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บทคดัย่อ 
 บทความน้ีเป็นผลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์องคค์วามรู้เพ่ือตอบค าถามว่านิยาม
ของสะเต็มและลกัษณะส าคญัของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนเป็นอย่างไร  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีเนน้การก าหนด
กรอบในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพรวมทั้งการพฒันาท่ีย ัง่ยืนดว้ยการท า
ความเข้าใจกับนิยามและแนวปฏิบัติท่ีบูรณาการสาขาวิชาทั้ งส่ีของสะเต็มศึกษาท่ีประกอบด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีจากการศึกษาเอกสารและประสบการณ์วิชาการรับใชส้งัคมของ
ผูเ้ขียนพบว่า ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั 6 ดา้น คือ      
(1) การบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาการรู้เร่ืองสะเต็ม (2) การอา้งอิงตามกรอบแนวคิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้  (3) การเรียนรู้โดยใชบ้ริบท
เป็นฐาน (4) การเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (5) กิจกรรมเน้นการออกแบบและแกปั้ญหา และ (6) การวดัและ
ประเมินผลตามสภาพจริงเพ่ือพฒันาผูเ้รียน โดยนิยามและแนวปฏิบติัรวมทั้งลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษาจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนของตนเองได้ 
นอกจากน้ียงัสามารถประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริมใหค้รูไดอ้อกแบบและพฒันากิจกรรมสะเตม็
ศึกษาดว้ยตนเองเพ่ือจดัการเรียนรู้ในบริบทเฉพาะของแต่ละห้องเรียนในบริบทสถานศึกษาท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลาย 

ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมสะเตม็ศึกษา สะเตม็ศึกษา  
 

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   
 

บทน า 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีเน้นการบูรณาการศาสตร์หรือ

สาขาวิชาทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยปัจจุบนัเป็นรูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสุดรูปแบบหน่ึง เน่ืองจากเป็นนโยบายเพ่ือขบัเคล่ือนประเทศโดยเฉพาะดา้นการศึกษา 
(คณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2558; ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559) โดยถกูก าหนดใหเ้ป็นเป้าหมายการจดัการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบนั (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2559) ทั้งน้ีเพราะการเร่งรัดพฒันาองค์ความรู้ กรอบแนวคิดและนวตักรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือท่ีบญัญติัศพัท์ว่าสะเต็ม (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2556) ไดถู้กผลกัดนัใหเ้ป็นแผนปฏิบติัการในระดบัชาติ ดงัจะเห็นไดจ้ากการน าเสนอรายงานขอ้เสนอเชิงนโยบาย
สะเต็มศึกษา นโยบายเชิงรุกเพ่ือพฒันาเยาวชนและก าลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ของคณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศต่อประธานสภา
นิติบญัญติัแห่งชาติ  (คณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ, 2558) และ
การประกาศนโยบายโดยรัฐบาล ทั้งน้ีความคาดหวงัคือ การมุ่งสร้างก าลงัคน(ดา้นสะเต็ม)เพ่ือผลกัดนัประเทศออก
จากกบัดกัรายไดป้านกลาง (middle income trap) (Jitsuchon, 2012; Pasuk & Pornthep, 2012) เพ่ือยกระดบัประเทศ
เขา้สู่ประเทศไทย 4.0 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาประเทศดว้ยนวตักรรม (Maesincee, 2016) ผ่านการพฒันากลุ่มทกัษะขั้น
สูงท่ีจ าเป็นต่อการใชชี้วิตของพลเมืองในปัจจุบนัและอนาคต เช่น ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st  
Century Learning, 2015) การเตรียมพร้อมสมรรถนะส าคญัเพ่ือตดัสินใจและแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นทั้งในปัจจุบนัและ
อนาคต   

ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสะเต็มและสะเต็มศึกษามีความเป็นสากล เป็นประเด็นท่ีหลายประเทศให้ความ
สนใจ โดยมีการก าหนดเป้าหมายดา้นการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทกัษะในสาขา    
สะเต็ม ยกตวัอย่างเช่น องักฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น เกาหลี (Fan and Ritz, 2014; ส านกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2559) ตวัอย่างของประเทศท่ีมีความเคล่ือนไหวดา้นสะเต็มและสะเต็มศึกษาอย่างชดัเจนคือประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยก าหนดให้สะเต็มเป็นแกนของมาตรฐานการศึกษาท่ีประกาศในระดับประเทศ  ด้วยการ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา Next Generation Science Standards (NGSS) (NGSS Lead States, 2013; Moore et 
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al., 2015) ทั้งน้ีนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาตอ้งการใหแ้ต่ละมลรัฐน าไปปฏิบติั มีการก าหนดกรอบการ
ด าเนินงานครอบคลุมทั้ งระบบ ตั้งแต่การก าหนดนิยามท่ีครอบคลุมค าว่า สะเต็ม การก าหนดอาชีพในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สะเต็ม การท าวิจยัและพฒันาจนถึงการป้อนก าลงัคนดา้นสะเต็มเขา้สู่ภาควิชาชีพ (Feder, Heller & 
Zeisler, 2011) 

จากความส าคญัของสะเต็มศึกษาและความจ าเป็นในการพฒันาผูเ้รียน หลายหน่วยงานไดริ้เร่ิมโครงการ
เพ่ือสร้างกิจกรรมและการด าเนินงานตามนโยบายสะเต็มศึกษาเพ่ือใหค้รูสามารถน าไปจดัการเรียนการสอนในชั้น
เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความเขา้ใจดา้นเน้ือหา ทกัษะและธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ได ้ทั้งน้ีมีการสร้างกิจกรรมสะเต็ม (สะเต็มศึกษา
ประเทศไทย, 2558ก) หรือตน้แบบแนวทางการเรียนรู้และจากนั้นก็ท าการอบรมขยายผลเพ่ือให้ครูน าไปใช ้โดย
กรอบแนวคิดของการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน มีจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนั สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเนน้กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการสาขาวิชาทั้ง 4 ในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ไดแ้ก่ ระดบัภายใน
สาขาวิชา (Disciplinary) ต่างพหุสาขาวิชา (Multidisciplinary) (สหสาขาวิชา) (Interdisciplinary) และขา้มสาขาวิชา 
(Transdisciplinary) (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, 2558ข)  โครงการเพาะพนัธ์ุปัญญาไดเ้นน้กระบวนการคิดและการ
แกปั้ญหาขั้นสูงผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจยั (Research-based Learning) (สุธีระ ประเสริฐสรรพ,์ 
2559) ในขณะท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ไดเ้น้นการใช้ประเด็นของเทคโนโลยีเพ่ืออนาคตกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและเป็นส่ือในการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง (ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2557) กระทรวงพลังงานร่วมกับคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ออกแบบกิจกรรมสะเต็มท่ีเนน้พลงังาน (โครงการการส่งเสริมการเรียน
การสอนวิชาพลงังานในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560) เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงเป็นองคก์รหลกัท่ีด าเนินการ
พฒันาดา้นสะเต็มศึกษา โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวฒันทล ในฐานะประธานคณะกรรมการ
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดน้ าเสนอแนวคิดการขบัเคล่ือนสะเต็มศึกษาเป็นวิสัยทศัน์
ของ สสวท. (Chulawattanatorn, 2012) ผ่านเอกสารกรอบความคิด “การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (Science, Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education)” ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการก าหนดวิสยัทศันเ์ชิงนโยบายของสะเต็มศึกษาใน
ประเทศไทย เน้ือหาเอกสารว่าดว้ยการน าเสนอและแนะน าใหรั้ฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขบัเคล่ือนนโยบาย
สะเต็มศึกษา ดงัน้ี (1) ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานระดบัชาติและนานาชาติในการให้ความส าคญัและ
ก าหนดเป้าหมายเก่ียวกบัสะเตม็ร่วมกนั  (2) ก่อตั้งศูนยส์ะเตม็ศึกษา (3) ยกยอ่งเชิดชูบุคลากรดา้นสะเตม็และสะเต็ม
ศึกษา (4) กระตุน้ใหน้กัการศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตระหนกัในความส าคญัของสะเต็มศึกษา (5) รวบรวมและ
น าเสนอส่ือและแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับสะเต็มเพ่ือให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ได้ เช่น                    
การตั้ งแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ และ (6) สร้างหอเกียรติยศสะเต็ม (STEM Hall of Fame) เพ่ือเชิดชูบุคลากรใน          
สายอาชีพสะเต็มเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันักเรียนในการเติบโตไปประกอบอาชีพสาขาสะเต็มในอนาคต          



นิยามของสะเตม็และลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา                                       วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 
 

16 | ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560 

ซ่ึงในปัจจุบนัไดมี้หน่วยงานทั้งสถาบนัอุดมศึกษา มลูนิธิ รวมถึงภาคเอกชนใหค้วามสนใจในการร่วมพฒันาการจดั
การศึกษาตามแนวทางสะเตม็ศึกษา (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)  

นิยามของสะเต็ม 

กรอบแนวคิดและนวตักรรมเก่ียวกับวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์หรือท่ี
บญัญติัศพัท์ว่าสะเต็ม (Science, Technology, Engineering, and Mathematics , STEM) (สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2556) ซ่ึงเป็นแนวคิดในการเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจท่ีส่งผลรวมถึงชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของสังคมและประเทศ โดยเป็นท่ียอมรับและตระหนกัในความส าคญั
อย่างกวา้งขวาง  องคค์วามรู้และกรอบแนวคิดสะเต็มจึงนบัว่าเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  จากการศึกษาและงานวิจยั พบว่า ประเทศใดท่ีประชากรมีระดบัพ้ืนฐานความรู้สะเต็มอยูใ่นระดบัสูง 
จะส่งผลใหป้ระเทศนั้นมีความไดเ้ปรียบทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  ดงันั้นประเทศต่าง ๆ ไดเ้ร่ิมส่งเสริมให้มีการ
พฒันาการเรียนการสอนสะเตม็ เป็นประเดน็ส าคญัในการพฒันาวิทยาศาสตร์ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ค าว่า “สะเต็ม” เป็นค าทับศัพท์ท่ีมาจากอกัษรภาษาองักฤษ “STEM” ซ่ึงเป็นช่ือย่อของศาสตร์หรือ
สาขาวิชาการทั้ง 4 คือ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย Oxford Dictionary ไดใ้ห้
ความหมายว่า STEM เป็นค าย่อเชิงวิชาการท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนท่ีใช้ความเช่ือมโยงระหว่างสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Oxford Dictionary, n.d.) เม่ือพิจารณาความหมายของ
แต่ละศาสตร์จะมีค าอธิบายและลกัษณะดงัน้ี 

1) S ยอ่มาจากค าวา่ Science หรือ วิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาหลกัของหลกัสูตรการศึกษาในหลายๆ ประเทศ
โดยเฉพาะระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์ยงัหมายรวมถึงการศึกษาเก่ียวกบัธรรมชาติของ
โลกทั้งท่ีเกิดจากมนุษยแ์ละเกิดข้ึนเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ การไดม้าซ่ึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาศยั
กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) เป็นกระบวนการท่ีนกัวิทยาศาสตร์ใชใ้นการศึกษาความ
เป็นไปของธรรมชาติส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา เน้ือหาสาระทางวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ  

การจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คือ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ในหอ้งเรียน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการสืบเสาะหาความรู้ของนกัวิทยาศาสตร์ การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ในหอ้งเรียน ควรใหส้อดคลอ้งกบั 5 ลกัษณะส าคญัในการสืบเสาะหาความรู้ ไดแ้ก่ (1) ผูเ้รียนมีส่วนร่วมใน
ประเด็นค าถามทางวิทยาศาสตร์ (2) ผูเ้รียนให้ความส าคัญกับข้อมูลหลักฐาน (3) ผูเ้รียนสร้างค าอธิบายเชิง
วิทยาศาสตร์ตามขอ้มูล (4) ผูเ้รียนเช่ือมโยงค าอธิบายของตนกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือค าอธิบายอ่ืน ๆ และ 
(5) ผูเ้รียนส่ือสารและใหเ้หตุผล ผูส้อนสามารถจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีบทบาทในการลงมือปฏิบติัมากหรือนอ้ยได้
ตามระดบัการสืบเสาะหาความรู้ เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ และพฒันาการทางการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Olson & 
Loucks-Horsley, 2000) 

2) T ย่อมาจาก Technology หรือ เทคโนโลยี หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนจากพ้ืนฐานความ
เป็นธรรมชาติของส่ิงต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ซ่ึงมกัจะท าใหม้นุษยมี์ความสะดวกสบายหรือ
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ปลอดภยัมากข้ึน เทคโนโลยีเป็นวิชาท่ีเก่ียวกบักระบวนการ แกปั้ญหา ปรับปรุง พฒันาส่ิงต่าง ๆ หรือกระบวนการ
ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของคนเรา โดยเทคโนโลยี มีนยั 3 ประการคือ (1) เทคโนโลยีในฐานะศาสตร์
แขนงหน่ึงท่ีเป็นความรู้และแนวปฏิบติัเพ่ือการออกแบบ และน าเทคโนโลยีไปใช ้(2) เทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาวิชาเฉพาะ และ (3) เทคโนโลยีดา้นการจดัการเรียนการสอน โดยไม่ว่าจะมองจากนยัใด  เทคโนโลยีท่ีมี
ประสิทธิภาพมักจะต้องผ่านกระบวนการออกแบบทางเทคโนโลยี  ท่ี เ รียกว่า  Technological design หรือ 
Technological design process ซ่ึงคลา้ยกบักระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

ปัจจุบันการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเน้นไปท่ีการพฒันาความรู้เร่ืองเทคโนโลยี 
(Technological literacy) ใหก้บัผูเ้รียน โดยมุ่งพฒันาความสามารถในการใช ้จดัการ ประเมินและเขา้ใจเทคโนโลยี 
ปรัชญาหน่ึงของเทคโนโลยีศึกษา คือ การสอนใหน้กัเรียนเกิดการแกปั้ญหา การแกปั้ญหาถือเป็นทกัษะส าคญัใน
การด ารงชีวิต และนกัเรียนจะไดใ้ชท้กัษะน้ีมากในชีวิตประจ าวนั ทกัษะการแกปั้ญหาเก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน
การหาทางออกของปัญหาท่ีตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์การมีเหตุผล และประสบการณ์ในอดีตของการเขา้ถึงขอ้มูล 
โดยวิธีการแกปั้ญหาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัพ้ืนฐาน คือ ความรู้ในประเด็นนั้น การพิจารณาถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด และ การหาทางแกไ้ขปัญหา ส าหรับกระบวนการแกปั้ญหาทางเทคโนโลยีศึกษา  เช่น การวิจยั
และพฒันา วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม การ
ประดิษฐแ์ละนวตักรรม    

3) E ย่อมาจากค าว่า Engineering หรือ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นการประยุกตค์วามรู้ ทกัษะ กระบวนการและ
ความเช่ียวชาญในเชิงวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและการน าความรู้ไปสู่การปฏิบติัจริง วิศวกรรมศาสตร์ใน      
สะเต็มจึงหมายถึงศาสตร์ดา้นกระบวนการ มากกว่าจะเป็นศาสตร์อย่างวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ (สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ,์ 2559) โดยเนน้การออกแบบ การวางแผนเพ่ือแกปั้ญหา การใชอ้งค์ความรู้ต่างๆ มาสร้างสรรค์
ออกแบบผลงานภายใตข้อ้จ ากดัหรือเง่ือนไขท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นกระบวนการออกแบบหรือสร้างบางส่ิงข้ึนมาโดยใช้
หลกัการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

วิศวกรรมศาสตร์เป็นแนวคิดท่ีพัฒนาและประยุกต์มาจากการรวมกันของศาสตร์ท่ีส าคัญๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาสู่การออกแบบ การแกปั้ญหา การสร้าง การจ าลอง จนพฒันา
เป็นเคร่ืองมือ วิธีคิด ระบบ รวมทั้งส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ตึก สะพาน เข่ือน เป็นตน้ ในการศึกษาระดบั
ขั้นพ้ืนฐาน วิศวกรรมศาสตร์ถือว่าเป็นการเตรียมเยาวชนเพ่ือการเป็นวิศวกรหรือการคิดอยา่งนกัวิศวกรในอนาคต 
ซ่ึงเนน้กระบวนแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค ์ วิศวกรรมศาสตร์ไม่ไดเ้ป็นวิชาหลกัท่ีปรากฏในหลกัสูตร
ระดบัการศึกษาทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย แต่จะเนน้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering 
design process) ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใชวิ้ธีการไดอ้ย่างหลากหลายใน
การพฒันานวตักรรมหรือวิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ  ทั้งในการท างานและชีวิตประจ าวนั เป้าหมายของการเรียนรู้
วิศวกรรมศาสตร์ในสะเต็มศึกษาคือ การเรียนรู้เก่ียวกบัการออกแบบหรือแกปั้ญหา และเรียนรู้ว่าจะออกแบบหรือ
แกปั้ญหาอยา่งไร กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์แสดง ดงัภาพท่ี 1 

 



นิยามของสะเตม็และลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา                                       วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ. 
 

18 | ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
ท่ีมา: Teach Engineering. (2016). Engineering Design Process. Retrieved from  
  https://www.teachengineering.org/k12engineering/designprocess. 

4) M ย่อมาจาก ค าว่า Mathematics หรือ คณิตศาสตร์ หมายถึง ภาษาของจ านวน รูปร่าง และปริมาณ 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาส าคญัอย่างยิ่งวิชาหน่ึง ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ ท าให้มนุษยมี์
ความคิดสร้างสรรค ์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม การ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มี 3 เร่ืองหลกั คือ 1) กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ (mathematical thinking) ได้แก่ การ
เปรียบเทียบ การจ าแนก/จดักลุ่ม การจดัแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบติั 2) ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะ
สามารถถ่ายทอดความคิดหรือ ความเขา้ใจความคิดรวบยอด ทางคณิตศาสตร์ได ้โดยใชภ้าษาคณิตศาสตร์ในการ
ส่ือสาร เช่น มากกวา่ นอ้ยกวา่ เลก็กวา่ ใหญ่กวา่ ฯลฯ และ3) การส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง (higher-level 
mathematical thinking) จากกิจกรรมการเล่นของเดก็หรือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  

อย่างไรก็ตาม สะเต็มเป็นมากกว่าประเด็นทางการศึกษาเพราะในชีวิตจริงนั้นสะเต็มมีความเก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการท างานในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไดใ้ห้นิยามของสะเต็มว่า เป็นองค์ความรู้
วิชาการของศาสตร์ทั้ง 4 ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัในโลกของความเป็นจริงท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการ
เขา้ดว้ยกนัในการด าเนินชีวิตและการท างาน (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, มปป.) แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถท าความเข้าใจแนวคิดของศาสตร์ท่ีมาบูรณาการรวมทั้ งการน าความเขา้ใจเหล่านั้นมา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต แกปั้ญหา ตดัสินใจและประกอบอาชีพไม่ใช่เร่ืองใหม่ในวงการศึกษา มีความพยายาม
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เรียกร้องใหส้ถานศึกษา หลกัสูตร มาตรฐานเตรียมผูเ้รียนใหพ้ร้อมกบัโลกในอนาคตมานานแลว้ (Woodruff, 2013) 
นอกจากน้ียงัพบวา่ เม่ือกล่าวถึงสะเต็ม มกัจะมีการใหน้ ้าหนกัในประเด็นของการประกอบอาชีพ เน่ืองจากค าว่าสะ
เต็มนั้นปรากฏคร้ังแรกในแบบฟอร์มส าหรับการกรอก VISA ดา้นอาชีพ คือกลุ่มอาชีพสะเต็ม ดงันั้นหลายประเทศ
นอกจากจะเนน้การจดัการศึกษาดา้นความรู้และเทคโนโลยีเก่ียวกบัสะเต็มแลว้ ยงัเนน้ความส าคญัของก าลงัคนใน
ดา้นสะเต็ม อีกดว้ย (Baranyai et al., n.d.; Rothwell, 2013) โดยสรุปเม่ือกล่าวถึงสะเต็ม นิยามจึงครอบคลุมถึงองค์
ความรู้ นวตักรรม การสร้างสรรค ์การแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชอ้งคค์วามรู้ วิธีปฏิบติั วิธีการคิดของศาสตร์ทั้ง 4 มาบูรณา
การกนั รวมไปถึงการประกอบอาชีพและความส าคญัในภาคแรงงาน ซ่ึงจะช่วยขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (Rothwell, 2013) โดยคาดว่าสะเต็มจะช่วยท าให้ประเทศหลุดพน้จากกบัดกัรายไดป้านกลาง (Middle 
income trap) (Jitsuchon, 2012; Pasuk  & Pornthep, 2012) โดยหากจะสกัดแนวคิดส าคัญของการพฒันาสะเต็ม
ศึกษาเพ่ือระบุปัจจยัหลกัในการพฒันาสะเต็มศึกษา พบว่ามี 2 ปัจจยั คือ (1) รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว    
สะเตม็ศึกษาท่ีสะทอ้นแนวคิดการพฒันา “การรู้เร่ืองสะเตม็ (STEM Literacy) ” ของผูเ้รียน  และ (2) การพฒันาวิชาชีพครู
เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและศกัยภาพท่ีจะจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา ซ่ึงหวัใจของการพฒันาทั้งกิจกรรม
การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพครูคือ การระบุลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา           
ซ่ึงน าไปสู่การตั้งค าถามเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของกิจกรรมสะเต็มศึกษาในชั้นเรียนว่าเป็นอยา่งไร โดยจะน าเสนอ
ในหวัขอ้ถดัไป   

ลกัษณะส าคญัของการจัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา มีความมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกบันิยามของสะเต็ม โดยออกแบบ
มาเพ่ือให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้ฐานแนวคิดท่ี
สอดคลอ้งและต่อยอดจากตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิทยาศาสตร์เป็นหลกั (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) และอาจจะมีการเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานหรือตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หรือต่างกลุ่ม
สาระหรือต่างวิชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัการบูรณาการขั้นสูงคือขา้มสาขาวิชา โดยรูปแบบของกิจกรรมจะเนน้การ
ออกแบบกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา (มนตรี จุฬาวฒันทล, 2556; สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2556) เพ่ือให้ผูเ้รียนไดน้ าความรู้และทกัษะไปใชอ้ย่างมีความหมาย จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั 
และประสบการณ์วิชาการรับใชส้ังคมของผูเ้ขียน จึงน าเสนอกรอบในการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษา ซ่ึงมีลกัษณะส าคญัท่ีจ าเป็น (Key features) ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1. มีการบูรณาการความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์

อย่างชัดเจน ตามบริบทเน้ือหาและระดับความรู้ในแต่ละชั้นของผูเ้รียน (สะเต็มศึกษาประเทศไทย, 2558 ก.)           

โดยมุ่งเนน้การรู้เร่ืองสะเตม็ (STEM Literacy) เป็นเป้าหมายหลกั (สุธีระ ประเสริฐสรรพ,์ 2558; Zollman, 2012) 

2. การออกแบบกิจกรรม อ้างอิงตามกรอบการพัฒนาแนวคิดแบบ “ความก้าวหน้าในการเรียนรู้” 

(learning progression) (ลือชา ลดาชาติ, 2555; 2559; Duschl & Bismack, 2016) ทั้งในมิติเน้ือหาและกระบวนการ 

รวมทั้ งใช้หลักการของการจัดหลักสูตรแบบเกลียว (spiral curriculum) โดยผู ้เ รียนจะเพ่ิมพูนความรู้จาก
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ระดบัพ้ืนฐานไปสู่ระดบัสูงตามล าดบัพฒันาการทางสติปัญญาของแต่ละช่วงวยั หรือระดบัการรู้คิด (Cognitive 

demand)  

3. การเรียนรู้ตอ้งเช่ือมโยงกบัผูเ้รียน บริบทท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน และเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  

โดยอาจจะยึดกรอบแนวคิดบริบทตาม PISA OECD  รวมทั้งประเด็นท่ีผูส้อนตอ้งการเนน้ ซ่ึงอาจจะเป็นนโยบาย

ของสถานศึกษา หรือเป็นประเด็นเร่งด่วน เช่น นโยบายดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือความเขา้ใจ

เร่ืองพลงังานในภาพรวมของประเทศ (กระทรวงพลงังาน, 2558)  

4. ผูเ้รียนผา่นประสบการณ์การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning, 2011) ท่ี

เนน้การพฒันาทกัษะส าคญัแห่งศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้เน้ือหาและทกัษะของวิชาแกน 

5. กิจกรรมเน้นการออกแบบและแก้ปัญหา โดยการลงมือปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่การรังสรรค์ช้ินงาน/

โครงการตามแนวคิดของการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) ท่ีเนน้กระบวนการ

ออกแบบ หรือ แนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) ท่ีเน้นกระบวนการ

แกปั้ญหา 

6. เนน้การวดัผลตามสภาพจริง (Authentic assessment) และการประเมินเพ่ือพฒันาผูเ้รียน (Formative 

assessment)  ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะของผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมสะเต็มคือ โครงการหรือช้ินงาน 
(Project/artifact) หรือ การแกปั้ญหา 

 จากค าอธิบายลกัษณะส าคญั 6 ประการขา้งตน้ สรุปเป็นแผนภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ
กิจกรรมสะเตม็ศึกษาและจุดเนน้ในการพฒันาวิชาชีพครูสะเตม็ ดงัภาพท่ี 2 

 
 ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงลกัษณะส าคญั (Key features) ของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
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โดยมีรายละเอียดของลกัษณะส าคญัแต่ละประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

1. การบูรณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

กิจกรรมการเรียนรู้ตอ้งมีการบูรณาการสาขาวิชาทั้ง 4 อย่างชดัเจน (Explicit integration) ซ่ึงเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีสุดของการจดัการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเปรียบเสมือนแกนหรือกระดูกสันหลงัของกิจกรรม เอกสารและ
งานวิจยัเก่ียวกบัสะเต็มศึกษาจะใหนิ้ยามและระบุลกัษณะส าคญัของการบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ไว ้(Moore, 2010; 
Wang et al., 2011; English, 2016)  ทั้งน้ีอาจจะมีระดบัของการบูรณาการท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งการเลือกศาสตร์ท่ี
เป็นจุดเนน้จะแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Vasquez et al., 2013) การบูรณาการอย่างชดัเจนอาจจะ
ท าไดโ้ดยการพิจารณาแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีระบุการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทั้งในส่วนจุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ดงัตวัอย่าง
แผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองการวดัพ้ืนท่ีใบไม ้(สุทธิดา  จ ารัส, 2559) มีการแสดงการบูรณาการอยา่งชดัเจน โดยเพ่ิม
แผนผงัความคิดของการบูรณาในการออกแบบกิจกรรมโดยปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ ดงัภาพท่ี 3 

 

 
ภาพที่ 3  แผนผงัความคิดท่ีระบุการบูรณาการระหวา่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ 

 คณิตศาสตร์ท่ีปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง การวดัพ้ืนท่ีใบไม ้

อย่างไรก็ตาม การบูรณาการสะเต็มนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาการรู้เร่ืองสะเต็ม (Bybee, 2010) กิจกรรม
สะเตม็จึงตอ้งเนน้การบูรณาการท่ีมุ่งสู่เป้าหมายคือการพฒันาการรู้เร่ืองสะเตม็ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการท าความเขา้ใจและประยุกต์แนวคิด กระบวนการ เจตคติ วิธีคิดและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ร่วมกนัเพ่ือสืบเสาะ อธิบาย แกปั้ญหา สร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถท าได้
โดยสาขาความรู้แบบเด่ียว โดยแนวคิดและกระบวนการสะเตม็จะหมายรวมถึงการใหคุ้ณค่าและตระหนกัถึงความ
เช่ือมโยงระหว่าง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผูท่ี้มีการรู้เร่ืองสะเต็มจะสามารถ
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ประยุกตใ์ชค้วามรู้หรือท าความเขา้ใจบทบาทของสะเต็มท่ีมีต่อการพฒันาตวับุคคล สังคม ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ
พฒันาในมิติเชิงเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงการรู้เร่ืองสะเตม็เป็นพ้ืนฐานส าหรับผูเ้รียนในการเรียน สืบเสาะหาความรู้ รวมไป
ถึงการประกอบอาชีพในอนาคต (U.S. Deparment of Labor, 2007) ดงันั้นการรู้เร่ืองสะเต็มจะมีความเช่ือมโยงกบั
ทกัษะต่าง ๆ รวมทั้งทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (สุทธิดา จ ารัส, 2560 ก)  

2. ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และการจัดหลกัสูตรแบบเกลยีว 

การจดัหลกัสูตรแบบเกลียว จะมีหลกัการคือให้ผูเ้รียนแต่ละชั้นปีเรียนเน้ือหาหรือแนวคิดในเร่ืองเดิม               
แต่เพ่ิมพูนความลึกซ้ึงในเน้ือหาหรือกิจกรรมตามพฒันาการของผูเ้รียน นอกจากน้ีการออกแบบต้องค านึงถึง 
ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ ซ่ึงจะใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาแนวคิดพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นก่อน จากนั้นจึงจะเพ่ิมเติม
แนวคิดท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนหรือกา้วหนา้มากข้ึน ยกตวัอย่างเช่น การท่ีผูเ้รียนจะเรียนเร่ืองพลงังาน ตอ้งมีการ
ท าความเขา้ใจพลงังานในบริบทของเน้ือหาท่ีหลากหลาย เพราะพลงังานถือว่ามีความส าคญัและเป็นแนวคิดท่ีขา้ม
กลุ่มวิชา (Cross-cutting concept)  ซ่ึงปรากฏอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทั้งฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกศาสตร์หรือ
แมก้ระทัง่ดาราศาสตร์และอวกาศ ความสามารถในการเช่ือมโยงหรือบูรณาการความรู้จะช่วยให้ผูเ้รียนท าความ
เขา้ใจไดม้ากข้ึน ดงัเช่น การใชพ้ลงังานจากชีวมวล (Biomass) ตอ้งใชพ้ื้นความรู้ทั้ง เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์เขา้
ดว้ยกนั นอกจากน้ีการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะของสะเต็มศึกษายงัตอ้งมีการพิจารณาล าดบัความกา้วหนา้ของการ
เรียนรู้ทั้งการสร้างช้ินงานหรือการแกปั้ญหา (Duschl & Bismack, 2016) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูอ้อกแบบกิจกรรมสะเต็มตอ้ง
ค านึงถึงในการวางล าดบักิจกรรมท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเรียน ดงันั้น หากการจดัการเรียนรู้เนน้ให้
ผูเ้รียนสร้างสรรคช้ิ์นงานเพ่ือแกปั้ญหาบางอยา่ง กิจกรรมจะตอ้งมีล าดบัไม่ใช่การสั่งงานในคร้ังเดียว แต่อาจจะตอ้ง
ตรวจสอบความกา้วหนา้และใหค้ าปรึกษาหรือช่วยเหลือผูเ้รียนเม่ือจ าเป็น การยึดกรอบความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
จะส่งผลต่อการออกแบบล าดบัของกิจกรรม รวมถึงการวางล าดบัของระดบัการรู้คิด ซ่ึงจะช่วยพฒันาผูเ้รียนไปสู่
ระดบัความคิดขั้นสูง อยา่งค่อยเป็นค่อยไป โดยมีกิจกรรมและครูค่อยช่วยเหลือและอ านวยการจดัการเรียนรู้นั้น  

3. การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงกบัผู้เรียน บริบทที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนและการเรียนรู้อย่างมคีวามหมาย 

 ตามนิยามของสะเตม็ท่ีเช่ือโยงสู่โลกชีวิตจริงทั้งในการท างานและการใชชี้วิตของแต่ละบุคคล การจดัการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจึงตอ้งเช่ือมโยงกับผูเ้รียน ทั้งในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียน 
ประเด็นท่ีเป็นกระแสในสังคม ประเด็นท่ีมีการโตแ้ยง้ นอกจากน้ีกิจกรรมตอ้งเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
ผูเ้รียนตอ้งมีความสนใจหรือมีความผกูพนัธ์ ในเน้ือหาหรือกิจกรรมท่ีก าลงัเรียน  

เม่ือพิจารณาบริบทท่ีจ าเป็นส าหรับผูเ้รียน ผูเ้ขียนขอน าเสนอกรอบแนวคิดขององคก์ารเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD, 
2013) ซ่ึงไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาในระดบัสากลท่ีมองว่า บริบทแบ่งออกเป็น 3 ระดบัคือ ระดบับุคคล 
ระดบัทอ้งถ่ิน/ประเทศ และระดบัโลก โดยแต่ละระดบัจะเก่ียวข้องกับ 5 บริบทซ่ึงคนทุกคนจะต้องได้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง เพราะเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตหรือเป็นส่ิงท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตของบุคคลทั้งในปัจจุบนัและ
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อนาคต ไดแ้ก่ สุขภาพและโรค ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พิษภยั และความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี น าเสนอรายละเอียดในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  การก าหนดบริบทสถานการณ์และบริบทเน้ือหาตามกรอบของ OECD     

บริบท/ระดบั ระดบัตนเอง ระดบัท้องถิ่น/ประเทศ ระดบัโลก 
สุขภาพและโรค - การดูแลสุขภาพ 

- อุบติัเหต ุ
- สารอาหาร 

- การควบคุมโรค 
- การถ่ายทอดความรู้ทางสงัคม 
- การเลือกรับประทานอาหาร 
- การสาธารณสุข 

- โรคระบาด  
- การแพร่กระจายของโรค 

ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

- การใชท้รัพยากร
และพลงังานใน
ระดบับุคคล 

- การควบคุมจ านวนประชากร 
- คุณภาพชีวติ 
- ความปลอดภยั 
- การผลิตและการจดัสรรอาหาร 
- การส ารองพลงังาน 

- ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแ้ลว้
หมดไปและใชแ้ลว้ไม่หมดไป 
- การเพ่ิมข้ึนของประชากร 
- ความยัง่ยนืของชนิดพนัธ์ุ 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม - การกระท าท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การใชแ้ละการ
ก าจดัวสัดุ/อุปกรณ์
ต่าง ๆ  

- การกระจายตวัของประชากร 
- การก าจดัของเสีย 
- ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ความยัง่ยนืของระบบนิเวศ 
- การควบคุมประชากร 
- การสร้างและการสูญเสียดิน/
ชีวมวล 

อนัตราย - การประเมินความ
เส่ียงในการเลือกใช้
ชีวติ 

- การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
(แผน่ดินไหว อากาศเปล่ียนแปลง
ฉบัพลนั) 
- การเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ (การ
ทบัถม การพงัทลายของดิน) 
- การประเมินความเส่ียง 

- การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ผลกระทบจากการส่ือสารท่ี
ทนัสมยั 
 

 
ความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

- วทิยาศาสตร์ใน
ฐานะงานอดิเรก 
- เทคโนโลยใีชง้าน
ส่วนบุคคล 
- กิจกรรมดนตรีและ
กีฬา 

- วสัดุใหม่ 
- อุปกรณ์และวธีิการใช ้
- การตดัแต่งพนัธุกรรม 
- วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
- การขนส่ง 

- การสูญพนัธ์ุของชนิดพนัธ์ุต่าง ๆ   
- การส ารวจอวกาศ 
- การก าเนิดและโครงสร้างของ
จกัรวาล 

   จากตารางท่ี 1 จะเห็นว่าการเลือกสถานการณ์หรือบริบทท่ีจะน ามาออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษานั้น
สามารถใช้กรอบแนวคิดของการรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ตามแนวทางของ OECD มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ยกตวัอย่างเช่น หากผูเ้รียนท่ียงัอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาอาจจะเลือกสถานการณ์การสร้างช้ินงานหรือการ
แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทส่วนตวั เช่น เร่ืองสุขภาพ หรือหากเป็นผูเ้รียนท่ีอยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา อาจจะ
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เร่ิมออกแบบกิจกรรมท่ีใชบ้ริบทในระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัโลกไดเ้ช่น เร่ืองของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลก ดงันั้น ตารางท่ี 1  จึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีก าหนดแนวทางการเลือกบริบทท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตในปัจจุบนัและ
อนาคตของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีขาดไม่ไดข้องการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

 นอกจากน้ี การก าหนดบริบทอาจจะสร้าง “แก่นเร่ือง” (Theme) ตามความสนใจของผูเ้รียนหรือก าหนด
ตามจุดเน้นตามนโยบายของสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือนโยบายระดบัประเทศ ในขั้นน้ีผูท่ี้จะก าหนด
กรอบของหวัเร่ืองหรือแก่นเร่ือง อาจจะเป็นตวัผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้หรือนโยบายท่ีก าหนดทิศทางการพฒันา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรืออาจจะเป็นจุดเน้นในหลักสูตรสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันไปตามสถานท่ี               
โดยอาจจะใชแ้หล่งเรียนรู้ในชุมชนของผูเ้รียน (สุดา ทองเซ่ง และคณะ, 2558) หรือจุดเนน้ของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีมีความ
เฉพาะ เช่น มลรัฐเมน ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดนโยบายสะเต็มศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มของรัฐ 
(Richardson, 2011)  ในส่วนของบริบทประเทศไทย ในท่ีน้ีขอยกตวัอยา่งเป็นแก่นเร่ืองท่ีเนน้นโยบายดา้นเศรษฐกิจ
ดิจิทลัและพลงังานของประเทศตามแผนบูรณาการระยะยาว นิยามของเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั (Digital Economy 
หรือ DE) หมายถึง เศรษฐกิจและสังคมท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information Communication 
Technology: ICT) หรือปัจจุบนัเรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทลั เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการ
ผลิตการด าเนินธุรกิจ การคา้ การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผน่ดิน รวมทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ ดงันั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะเนน้ไป
ท่ีการชูประเดน็ ICT ท่ีน ามาเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ โดยช่วยแกปั้ญหาหรือสร้างสรรคช้ิ์นงาน เทคโนโลยีเหล่าน้ี
เป็น “เทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรง (Disruptive technology)”  ท่ีจะส่งผลต่อผูเ้รียนและส่งผลต่อการ
ด าเนินชีวิตของผูค้นในอนาคต ซ่ึงยืนยนัดว้ยขอ้มลูวา่ เทคโนโลยีมือถือท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัอินเตอร์เน็ต ท่ีรวมถึง
โทรศพัท ์สมาร์ทโฟน แทบเลต็ กลอ้งมือถือ นาฬิกา ฯลฯ ส่งผลกระทบมากท่ีสุดเม่ือแสดงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เทียบกบัเทคโนโลยีอ่ืน ๆ (Manyika et al., 2013)  และคาดการณ์วา่จากน้ีไปอีกไม่นอ้ยกวา่ 1 ทศวรรษ เทคโนโลยีน้ี
จะเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจ ลกัษณะการจดัการองคก์ร รวมไปถึงวิถีการใชชี้วิตของผูค้น (Geng, 2016) 
    การมุ่งเนน้ท่ีจะดึงนโยบายน้ีเขา้มาเป็นแก่นเร่ืองหรือบริบทการเรียนรู้ รวมทั้ง “เทคโนโลยี” ในการบูรณา
การสะเต็มจึงเป็นการวางรากฐานอนาคตใหผู้เ้รียน เช่น การวางล าดบัของ “เทคโนโลยี” ในการท ากิจกรรมสะเต็ม
อาจจะเร่ิมตน้จากการหาเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือพฒันาช้ินงานหรือโครงการใหดี้ข้ึน จากนั้นจึงพฒันาเป็นการฝึกฝน
เพ่ือให้ใชเ้ป็นและใช้ให้เป็นประโยชน์  หลงัจากนั้นจึงก าหนดจุดประสงค์การใช้เพ่ือแกปั้ญหาและน าไปสร้าง
นวตักรรม เช่น การใชแ้อพลิเคชนัเพ่ือการวดัผลท่ีแม่นย  ากว่าวิธีเดิม การสร้างมโนภาพสามมิติเพ่ือการน าเสนอ
โครงสร้างโมเลกลุทดแทนภาพสองมิติในหนงัสือท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นการมอง เป็นตน้ (สุทธิดา จ ารัส, 2560 ข) 
  ตวัอย่างท่ีสองของการเนน้บริบทเพ่ือสร้างเป็นแกน คือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาเร่ืองพลงังาน ซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์แผนบูรณาการระยะยาวท่ีก าหนดโดยกระทรวงพลงังาน (กระทรวง
พลงังาน, 2558) โดยประเดน็ท่ีสามารถน ามาบูรณาการในหลกัสูตรและกิจกรรม เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ผลิตพลงังานไฟฟ้ารวมทั้งการลดการปล่อยมลพิษ การกระตุน้การอนุรักษพ์ลงังานแนวใหม่ ท่ีแตกต่างจากอดีตท่ี
ผ่านมา และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือลดอตัราส้ินเปลืองพลงังาน  การศึกษาวิธีการและเทคโนโลยีเพ่ือ
การน าพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนมาใช้ให้มากข้ึน  เทคนิควิธีการเพ่ือยืดอายุแหล่งพลังงาน
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ภายในประเทศ รวมทั้งยุทธวิธีในการลดอตัราการผลิตแก๊สธรรมชาติภายในประเทศ รวมทั้ง ความเขา้ใจของภาค
ประชาชนในเร่ืองพลงังาน เป็นตน้ (โครงการการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลงังานในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2560) 

4. การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (The 21st Century Learning) จะแตกต่างจากการเรียนรู้ในอดีตท่ีผ่านมา โดยมี
จุดเนน้ท่ีส าคญัคือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตในคริสตศตวรรษท่ี 21 (ซ่ึงต่อไปน้ี
จะใชค้ าว่า “ศตวรรษท่ี 21”) ซ่ึงหมายถึงปี ค.ศ. 2001 – ค.ศ. 2100 ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีแตกต่างกนัไป
ในแต่ละกลุ่มผูวิ้จยัหรือสถาบันต่าง ๆ ท่ีมีจุดเน้นแตกต่างกันออกไป หน่วยงานหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับ
นานาชาติคือ Partnership for 21st  Century Learning (2011; 2015) ไดใ้ห้นิยามว่า ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st 
Century Skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการด ารงชีวิตปัจจุบนัและอนาคตโดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 
(ปีคริสตศกัราช 2000 - 2099) ประกอบดว้ยกลุ่มทกัษะหลกั 3 ดา้นคือ ทกัษะการเรียนรู้ และนวตักรรม (Learning 
and innovation skills) ทกัษะดา้นขอ้มูล ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, media and technology skills) และทกัษะ
ชีวิตและทกัษะในอาชีพ (Life and career skills) ในส่วนของรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี 21 
มีลกัษณะส าคญัคือ การน าทกัษะท่ีส าคญัมาบูรณาการกบัเน้ือหาวิชาแกน โดยกลุ่ม Partnership for 21st Century 
Learning ไดน้ าเสนอกรอบการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรจะมีการน าทกัษะส าคญัไดแ้ก่ ทกัษะการเรียนรู้และ
นวตักรรม ทกัษะดา้นขอ้มูล ส่ือ และเทคโนโลยี และ ทกัษะชีวิตและทกัษะในอาชีพ มาบูรณาการในการจดัการ
เรียนรู้วิชาแกนท่ีมีการเรียนการสอนอยูเ่ดิม ซ่ึงวิทยาศาสตร์กเ็ป็นหน่ึงในวิชาแกนเหล่านั้น  

ในรายละเอียดของทกัษะหลกัทั้งสามจะมีองคป์ระกอบย่อย ดั้งน้ี 
1. ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ประกอบดว้ยความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม การคิดอย่างมี

วิจารณญาณและการแกปั้ญหา การส่ือสารและท างานร่วมกบัคนอ่ืน  
2. ทักษะด้านข้อมูล ส่ือ และเทคโนโลยี ประกอบด้วยทักษะในการจัดระบบและมีการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ซ่ึงหมายความรวมถึง การรู้ขอ้มูล (Information literacy) การรู้ส่ือ (Media literacy) และ การรู้ไอซีที 
(Information, communications and technology literacy) 

3. ทกัษะชีวิตและทกัษะในอาชีพ ประกอบดว้ย การยืดหยุ่นและปรับตวัการสร้างสรรคส่ิ์งใหม่และการ
มีเป้าหมาย ทกัษะทางสังคมและความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ความมีประสิทธิภาพและความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ี ความเป็นผูน้ าและรับผิดชอบ  

อย่างไรก็ตาม กรอบแนวคิดของทกัษะส าคญัแห่งศตวรรษท่ี 21 หรือ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อาจจะมี
ความแตกต่างไปจากน้ีได ้ ข้ึนอยู่กบักรอบแนวคิดของกลุ่มนกัวิชาการท่ีแตกต่างกนั ตวัอย่างเช่นในกลุ่มของ Metri 
Group (Turiman et al., 2012) จะแบ่งองคป์ระกอบของทกัษะส าคญัแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็น 4 ดา้นคือ (1) การรู้เร่ือง
ในยุคดิจิทัล (Digital age literacy) (2) การคิดเชิงประดิษฐ์ (Inventive thinking) (3) การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
(Effective communication) และ (4) ผลิตภาพ/ความสามารถหรือศกัยภาพการผลิตท่ีสูง (High productivity) แนวคิด
ของกลุ่ม Metri Group สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจา้งงานเนน้ทกัษะท่ี
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เพ่ิมข้ึนของประเทศไทย (Suvit, 2016) รวมทั้งการขบัเคล่ือนนโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์
ของภาคีเพ่ือการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st Century Learning, 2015) สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Ministry of 
Education Thailand, 2008)  

หากผูส้อนให้ความส าคัญกับทักษะท่ีส าคัญและจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 การก าหนดเป้าหมายหรือ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งน าทกัษะส าหรับศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปประกอบดว้ย เน่ืองจากผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งใชใ้น
การแกปั้ญหาในชีวิตจริงท่ีมีความซับซ้อน ดงันั้นแนวการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งปรับให้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการและจ าเป็นในโลกปัจจุบันและอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จึงตอ้งเปล่ียนจาก
แบบเดิมท่ีเรียนในมิติเดียว ท่ีเนน้แต่เน้ือหา เป็นลกัษณะของวฎัจกัรมีการประยุกต์ใชแ้ละเช่ือมโยงสู่โลก สังคม 
ชีวิตจริงใหม้ากข้ึน จุดเนน้น้ีจึงสอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกบัแนวคิดสะเตม็ศึกษา จึงเป็นลกัษณะส าคญั
อีกประการหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา 

5.  กิจกรรมเน้นการออกแบบและแก้ปัญหาผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน และการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน (Project-based Learning) และ
แนวทางการแกปั้ญหาตามแนวคิดการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) เหมาะสมใน
การน ามาใช้ออกแบบกิจกรรมท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรอบของสะเต็ม (Capraro et al., 2013)  
เน่ืองจากส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งสร้างข้ึนมาในทา้ยท่ีสุดคือ ช้ินงาน โครงการหรือวิธีแกปั้ญหาตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
ดงัท่ีแสดงกระบวนการในภาพท่ี 4 ซ่ึงถือว่าเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ผล
ของการจัดกิจกรรมของทั้ งสองวิธีมีจุดมุ่งหมายพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะของนักประดิษฐ์หรือเมกเกอร์ 
(Maker1) หรือ นกัแกปั้ญหา (Problem solver) โดยคุณลกัษณะแบบเมกเกอร์นั้นเป็นพ้ืนฐานส าคญัของการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษา (Honey & Kanter, 2013; Peppler, 2013 ; Martin, 2015) 

 

 

 

ภาพที่ 4 แผนผงัการเปรียบเทียบกระบวนการและผลผลิตท่ีไดก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน 
และการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

 

                                                 
1 Maker เป็นค าท่ีใชเ้รียกบุคคลท่ีมีแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการสร้างสรรคห์รือประดิษฐส่ิ์งต่าง ๆ โดยอาจจะเร่ิม
จากส่ิงของง่ายๆ ไปจนถึงช้ินงานหรือโครงการท่ีซบัซอ้น ในปัจจุบนัถือวา่เป็นวฒันธรรมสมยัใหม่ ท่ีต่อยอดจาก
แนวคิด Do It Yourself (DIY) 

 Project-based Learning   -----------> Designing ---------------> Artifacts/Projects 

         Problem-based Learning -----------> Problem Solving ------> Solutions 
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6.     การวดัผลตามสภาพจริง และการประเมนิเพือ่พฒันาผู้เรียน  

การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้ตอ้งสอดคลอ้งกบักรอบลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวสะเต็มศึกษาท่ีผ่านมา ดงันั้นเม่ือเนน้ให้ผูเ้รียนไดส้ร้างช้ินงาน โครงการหรือแนวทางการแกปั้ญหา การวดั
ประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้ไปท่ีสมรรถนะของผูเ้รียน ความรู้ ทกัษะ 
การปฏิบติั รวมทั้งจิตพิสัย ท่ีแสดงออกมาในขณะท่ีท ากิจกรรมหรือสะทอ้นออกมาในช้ินงาน ดงันั้นการวดัและ
ประเมินผลตอ้งเนน้ไปท่ีช้ินงาน เช่นการวดัดว้ย รูบริคส์สกอร์ (Rubric scores) การวดัดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
การวดัและประเมินโดยเพ่ือน หรือโดยตวัผูเ้รียนเอง โดยปัจจุบนัแนวทางการวดัและประเมินผลทางการศึกษามี
ความหลากหลายมากครอบคลุมทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ คุณลกัษณะ เจตคติ เป็นตน้ (บุญศรี พรหมมาพนัธ์ุ, 2557)          
จึงเป็นทางเลือกให้ครูสามารถออกแบบการวดัผลตามสภาพจริง  (Authentic assessment) และการประเมินเพ่ือ
พฒันาผูเ้รียน (Formative assessment) นอกจากน้ีควรวดัตามล าดบัความกา้วหนา้ของกิจกรรม เช่น หากออกแบบ
กิจกรรมให้ผูเ้รียนน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ควรมีเคร่ืองมือวดัตามล าดับท่ีก าหนดคือ วดัว่าผูเ้รียนมีการน า
เทคโนโลยีมาใชห้รือไม่ จากนั้นจึงวดัขั้นต่อไปวา่มีการใชเ้ป็นอยา่งไร และเม่ือกิจกรรมมีความกา้วหนา้ข้ึนไป กว็ดั
ว่ามีการน าเทคโนโลยีไปใชเ้พ่ือแกปั้ญหาและน าไปสร้างนวตักรรมอย่างไร และเทคโนโลยีดงักล่าวเหมาะสมกบั
ระดบัผูเ้รียนหรือไม่ เพราะหากเป็นผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเทคโนโลยีกไ็ม่ควรจะเนน้เพียงกรรไกรหรือ
ไมบ้รรทดัซ่ึงเป็นเทคโนโลยีเบ้ืองตน้เท่านั้น นอกจากน้ีการวดัและประเมินควรตอ้งเปิดเผยรูปแบบและเกณฑก์าร
วดัและประเมินเพ่ือใหผู้เ้รียนใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาตนเองขณะสร้างสรรคช้ิ์นงาน โครงการหรือออกแบบ
และสืบเสาะหาวิธีการแกปั้ญหา (Lawrenz & Huffman, 2006) 

จากกรอบแนวคิดท่ีถือว่าเป็นองค์ประกอบส าคญัของการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม
ศึกษาขา้งตน้ การออกแบบและพฒันากิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา ตอ้งมีความสอดคลอ้งภายในของลกัษณะ
ส าคญัของการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สร้างล าดบัความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน พิจารณาจุดเนน้ท่ีส าคญั 
บริบทของบทเรียน รวมถึงการวดัและประเมินผลท่ีเนน้การประเมินตามสภาพจริงและเพ่ือพฒันาผูเ้รียน 

การประยุกต์ใช้ลกัษณะส าคัญของกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาเพือ่การพฒันาวชิาชีพครู  

การพฒันาวิชาชีพครูเก่ียวกบัสะเต็มเป็นกรณีท่ีมีความซบัซอ้นและค่อนขา้งทา้ทาย โดยเน้ือหาแลว้หาก
ครูคนเดียวจะออกแบบการจดัการเรียนรู้สะเต็มจะตอ้งมีความรู้ทั้งส่ีศาสตร์ หรือสองศาสตร์ข้ึนไปมาบูรณาการ ใน
กรณีท่ีเป็นการสอนร่วม (Co-teaching) ก็จะตอ้งมีการร่วมมือระหว่าง ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ และครูกลุ่ม
สาระการงาน อาชีพและเทคโนโลยี ซ่ึงจะสอนเก่ียวกบั เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิศวกรรมศาสตร์เบ้ืองตน้
ซ่ึงเป็นแนวคิดพ้ืนฐานส าคญัในการการออกแบบและแกปั้ญหา ซ่ึงใชใ้นหลากหลายสาขา โดยเฉพาะสาขาท่ีเนน้
การปฏิบติั การสร้างสรรคช้ิ์นงานหรือโครงการต่าง ๆ  

การท่ีจะพฒันาใหค้รูมีความรู้เร่ืองสะเต็ม เม่ือพิจารณาตามกรอบแนวคิดของการพฒันาวิชาชีพท่ีส าคญั
คือ การพัฒนาความรู้เน้ือหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge, PCK) (Shulman, 1986; Ashton, 
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1990) ท่ีน าเสนอว่า ครูจะสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาท่ีจะสอนผนวกกบัความรู้เก่ียวกบั
การสอนในเน้ือหานั้น ๆ ดงันั้นหากตอ้งการพฒันาครูให้มีศกัยภาพในการออกแบบการสอนและการปฏิบติัการ
สอนสะเต็ม ครูต้องมีความรู้เน้ือหาผนวกกับวิธีสอนสะเต็ม (STEM Pedagogical Content Knowledge, STEM-
PACK)  

การพฒันาครูใหมี้ STEM-PACK ไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับครู ครูส่วนใหญ่ไม่ไดผ้่าน
การจดัการเรียนรู้แบบน้ีมาก่อน (Lederman and Lederman, 2013) นอกจากน้ีในภูมิหลงัดา้นการเรียนไม่ปรากฏวิชา
สะเต็ม หรือการเรียนรู้ส่ีสาขาวิชามาบูรณาการกนั รวมทั้งขาดประสบการณ์ในการเรียนดา้นวิศวกรรมศาสตร์ (De 
Miranda, 2008) การพฒันาครูในช่วงแรกมีการออกแบบกิจกรรมสะเต็มส าหรับครูเพ่ือน าไปประยกุตใ์ชใ้นชั้นเรียน 
อย่างไรก็ตาม การออกกิจกรรมมาก่อนโดยผูเ้ช่ียวชาญจากนั้นท าการอบรมขยายผลใหก้บัครูเพ่ือใหน้ าไปใช ้ไม่ใช่
การพฒันา STEM-PACK อย่างย ัง่ยืน การเปิดโอกาสใหค้รูไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมท่ีออกแบบส่ือและการเรียนการสอน
ตามความเขา้ใจและความตอ้งการของครูเอง โดยมีผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้วามรู้พ้ืนฐานและใหข้อ้เสนอแนะตลอดช่วง
ระยะเวลาอย่างนอ้ย 1  ปี ต่อเน่ือง เป็นวิธีการท่ีพบว่า มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมความเขา้ใจและการปฏิบติัการ
สอนสะเตม็ของครู (Wang et al., 2011)  

กล่าวโดยสรุป การพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้เร่ืองสะเต็มเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการเรียน การใชชี้วิต
และการท างานในอนาคต ปัจจยัท่ีส าคญัมากคือครูผูส้อน ซ่ึงพบว่า ครูยงัขาดความชดัเจนเก่ียวกบัสะเต็มและการ
สอนสะเต็ม (สุทธิดา จ ารัส, 2560 ก; Brown et al., 2011) ทั้งท่ีความรู้เน้ือหาผนวกวิธีสอนสะเต็ม (STEM-PACK) 
เป็นส่ิงส าคญัท่ีครูตอ้งมี การพฒันาวิชาชีพครูจึงตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพของครูท่ีจะคิด ออกแบบ 
สร้างสรรค์ส่ือและกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม โดยนิยามและแนวปฏิบติัรวมทั้งลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษาท่ีไดน้ าเสนอไป จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีช่วยใหค้รูสามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนของตนเองได ้รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดองค์ประกอบและจดัการความรู้ของ
แผนการจดัการเรียนรู้แบบสะเตม็ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของหอ้งเรียนและสถานศึกษาของตนเองท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลาย ซ่ึงเป็นการพฒันาศกัยภาพของครูท่ีย ัง่ยืน เพ่ือไปสร้างสรรคต่์อยอดการจดัการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยการพฒันาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพนั้นควรตอ้งเนน้ท่ีการรู้เร่ืองสะเต็มเพราะเป็นเป้าหมายส าคญั
ของการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนท่ีผูเ้รียนจะกา้วไปสู่การเรียนรู้ในระดบัท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้สู่การ
ท างาน  
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สะเต็มศึกษาจะเป็นพ้ืนฐานส าหรับผูเ้รียนในการเรียน สืบเสาะหาความรู้ รวมไปถึงการประกอบอาชีพ
ในอนาคต โดยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาจะมีความเช่ือมโยงกบัทกัษะต่าง ๆ รวมทั้ง
ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การจดัการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา จึงเนน้ไปท่ี คุณภาพของกิจกรรมตามแนวสะเต็ม
ศึกษาโดยสรุปแลว้จะประกอบดว้ย  

1. การบูรณาการศาสตร์ทั้ง 4 ไดแ้ก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. การยึดกรอบแนวคิดความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ (learning progression) ท่ีมุ่งเนน้พฒันาการของผูเ้รียน

ตามล าดบัขั้นจากง่ายไปหายาก เพ่ือพฒันาสร้างสรรค์ช้ินงาน จากความเรียบง่ายไปสู่ความซับซ้อน หรือการ
แกปั้ญหาธรรมดาไปสู่ปัญหาท่ีซบัซอ้นมากข้ึน รวมทั้งการพฒันาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากแนวคิดท่ีมีความเป็น
รูปธรรมไปสู่ความเป็นนามธรรมมากข้ึน 

3. กิจกรรมท่ีเช่ือมโยงไปยงับริบทโดยใชแ้นวคิดการเรียนรู้โดยใชบ้ริบทเป็นฐาน  
4. การเนน้การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
5. กรอบกิจกรรมใชก้ารจดัการเรียนรู้โดยใชโ้ครงการเป็นฐาน ท่ีน าไปสู่การเป็นผูส้ร้างหรือนกัประดิษฐ์   

และการจดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท่ีน าไปสู่การเป็นผูแ้กปั้ญหา  
6. เนน้การวดัและประเมินผลตามสภาพจริงโดยกิจกรรมตอ้งออกแบบใหผู้เ้รียนไดอ้อกแบบและแกปั้ญหา 

 ลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา รวมทั้งนิยามและแนวปฏิบติัของสะเต็มเป็น
กรอบแนวคิดท่ีจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในบริบทของตนเองได ้โดยจะเป็น
ศกัยภาพท่ีจะติดตวัครูต่อไป การด าเนินการในลกัษณะเช่นน้ีจะแตกต่างจากการพฒันาวิชาชีพครูท่ีเนน้การถ่ายทอด
กิจกรรมท่ีผูอ่ื้นออกแบบไวแ้ลว้ ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขียนคือ กรอบแนวคิดลกัษณะส าคญัของกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเตม็ศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมในการพฒันาวิชาชีพครูเพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการออกแบบและพฒันากิจกรรมสะเต็มศึกษา โดยอาจจะเป็นการต่อยอดจากการเรียนรู้กิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา การพฒันาครูให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาไดน้ั้น จะช่วยให้นโยบายการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวสะเตม็ศึกษามีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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