN HOUSE CERAMIC 

อินเดีย 
ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ภาวะแห้งแลง้ น ้าป่า น ้าท่วม การจดัการทรัพยากร เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 

ลุ่มแม่น ้าสินธุ รูปแบบวฒันธรรม ฤดูกาลและดวงดาว เวลา 
จนัทรคติ 

ชลประทาน ดิน น ้า การคา้ขา้ว 

ค าภีร์อุปนิษทั วฒันธรรมอินเดีย โครงสร้างสงัคมเกษตรกรรม การจดัการแรงงาน 

ระบบวรรณะ ลกัษณะครอบครัวเด่ียว ครอบครัว
ขยาย 

จีน เช่ือมโยงวฒันธรรม ยาแผนปัจจุบนั 

ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ความสมัพนัธ์ในครอบครัว ตรีโกณมิติ การเคล่ือนท่ีเชิงมุม 

แนวคิดในการ
ด ารงชีวิต 

เงา ฤดู วงกลม มุมในวงกลม 

ขงจ้ือ ระบบสงัคม กงัหนั ทดเฟือง ก าหนดการเชิงเส้น 

เม่งจ้ือ แรงและงาน 

เล่าจ้ือ เต๋า แรงดนัน ้า คาน 

ปริมาตร ความ
หนาแน่น 

Field-trip : ทุง่นา ปจัจยั 4 
บา้นเรือ่น อาหาร 

เครือ่งนุ่งห่ม ยาสมุนไพร + 
เครือ่งประดบั + เครือ่งมอืท า

กนิ 
ความเชือ่ ความคดิเรือ่ง เทพเจ้า 

นรก สววรค ์สภาพสังคมยุคเริม่แรก 
เทคโนโลยทีีรู่้จกั ศิลปะกบัสังคม Time Line 



ภาคการศกึษาที ่4/2 ขา้ว 





ปลูกข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• ดิน  
• การงอกของพืช 
• แรง การเคลื่อนท่ี 



ปลูกข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• การออกแบบการทดลอง  
• การวดั บนัทกึ และวิเคราะห์ผล 
• การเขียนรายงานและการน าเสนอ 



ชลประทาน 
สาระการเรียนรู้: 
• แรง พลงังาน 
• ของไหล แรงดนัน า้ 
• การบริหารจดัการน า้ 
• Linear Programming 



เกี่ยวข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• การสืบพนัธุ์ของพืช 
• วฒันธรรมและความเช่ือพืน้บ้าน 



ขนข้าว(สร้างเรอื) 
สาระการเรียนรู้: 
• กระแสน า้/กระแสลม  
• การออกแบบวิศวกรรม 
• งานโลหะ 
• แรง (การแตกแรง) 
• เวกเตอร์ 
• ดาราศาสตร์ 



สีข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• องค์ประกอบของเมลด็พืช 
• เศรษฐศาสตร์ 
• สหกรณ์ 



ต าข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• การออกแบบทางวิศวกรรม  
• การเขียนแบบ  
• งานฝีมือ/งานช่าง 
• กลศาสตร์ของไหล 



หุงข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• ปฏิกิริยาเคมี 
• การถ่ายเทความร้อน 



กินข้าว 
สาระการเรียนรู้: 
• การออกแบบการทดลอง  
• การวดั บนัทกึ และวิเคราะห์ผล 
• การเขียนรายงานและการน าเสนอ 



Let hundred of flowers bloom, and 

then let them cross-pollinated.  


