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STEM Education
โลกปจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงไปอยางมากและรวดเร็ว ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ
ทักษะทีจ่ าํ เปนในศตวรรษที่ 21 การเรียนรูเ ครืองมือเพือ่ แสวงหาความรูม คี วามสําคัญมากกวาเนือ้ หาสาระขององคความรู ความเจริญ
กาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากแหลงความรูที่หลากหลาย โดยไมจํากัดสถานที่เรียน
อยูเฉพาะในหองเรียน และสามารถเรียนรูไดตลอดเวลา สงผลใหแนวคิดการจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาตองเนน
ใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และ
การมีทกั ษะทางสังคม ในการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองมีการบูรณาการศาสตรตา งๆ และบูรณาการเขากับชีวติ จริง ทําใหการเรียน
มีความหมายตอผูเ รียน ผูเ รียนเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียน และสามารถนําไปใชประโยชนในชีวติ ประจําวันและการทํางานได
ในชวงเวลาที่ผานมาจึงมีการพูดกันถึงแนวคิดการจัดการศึกษาแบบ STEM Education กันอยางแพรหลาย
STEM เปนคํายอมาจากภาษาอังกฤษของศาสตร 4 สาขา
วิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology)
วิศวกรรมศาสตร (Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics) หมายถึง องคความรูข องศาสตรทงั้ 4 ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน
ในโลกของความเปนจริงที่ตองอาศัยความรูตางๆ มาบูรณาการ
เขาดวยกันในการดํารงชีวิตและการทํางาน คําวา STEM ถูกใช
ครัง้ แรกโดยสถาบันวิทยาศาสตรแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The
National Science Foundation: NSF) ซึง่ ใชคาํ STEM นีเ้ พือ่ อางถึง
โครงการทีเ่ กีย่ วของกับวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร
และคณิตศาสตร แตไมไดใหนิยามที่ชัดเจน ทําใหมีการใชและให
ความหมายของคําวา STEM แตกตางกันออกไป เชน ใชคาวา
STEM ในการอางอิงกลุม อาชีพทีม่ คี วามเกีย่ วของกับวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เปนตน
STEM Education เปนแนวคิดในการจัดการศึกษาที่มี
การบูรณาการศาสตรตา งๆ ขามกลุม สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร จุดเริ่มตนของ
STEM Education มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาทีพ่ บวา ครึง่ หนึง่
ของการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของสหรั ฐ ฯ ขึ้ น อยู กั บ ผลผลิ ต
นวัตกรรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีล้ําสมัย และยังพบวาอาชีพ
ที่เปนที่ตองการและมีอัตราการเติบโตสูงสุดในตลาดแรงงาน
ของสหรัฐฯ ลวนแตเปนอาชีพที่ตองอาศัยพื้นความรูในสาขาใด
สาขาหนึ่งของ STEM แตจากสถิติของจํานวนนักเรียนมัธยม
ที่สําเร็จการศึกษาในป 2554 มีนักเรียนเพียงรอยละ 45 ที่มี
ความพรอมดานคณิตศาสตร และมีเพียงรอยละ 30 ทีม่ คี วามพรอม
ดานวิทยาศาสตรเพื่อที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นหรือเขาสู
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังพบวา ผลการทดสอบตามโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International

Student Assessment: PISA) และการทดสอบดานคณิตศาสตร
และวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ (Trends in International
Mathematics and Science Study: TIMSS) ของนักเรียนสหรัฐฯ
มีคะแนนต่ํากวาหลายประเทศ และมีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตรลดลง นอกจากนั้นยังพบวา นักเรียนนักศึกษา
ทีส่ นใจเรียนทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรลดจํานวนลง
ประชากรวัยทํางานทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม
ก็มจี าํ นวนลดลงเชนกัน และผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละกํ า ลั ง ทํ า งานส ว นใหญ เ ป น คนต า งชาติ
มากกวาเปนชาวอเมริกันเอง รัฐบาลสหรัฐฯ จึงใชเหตุเหลานี้
ปฏิรูปการจัดการศึกษาของประเทศใหมใหสอดรับกับการเรียนรู
สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยใชแนวทาง STEM Education
STEM Education เปนแนวคิดการจัดการศึกษาแนวทางหนึง่
ที่ มุ ง พั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล อ งกั บ
ความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป และความกาวหนาในศตวรรษที่
21 โดยนําจุดเดนของธรรมชาติ และวิธกี ารเรียนการสอนของแตละ
สาขาวิชามาผสมผสานกัน เพื่อใหผูเรียนไดนําความรูทุกแขนง
มาใชในการแกปญหา การคนควา และการพัฒนาสิ่งตางๆ โดย
เนนการนําความรูไปแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจุดเดนของแตละศาสตร คือ
1. วิทยาศาสตร เปนศาสตรที่วาดวยความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ และสิง่ แวดลอมรอบตัว การเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ใน STEM จะทําใหผูเรียนสนใจ มีความกระตือรือรน รูสึกทาทาย
และเกิดความมั่นใจในการเรียน
2. เทคโนโลยี เป น วิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ กระบวนการทํ า งานที่ มี
การประยุกตศาสตรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหา
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ปรับปรุง พัฒนาสิ่งตางๆ หรือกระบวนการตางๆ เพื่อตอบสนอง
ความต อ งการของคนเรา โดยผ า นกระบวนการทํ า งานทาง
เทคโนโลยีทเี่ รียกวา Engineering Design หรือ Design Process
ดังนั้น เทคโนโลยีใน STEM จึงไมไดหมายถึงเฉพาะคอมพิวเตอร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. วิศวกรรมศาสตร เปนวิชาที่เกี่ยวกับการคิดสรางสรรค
พัฒนานวัตกรรมตางๆ โดยใชความรูท างวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และเทคโนโลยี
4. คณิตศาสตร คณิตศาสตรไมไดหมายถึงการนับจํานวนและ
ตัวเลขเทานั้น แตเปนวิชาที่เกี่ยวกับองคประกอบอื่นที่สําคัญ
ไดแก กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Thinking)
ภาษาคณิตศาสตร และการสงเสริมการคิดคณิตศาสตรขั้นสูง
(Higher-Level Mathematical Thinking)
STEM Education มีเปาหมายทีจ่ ะสงเสริมใหประชากรรุน ใหม
มีความรูแ ละทักษะการเรียนรูใ นทางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิง่
ในศตวรรษที่ 21 จําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาทักษะในการดํารง
ชีวิต เพื่อใหเยาวชนรุนใหมกาวสูการแขงขันกับประชากรโลก
ได การจัดการเรียนรูตามแนว STEM จะตองมีการบูรณาการ
พฤติกรรมที่ตองการหรือคาดหวังใหเกิดขึ้นกับผูเรียนเขากับ
การเรี ย นรู เ นื้ อ หาด ว ย รวมถึ ง การกระตุ น ให เ กิ ด ความสนใจ
ในการสืบเสาะหาความรู การสํารวจตรวจสอบ การคิดอยาง
มีเหตุผลในเชิงตรรกะ รวมถึงทักษะการเรียนรูหรือการทํางาน
แบบรวมมือ จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูแ บบ STEM ไมใชเรือ่ ง
ใหม แตเปนการจัดการเรียนรูท สี่ ง เสริมการบูรณาการการเรียนรู
ศาสตรทั้ง 4 สาขา โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรู ทักษะ
และประสบการณจากการเรียนรูไปใชแกปญหาในชีวิตจริง เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต
ดังนั้น นอกจากการจัดการเรียนรูแบบ STEM จะเปนการจัด
การเรียนรูที่บูรณาการศาสตรทั้ง 4 สาขาดังกลาวแลว ยังเปน
การบูรณาการดานบริบท (Context Integration) ทีเ่ กีย่ วของกับ
ชีวิตประจําวัน ซึ่งจะทําใหการเรียนการสอนนั้นมีความหมายตอ
ผูเรียน ทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนนั้นๆ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได ซึี่งจะเพิ่มโอกาสการทํางาน
การเพิ่มมูลคา และสามารถสรัางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ
ใหกับประเทศได นอกจากนั้น การจัดการเรียนรูตามแนวทาง
STEM ยั ง เป น การส ง เสริ ม การพั ฒ นาทั ก ษะที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
ศตวรรษที่ 21 ใหแกผูเรียนอีกดวย
การจัดการเรียนรูแ บบ STEM เปนการจัดการเรียนรูท ไี่ มเนน
เพียงการทองจําทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
แตเปนการสรางความเขาใจทฤษฎีหรือกฎเหลานัน้ ผานการปฏิบตั ิ
ใหเห็นจริงควบคูก บั การพัฒนาทักษะการคิด การตัง้ คําถาม การแก
ปญหา การหาขอมูลและวิเคราะหขอคนพบใหม รวมทั้งสามารถ
ทีจ่ ะนําขอคนพบเหลานัน้ ไปใชหรือบูรณาการกับชีวติ ประจําวันได
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การจัดการเรียนรูตามแนว STEM มีลักษณะ ดังนี้
1. เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนการบูรณาการ
2. ชวยใหผเู รียนสรางความเชือ่ มโยงระหวางเนือ้ หาวิชาทัง้ 4
กับชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. เนนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
4. ทาทายความคิดของผูเรียน
5. เปดโอกาสใหผเู รียนไดแสดงความคิดเห็น และความเขาใจ
ที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชาทั้ง 4 สาขาวิชา
ปรัชญาทีเ่ ปนแกนของ STEM Education คือ “เราเรียนเพราะ
เราตองการนําไปใช” การจัดการเรียนรูต ามแนวทาง STEM จึงเปน
การจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาใหผูเรียนเขาใจวาทําไมตองเรียน
เนื้อหาดังกลาว ผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรนกระหาย
ใครเรียนดวยความเขาใจ และมีความตองการที่จะเรียนรูตลอด
ชีวติ ผูเ รียนมุง ทีจ่ ะนําความรูไ ปประยุกตใชประโยชนหรือสามารถ
แกปญหาตางๆ ได การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM
จะตองประกอบดวยการเรียนการสอนที่เนนที่กระบวนการที่ให
ผูเรียนมีบทบาทอยางเต็มที่ ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
และไดมโี อกาสลงมือปฏิบตั จิ ริง นัน่ คือเปน Active Learner ดังนัน้
วิธกี ารเรียนการสอนทีจ่ ะตอบสนองหลักการและนําไปสูเ ปาหมาย
ของ STEM ไดก็คือการเรียนรูโดยเนนการปฏิบัติ หรือการเรียนรู
จากประสบการณตรง การจัดการเรียนรูแบบ STEM จึงมักใช
วิธีการของ Project-based Learning หรือ Problem-based
Learning โดยมุ ง เน น ให ผู เ รี ย นแต ล ะคนซึ่ ง มี พื้ น ฐานความรู
และความคิดแตกตางกัน ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กระตุน
ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรค และการคิดเชิง
วิจารณฌาณ อยางไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนจะตองให
ความสําคัญตอกระบวนการเรียนรูไมนอยไปกวาผลลัพธหรือ
ผลิตภัณฑ หรือตัวคําตอบสุดทาย ซึ่งการประเมินผลการเรียนรู
จะตองมีความสอดคลองกับจุดประสงคและวิธีการจัดการเรียน
การสอนดวย
จุดเดนประการหนึ่งของการจัดการเรียนรูแบบ STEM ก็คือ
การผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมเขากับการเรียนรู
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ในขณะที่ผูเรียนเรียนรู
และฝกทักษะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ผูเ รียน
มีโอกาสนําความรูมาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนอง
ความตองการหรือแกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของกับชีวติ ประจําวัน เพือ่ ใหได
เทคโนโลยีซึ่งเปนผลจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
อนึง่ การจัดการเรียนรูแ บบ STEM ไมไดจาํ กัดเฉพาะการเรียนรู
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเทานัน้ แตสามารถ
บูรณาการรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ ไดดวย
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