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เจ/าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล 
- ทํางานรZวมกับรัฐบาลอินโดนีเซียเพ่ือกZอต้ังโรงเรียนต/นแบบ STEM 
 

เนื้อหาบรรยายโดยสรุป 
STEM เปEนคํายZอของ Science, Technology, Engineering and Mathematics ซ่ึงเริ่มต/นท่ี

ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการประชุมหารือของตัวแทนจากทุกภาคสZวนท่ีสําคัญของประเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของประชากรของประเทศในการยกระดับขีดความสามารถในการแขZงขันของประเทศกับนานาชาติ 
โดยรัฐบาลได/มีนโยบายการศึกษาท่ีสZงเสริมการเรียนการสอนให/เปEนแบบการบูรณาการท้ังสี่วิชาเข/าด/วยกัน 
ทําให/ในปAจจุบันมีการใช/คําวZา STEM กันอยZางแพรZหลายเนื่องด/วยเหตุผลการให/ความสําคัญของรัฐบาลท่ี
ต/องการสZงเสริมการเรียนการสอนด/านนี้ อยZางไรก็ตามพบวZาผู/ใช/ยังขาดความเข/าใจท่ีถูกต/องในเรื่องนี้อยูZ
พอสมควร เชZน เข/าใจวZา STEM หมายถึง Science กับ Mathematics เทZานั้น เพราะคนสZวนมากจะคุ/นเคย
กับวิทยาศาสตรGและคณิตศาสตรGมากกวZา และเนื่องด/วยการจัดการเรียนรู/ในหลักสูตรท่ัวไปจะเน/นท่ีสองวิชา
นี้เปEนหลัก นอกจากนั้นยังพบวZามีคนเข/าใจผิดวZา STEM หมายถึงการคิดค/นหรือพัฒนาแนวทางการจัดการ
เรียนรู/แบบใหมZเพ่ือสZงเสริมการเรียนรู/ในแตZละสาขาวิชา  

ในความเปEนจริงแล/ว STEM จะรวมท้ัง 4 สาขาวิชาเข/าด/วยกัน ได/แกZ วิทยาศาสตรG (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตรG (Engineering) และคณิตศาสตรG (Mathematics) โดยทุก
สาขาวิชามีความสําคัญเหมือนกันและเปEนการจัดการเรียนรู/ท่ีมีการบูรณาการศาสตรGท้ังสี่ด/านเข/าด/วยกัน
เพ่ือให/ผู/เรียนนําความรู/ทุกแขนงมาใช/ในการแก/ปAญหา การค/นคว/าสิ่งตZางๆ การสร/างหรือพัฒนาสิ่งตZางๆ ใน
สถานการณGโลกปAจจุบัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู/ด/วยครูหลายสาขารZวมมือกัน เพราะในการทํางานจริง
นั้นต/องอาศัยความรู/หลายด/านมาชZวยในการทํางานท้ังสิ้น ไมZได/แยกใช/ความรู/เปEนสZวนๆ และยังเปEนการ
สZงเสริมการพัฒนาทักษะสําคัญในโลกโลกาภิวัตนGอีกด/วย ซ่ึงในอดีตและปAจจุบันก็ยังคงจัดการเรียนการสอน
ท่ีแยกออกจากกันอยZางชัดเจน 



แนวความคิดหลักของแต%ละองค&ประกอบ STEM 
- Science เปEนวิชาท่ีวZาด/วยการศึกษาปรากฏการณGตZางๆ ในธรรมชาติ โดยอาศัยกระบวนสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตรG (Scientific Inquiry) โดยวิทยาศาสตรGถือได/วZาเปEนเครื่องมืออันนี้ท่ีทําให/มนุษยGเราเข/าใจ
ธรรมชาติมากยิ่งข้ึน และในปAจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาเองมีการปรับปรุง Science K-12 Framework 
ใหมZในเดือนพฤษภาคม 2555 และได/เผยแพรZเพ่ือทําประชาพิจารออนไลนG โดยมีการรวมแนวความคิดของ 
Technology และ Engineering เข/าไปด/วย และได/ยกระดับความสําคัญของ engineering design ให/เทZา
เทียมกับ scientific inquiry 
 
- Technology เปEนวิชาท่ีวZาด/วยกระบวนการทํางานเพ่ือแก/ปAญหา ปรับปรุงแก/ไข หรือพัฒนาสิ่งตZางๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต/องการ หรือความจําเปEนของมนุษยG โดยกระบวนการแก/ปAญหาหรือการทํางานทาง
เทคโนโลยีนั้นจะเรียกวZา Engineering design หรือ Design process ซ่ึงเปEนกระบวนการแก/ปAญหาอยZาง
เปEนข้ันตอนคล/ายกับ scientific inquiry นั่นเอง และการจัดการเรียนรู/จะอยูZบนพ้ืนฐานของ problem-
based หรือ project-based learning อยZางไรก็ตามคนท่ัวไปมักเข/าใจผิดวZาเทคโนโลยีหมายถึง 
คอมพิวเตอรGหรืออุปกรณG ICT ตZางๆ เทZานั้น แตZในความเปEนจริงแล/ว จะหมายถึงกระบวนการแก/ปAญหา 
หรือทํางานเพ่ือสร/างสรรคGสิ่งตZางๆ เพ่ือตอบสนองความต/องการของคนเราด/วย โดยประเทศสหรัฐอเมริกา
จะมีสมาคมนักการศึกษาเทคโนโลยีและวิศวกรรม (International Technology and Engineering 
Educators Association: ITEEA) กําหนดมาตรฐาน (Standard) วิชาเทคโนโลยีให/ผู/สอนได/ใช/สอนใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
- Engineering เปEนวิชาท่ีเก่ียวกับการสร/างสรรคGนวัตกรรมหรือสร/างสิ่งตZางๆ เพ่ือมาอํานวยความสะดวก
ของมนุษยGโดยอาศัยความรู/ด/านวิทยาศาสตรG คณิตศาสตรG และกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยีชZวย
สร/างสรรคGชิ้นงานนั้นๆ อยZางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาเองพบวZาวิชาวิศวกรรมนั้นยังไมZได/ปรากฏเปEนท่ี
ชัดเจนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตZจะถูกแฝงเข/าในวิชาเทคโนโลยีมากกวZา 
 
- Mathematics เปEนวิชาท่ีมีความสําคัญและมีความชัดเจนในตัวอยูZแล/วด/วยธรรมชาติของคณิตศาสตรGท่ีมี
ทฤษฎีชัดเจน ซ่ึงวิชาคณิตศาสตรGจะเปEนตัวเชื่อมท้ังสามสาขาวิชาเข/าด/วยกันได/เปEนอยZางดี 
 
ความจําเป:นของการเกิด STEM education 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวZาปAจจุบันขีดความสามารถของประเทศไมZได/เปEนอันดับหนึ่งในหลายๆ 
ด/านดังท่ีเคยเปEนมา หลายๆ ประเทศท่ัวโลกมีความก/าวหน/าไปมาก ผลการทดสอบ PISA ของสหรัฐอเมริกา
เองก็พบวZาด/อยกวZาหลายประเทศ รวมท้ังประชากรทางด/านวิทยาศาสตรG เทคโนโลยี และวิศวกรรมเองก็มี
จํานวนน/อยลง ดังนั้นรัฐบาลจึงได/มีนโยบายในการสZงเสริมการพัฒนาการศึกษา STEM ข้ึนมา โดยคาดหวัง
วZาจะชZวยยกระดับผลการทดสอบ PISA ให/สูงข้ึน นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีมีการพัฒนา
อยZางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อการ การขนสZง การค/า และอ่ืนๆ มีการติดตZอกันท่ัวโลก ดังนั้นการ



เตรียมคนรุZนใหมZเพ่ือให/ดํารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยZางรวดเร็วจึงมีความจําเปEนอยZางยิ่ง  ซ่ึง
การจัดการเรียนรู/แบบบูรณาการของตามแนวทางของ STEM จะเปEนแนวทางหนึ่งเพ่ือการชZวยสZงเสริม
ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปEนในโลกปAจจุบันหรือท่ีเรากําลังพูดถึงการอยZางแพรZหลายในชื่อ 21st Century skills ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ทักษะท่ีจําเป:นในศตวรรษท่ี 21 (21st Century skills) 

ทักษะท่ีจําเปEนในศตวรรษท่ี 21 มีจุดเริ่มต/นมาจากการประชุมรZวมกันของนักวิชาการหลากหลาย
สาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรัฐบาลต/องการพัฒนาคุณภาพของประชากรประเทศเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของประเทศกับนานาชาติ และการดํารงชีวิตอยูZในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยZางรวดเร็ว จึงได/
มีข/อสรุปรZวมกันวZาทักษะท่ีจําเปEนในศตวรรษท่ี 21 ควรมีอยูZ 3 ด/านหลักๆ ได/แกZ 
1) ทักษะการเรียนรู/และนวัตกรรม 

• ความคิดสร/างสรรคGและนวัตกรรม 

• การคิดเชิงวิพากษGและการแก/ปAญหา  

• การสื่อสารและการรZวมมือ 
2) ทักษะชีวิตและการทํางาน 

• ความยืดหยุZนและความสามารถในการปรับตัว 

• ความคิดริเริ่มและการชี้นําตนเอง 

• ทักษะทางสังคมและการเรียนรู/ข/ามวัฒนธรรม 

• การเพ่ิมผลผลิตและความรู/รับผิด 

• ความเปEนผู/นําและความรับผิดชอบ 
3) ทักษะด/านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 

• ความรู/พ้ืนฐานด/านสารสนเทศ 

• ความรู/พ้ืนฐานด/านสื่อ 

• ความรู/พ้ืนฐานด/านไอซีที 
 
สรุป 

STEM เปEนคํายZอของ Science, Technology, Engineering and Mathematics ซ่ึงเริ่มต/นท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประชุมหารือของทุกภาคสZวนท่ีสําคัญของประเทศเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถในการแขZงขันของประเทศกับนานาชาติ โดยรัฐบาลได/มีนโยบายการศึกษาท่ีจะสZงเสริมการ
เรียนการสอนให/เปEนแบบบูรณาการท้ังสี่วิชาเข/าด/วยกัน โดยแตZละวิชามีความสําคัญเหมือนกันและจะมี
แนวความคิดหลักของตนเอง การจัดการเรียนรู/ต/องให/ผู/เรียนนําความรู/ทุกแขนงมาใช/ในการแก/ปAญหา การ
ค/นคว/าสิ่งตZางๆ การสร/างหรือพัฒนาสิ่งตZางๆ ในสถานการณGโลกปAจจุบัน โดยอาศัยการจัดการเรียนรู/ด/วยครู
หลายสาขารZวมมือกัน 



การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีมีการพัฒนาอยZางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อการ การ
ขนสZง การค/า และอ่ืนๆ มีการเข/าถึงกันท่ัวโลกได/อยZางรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมคนรุZนใหมZให/มีทักษะท่ี
จําเปEน (21st century skills) เพ่ือให/ดํารงชีวิตในสังคมโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยZางรวดเร็วจึงมีความ
จําเปEนอยZางยิ่ง 

 
 
                       สรุปโดย ดร.อภิสิทธิ์  ธงไชย และทีมงานสาขาออกแบบและเทคโนโลยี  สสวท. 


