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บทคัดย่อ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมอง และการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่
จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้กระบวนทัศน์ทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาทุกระดับเน้นให้ผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง  เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการ
สือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือแสวงหาความรู้ และการมีทกั ษะทางสังคม  แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจ�ำเป็นต้องบูรณา
การทั้งด้านศาสตร์ต่างๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ท�ำให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียน
จะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งเป็นการเตรียมผู้เรียนในการเรียน
ต่อไปในชัน้ สูงขึน้ เกิดการเพิม่ โอกาสการท�ำงานในอนาคต การเพิม่ มูลค่า และการสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ประเทศด้านเศรษฐกิจ
ได้
Abstract

The development of science, technology, and research on brain, and the proposition concerning the
skills necessary for the 21st century influenced in educational paradigm change. Educationat all levels
emphasized on their’ higher order thinking skills, such as creative thinking, problem solving, and critical
thinking, etc., as well as developing students’ communication skills using technology as a tool for inquiry
and acquisition of social skills.  Integration of all subjects and learning, both in classroom and real life, is
the primary trend in education to make learning meaningful to students. As a result, students would realize
the value of their studies and could apply their knowledge to their everyday life and their continuing study,
which would enlarge more job opportunity in the future, add more value, and build more national economy.
บทน�ำ

โลกของการศึกษาได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 เครือ่ งมือเพือ่ แสวงหาความรูม้ คี วามส�ำคัญมากกว่า
เนื้อหาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท�ำให้ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆ
มากมายและตลอดเวลาทีต่ อ้ งการ ท�ำให้หอ้ งเรียนมีความแปลกตาไปจากทีเ่ ป็นอยู่ ภาพของการทีน่ กั เรียนหรือนิสติ นักศึกษาจะ
มีคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ไอแพด (iPad) หรือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) เป็นอุปกรณ์การเรียน
จึงเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นหน้าที่ของครู อาจารย์ในการสอนจึงเปลี่ยนแปลงไปจากการยืนหน้าชั้น มาเป็นการกระตุ้นและอ�ำนวย
ความสะดวกในการเรียน ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากทีส่ ดุ ด้วยกระบวนทัศน์ทเี่ ปลีย่ นแปลง
ไปจึงท�ำให้เกิดแนวความคิดต่อการจัดการศึกษานัน้ เปลีย่ นแปลงไปด้วย บทความนีเ้ ขียนขึน้ โดยมุง่ น�ำเสนอสาระส�ำคัญ 4 ประเด็น
คือ ความหมายของ STEM Education ความจ�ำเป็นและผลการใช้ STEM Education ในต่างประเทศ องค์ประกอบของความ
รู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของไทยด้วย STEM Education
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2556
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ความหมาย แนวคิดและลักษณะของ STEM Education
STEM Education คือการสอนแบบบูรณาการข้าม
กลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่าง
ศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science: S) เทคโนโลยี
(Technology: T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E) และ
คณิตศาสตร์ (Mathematics: M)   โดยน�ำจุดเด่นของธรรมชาติ
ตลอดจนวิธกี ารสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา
การค้นคว้า และการพัฒนาสิง่ ต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบนั
ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน
เพราะในการทํางานจริงหรือในชีวติ ประจ�ำวันนัน้ ต้องใช้ความ
รูห้ ลายด้านในการทํางานทัง้ สิน้ ไม่ได้แยกใช้ความรูเ้ ป็นส่วนๆ
นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะสําคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 อีกด้วย (Dejarnette, 2012; Wayne.  2012;  
Breiner, Harkness, Johnson, & Koehler, 2012).
ทั้งนี้ STEM Education เป็นการจัดการศึกษาที่มี
แนวคิด และลักษณะดังนี้   (Dejarnette, 2012; Wayne.  
2012; Breiner, et al., 2012; ธวัช ชิตตระการ, 2555;         
รักษพล  ธนานุวงศ์, 2556; อภิสิทธิ์  ธงไชย และคณะ, 2555)
1. เ ป ็ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร ข ้ า ม ก ลุ ่ ม ส า ร ะ วิ ช า
(Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี
(T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร์ (M) ทั้งนี้ได้น�ำจุด
เด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธกี ารสอนของแต่ละสาขาวิชามา
ผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ
• วิทยาศาสตร์ (S) เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจใน
ธรรมชาติ   โดยนักการศึกษามักชี้แนะให้อาจารย์ ครูผู้สอนใช้
วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquirybased Science Teaching) กิจกรรมการสอนแบบแก้ปญ
ั หา
(Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท�ำให้ผู้เรียนเบื่อ
หน่ า ยและไม่ ส นใจ แต่ ก ารสอนวิ ท ยาศาสตร์ ใ น STEM
Education จะท�ำให้นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึก
ท้าทายและเกิดความมัน่ ใจในการเรียน ส่งผลให้ผเู้ รียนสนใจที่
จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบ
ความส�ำเร็จในการเรียน
• เทคโนโลยี (T)   เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ หรือกระบวนการต่างๆ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการ
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ท�ำงานทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Engineering Design หรือ
Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น
เทคโนโลยีจงึ มิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามทีค่ นส่วน
ใหญ่เข้าใจ  
• วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิด
สร้างสรรค์  พัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กบั นิสติ นักศึกษาโดยใช้
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคน
ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ แต่จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน
• คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาทีม่ ไิ ด้หมายถึงการนับ
จ�ำนวนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นที่ส�ำคัญ ประการ
แรกคื อ กระบวนการคิ ด คณิ ต ศาสตร์ (Mathematical
Thinking) ซึง่ ได้แก่การเปรียบเทียบ การจ�ำแนก/จัดกลุม่ การ
จัดแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ ประการที่สอง
ภาษาคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือ    
ความเข้าใจความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได้
โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสือ่ สาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า
เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ ประการต่อมาคือการส่งเสริมการคิด
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จาก
กิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการท�ำกิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน
2. เป็นการบูรณาการทีส่ ามารถจัดสอนได้ในทุกระดับ
ชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลายโดยพบว่าใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กำ� หนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้
แต่ละรัฐน�ำ STEM Education มาใช้ ผลจากการศึกษาพบว่า
ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Project-based Learning,
Problem-based Learning, Design-based Learning ท�ำให้
นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดี และถ้าครูผู้
สอนสามารถใช้ STEM Education ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็
จะยิง่ เพิม่ ความสามารถและศักยภาพผูเ้ รียนได้มากขึน้ เท่านัน้
ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐของประเทศสหรัฐอเมริ ก ามี ก ารน�ำ 
STEM Education ไปสอนตั้ ง แต่ ร ะดั บ วั ย ก่ อ นเรี ย น
(Preschool) ด้วย
นอกจาก STEM Education จะเป็นการบูรณาการ
ศาสตร์ทงั้ 4 สาขาดังทีก่ ล่าวข้างต้นแล้ว ยังเป็นการบูรณาการ
ด้านบริบท (Context Integration) ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำ
วันอีกด้วย ซึ่งจะท�ำให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน
ท�ำให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการท�ำงาน
การเพิม่ มูลค่า และสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจได้
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3. เป็นการสอนทีท่ �ำให้ผเู้ รียนเกิดพัฒนาการด้านต่างๆ
อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น
• ด้านปัญญา ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชา
• ด้านทักษะการคิด ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด
โดยเฉพาะการคิ ด ขั้ น สู ง เช่ น การคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด
สร้างสรรค์ ฯลฯ
• ด้านคุณลักษณะ ผูเ้ รียนมีทกั ษะการท�ำงานกลุม่
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้น�ำตลอดจนการ
น้อมรับค�ำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น
จากแนวคิดข้างต้นนักการศึกษาก็ยังได้มีบูรณาการ
ศาสตร์อนื่ ประกอบเพือ่ ให้การจัดการศึกษา STEM Education
นั้นครอบคลุมและพัฒนาผู้เรียนได้อย่างแท้จริงแบบรอบด้าน
เช่น การจัดการศึกษา STEAM Education ที่มีการบูรณาการ
ศิลปะ (A) ท�ำให้ทำ� ให้ผเู้ รียนมีโอกาสถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้
แนวคิดส�ำคัญ (Concept) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมี
จินตนาการยิง่ ขึน้ ผูเ้ รียนยังสามารถสือ่ สารความคิดของตนเอง
ในรูปแบบของดนตรีและการเคลือ่ นไหว การสือ่ สารด้วยภาษา
ท่าทางหรือการวาดภาพ หรือการสร้างโมเดลจ�ำลอง ท�ำให้ชนิ้
งานนัน้ ๆ มีองค์ประกอบด้านความสุนทรีย์ และความสวยงาม
เพิ่มขึ้น เกิดเป็นชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์ทั้งการใช้งานและ
ความสวยงาม (ยศวีร์ สายฟ้า, 2555) การจัดการศึกษา
STE2AM Education ที่เน้นเพิ่มเติมให้ผู้เรียนตระหนักเกี่ยว
คุณธรรม จริยธรรม (Ethics: E2) ที่เป็นองค์ประกอบส่วน
ส�ำคัญประการหนึ่งที่จะท�ำให้เป็นคนดี
ความจ� ำ เป็ น และผลการใช้ STEM Education ใน
ต่างประเทศ
อาจกล่าวได้วา่ STEM Education มีจดุ เริม่ ต้นมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึง่ พบว่าขีดความสามารถของประเทศ
ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในหลายๆ ด้านดังที่เคยเป็นมา ในขณะที่
หลายๆ ประเทศทั่วโลกมีความก้าวหน้าไปมาก โดยพบว่า ผล
การทดสอบ โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program
for International Student Assessment หรือ PISA)  และ
ทดสอบด้ า นคณิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ร ะดั บ สากล (Trends in
International Mathematics and Science Study หรือ
TIMSS) ของสหรัฐอเมริกานั้นต�่ำกว่าหลายประเทศ คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความถดถอยของการจัดการศึกษาในปี ค.ศ. 2006 เมื่อเทียบ
กับปี ค.ศ. 2003 รวมทั้งรายงานของ Phi Delta Kappan ที่
ประเมินว่านักเรียนอเมริกันท�ำคะแนนได้ต�่ำที่สุดในโจทย์แก้

ปัญหา (Bellanca & Brandt, 2010; Dejarnette, 2012)  
นอกจากนั้ น นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาที่ ส นใจเรี ย นทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ลดจ�ำนวนลง ประชากรวัยท�ำงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมเองก็มจี าํ นวน
น้อยลงเช่นกัน  ในการนี้ ผลการศึกษาระบุวา่ ประชากรระดับ
คุณภาพทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์
และก�ำลังท�ำงานนัน้ ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติมากกว่าเป็นชาว
อเมริกันเอง นั่นหมายถึงการขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ ส่ง
ผลให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจตามมา ดังนั้น นโยบายการ
ศึกษาแบบ STEM Education จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้
ปัญหาดังกล่าวได้ โดยคาดหวังว่า จะช่วยยกระดับผลการ
ทดสอบต่างๆ เช่น PISA ให้สงู ขึน้ ส่งผลให้ประชากรมีคณ
ุ ภาพ
และส่ ง ผลให้ ส ามารถแก้ ป ั ญ หาของชาติ ใ นด้ า นอื่ น ๆ ได้
(Rachel, 2008)  
ซึ่งในการน�ำนโยบายลงสู่การปฏิบัตินั้นพบว่ารัฐบาล
ได้ทุ่มเทงบประมาณด้าน STEM Education เป็นจ�ำนวนมาก
มีโรงเรียนต่างๆ ในเกือบ 40 รัฐ ที่ใช้ STEM Education มา
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว (National Research Council of
the National Academes, 2011) นอกจากนี้ยังมีการ
ประกาศใช้แผนการศึกษา Education to Innovate เพื่อเร่ง
กระตุ้นให้ STEM Education เป็นรูปธรรมและประสบผล
ส�ำเร็จ มีการใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การประกาศแผนการสร้าง
กลุ่มครูต้นแบบในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเรียกว่า STEM Master
Teaching Corps ซึ่งนักการศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้น�ำในการ
ศึกษาด้าน STEM Education จะเป็นผู้ที่ริเริ่มจุดประกาย
ความคิดให้นักเรียน และช่วยให้กลุ่มสังคมของพวกเขาเจริญ
เติบโตมากขึ้น (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ประจ�ำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี., 2555)
นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ในประเทศอื่นๆ
ต่างก็ตนื่ ตัวและให้ความสนใจ STEM Education  เช่นกัน เช่น
ในประเทศจีน อินเดีย ฯลฯ โดยในปี 2558 ประเทศจีนจะผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ กี่ ย วกั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ STEM Degree ประมาณ
3.5 ล้านคน ซึ่งไม่รวมในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
โดยจ�ำนวนบัณฑิตที่จีนจะผลิตนั้นมีจ�ำนวนเกินครึ่งของที่ทุก
ประเทศรวมกันผลิต ซึ่งแสดงถึงความส�ำคัญของสถานการณ์
STEM Education ในอนาคต ส่วนในประเทศไทย ขณะนีภ้ าค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบั น การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) ก็ได้ให้ความส�ำคัญและศึกษาแนวทางเพือ่
จะได้ใช้ STEM Education ในการเรียนการสอนต่อไป (เอเอส
ทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2556)
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2556
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องค์ประกอบของความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
ทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีจุดเริ่มต้นมาจาก
การประชุ ม ร่ ว มกั น ของนั ก วิ ช าการหลากหลายสาขาใน
สหรัฐอเมริกามาประชุมร่วมกัน โดยรัฐบาลต้องการพัฒนา
คุณภาพประชากรประเทศเพือ่ ยกระดับขีดความสามารถของ
ประเทศกับนานาชาติและต้องการให้ประชากรนั้นมีคุณภาพ
และศักยภาพในสังคม สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้องค์ประกอบในด้าน
ต่างๆ  ทีค่ วรเกิดขึน้ ในผูเ้ รียนจากการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 (21st Century Student Outcomes) ได้แก่ ความรู้
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ (The Partnership for 21st Century
Skills, 2009) ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 1 A Framework for 21st Century Skills
ที่มา: The Partnership for 21st Century Skills (2009)
1. ความรู ้ ใ นวิ ช าหลั ก และเนื้ อ หาประเด็ น ที่ ส�ำ คั ญ
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 (Core Subjects and 21st Century
Themes)  ได้แก่ ภาษาอังกฤษ  การอ่าน ศิลปะในการใช้ภาษา
ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  
ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และการ
ปกครอง ซึ่งควรครอบคลุมเนื้อหาในสาขาใหม่ๆ ที่มีความ
ส�ำคัญต่อการท�ำงานและชุมชน แต่สถาบันการศึกษาไม่ได้ให้
ความส�ำคัญ ได้แก่ จิตส�ำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการ
เงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ  ความรู้พื้น
ฐานด้านพลเมือง และความตระหนักในสุขภาพและสวัสดิภาพ
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) ได้แก่
• ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity
and Innovation) ซึง่ ครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์  
การท�ำงานอย่าสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น และการน�ำความคิด
นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์
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• การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical
Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการ
คิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจและการ
คิดแก้ปัญหา
• การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication
and Collaboration) ซึ่งเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี  
(Information, Media and Technology Skills) ซึ่งใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้วา่ มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
มาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ
• การรู ้ เ ท่ า ทั น สารสนเทศ (Information
Literacy)
• การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
• การรู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT
(Information, Communications & Technology)
Literacy)
4. ทักษะชีวิตและการทํางาน (Life and Career
Skills) ในการด�ำรงชีวติ และในการท�ำงานนัน้ ไม่เพียงต้องการ
คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาความรู้ หรือทักษะการ
คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถท�ำงานในบริบทที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จ�ำเป็น ได้แก่
• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
(Flexibility and Adaptability)
• ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง (Initiative
and Self Direction)
• ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  
(Social and Cross-cultural Skills)
• การเพิม่ ผลผลิตและความรูร้ บั ผิด (Productivity
and Accountability)
• ค ว า ม เ ป ็ น ผู ้ นํ า แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
(Leadership and  Responsibility)
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แนวทางพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของไทยด้วย
STEM Education
แนวคิดในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั เปลีย่ น
แปลงหลายๆ ด้าน ทัง้ เชิงคุณภาพและปริมาณ กล่าวคือ มีการ
เน้นคุณภาพ ความสามารถของผู้สอน ลดปริมาณ ความซ�้ำ
ซ้อนของเนื้อหา มีการน�ำผลการศึกษาทางวิทยาศาสต์ด้าน
สมองและจิตวิทยา การเรียนรู้ของมนุษย์ มาปรับเปลี่ยนวิธี
การจัดการศึกษาทุกระดับทั้งในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอุดมศึกษา มีการศึกษาวิจัยและน�ำผลการวิจัยมาปรับ
เปลี่ยนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการจัดการ
ประชุมเชิงวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกระตุ้นให้
นักการศึกษาได้เห็นความส�ำคัญและน�ำไปใช้เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะที่
จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของผู้ปฏิบัติการ เช่น ครู
อาจารย์ ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน ให้
ความส�ำคัญและให้ผเู้ รียนมีบทบาทมากขึน้ มีใช้วธิ กี ารจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบต่างๆ มาใช้เพือ่ พัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะการคิด เช่น การ
จัดการสอนแบบบูรณาการ การสอนโดยใช้ใครงงาน การสอน
โดยใช้วจิ ยั เป็นฐาน ฯลฯ จากการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ใน
การจัดการศึกษาของไทยดังตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนี้ย่อม
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความพร้ อ มของไทยในการน� ำ  STEM
Education มาสู่กระบวนการจัดการศึกษา
การน�ำแนวคิดต่างๆ มาปรับเปลี่ยนแนวทางในการ
จั ด การศึ ก ษาเดิมนั้น จ� ำเป็นอย่างยิ่งที่นักการศึกษา ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ และผู้บริหารจะต้องวิเคราะห์และ
ท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อที่จะน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
การน�ำ STEM Education มาใช้ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ น ซึง่ จะส่งผลให้เกิด
ผลกระทบในการจัดการศึกษาในอนาคต หรือส่งผลให้การใช้
STEM Education ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมักมีผเู้ ข้าใจว่า การ
สอนด้ ว ย STEM Education เป็ น การสอนเฉพาะวิ ช า
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์เท่านัน้ เนือ่ งด้วยการจัดการเรียน
รู้ในหลักสูตรทั่วไปจะเน้นที่สองวิชานี้เป็นหลัก นอกจากนั้น
ยังมีผู้เข้าใจว่า STEM Education หมายถึงการคิดค้นหรือ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูใ้ นแต่ละสาขาวิชา หรือบางคนก็เข้าใจว่าเป็นการสอนที่
เน้นความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นแกน และน�ำ
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีและวิศวกรรมมาเพิม่ เติมให้สมบูรณ์ขนึ้
(อภิสทิ ธ์ ธงไชย และคณะ, 2555)  ดังนัน้ เพือ่ ให้การน�ำ STEM
Education มาใช้ในประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย และจุด

ประสงค์ตามหลักการทีก่ ล่าวไว้ในข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ
การท�ำความเข้าใจที่ถูกต้อง  การศึกษาถึง ข้อดี ผลการศึกษา
วิจัย องค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเต
รียมพร้อมกับการใช้ STEM Education ในประเด็นต่อไปนี้
จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรพิจารณา (Rachel, 2008;   Bybee,
2009; The Wheelock College Aspire Institute, 2010;  
Bybee, 2011;  Rapporteur, 2011;  Carr, Bennetti, &
Strobe, 2011;  ยศวีร์ สายฟ้า, 2555)
1. หลักสูตร/บทเรียน STEM Education โดยที่การ
สอนของ STEM Education เป็นการสอนแบบบูรณาการ และ
เป็ น นโยบายหลั ก ของการจั ด การศึ ก ษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวแล้วข้างต้น หลักสูตร มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของทั้ง 4 วิชา กล่าวคือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ จึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้การจัดการศึกษาด้วย STEM Education ในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานประสบความส�ำเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีความ
รูพ้ นื้ ฐานเพือ่ เข้าศึกษาต่อในะดับอุดมศึกษาได้  ทัง้ นี้ แต่ละรัฐ
ได้มีหลักสูตร เนื้อหา บทเรียนต่างๆ ของ STEM Education
เพื่อให้ครูผู้สอนทุกระดับสามารถค้นหาและเข้าถึงในสื่อและ
แหล่งเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ครูสามารถน�ำหลักสูตร สือ่
บทเรียนนัน้ ไปใช้ได้อย่างสะดวก  โดยมีการศึกษา วิจยั และน�ำ
ผลที่ได้การศึกษาวิจัยนั้นมาเป็นแนวคิดในการแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป ส�ำหรับประเทศไทยเมื่อพิจารณาด้านความพร้อมของ
หลักสูตรทั้ง 4 กลุ่มวิชา ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีเพียง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) และคณิตศาสตร์ (M)
เท่านั้น  แต่ไม่พบว่ามีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ปรากฏอย่าง
ชัดเจนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีก็เป็นเพียงลักษณะ
การสอดแทรกอยู่ในวิชาเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์เท่านั้น
ดังนัน้ การสร้างความชัดเจน ต่อเนือ่ งและสอดคล้องของแต่ละ
หลักสูตรวิชาจึงมีความส�ำคัญ เพราะจะเป็นแนวทางให้ครูผู้
สอนน�ำไปจัดการเรียนการสอนได้   นอกจากความพร้อมด้าน
หลั ก สู ต รทั้ ง 4 วิ ช าแล้ ว ความพร้ อ มด้ า นสื่ อ บทเรี ย น  
กระบวนการวัดและประเมินผลทีช่ ดั เจน  ก็มคี วามส�ำคัญท�ำให้
ประเทศไทยสามารถใช้ STEM Education ได้  
2. การพั ฒ นาครู ป ระจ� ำ การ (Professional
Development) ผู้ที่มีบทบาทและเป็นปัจจัยหนึ่งให้ STEM
Education ประสบความส�ำเร็จ คือ อาจารย์ผู้สอน ดังจะเห็น
ได้ จ ากประสบการณ์ ค วามส� ำ เร็ จ ของโรงเรี ย นต่ า งๆ ใน
สหรัฐอเมริกาที่มีการเตรียมการของหน่วยงานในการอบรม
เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ค รู ใ นการเตรี ย มการสอน ในส่ ว นของ
ปีที่ 33 ฉบับที่ 2
เมษายน-มิถุนายน 2556
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ประเทศไทยนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นั้นก็ได้มีการ   
เตรียมการศึกษาและวางแผนการใน STEM Education แล้ว
มีการอบรม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสถาบัน การจัด
ประชุมหรือการร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ การเชิญผู้ทรง
คุณวุฒิมาให้ความรู้ การศึกษาและวางแผนการวิจัย เพื่อให้
STEM Education นั้นเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้ แผนการพัฒนาครู
ประจ�ำการที่ดี ชัดเจน จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู ผู ้ ส อน เข้ า ใจและสามารถน� ำ ไปสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
อุดมศึกษาก็ควรมีบทบาทในการพัฒนาครูประจ�ำการด้วย
ได้แก่ การใช้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เพื่อช่วยให้
ครูผู้สอนในชุมชนของตนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง
กระตุ้นให้ครูสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เป็นมิตร
แนะน�ำให้ครูสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยผู้เรียนเป็น
ผู้ลงมือกระท�ำ  ให้ความช่วยเหลือครูในเรื่องของการวางแผน
จัดการหลักสูตร ตลอดจนให้ก�ำลังใจเพื่อให้ครูมีความมั่นใจ
และมีเจตคติที่ดีต่อ STEM Education  
3. การเตรียมพร้อมในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นผู้สอน
STEM Education การศึกษาศาสตร์ ระบบการเตรียมนิสิต
นักศึกษาครูเพือ่ สอนใน STEM Education มีความส�ำคัญมาก
เช่นเดียวกับการสอนในวิชาอืน่ ๆ โดยจากการวิจยั พบว่า ปัจจัย
หนึ่งที่ท�ำให้เกิดความล้มเหลวในการสอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา คือ ครูฝึกหัดมักขาดความมั่นใจในการสอน
เพราะครูฝึกสอนเหล่านั้นขาดประสบการณ์หรือความรู้ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ ท�ำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ทาง
วิ ท ยาศาสตร์น้อย เน้นแต่ความรู้ด้านกฏหรือทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้น การเตรียมหลักสูตร และเนื้อหาการสอน
STEM Education ส�ำหรับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนวิธีการ
สอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของทั้ง 4 วิชา เช่น เน้นการ
ส�ำรวจตรวจสอบและปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
จะช่วยให้ครูฝึกสอนเหล่านั้นมีความมั่นใจมากขึ้น นอกจากนี้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต ครู ค วรสร้ า งระบบการผลิ ต ครู ที่
ชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มาเรียนและระบบการศึกษา
เช่น ควรวางแผนการผลิตครูเพื่อให้ได้ครูในสาขาที่สังคม
ต้องการ เป็นการป้องกันการผลิตครูทเี่ กินอัตรา  การพิจารณา
อัตราก�ำลังของอาจารย์ผู้สอนต่อจ�ำนวนนักศึกษาเพื่อให้การ
สอนมีคุณภาพ การสร้างรูปแบบการนิเทศก์ การเป็นผู้ชี้แนะ
และพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้กับครูฝึกสอน
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เพื่อให้มีความรู้ และความมั่นใจในการปฏิบัติสอน
4. การเตรียมพร้อมของสถานศึกษา ผู้บริหารสถาน
ศึกษา เป็นปัจจัยหลักของความส�ำเร็จของการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในสถานศึกษา STEM Education ต้องการผู้บริหารมือ
อาชีพ กล่าวคือ สามารถบริหารจัดการอย่างมียทุ ธศาสตร์ เป็น
นักวิชาการ มุง่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเป็นหลัก เปิด
โอกาสให้ ทุ ก ฝ่ า ยเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการคิ ด และบริ ห าร  
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครอบครัว ชุมชนและ
สถานศึกษา ให้ความส�ำคัญการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา  
เป็นผู้น�ำที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเสมอ และพร้อมที่จะประสานและ
ท�ำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกจากภาคส่วนต่างๆ เข้า
มามีบทบาท  
5. การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น พั ฒ นา STEM
Education   ปจั จุบนั นักการศึกษาได้ศกึ ษา วิจยั และให้ขอ้ คิด
เห็นหลากหลายเกี่ยวกับ STEM Education  ในต่างประเทศ
เช่น การเริ่มสอน STEM Education ในระดับปฐมวัย เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาทางสติปัญญาโดยพาะอย่างยิ่งท�ำให้
เด็กเล็กๆ พัฒนาทักษะทางปัญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้  
การใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น iPad  และ  Tablet เพื่อพัฒนาการ
สอน STEM Education ซึง่ พบว่าเด็กในระดับปฐมวัยสามารถ
พัฒนาได้เป็นอย่างดี (Aronin &  Floyd, 2013)  ทัง้ นี้ รายงาน
ชี้ให้เห็นว่า ความส�ำเร็จของ STEM Education  นอกจากจะ
เกิดจาก ความสอดคล้องต่อเนื่องของหลักสูตร  คุณภาพของ
ครูผู้สอน  การมีระบบวัด ประเมินผลที่ชัดเจน  และเวลาที่ใช้
ในการสอนแล้ว ปัจจัยที่จะผลักดันอีกประการหนึ่ง คือ การ
ศึกษาวิจัยโดยรัฐ และผู้ก�ำหนดนโยบายทางการศึกษา ควร
สนับสนุนการท� ำงานวิจัยเพิ่มขึ้น (National Research
Council of the National Academes, 2011)  ซี่งในส่วน
ของประเทศไทยนั้น การสนับสนุนให้ SEM Education
ประสบความส�ำเร็จ ควรมาจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน การร่วมมือระหว่างชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา เพือ่
การวิจัย พัฒนาหลักสูตร STEM Education ในบริบทของ
ไทย การพัฒนาครูผสู้ อน  การบริหารจัดการสถานศึกษา ฯลฯ  
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บทสรุป
สังคมโลกในขณะนี้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
การเปลีย่ นถ่ายทอดข้อมูลใหม่ๆ หมุนเวียนอยูต่ ลอดเวลาอย่าง
ไม่มที สี่ นิ้ สุด ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทเี่ รียกว่า การไหลบ่าของ
ข่าวสารข้อมูล วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ส่วนช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเจริญก้าวหน้า เกิดการค้าที่
แข่งขันกันทัว่ โลก ดังนัน้ จึงกล่าวได้วา่ การเตรียมผูเ้ รียนในวัน
นี้ให้มีทักษะที่จ�ำเป็นในศตวรรษที่ 21 นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ให้เยาวชนเหล่านั้นสามารถด�ำรงชีวิตในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้ สามารถและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในอนาคต การตื่นตัวและ
เตรี ย มพร้ อ มต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น การสร้ า ง
มหาอ�ำนาจทางการศึกษาเพื่อให้ได้ประชากรที่มีคุณภาพ จึง
เป็ น กลยุ ท ธ์ ข องการพั ฒ นาชาติ แ นวทางหนึ่ ง ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นให้ความ
ส�ำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน หรือ STEM Education จึง

เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทีต่ อบสนองต่อการเตรียมคนไทย
รุ่นใหม่ในศตวรรษที่ 21 เพราะธรรมชาติของทั้ง 4 วิชานี้ ที่ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถที่จะด�ำรงชีวิตได้ดี
และมีคุณภาพในโลกของศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีความเป็นโลกาภิวัตน์ที่ตั้งอยู่บนฐานความรู้
และเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกทัง้ ยังเป็นวิชา
ทีม่ คี วามส�ำคัญกับการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมัง่ คัง่ ของประเทศ
ได้ นอกจากนี้ STEM Education ยังเป็นการจัดการศึกษาที่
สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนนําความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้
ทักษะการคิด และทักษะอื่นๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การ
ค้นคว้า สร้าง และพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน การ
เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึง้ การมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนกับข้อมูล  
เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี  การสร้างความยืดหยุน่ ในเนือ้ หาวิชา  
ความท้าทาย ความสร้างสรรค์  ความแปลกใหม่  และการแก้
ปัญหาอย่างมีความหมายของบทเรียนใน STEM Education
จึงเหมาะที่จะท�ำให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และอยู่
ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง
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