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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นผลที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์องค์ความรู ้เพื่อตอบคาถามว่านิ ยาม
ของสะเต็มและลักษณะสาคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรี ยนเป็ นอย่างไร ซึ่ งมีจุดมุ่งหมายที่เน้นการกาหนด
กรอบในการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้วยการทา
ความเข้า ใจกับ นิ ย ามและแนวปฏิ บัติ ที่บูร ณาการสาขาวิ ช าทั้งสี่ ข องสะเต็มศึ กษาที่ ประกอบด้วยวิ ทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและประสบการณ์วิชาการรับใช้สงั คมของ
ผูเ้ ขียนพบว่า ลักษณะสาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึ กษา ประกอบด้วยลักษณะสาคัญ 6 ด้าน คือ
(1) การบูรณาการศาสตร์ ท้ งั 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการรู ้เรื่ องสะเต็ม (2) การอ้างอิงตามกรอบแนวคิ ดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ (3) การเรี ยนรู ้โดยใช้บริ บท
เป็ นฐาน (4) การเน้นการเรี ยนรู ้ ในศตวรรษที่ 21 (5) กิ จกรรมเน้นการออกแบบและแก้ปัญหา และ (6) การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริ งเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยนิ ยามและแนวปฏิบตั ิรวมทั้งลักษณะสาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวสะเต็มศึ กษาจะช่ วยให้ครู สามารถออกแบบและจัดการเรี ย นรู ้ สะเต็มศึ กษาในชั้นเรี ย นของตนเองได้
นอกจากนี้ ยงั สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวิชาชี พครู เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ได้ออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็ม
ศึ กษาด้วยตนเองเพื่ อจัดการเรี ยนรู ้ ในบริ บทเฉพาะของแต่ ละห้องเรี ย นในบริ บทสถานศึ กษาที่ มีค วามแตกต่ า ง
หลากหลาย
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ลักษณะสาคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา

Abstract
This article is the results of literature review and knowledge synthesis to answer essential questions
about the definition of STEM, and the key characteristics of STEM education activity. Clear understanding of
STEM definition and practices in term of the integration of science, technology, engineering and mathematics will
lead to an effective way promote STEM education. Based on both literature review and experiences in providing
academic services of the author, it has been found that key characteristics of STEM Education learning activity
consist of 6 features: (1) the integration of science, technology, engineering, and mathematics that addresses STEM
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literacy; (2) designing learning activities based on learning progression framework; (3) providing context-based
learning; (4) emphasizing 21st century learning; (5) organizing activities focusing on designing and problem
solving; and (6) employing authentic and formative assessment. The definition and practices of STEM education,
including its key features of the learning activities will enable teachers to design and implement STEM education
in their classroom. Furthermore, they can be applied in teacher professional development as they help teachers
develop capacity in designing and developing STEM activity for their own specific classroom contexts.
Keywords: Learning activity, Key features of STEM education learning activity, STEM education

บทนา
สะเต็มศึ กษา (STEM Education) เป็ นกรอบแนวคิ ด การจัด การศึ กษาที่ เ น้นการบูร ณาการศาสตร์ หรื อ
สาขาวิชาทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดยปั จจุบนั เป็ นรู ปแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่เป็ นที่ รู้จกั มากที่ สุดรู ปแบบหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะด้านการศึ กษา
(คณะกรรมาธิ การการสื่ อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2558; สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึกษา, 2559) โดยถูกกาหนดให้เป็ นเป้ าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั (กระทรวงศึกษาธิ การ,
2559) ทั้งนี้ เพราะการเร่ งรั ดพัฒนาองค์ค วามรู ้ กรอบแนวคิ ดและนวัต กรรมเกี่ ย วกับวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิ ตศาสตร์ หรื อที่ บญ
ั ญัติศพั ท์ว่าสะเต็ม (สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี,
2556) ได้ถูกผลักดันให้เป็ นแผนปฏิบตั ิการในระดับชาติ ดังจะเห็นได้จากการนาเสนอรายงานข้อเสนอเชิงนโยบาย
สะเต็มศึ กษา นโยบายเชิ งรุ กเพื่อพัฒนาเยาวชนและกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ ของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศต่อประธานสภา
นิติบญั ญัติแห่งชาติ (คณะกรรมาธิ การการสื่ อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2558) และ
การประกาศนโยบายโดยรัฐบาล ทั้งนี้ ความคาดหวังคือ การมุ่งสร้างกาลังคน(ด้านสะเต็ม)เพื่อผลักดันประเทศออก
จากกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) (Jitsuchon, 2012; Pasuk & Pornthep, 2012) เพื่อยกระดับประเทศ
เข้าสู่ ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม (Maesincee, 2016) ผ่านการพัฒนากลุ่มทักษะขั้น
สู งที่ จาเป็ นต่อการใช้ชีวิตของพลเมืองในปั จจุบนั และอนาคต เช่ น ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Learning, 2015) การเตรี ยมพร้อมสมรรถนะสาคัญเพื่อตัดสิ นใจและแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนทั้งในปั จจุบนั และ
อนาคต
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสะเต็มและสะเต็มศึกษามีความเป็ นสากล เป็ นประเด็นที่หลายประเทศให้ความ
สนใจ โดยมีการกาหนดเป้ าหมายด้านการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้และทักษะในสาขา
สะเต็ม ยกตัวอย่างเช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี (Fan and Ritz, 2014; สานักงานเลขาธิ การสภา
การศึ กษา, 2559) ตัวอย่างของประเทศที่ มีความเคลื่อนไหวด้านสะเต็มและสะเต็มศึ กษาอย่างชัดเจนคื อประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา โดยกาหนดให้ส ะเต็ มเป็ นแกนของมาตรฐานการศึ กษาที่ ประกาศในระดับ ประเทศ ด้วยการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึ กษา Next Generation Science Standards (NGSS) (NGSS Lead States, 2013; Moore et
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al., 2015) ทั้งนี้ นโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กาต้องการให้แต่ละมลรัฐนาไปปฏิบตั ิ มีการกาหนดกรอบการ
ดาเนิ นงานครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ การกาหนดนิ ยามที่ ครอบคลุ มคาว่า สะเต็ม การกาหนดอาชี พในสาขาที่
เกี่ ยวข้องกับ สะเต็ม การทาวิจยั และพัฒนาจนถึงการป้ อนกาลังคนด้านสะเต็มเข้าสู่ ภาควิชาชี พ (Feder, Heller &
Zeisler, 2011)
จากความสาคัญของสะเต็มศึกษาและความจาเป็ นในการพัฒนาผูเ้ รี ยน หลายหน่วยงานได้ริเริ่ มโครงการ
เพื่อสร้างกิจกรรมและการดาเนิ นงานตามนโยบายสะเต็มศึกษาเพื่อให้ครู สามารถนาไปจัดการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ความเข้าใจด้านเนื้อหา ทักษะและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ได้ ทั้งนี้ มีการสร้ างกิ จกรรมสะเต็ม (สะเต็มศึ กษา
ประเทศไทย, 2558ก) หรื อต้นแบบแนวทางการเรี ยนรู ้และจากนั้นก็ทาการอบรมขยายผลเพื่อให้ครู นาไปใช้ โดย
กรอบแนวคิดของการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยงาน มีจุดเน้นที่แตกต่างกัน สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเน้นกิ จกรรมที่ มีการบูรณาการสาขาวิชาทั้ง 4 ในระดับที่ แตกต่างกันออกไป ได้แก่ ระดับภายใน
สาขาวิชา (Disciplinary) ต่างพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) (สหสาขาวิชา) (Interdisciplinary) และข้ามสาขาวิชา
(Transdisciplinary) (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, 2558ข) โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้เน้นกระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหาขั้นสู งผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงงานฐานวิจยั (Research-based Learning) (สุ ธีระ ประเสริ ฐสรรพ์,
2559) ในขณะที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ (สวทน.)
ได้เน้นการใช้ประเด็นของเทคโนโลยีเพื่ ออนาคตกระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนใจและเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู ้ จาก
สถานการณ์จริ งไปสู่ การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ เช่น รถไฟฟ้ าความเร็ วสู ง (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นานโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแห่ ง ชาติ , 2557) กระทรวงพลัง งานร่ ว มกับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ออกแบบกิจกรรมสะเต็มที่เน้นพลังงาน (โครงการการส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนวิชาพลังงานในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560) เป็ นต้น
นอกจากนี้ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ งเป็ นองค์กรหลักที่ดาเนิ นการ
พัฒนาด้านสะเต็มศึ กษา โดย ศาสตราจารย์เกี ยรติ คุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นาเสนอแนวคิดการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเป็ นวิสัยทัศน์
ของ สสวท. (Chulawattanatorn, 2012) ผ่า นเอกสารกรอบความคิ ด “การศึ กษาด้า นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละคณิ ตศาสตร์ หรื อสะเต็ ม ศึ ก ษา ( Science, Technology Engineering and Mathematics
Education: STEM Education)” ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการกาหนดวิสยั ทัศน์เชิ งนโยบายของสะเต็มศึกษาใน
ประเทศไทย เนื้ อหาเอกสารว่าด้วยการนาเสนอและแนะนาให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบาย
สะเต็มศึ กษา ดังนี้ (1) ส่ งเสริ มความร่ วมมื อของหน่ วยงานระดับชาติ และนานาชาติ ในการให้ความสาคัญและ
กาหนดเป้ าหมายเกี่ยวกับสะเต็มร่ วมกัน (2) ก่อตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา (3) ยกย่องเชิดชูบุคลากรด้านสะเต็มและสะเต็ม
ศึกษา (4) กระตุน้ ให้นกั การศึกษาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักในความสาคัญของสะเต็มศึกษา (5) รวบรวมและ
น าเสนอสื่ อ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ สะเต็ ม เพื่ อ ให้นัก เรี ย นและประชาชนทั่ว ไปสามารถเข้า มาใช้ไ ด้ เช่ น
การตั้งแหล่ งเรี ย นรู ้ ออนไลน์ และ (6) สร้ า งหอเกี ย รติ ย ศสะเต็ม (STEM Hall of Fame) เพื่ อเชิ ด ชู บุค ลากรใน
สายอาชี พสะเต็มเพื่ อสร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเรี ยนในการเติ บโตไปประกอบอาชี พสาขาสะเต็มในอนาคต
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ซึ่ งในปัจจุบนั ได้มีหน่วยงานทั้งสถาบันอุดมศึกษา มูลนิธิ รวมถึงภาคเอกชนให้ความสนใจในการร่ วมพัฒนาการจัด
การศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2559)

นิยามของสะเต็ม
กรอบแนวคิ ด และนวัต กรรมเกี่ ย วกับ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม และคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ ที่
บัญญัติศพั ท์ว่าสะเต็ม (Science, Technology, Engineering, and Mathematics , STEM) (สถาบันส่ งเสริ มการสอน
วิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี , 2556) ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด ในการเร่ งรั ด พัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ด้า น
เศรษฐกิจที่ส่งผลรวมถึงชีวิตและสิ่ งแวดล้อมของสังคมและประเทศ โดยเป็ นที่ยอมรับและตระหนักในความสาคัญ
อย่างกว้างขวาง องค์ความรู ้และกรอบแนวคิดสะเต็มจึง นับว่าเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ จากการศึกษาและงานวิจยั พบว่า ประเทศใดที่ประชากรมีระดับพื้นฐานความรู ้สะเต็มอยูใ่ นระดับสูง
จะส่ งผลให้ประเทศนั้นมีความได้เปรี ยบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นประเทศต่าง ๆ ได้เริ่ มส่ งเสริ มให้มีการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนสะเต็ม เป็ นประเด็นสาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษที่ 21
ค าว่า “สะเต็ม ” เป็ นค าทับศัพ ท์ที่มาจากอัก ษรภาษาอัง กฤษ “STEM” ซึ่ งเป็ นชื่ อย่อของศาสตร์ ห รื อ
สาขาวิชาการทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ โดย Oxford Dictionary ได้ให้
ความหมายว่า STEM เป็ นค าย่อ เชิ งวิ ช าการที่ มุ่งเน้นการเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ค วามเชื่ อ มโยงระหว่า งสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ (Oxford Dictionary, n.d.) เมื่อพิจารณาความหมายของ
แต่ละศาสตร์จะมีคาอธิ บายและลักษณะดังนี้
1) S ย่อมาจากคาว่า Science หรื อ วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นวิชาหลักของหลักสู ตรการศึกษาในหลายๆ ประเทศ
โดยเฉพาะระดับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ ยงั หมายรวมถึงการศึ กษาเกี่ ยวกับธรรมชาติ ของ
โลกทั้งที่ เกิ ดจากมนุ ษย์แ ละเกิ ดขึ้ นเป็ นปรากฏการณ์ ตามธรรมชาติ การได้มาซึ่ งความรู ้ ทางวิทยาศาสตร์ อาศัย
กระบวนการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) เป็ นกระบวนการที่นกั วิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาความ
เป็ นไปของธรรมชาติ สิ่ ง ที่ อ ยู่ร อบตัว เรา เนื้ อ หาสาระทางวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยทั่ว ไปแบ่ ง เป็ น 3 กลุ่ ม ใหญ่ คื อ
วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
ในห้องเรี ยน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับการสื บเสาะหาความรู ้ของนักวิทยาศาสตร์ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ในห้องเรี ยน ควรให้สอดคล้องกับ 5 ลักษณะสาคัญในการสื บเสาะหาความรู ้ ได้แก่ (1) ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
ประเด็นค าถามทางวิทยาศาสตร์ (2) ผูเ้ รี ย นให้ค วามส าคัญ กับข้อมูลหลักฐาน (3) ผูเ้ รี ย นสร้ า งค าอธิ บายเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ตามข้อมูล (4) ผูเ้ รี ยนเชื่ อมโยงคาอธิ บายของตนกับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ หรื อคาอธิ บายอื่น ๆ และ
(5) ผูเ้ รี ยนสื่ อสารและให้เหตุผล ผูส้ อนสามารถจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทในการลงมือปฏิบตั ิมากหรื อน้อยได้
ตามระดับการสื บเสาะหาความรู ้ เพื่อให้เหมาะสมกับศักยภาพ และพัฒนาการทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน (Olson &
Loucks-Horsley, 2000)
2) T ย่อมาจาก Technology หรื อ เทคโนโลยี หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่ มนุ ษย์สร้างขึ้ นจากพื้นฐานความ
เป็ นธรรมชาติของสิ่ งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่ งมักจะทาให้มนุษย์มีความสะดวกสบายหรื อ
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ปลอดภัยมากขึ้น เทคโนโลยีเป็ นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ แก้ปัญหา ปรับปรุ ง พัฒนาสิ่ งต่าง ๆ หรื อกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้อ งการของคนเรา โดยเทคโนโลยี มีนยั 3 ประการคือ (1) เทคโนโลยีในฐานะศาสตร์
แขนงหนึ่ งที่ เป็ นความรู ้และแนวปฏิ บตั ิ เพื่อการออกแบบ และนาเทคโนโลยีไปใช้ (2) เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
เนื้ อหาวิชาเฉพาะ และ (3) เทคโนโลยีดา้ นการจัดการเรี ยนการสอน โดยไม่ว่าจะมองจากนัยใด เทคโนโลยีที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมัก จะต้อ งผ่ า นกระบวนการออกแบบทางเทคโนโลยี ที่ เ รี ยกว่ า Technological design หรื อ
Technological design process ซึ่ งคล้ายกับกระบวนการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์
ปั จจุ บ ันการเรี ย นการสอนระดับ การศึ กษาขั้นพื้ นฐานจะเน้นไปที่ การพัฒ นาความรู ้ เ รื่ องเทคโนโลยี
(Technological literacy) ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถในการใช้ จัดการ ประเมินและเข้าใจเทคโนโลยี
ปรัชญาหนึ่ งของเทคโนโลยีศึกษา คือ การสอนให้นกั เรี ยนเกิ ดการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาถือเป็ นทักษะสาคัญใน
การดารงชีวิต และนักเรี ยนจะได้ใช้ทกั ษะนี้ มากในชี วิตประจาวัน ทักษะการแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การหาทางออกของปั ญหาที่ตอ้ งใช้ความคิดสร้างสรรค์ การมีเหตุผล และประสบการณ์ในอดีตของการเข้าถึงข้อมูล
โดยวิธีการแก้ปัญหาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักพื้นฐาน คือ ความรู ้ในประเด็นนั้น การพิจารณาถึงปั จจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และ การหาทางแก้ไขปั ญหา สาหรับกระบวนการแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีศึกษา เช่น การวิจยั
และพัฒนา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการสื บเสาะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การ
ประดิษฐ์และนวัตกรรม
3) E ย่อมาจากคาว่า Engineering หรื อ วิศวกรรมศาสตร์ เป็ นการประยุกต์ความรู ้ ทักษะ กระบวนการและ
ความเชี่ ยวชาญในเชิ งวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิ จ สังคมและการนาความรู ้ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง วิศวกรรมศาสตร์ ใน
สะเต็มจึ งหมายถึ งศาสตร์ ดา้ นกระบวนการ มากกว่าจะเป็ นศาสตร์ อย่างวิ ทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ (สุ ธีร ะ
ประเสริ ฐสรรพ์, 2559) โดยเน้น การออกแบบ การวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การใช้องค์ความรู ้ต่างๆ มาสร้างสรรค์
ออกแบบผลงานภายใต้ขอ้ จากัดหรื อเงื่อนไขที่กาหนด ซึ่ งเป็ นกระบวนการออกแบบหรื อสร้างบางสิ่ งขึ้นมาโดยใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ ป็ นแนวคิ ด ที่ พ ัฒ นาและประยุ ก ต์ ม าจากการรวมกัน ของศาสตร์ ที่ ส าคัญ ๆ เช่ น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ เพื่อนามาสู่ การออกแบบ การแก้ปัญหา การสร้าง การจาลอง จนพัฒนา
เป็ นเครื่ องมือ วิธีคิด ระบบ รวมทั้งสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตึก สะพาน เขื่อน เป็ นต้น ในการศึกษาระดับ
ขั้นพื้นฐาน วิศวกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็ นการเตรี ยมเยาวชนเพื่อการเป็ นวิศวกรหรื อการคิดอย่างนักวิศวกรในอนาคต
ซึ่ งเน้นกระบวนแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์ วิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็ นวิชาหลักที่ปรากฏในหลักสู ตร
ระดับการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย แต่จะเน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม (Engineering
design process) ซึ่ งมีความสาคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใช้วิธีการได้อย่างหลากหลายใน
การพัฒนานวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ ทั้งในการทางานและชี วิตประจาวัน เป้ าหมายของการเรี ย นรู ้
วิศวกรรมศาสตร์ ในสะเต็มศึกษาคือ การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการออกแบบหรื อแก้ปัญหา และเรี ยนรู ้ว่าจะออกแบบหรื อ
แก้ปัญหาอย่างไร กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์แสดง ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ที่มา: Teach Engineering. (2016). Engineering Design Process. Retrieved from
https://www.teachengineering.org/k12engineering/designprocess.
4) M ย่อมาจาก คาว่า Mathematics หรื อ คณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง ภาษาของจานวน รู ปร่ าง และปริ มาณ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาสาคัญอย่างยิ่งวิชาหนึ่ ง ที่ มีบทบาทสาคัญต่ อการพัฒนาความคิ ดของมนุ ษย์ ทาให้มนุ ษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม การ
เรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ มี 3 เรื่ องหลัก คื อ 1) กระบวนการคิ ด เชิ ง คณิ ตศาสตร์ (mathematical thinking) ได้แ ก่ การ
เปรี ยบเที ยบ การจาแนก/จัดกลุ่ม การจัดแบบรู ป และการบอกรู ปร่ างและคุณสมบัติ 2) ภาษาคณิ ตศาสตร์ เด็กจะ
สามารถถ่ายทอดความคิดหรื อ ความเข้าใจความคิ ดรวบยอด ทางคณิ ตศาสตร์ ได้ โดยใช้ภาษาคณิ ตศาสตร์ ในการ
สื่ อสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ และ3) การส่ งเสริ มการคิดเชิงคณิ ตศาสตร์ข้ นั สูง (higher-level
mathematical thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเด็กหรื อการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
อย่างไรก็ตาม สะเต็มเป็ นมากกว่าประเด็นทางการศึ กษาเพราะในชี วิตจริ งนั้นสะเต็มมีความเกี่ยวข้องกับ
ชี วิต ของมนุ ษ ย์โ ดยเฉพาะการทางานในศาสตร์ ที่เกี่ ย วข้องกับวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจึงได้ให้นิยามของสะเต็มว่า เป็ นองค์ความรู ้
วิชาการของศาสตร์ ท้ งั 4 ที่มีความเชื่ อมโยงกันในโลกของความเป็ นจริ งที่ตอ้ งอาศัยองค์ความรู ้ต่าง ๆ มาบูรณาการ
เข้าด้วยกันในการดาเนิ นชี วิตและการทางาน (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, มปป.) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึ กษา
เพื่ อให้ผูเ้ รี ย นสามารถทาความเข้าใจแนวคิ ด ของศาสตร์ ที่มาบู ร ณาการรวมทั้งการนาความเข้า ใจเหล่ า นั้นมา
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต แก้ปัญหา ตัดสิ นใจและประกอบอาชีพไม่ใช่เรื่ องใหม่ในวงการศึกษา มีความพยายาม
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เรี ยกร้องให้สถานศึกษา หลักสูตร มาตรฐานเตรี ยมผูเ้ รี ยนให้พร้อมกับโลกในอนาคตมานานแล้ว (Woodruff, 2013)
นอกจากนี้ยงั พบว่า เมื่อกล่าวถึงสะเต็ม มักจะมีการให้น้ าหนักในประเด็นของการประกอบอาชี พ เนื่องจากคาว่าสะ
เต็มนั้นปรากฏครั้งแรกในแบบฟอร์ มสาหรับการกรอก VISA ด้านอาชี พ คือกลุ่มอาชี พสะเต็ม ดังนั้นหลายประเทศ
นอกจากจะเน้นการจัดการศึกษาด้านความรู ้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับสะเต็มแล้ว ยังเน้นความสาคัญของกาลังคนใน
ด้านสะเต็ม อีกด้วย (Baranyai et al., n.d.; Rothwell, 2013) โดยสรุ ปเมื่อกล่าวถึงสะเต็ม นิ ยามจึงครอบคลุมถึงองค์
ความรู ้ นวัตกรรม การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาที่ตอ้ งใช้องค์ความรู ้ วิธีปฏิบตั ิ วิธีการคิดของศาสตร์ท้ งั 4 มาบูรณา
การกัน รวมไปถึงการประกอบอาชี พและความสาคัญในภาคแรงงาน ซึ่ งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (Rothwell, 2013) โดยคาดว่าสะเต็มจะช่ วยทาให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle
income trap) (Jitsuchon, 2012; Pasuk & Pornthep, 2012) โดยหากจะสกัดแนวคิ ดสาคัญของการพัฒนาสะเต็ม
ศึ กษาเพื่อระบุปัจจัยหลักในการพัฒนาสะเต็มศึ กษา พบว่ามี 2 ปั จจัย คื อ (1) รู ปแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนว
สะเต็มศึกษาที่สะท้อนแนวคิดการพัฒนา “การรู ้เรื่ องสะเต็ม (STEM Literacy) ” ของผูเ้ รี ยน และ (2) การพัฒนาวิชาชี พครู
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจและศักยภาพที่จะจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่ งหัวใจของการพัฒนาทั้งกิจกรรม
การเรี ย นรู ้ แ ละการพัฒ นาวิ ชาชี พ ครู คือ การระบุ ลกั ษณะส าคัญ ของกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ตามแนวสะเต็มศึ กษา
ซึ่ งนาไปสู่ การตั้งคาถามเกี่ยวกับลักษณะสาคัญของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรี ยนว่าเป็ นอย่างไร โดยจะนาเสนอ
ในหัวข้อถัดไป

ลักษณะสาคัญของการจัดการเรียนรู้ แนวสะเต็มศึกษา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีความมุ่งหมายที่สอดคล้องกับนิ ยามของสะเต็ม โดยออกแบบ
มาเพื่ อให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้แนวคิ ดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ใช้ฐานแนวคิ ดที่
สอดคล้องและต่อยอดจากตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางวิทยาศาสตร์เป็ นหลัก (สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) และอาจจะมีการเชื่ อมโยงระหว่างมาตรฐานหรื อตัวชี้ วดั ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หรื อต่างกลุ่ม
สาระหรื อต่างวิชา ซึ่ งสอดคล้องกับระดับการบูรณาการขั้นสูงคือข้ามสาขาวิชา โดยรู ปแบบของกิจกรรมจะเน้นการ
ออกแบบกิ จกรรมตามแนวสะเต็มศึ กษา (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556; สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี, 2556) เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้นาความรู ้และทักษะไปใช้อย่างมีความหมาย จากการศึ กษาเอกสาร งานวิจยั
และประสบการณ์วิชาการรับใช้สังคมของผูเ้ ขียน จึงนาเสนอกรอบในการส่ งเสริ มการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา ซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญที่จาเป็ น (Key features) ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. มีการบูรณาการความรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
อย่า งชัด เจน ตามบริ บทเนื้ อหาและระดับความรู ้ ในแต่ ละชั้นของผูเ้ รี ย น (สะเต็มศึ กษาประเทศไทย, 2558 ก.)
โดยมุ่งเน้นการรู ้เรื่ องสะเต็ม (STEM Literacy) เป็ นเป้ าหมายหลัก (สุ ธีระ ประเสริ ฐสรรพ์, 2558; Zollman, 2012)
2. การออกแบบกิ จ กรรม อ้า งอิ ง ตามกรอบการพัฒ นาแนวคิ ด แบบ “ความก้า วหน้า ในการเรี ย นรู ้ ”
(learning progression) (ลือชา ลดาชาติ, 2555; 2559; Duschl & Bismack, 2016) ทั้งในมิติเนื้ อหาและกระบวนการ
รวมทั้ง ใช้ ห ลัก การของการจัด หลัก สู ต รแบบเกลี ย ว (spiral curriculum) โดยผู ้เ รี ยนจะเพิ่ ม พู น ความรู ้ จ าก
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ระดับพื้นฐานไปสู่ ระดับสู งตามลาดับพัฒนาการทางสติ ปัญญาของแต่ ละช่ วงวัย หรื อระดับการรู ้คิด (Cognitive
demand)
3. การเรี ยนรู ้ตอ้ งเชื่ อมโยงกับผูเ้ รี ยน บริ บทที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน และเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
โดยอาจจะยึดกรอบแนวคิดบริ บทตาม PISA OECD รวมทั้งประเด็นที่ผสู ้ อนต้องการเน้น ซึ่ งอาจจะเป็ นนโยบาย
ของสถานศึ กษา หรื อเป็ นประเด็นเร่ งด่วน เช่ น นโยบายดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ หรื อความเข้าใจ
เรื่ องพลังงานในภาพรวมของประเทศ (กระทรวงพลังงาน, 2558)
4. ผูเ้ รี ยนผ่านประสบการณ์การเรี ยนรู ้แห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Learning, 2011) ที่
เน้นการพัฒนาทักษะสาคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้เนื้อหาและทักษะของวิชาแกน
5. กิ จ กรรมเน้น การออกแบบและแก้ปั ญ หา โดยการลงมื อ ปฏิ บัติ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารรั ง สรรค์ชิ้ น งาน/
โครงการตามแนวคิดของการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Project-based Learning) ที่เน้นกระบวนการ
ออกแบบ หรื อ แนวคิ ดการจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) ที่ เน้นกระบวนการ
แก้ปัญหา
6. เน้นการวัดผลตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) และการประเมินเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน (Formative
assessment) ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ ลัก ษณะของผลที่ ไ ด้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมสะเต็ ม คื อ โครงการหรื อชิ้ น งาน
(Project/artifact) หรื อ การแก้ปัญหา
จากคาอธิ บายลัก ษณะสาคัญ 6 ประการข้างต้น สรุ ปเป็ นแผนภาพเพื่ อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาและจุดเน้นในการพัฒนาวิชาชีพครู สะเต็ม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงลักษณะสาคัญ (Key features) ของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
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โดยมีรายละเอียดของลักษณะสาคัญแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
1. การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีการบูรณาการสาขาวิชาทั้ง 4 อย่างชัดเจน (Explicit integration) ซึ่ งเป็ นประเด็น
สาคัญที่สุดของการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษาเปรี ยบเสมือนแกนหรื อกระดูกสันหลังของกิจกรรม เอกสารและ
งานวิจยั เกี่ยวกับสะเต็มศึ กษาจะให้นิยามและระบุลกั ษณะสาคัญของการบูรณาการศาสตร์ ท้ งั 4 ไว้ (Moore, 2010;
Wang et al., 2011; English, 2016) ทั้งนี้ อาจจะมีระดับของการบูรณาการที่ แตกต่างกัน รวมทั้งการเลือกศาสตร์ ที่
เป็ นจุดเน้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ (Vasquez et al., 2013) การบูรณาการอย่างชัดเจนอาจจะ
ทาได้โดยการพิจารณาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ระบุการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทั้งในส่ วนจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ดังตัวอย่าง
แผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ องการวัดพื้นที่ใบไม้ (สุ ทธิ ดา จารัส, 2559) มีการแสดงการบูรณาการอย่างชัดเจน โดยเพิ่ม
แผนผังความคิดของการบูรณาในการออกแบบกิจกรรมโดยปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนผังความคิดที่ระบุการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ที่ปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้เรื่ อง การวัดพื้นที่ใบไม้
อย่างไรก็ตาม การบูรณาการสะเต็มนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการรู ้เรื่ องสะเต็ม (Bybee, 2010) กิจกรรม
สะเต็มจึงต้องเน้นการบูรณาการที่มุ่งสู่เป้ าหมายคือการพัฒนาการรู ้เรื่ องสะเต็ม ซึ่ งหมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการทาความเข้าใจและประยุกต์แนวคิด กระบวนการ เจตคติ วิธีคิดและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ร่วมกันเพื่อสื บเสาะ อธิ บาย แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่ ไม่สามารถทาได้
โดยสาขาความรู ้แบบเดี่ยว โดยแนวคิดและกระบวนการสะเต็มจะหมายรวมถึงการให้คุณค่าและตระหนักถึงความ
เชื่ อมโยงระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ผูท้ ี่ มีการรู ้เรื่ องสะเต็มจะสามารถ
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ประยุกต์ใช้ความรู ้หรื อทาความเข้าใจบทบาทของสะเต็มที่มีต่อการพัฒนาตัวบุคคล สังคม สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการ
พัฒนาในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งการรู ้เรื่ องสะเต็มเป็ นพื้นฐานสาหรับผูเ้ รี ยนในการเรี ยน สื บเสาะหาความรู ้ รวมไป
ถึงการประกอบอาชี พในอนาคต (U.S. Deparment of Labor, 2007) ดังนั้นการรู ้เรื่ องสะเต็มจะมีความเชื่ อมโยงกับ
ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (สุ ทธิ ดา จารัส, 2560 ก)
2. ความก้ าวหน้ าในการเรียนรู้ และการจัดหลักสู ตรแบบเกลียว
การจัดหลักสู ตรแบบเกลี ยว จะมี หลักการคื อให้ผูเ้ รี ยนแต่ ละชั้นปี เรี ยนเนื้ อหาหรื อแนวคิ ดในเรื่ องเดิ ม
แต่ เพิ่ มพูนความลึ กซึ้ งในเนื้ อหาหรื อกิ จกรรมตามพัฒนาการของผูเ้ รี ย น นอกจากนี้ การออกแบบต้องคานึ ง ถึ ง
ความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ ซึ่ งจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาแนวคิดพื้นฐานที่ จาเป็ นก่อน จากนั้นจึงจะเพิ่ มเติ ม
แนวคิดที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหรื อก้าวหน้ามากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การที่ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนเรื่ องพลังงาน ต้องมีการ
ทาความเข้าใจพลังงานในบริ บทของเนื้ อหาที่หลากหลาย เพราะพลังงานถือว่ามีความสาคัญและเป็ นแนวคิดที่ขา้ ม
กลุ่มวิชา (Cross-cutting concept) ซึ่ งปรากฏอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ ต่าง ๆ ทั้งฟิ สิ กส์ เคมี ชี ววิทยา โลกศาสตร์ หรื อ
แม้กระทัง่ ดาราศาสตร์ และอวกาศ ความสามารถในการเชื่ อมโยงหรื อบูรณาการความรู ้จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทาความ
เข้าใจได้มากขึ้ น ดังเช่ น การใช้พลังงานจากชี วมวล (Biomass) ต้องใช้พ้ืนความรู ้ท้ งั เคมี ชี ววิทยาและฟิ สิ กส์เข้า
ด้วยกัน นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนรู ้ในลักษณะของสะเต็มศึกษายังต้องมีการพิจารณาลาดับความก้าวหน้าของการ
เรี ยนรู ้ท้ งั การสร้างชิ้นงานหรื อการแก้ปัญหา (Duschl & Bismack, 2016) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผอู ้ อกแบบกิจกรรมสะเต็มต้อง
คานึงถึงในการวางลาดับกิจกรรมที่จะนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของการเรี ยน ดังนั้น หากการจัดการเรี ยนรู ้เน้นให้
ผูเ้ รี ยนสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง กิจกรรมจะต้องมีลาดับไม่ใช่การสัง่ งานในครั้งเดียว แต่อาจจะต้อง
ตรวจสอบความก้าวหน้าและให้คาปรึ กษาหรื อช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเมื่อจาเป็ น การยึดกรอบความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้
จะส่ งผลต่อการออกแบบลาดับของกิ จกรรม รวมถึงการวางลาดับของระดับการรู ้คิด ซึ่ งจะช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนไปสู่
ระดับความคิดขั้นสูง อย่างค่อยเป็ นค่อยไป โดยมีกิจกรรมและครู ค่อยช่วยเหลือและอานวยการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั
3. การเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับผู้เรียน บริบทที่จาเป็ นสาหรับผู้เรียนและการเรียนรู้ อย่ างมีความหมาย
ตามนิยามของสะเต็มที่เชื่ อโยงสู่โลกชีวิตจริ งทั้งในการทางานและการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล การจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวสะเต็มศึ กษาจึ ง ต้องเชื่ อมโยงกับผูเ้ รี ยน ทั้งในประเด็นที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันของผูเ้ รี ย น
ประเด็นที่ เป็ นกระแสในสังคม ประเด็นที่ มีการโต้แย้ง นอกจากนี้ กิจกรรมต้องเป็ นการเรี ยนรู ้อย่างมีความหมาย
ผูเ้ รี ยนต้องมีความสนใจหรื อมีความผูกพันธ์ ในเนื้อหาหรื อกิจกรรมที่กาลังเรี ยน
เมื่อพิจารณาบริ บทที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ รี ยน ผูเ้ ขียนขอนาเสนอกรอบแนวคิดขององค์การเพื่อความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิ จและการพัฒ นา หรื อ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD,
2013) ซึ่ งได้กาหนดกรอบแนวคิ ดการศึกษาในระดับสากลที่ มองว่า บริ บทแบ่งออกเป็ น 3 ระดับคื อ ระดับบุคคล
ระดับท้องถิ่ น/ประเทศ และระดับโลก โดยแต่ ละระดับจะเกี่ ยวข้องกับ 5 บริ บทซึ่ งคนทุ กคนจะต้องได้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง เพราะเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต่อการดารงชี วิตหรื อเป็ นสิ่ งที่ส่งผลต่อการดารงชี วิตของบุคคลทั้งในปั จจุบนั และ
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อนาคต ได้แก่ สุ ขภาพและโรค ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม พิษภัย และความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นาเสนอรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การกาหนดบริ บทสถานการณ์และบริ บทเนื้ อหาตามกรอบของ OECD
บริบท/ระดับ

ระดับตนเอง

สุ ขภาพและโรค

- การดูแลสุขภาพ
- อุบตั ิเหตุ
- สารอาหาร

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

- การใช้ทรัพยากร
และพลังงานใน
ระดับบุคคล

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

- การกระทาที่เป็ น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
- การใช้และการ
กาจัดวัสดุ/อุปกรณ์
ต่าง ๆ
- การประเมินความ
เสี่ ยงในการเลือกใช้
ชีวติ

อันตราย

ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

- วิทยาศาสตร์ใน
ฐานะงานอดิเรก
- เทคโนโลยีใช้งาน
ส่วนบุคคล
- กิจกรรมดนตรี และ
กีฬา

ระดับท้ องถิ่น/ประเทศ

ระดับโลก

- การควบคุมโรค
- การถ่ายทอดความรู ้ทางสังคม
- การเลือกรับประทานอาหาร
- การสาธารณสุข
- การควบคุมจานวนประชากร
- คุณภาพชีวติ
- ความปลอดภัย
- การผลิตและการจัดสรรอาหาร
- การสารองพลังงาน
- การกระจายตัวของประชากร
- การกาจัดของเสี ย
- ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม

- โรคระบาด
- การแพร่ กระจายของโรค

- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
(แผ่นดินไหว อากาศเปลี่ยนแปลง
ฉับพลัน)
- การเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ (การ
ทับถม การพังทลายของดิน)
- การประเมินความเสี่ ยง
- วัสดุใหม่
- อุปกรณ์และวิธีการใช้
- การตัดแต่งพันธุกรรม
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การขนส่ง

- ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
หมดไปและใช้แล้วไม่หมดไป
- การเพิ่มขึ้นของประชากร
- ความยัง่ ยืนของชนิดพันธุ์
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ความยัง่ ยืนของระบบนิเวศ
- การควบคุมประชากร
- การสร้างและการสูญเสี ยดิน/
ชีวมวล
- การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
- ผลกระทบจากการสื่ อสารที่
ทันสมัย

- การสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ
- การสารวจอวกาศ
- การกาเนิดและโครงสร้างของ
จักรวาล

จากตารางที่ 1 จะเห็ นว่าการเลื อกสถานการณ์หรื อบริ บทที่ จะนามาออกแบบกิ จกรรมสะเต็มศึ กษานั้น
สามารถใช้กรอบแนวคิ ดของการรู ้ เรื่ องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ OECD มาเป็ นแนวทางในการออกแบบ
ยกตัวอย่างเช่ น หากผูเ้ รี ยนที่ ยงั อยู่ในระดับชั้นประถมศึ กษาอาจจะเลื อกสถานการณ์ การสร้ างชิ้ นงานหรื อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริ บทส่ วนตัว เช่น เรื่ องสุ ขภาพ หรื อหากเป็ นผูเ้ รี ยนที่ อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึ กษา อาจจะ
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เริ่ มออกแบบกิจกรรมที่ใช้บริ บทในระดับท้องถิ่นหรื อระดับโลกได้เช่น เรื่ องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก ดังนั้น ตารางที่ 1 จึงถือว่าเป็ นเครื่ องมือที่กาหนดแนวทางการเลือกบริ บทที่สอดคล้องกับชี วิตในปั จจุบนั และ
อนาคตของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
นอกจากนี้ การกาหนดบริ บทอาจจะสร้าง “แก่นเรื่ อง” (Theme) ตามความสนใจของผูเ้ รี ยนหรื อกาหนด
ตามจุ ดเน้นตามนโยบายของสถานศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึ กษาหรื อนโยบายระดับประเทศ ในขั้นนี้ ผูท้ ี่ จะกาหนด
กรอบของหัวเรื่ องหรื อแก่นเรื่ อง อาจจะเป็ นตัวผูส้ อน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อนโยบายที่กาหนดทิศทางการพัฒนา
ให้เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน หรื อ อาจจะเป็ นจุ ด เน้น ในหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน ไปตามสถานที่
โดยอาจจะใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนของผูเ้ รี ยน (สุ ดา ทองเซ่ง และคณะ, 2558) หรื อจุดเน้นของแต่ละพื้นที่ที่มีความ
เฉพาะ เช่ น มลรั ฐเมน ประเทศสหรั ฐอเมริ กากาหนดนโยบายสะเต็มศึ กษาที่ ส อดคล้องกับสิ่ งแวดล้อมของรั ฐ
(Richardson, 2011) ในส่ วนของบริ บทประเทศไทย ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างเป็ นแก่นเรื่ องที่เน้นนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทลั และพลังงานของประเทศตามแผนบูรณาการระยะยาว นิยามของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั (Digital Economy
หรื อ DE) หมายถึง เศรษฐกิ จและสังคมที่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (Information Communication
Technology: ICT) หรื อปั จจุบนั เรี ยกว่าเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิตการดาเนินธุรกิจ การค้า การบริ การ การศึกษา การสาธารณสุ ข การบริ หารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้อาจจะเน้นไป
ที่การชูประเด็น ICT ที่นามาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ โดยช่วยแก้ปัญหาหรื อสร้างสรรค์ชิ้นงาน เทคโนโลยีเหล่านี้
เป็ น “เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบอย่างรุ นแรง (Disruptive technology)” ที่ จะส่ งผลต่ อผูเ้ รี ยนและส่ งผลต่ อ การ
ดาเนินชีวิตของผูค้ นในอนาคต ซึ่ งยืนยันด้วยข้อมูลว่า เทคโนโลยีมือถือที่สามารถเชื่ อมต่อกับอินเตอร์เน็ต ที่รวมถึง
โทรศัพท์ สมาร์ ทโฟน แทบเล็ต กล้องมือถือ นาฬิกา ฯลฯ ส่ งผลกระทบมากที่สุดเมื่อแสดงเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เทียบกับเทคโนโลยีอื่น ๆ (Manyika et al., 2013) และคาดการณ์วา่ จากนี้ไปอีกไม่นอ้ ยกว่า 1 ทศวรรษ เทคโนโลยีน้ ี
จะเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางธุรกิจ ลักษณะการจัดการองค์กร รวมไปถึงวิถีการใช้ชีวิตของผูค้ น (Geng, 2016)
การมุ่งเน้นที่จะดึงนโยบายนี้เข้ามาเป็ นแก่นเรื่ องหรื อบริ บทการเรี ยนรู ้ รวมทั้ง “เทคโนโลยี” ในการบูรณา
การสะเต็มจึงเป็ นการวางรากฐานอนาคตให้ผเู ้ รี ยน เช่น การวางลาดับของ “เทคโนโลยี” ในการทากิจกรรมสะเต็ม
อาจจะเริ่ มต้นจากการหาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาชิ้นงานหรื อโครงการให้ดีข้ ึ น จากนั้นจึงพัฒนาเป็ นการฝึ กฝน
เพื่อให้ใช้เป็ นและใช้ให้เป็ นประโยชน์ หลังจากนั้นจึ งกาหนดจุดประสงค์การใช้เพื่ อแก้ปัญหาและนาไปสร้ าง
นวัตกรรม เช่ น การใช้แอพลิเคชันเพื่อการวัดผลที่ แม่นยากว่าวิธีเดิ ม การสร้างมโนภาพสามมิติเพื่อการนาเสนอ
โครงสร้างโมเลกุลทดแทนภาพสองมิติในหนังสื อที่มีขอ้ จากัดด้านการมอง เป็ นต้น (สุ ทธิ ดา จารัส, 2560 ข)
ตัวอย่างที่สองของการเน้นบริ บทเพื่อสร้างเป็ นแกน คือการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเรื่ องพลังงาน ซึ่ งเริ่ มต้นด้วยการวิเคราะห์แผนบูรณาการระยะยาวที่กาหนดโดยกระทรวงพลังงาน (กระทรวง
พลังงาน, 2558) โดยประเด็นที่สามารถนามาบูรณาการในหลักสูตรและกิจกรรม เช่น การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้ ารวมทั้งการลดการปล่อยมลพิษ การกระตุน้ การอนุรักษ์พลังงานแนวใหม่ ที่แตกต่างจากอดี ตที่
ผ่านมา และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพเพื่อลดอัตราสิ้ นเปลืองพลังงาน การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีเพื่อ
การน าพลัง งานหมุ น เวี ย นและพลัง งานทดแทนมาใช้ใ ห้ ม ากขึ้ น เทคนิ ค วิ ธี ก ารเพื่ อ ยื ด อายุ แ หล่ ง พลัง งาน
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ภายในประเทศ รวมทั้งยุทธวิธีในการลดอัตราการผลิตแก๊สธรรมชาติภายในประเทศ รวมทั้ง ความเข้าใจของภาค
ประชาชนในเรื่ องพลังงาน เป็ นต้น (โครงการการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิชาพลังงานในหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2560)
4. การเรียนรู้ แห่ งศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Learning) จะแตกต่างจากการเรี ยนรู ้ในอดีตที่ผา่ นมา โดยมี
จุดเน้นที่สาคัญคือทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการดารงชี วิตในคริ สตศตวรรษที่ 21 (ซึ่ งต่อไปนี้
จะใช้คาว่า “ศตวรรษที่ 21”) ซึ่ งหมายถึงปี ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่แตกต่างกันไป
ในแต่ ละกลุ่ มผูว้ ิ จยั หรื อสถาบันต่ า ง ๆ ที่ มีจุดเน้นแตกต่ า งกันออกไป หน่ วยงานหนึ่ งที่ เป็ นที่ ย อมรั บในระดับ
นานาชาติ คือ Partnership for 21st Century Learning (2011; 2015) ได้ให้นิยามว่า ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการดารงชี วิตปั จจุบนั และอนาคตโดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21
(ปี คริ สตศักราช 2000 - 2099) ประกอบด้วยกลุ่มทักษะหลัก 3 ด้านคือ ทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม (Learning
and innovation skills) ทักษะด้านข้อมูล สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) และทักษะ
ชีวิตและทักษะในอาชีพ (Life and career skills) ในส่ วนของรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
มี ลกั ษณะสาคัญคื อ การนาทักษะที่ สาคัญมาบูรณาการกับเนื้ อหาวิชาแกน โดยกลุ่ม Partnership for 21st Century
Learning ได้นาเสนอกรอบการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ที่ควรจะมีการนาทักษะสาคัญได้แก่ ทักษะการเรี ยนรู ้ และ
นวัตกรรม ทักษะด้านข้อมูล สื่ อ และเทคโนโลยี และ ทักษะชี วิตและทักษะในอาชี พ มาบูรณาการในการจัดการ
เรี ยนรู ้วิชาแกนที่มีการเรี ยนการสอนอยูเ่ ดิม ซึ่ งวิทยาศาสตร์กเ็ ป็ นหนึ่งในวิชาแกนเหล่านั้น
ในรายละเอียดของทักษะหลักทั้งสามจะมีองค์ประกอบย่อย ดั้งนี้
1. ทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ประกอบด้วยความคิ ดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม การคิ ดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา การสื่ อสารและทางานร่ วมกับคนอื่น
2. ทักษะด้า นข้อมูล สื่ อ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะในการจัด ระบบและมี การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ซึ่ งหมายความรวมถึง การรู ้ขอ้ มูล (Information literacy) การรู ้สื่อ (Media literacy) และ การรู ้ไอซี ที
(Information, communications and technology literacy)
3. ทักษะชี วิตและทักษะในอาชี พ ประกอบด้วย การยืดหยุ่นและปรับตัวการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และการ
มีเป้ าหมาย ทักษะทางสังคมและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ความมีประสิ ทธิ ภาพและความรับผิดชอบใน
หน้าที่ ความเป็ นผูน้ าและรับผิดชอบ
อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดของทักษะสาคัญแห่ งศตวรรษที่ 21 หรื อ การเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 อาจจะมี
ความแตกต่างไปจากนี้ ได้ ขึ้นอยู่กบั กรอบแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการที่ แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในกลุ่มของ Metri
Group (Turiman et al., 2012) จะแบ่งองค์ประกอบของทักษะสาคัญแห่ งศตวรรษที่ 21 เป็ น 4 ด้านคือ (1) การรู ้เรื่ อง
ในยุค ดิ จิทัล (Digital age literacy) (2) การคิ ด เชิ งประดิ ษฐ์ (Inventive thinking) (3) การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ
(Effective communication) และ (4) ผลิตภาพ/ความสามารถหรื อศักยภาพการผลิตที่สูง (High productivity) แนวคิด
ของกลุ่ม Metri Group สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพชี วิตของคนในสังคมและการจ้างงานเน้นทักษะที่
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เพิ่มขึ้นของประเทศไทย (Suvit, 2016) รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่ งสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ของภาคีเพื่อการเรี ยนรู ้แห่ งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Learning, 2015) สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
และคุ ณ ลักษณะอันพึ งประสงค์ในการพัฒ นาผูเ้ รี ย นตามหลักสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน (Ministry of
Education Thailand, 2008)
หากผูส้ อนให้ค วามส าคัญ กับ ทัก ษะที่ ส าคัญและจาเป็ นในศตวรรษที่ 21 การกาหนดเป้ าหมายหรื อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจะต้องนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 เข้าไปประกอบด้วย เนื่องจากผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องใช้ใน
การแก้ปัญหาในชี วิตจริ งที่ มีความซับซ้อน ดังนั้นแนวการจัดการศึ กษาจาเป็ นต้องปรั บให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการและจาเป็ นในโลกปั จจุ บันและอนาคตที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การเรี ยนรู ้ จึงต้องเปลี่ ย นจาก
แบบเดิ มที่ เรี ยนในมิติเดี ยว ที่ เน้นแต่เนื้ อหา เป็ นลักษณะของวัฎจักรมีการประยุกต์ใช้และเชื่ อมโยงสู่ โลก สังคม
ชีวิตจริ งให้มากขึ้น จุดเน้นนี้จึงสอดคล้องและเป็ นไปในแนวทางเดียวกับแนวคิดสะเต็มศึกษา จึงเป็ นลักษณะสาคัญ
อีกประการหนึ่งของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา

5. กิจกรรมเน้ นการออกแบบและแก้ ปัญหาผ่ านการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงการเป็ นฐาน และการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน (Project-based Learning) และ
แนวทางการแก้ปัญหาตามแนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-based Learning) เหมาะสมใน
การน ามาใช้อ อกแบบกิ จ กรรมที่ เ น้น การลงมื อ ปฏิ บัติ โดยเฉพาะในกรอบของสะเต็ ม (Capraro et al., 2013)
เนื่ องจากสิ่ งที่ ผเู ้ รี ยนต้องสร้างขึ้ นมาในท้ายที่สุดคื อ ชิ้นงาน โครงการหรื อวิธีแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนด
ดังที่แสดงกระบวนการในภาพที่ 4 ซึ่ งถือว่าเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ผล
ของการจัด กิ จกรรมของทั้งสองวิ ธีมีจุด มุ่ งหมายพัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มีคุ ณลักษณะของนักประดิ ษ ฐ์หรื อเมกเกอร์
(Maker1) หรื อ นักแก้ปัญหา (Problem solver) โดยคุณลักษณะแบบเมกเกอร์ น้ นั เป็ นพื้นฐานสาคัญของการจัดการ
เรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา (Honey & Kanter, 2013; Peppler, 2013 ; Martin, 2015)
Project-based Learning -----------> Designing ---------------> Artifacts/Projects
Problem-based Learning -----------> Problem Solving ------> Solutions
ภาพที่ 4 แผนผังการเปรี ยบเทียบกระบวนการและผลผลิตที่ได้การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน
และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน

Maker เป็ นคาที่ใช้เรี ยกบุคคลที่มีแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิในการสร้างสรรค์หรื อประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ โดยอาจจะเริ่ ม
จากสิ่ งของง่ายๆ ไปจนถึงชิ้นงานหรื อโครงการที่ซบั ซ้อน ในปัจจุบนั ถือว่าเป็ นวัฒนธรรมสมัยใหม่ ที่ต่อยอดจาก
แนวคิด Do It Yourself (DIY)
1
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6. การวัดผลตามสภาพจริง และการประเมินเพือ่ พัฒนาผู้เรียน
การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ตอ้ งสอดคล้องกับกรอบลักษณะสาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตาม
แนวสะเต็มศึ กษาที่ ผ่านมา ดังนั้นเมื่อเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้สร้างชิ้ นงาน โครงการหรื อแนวทางการแก้ปัญหา การวัด
ประเมินผลต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งเน้นไปที่สมรรถนะของผูเ้ รี ยน ความรู ้ ทักษะ
การปฏิ บตั ิ รวมทั้งจิ ตพิสัย ที่ แสดงออกมาในขณะที่ ทากิ จกรรมหรื อสะท้อนออกมาในชิ้ นงาน ดังนั้นการวัดและ
ประเมินผลต้องเน้นไปที่ชิ้นงาน เช่นการวัดด้วย รู บริ คส์สกอร์ (Rubric scores) การวัดด้วยเครื่ องมือที่หลากหลาย
การวัดและประเมินโดยเพื่อน หรื อโดยตัวผูเ้ รี ยนเอง โดยปั จจุบนั แนวทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษามี
ความหลากหลายมากครอบคลุมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ คุณลักษณะ เจตคติ เป็ นต้น (บุญศรี พรหมมาพันธุ์, 2557)
จึ งเป็ นทางเลื อกให้ครู สามารถออกแบบการวัดผลตามสภาพจริ ง (Authentic assessment) และการประเมิ นเพื่ อ
พัฒนาผูเ้ รี ยน (Formative assessment) นอกจากนี้ ควรวัดตามลาดับความก้าวหน้าของกิจกรรม เช่น หากออกแบบ
กิ จกรรมให้ผูเ้ รี ย นนาเทคโนโลยี ดิ จิทัลมาใช้ ควรมี เ ครื่ องมื อวัด ตามลาดับที่ กาหนดคื อ วัด ว่า ผูเ้ รี ย นมี การนา
เทคโนโลยีมาใช้หรื อไม่ จากนั้นจึงวัดขั้นต่อไปว่ามีการใช้เป็ นอย่างไร และเมื่อกิจกรรมมีความก้าวหน้าขึ้นไป ก็วดั
ว่ามีการนาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและนาไปสร้างนวัตกรรมอย่างไร และเทคโนโลยีดงั กล่าวเหมาะสมกับ
ระดับผูเ้ รี ยนหรื อไม่ เพราะหากเป็ นผูเ้ รี ยนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเทคโนโลยีกไ็ ม่ควรจะเน้นเพียงกรรไกรหรื อ
ไม้บรรทัดซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีเบื้องต้นเท่านั้น นอกจากนี้ การวัดและประเมินควรต้องเปิ ดเผยรู ปแบบและเกณฑ์การ
วัดและประเมินเพื่อให้ผเู ้ รี ยนใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาตนเองขณะสร้างสรรค์ชิ้นงาน โครงการหรื อออกแบบ
และสื บเสาะหาวิธีการแก้ปัญหา (Lawrenz & Huffman, 2006)
จากกรอบแนวคิ ดที่ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแนวสะเต็ม
ศึ กษาข้างต้น การออกแบบและพัฒนากิ จกรรมตามแนวสะเต็มศึ กษา ต้องมีความสอดคล้องภายในของลักษณะ
สาคัญของการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา สร้างลาดับความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน พิจารณาจุดเน้นที่สาคัญ
บริ บทของบทเรี ยน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่เน้นการประเมินตามสภาพจริ งและเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยน
การประยุกต์ ใช้ ลกั ษณะสาคัญของกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวสะเต็มศึกษาเพือ่ การพัฒนาวิชาชีพครู
การพัฒนาวิชาชี พครู เกี่ยวกับสะเต็มเป็ นกรณี ที่มีความซับซ้อนและค่อนข้างท้าทาย โดยเนื้ อหาแล้วหาก
ครู คนเดียวจะออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มจะต้องมีความรู ้ท้ งั สี่ ศาสตร์ หรื อสองศาสตร์ข้ ึนไปมาบูรณาการ ใน
กรณี ที่เป็ นการสอนร่ วม (Co-teaching) ก็จะต้องมีการร่ วมมือระหว่าง ครู วิทยาศาสตร์ ครู คณิ ตศาสตร์ และครู กลุ่ม
สาระการงาน อาชี พและเทคโนโลยี ซึ่ ง จะสอนเกี่ยวกับ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์เบื้องต้น
ซึ่ งเป็ นแนวคิดพื้นฐานสาคัญในการการออกแบบและแก้ปัญหา ซึ่ งใช้ในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ เน้น
การปฏิบตั ิ การสร้างสรรค์ชิ้นงานหรื อโครงการต่าง ๆ
การที่จะพัฒนาให้ครู มีความรู ้เรื่ องสะเต็ม เมื่อพิจารณาตามกรอบแนวคิดของการพัฒนาวิชาชี พที่สาคัญ
คื อ การพัฒ นาความรู ้ เ นื้ อ หาผนวกวิ ธี ส อน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) (Shulman, 1986; Ashton,
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1990) ที่นาเสนอว่า ครู จะสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นต้องมีความรู ้ในเนื้ อหาที่จะสอนผนวกกับความรู ้เกี่ยวกับ
การสอนในเนื้ อหานั้น ๆ ดังนั้นหากต้องการพัฒนาครู ให้มีศกั ยภาพในการออกแบบการสอนและการปฏิ บตั ิ การ
สอนสะเต็ม ครู ต ้อ งมี ค วามรู ้ เ นื้ อหาผนวกกับวิ ธีส อนสะเต็ม (STEM Pedagogical Content Knowledge, STEMPACK)
การพัฒนาครู ให้มี STEM-PACK ไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะเป็ นเรื่ องใหม่สาหรับครู ครู ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าน
การจัดการเรี ยนรู ้แบบนี้มาก่อน (Lederman and Lederman, 2013) นอกจากนี้ในภูมิหลังด้านการเรี ยนไม่ปรากฏวิชา
สะเต็ม หรื อการเรี ยนรู ้สี่สาขาวิชามาบูรณาการกัน รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการเรี ยนด้านวิศวกรรมศาสตร์ (De
Miranda, 2008) การพัฒนาครู ในช่วงแรกมีการออกแบบกิจกรรมสะเต็มสาหรับครู เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรี ยน
อย่างไรก็ตาม การออกกิจกรรมมาก่อนโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญจากนั้นทาการอบรมขยายผลให้กบั ครู เพื่อให้นาไปใช้ ไม่ใช่
การพัฒนา STEM-PACK อย่างยัง่ ยืน การเปิ ดโอกาสให้ครู ได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่ออกแบบสื่ อและการเรี ยนการสอน
ตามความเข้าใจและความต้องการของครู เอง โดยมีผเู ้ ชี่ ยวชาญมาให้ความรู ้พ้ืนฐานและให้ขอ้ เสนอแนะตลอดช่วง
ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี ต่อเนื่ อง เป็ นวิธีการที่พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพในการส่ งเสริ มความเข้าใจและการปฏิบตั ิการ
สอนสะเต็มของครู (Wang et al., 2011)
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เรื่ องสะเต็มเพื่อให้เป็ นพื้นฐานสาหรับการเรี ยน การใช้ชีวิต
และการทางานในอนาคต ปั จจัยที่สาคัญมากคื อครู ผสู ้ อน ซึ่ งพบว่า ครู ยงั ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับสะเต็มและการ
สอนสะเต็ม (สุ ทธิ ดา จารัส, 2560 ก; Brown et al., 2011) ทั้งที่ความรู ้เนื้ อหาผนวกวิธีสอนสะเต็ม (STEM-PACK)
เป็ นสิ่ งสาคัญที่ครู ตอ้ งมี การพัฒนาวิชาชีพครู จึงต้องให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของครู ที่จะคิด ออกแบบ
สร้ างสรรค์สื่อและกิ จกรรมการเรี ยนรู ้สะเต็ม โดยนิ ยามและแนวปฏิ บตั ิ รวมทั้งลักษณะสาคัญของกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่ได้นาเสนอไป จะเป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ครู สามารถออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้
สะเต็มศึ กษาในชั้นเรี ยนของตนเองได้ รวมทั้งเป็ นแนวทางในการกาหนดองค์ประกอบและจัดการความรู ้ ของ
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มให้สอดคล้องกับบริ บทของห้องเรี ยนและสถานศึกษาของตนเองที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ซึ่ งเป็ นการพัฒนาศักยภาพของครู ที่ยงั่ ยืน เพื่อไปสร้างสรรค์ต่อยอดการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น โดยการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพนั้นควรต้องเน้นที่การรู ้เรื่ องสะเต็มเพราะเป็ นเป้ าหมายสาคัญ
ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนที่ผเู ้ รี ยนจะก้าวไปสู่ การเรี ยนรู ้ในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ การ
ทางาน
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บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สะเต็มศึกษาจะเป็ นพื้นฐานสาหรับผูเ้ รี ยนในการเรี ยน สื บเสาะหาความรู ้ รวมไปถึงการประกอบอาชี พ
ในอนาคต โดยการออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึ กษาจะมีความเชื่ อมโยงกับทักษะต่าง ๆ รวมทั้ง
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา จึงเน้นไปที่ คุณภาพของกิจกรรมตามแนวสะเต็ม
ศึกษาโดยสรุ ปแล้วจะประกอบด้วย

1. การบูรณาการศาสตร์ท้ งั 4 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2. การยึดกรอบแนวคิดความก้าวหน้าในการเรี ยนรู ้ (learning progression) ที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
ตามลาดับขั้นจากง่ ายไปหายาก เพื่ อพัฒนาสร้ างสรรค์ชิ้นงาน จากความเรี ยบง่ ายไปสู่ ค วามซับ ซ้อน หรื อการ
แก้ปัญหาธรรมดาไปสู่ ปัญหาที่ซบั ซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากแนวคิดที่มีความเป็ น
รู ปธรรมไปสู่ความเป็ นนามธรรมมากขึ้น
3. กิจกรรมที่เชื่อมโยงไปยังบริ บทโดยใช้แนวคิดการเรี ยนรู้โดยใช้บริ บทเป็ นฐาน
4. การเน้นการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. กรอบกิจกรรมใช้การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้โครงการเป็ นฐาน ที่นาไปสู่ การเป็ นผูส้ ร้างหรื อนักประดิ ษฐ์
และการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน ที่นาไปสู่การเป็ นผูแ้ ก้ปัญหา
6. เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งโดยกิจกรรมต้องออกแบบให้ผเู ้ รี ยนได้ออกแบบและแก้ปัญหา
ลักษณะสาคัญของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา รวมทั้งนิยามและแนวปฏิบตั ิของสะเต็มเป็ น
กรอบแนวคิ ดที่ จะช่ วยให้ครู สามารถออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มศึกษาในบริ บทของตนเองได้ โดยจะเป็ น
ศักยภาพที่จะติดตัวครู ต่อไป การดาเนินการในลักษณะเช่นนี้จะแตกต่างจากการพัฒนาวิชาชีพครู ที่เน้นการถ่ายทอด
กิ จกรรมที่ ผอู ้ ื่นออกแบบไว้แล้ว ข้อเสนอแนะของผูเ้ ขียนคือ กรอบแนวคิ ดลักษณะสาคัญของกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวสะเต็มศึกษาสามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเสริ มสร้าง
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยอาจจะเป็ นการต่อยอดจากการเรี ยนรู ้กิจกรรมสะเต็ม
ศึ กษา การพัฒนาครู ให้สามารถออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึ กษาได้น้ นั จะช่ วยให้นโยบายการ
จัดการเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษามีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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