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ปรับกิจกรรมเก่า ให้เข้ากับเทรนด์สะเต็ม
สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษา (STEM education) เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของสหวิทยาการในการเรียน ซึ่งทลายกรอบของการเรียน
แบบเดิ ม ที่ แ ยกการเรี ย นวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ออกจากกั น มาเป็ น
การบูรณาการความรู้ทั้ง 4 วิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริง โดยการเชือ่ มโยงกับประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน
เป้ า หมายของสะเต็ ม ศึ ก ษาคื อ ให้ ผู ้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการท�ำงานและเติ บ ใหญ่ อ ย่ า งประสบ
ความส�ำเร็ จ ในโลกที่ ถู ก พั ฒ นาโดยเทคโนโลยี ขั้ น สู ง

ค้นหากิจกรรมสะเต็ม

ในการออกแบบกิ จ กรรมสะเต็ ม ผู ้ ส อนมั ก มี
ความกั ง วลและไม่ มั่ น ใจเนื่ อ งจากต้ อ งคิ ด รู ป แบบของ
กิจกรรมใหม่ให้นา่ สนใจ และชวนติดตาม อีกทัง้ ต้องบูรณาการ
เนื้อหาให้ได้ถึง 4 วิชา นอกจากนี้ยังต้องท�ำความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาอื่นที่จะน�ำมาบูรณาการ ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาที่ตน
มีความถนัดหรือประสบการณ์ ดังนั้นจึงดูเป็นภาระอันใหญ่
หลวงที่ต้องท�ำ อย่างไรก็ตามในการออกแบบกิจกรรมสะเต็ม
ผูส้ อนไม่จ�ำเป็นต้องเริม่ ต้นใหม่ทงั้ หมด แต่สามารถน�ำกิจกรรม
เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว หรือทีเ่ คยสอนหรือทีไ่ ด้ศกึ ษาจากแหล่งต่างๆ
มาพัฒนาให้เป็นกิจกรรมสะเต็มได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้น
อาจมาจากรูปแบบของกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรม Hands-on เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้เวลาสัน้ ๆ
ซึ่งจะสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยผ่านการลงมือปฏิบัติ สัมผัส จัดการ และควบคุมอุปกรณ์
เช่น กิจกรรมต่อวัสดุเป็นโครงสร้างหรือรูปทรงต่างๆ กิจกรรม
ตัดกระดาษเป็นรูปที่ต้องการ การหาความจุของภาชนะ และ
สร้างแบบจ�ำลอง
การทดลอง/โจทย์แบบฝึกหัด เป็นกิจกรรมที่
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติในรูปของการทดลองที่
มีการสังเกต การบันทึกผล การควบคุมตัวแปร การอภิปราย
การสรุปผล ตลอดจนการขยายความรู้เพิ่มเติมไปยังเรื่องที่
นิตยสาร สสวท

“การรู้สะเต็ม (STEM literacy)” จะท�ำให้ผู้เรียนมีความรู้
และความเข้าใจในแนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ในกระบวนการตั ด สิ น ใจ รวมทั้ ง การมี ส ่ ว นร่ ว มในหน้ า ที่
พลเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษายั ง
สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้หลายด้าน เช่น การคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งล้วนเป็นทักษะส�ำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำงาน และการด�ำเนินชีวิตในโลกปัจจุบัน
และอนาคต

เกี่ยวข้อง ซึ่งกิจกรรมนี้อาจเกิดขึ้นในหรือนอกห้องทดลอง
ก็ได้ นอกจากนีโ้ จทย์หรือสถานการณ์ทผี่ สู้ อนให้ผเู้ รียนท�ำเพือ่
เป็นแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะ ก็สามารถน�ำมาใช้ได้เช่นกัน
ตัวอย่างของกิจกรรม เช่น การปลูกถัว่ งอก การล�ำเลียงนำ�้ ของ
ต้นไม้ การแยกสารละลาย การวัดความเข้มแสงหรืออุณหภูมิ
ด้วยเซนเซอร์ และการเขียนโปรแกรมค�ำนวณหาพื้นที่
ชิ้นงาน/โครงงาน/การแข่งขัน: ชิ้นงาน หรื อ
โครงงาน หรือการประกวดแข่งขันผลงาน มักมีการก�ำหนด
เป้าหมายหรือสถานการณ์ปัญหาเพื่อน�ำผลงานไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวัน หรือช่วยให้การด�ำเนินกิจกรรม
ต่างๆ สะดวกสบายขึ้น เช่น สบู่จากสมุนไพรและพืชพื้นบ้าน
อุปกรณ์รดน�้ำต้นไม้อัตโนมัติ ของเล่นพื้นบ้าน จรวดขวดน�้ำ
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล ร่มชูชีพ ไม้เท้าส�ำหรับผู้สูงอายุ
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความรู้และ
ทักษะในการท�ำหลายด้าน และส่งเสริมให้ผู้เรียนพยายาม
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ รวมถึงสร้างแรง
กระตุน้ และสร้างความท้าทายให้ผเู้ รียนเรียนรู้ มีการเชือ่ มโยง
กั บ ปั ญ หาที่ ป ระสบในชี วิ ต ประจ�ำวั น เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้
แก้ปัญหาตามสภาพจริง จึงเป็นเรื่องง่าย ที่ครูจะน�ำกิจกรรม
เหล่านี้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และประยุกต์ ให้สอดคล้อง
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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แตกแนวคิดให้เป็นกิจกรรมสะเต็ม

ผู้สอนที่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
สะเต็มอาจเคยบอกตัวเองว่า “กิจกรรมแบบนี้เราก็เคยใช้
สอนมาแล้ว และไม่ได้เป็นวิธีการที่แปลกใหม่แต่อย่างใด” ดัง
เคยมีค�ำกล่าวในหนังสือเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาว่า “คุณก็อาจ
จะเป็นครูสะเต็มอยู่แล้ว” อย่างไรก็ตามครูควรพิจารณา
หลั ก การและกระบวนการของกิ จ กรรมเดิ ม ที่ มี อ ยู ่ ว ่ า มี

ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของกิ จ กรรมสะเต็ ม หรื อ ไม่
เพื่อให้สามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็น
กิจกรรมสะเต็ม” ผู้เขียนจึงขอเสนอให้น�ำกิจกรรมที่มีอยู่แล้ว
มาพิจารณา แล้วแตกแนวคิดออกไปเพื่อให้สามารถเทียบ
เคียงกับหลักการของกิจกรรมสะเต็ม ตามประเด็นต่อไปนี้

กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

กิจกรรมสะเต็ม
การบูรณาการความรู้
STEM
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การผูกเรื่องราว
และสร้างความท้าทาย
น่าสนใจ
รูปที่ 1 แนวคิดในการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา

การบูรณาการความรู้ S T E M

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

เป็นการพิจารณารายละเอียดของกิจกรรมว่ามี
บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ในเรื่องใดบ้าง มีแนวคิดและสาระส�ำคัญ
อย่างไร โดยอาจบูรณาการความรู้เพียง 2 วิชาหรือมากกว่า
และควรเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
ผู ้ เขี ย นมั ก พบว่ า กิ จ กรรมสะเต็ ม บางกิ จ กรรมที่ อ อกแบบ
มามีการเพิ่มเติมเนื้อหาอื่นที่ผู้สอนเห็นว่าเป็นประโยชน์
แต่ไม่เกีย่ วข้องกับการแก้ปญ
ั หา หรือพยายามเพิม่ เติมเนือ้ หา
เพื่อให้เกิดการบูรณาการครบทั้ง 4 วิชาซึ่งท�ำให้ผู้เรียนต้อง
จดจ�ำเนื้อหาปริมาณมาก และใช้เวลาท�ำกิจกรรมเพิ่มขึ้น
จึงไม่ได้มีความรู้และกระบวนการที่แท้จริงในการแก้ปัญหา
การท�ำกิ จ กรรมสะเต็ ม ที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยให้ ผู ้ เ รี ย นมี
องค์ความรู้ใหม่ โดยผู้สอนไม่จ�ำเป็นต้องอธิบาย

ประเด็นนีม้ คี วามส�ำคัญมากส�ำหรับกิจกรรมสะเต็ม
เพราะกิจกรรมที่ออกแบบนั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แก้
ปัญหาจากสถานการณ์หรือโจทย์ทกี่ �ำหนด โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรมอย่างเป็นขัน้ ตอน มีการก�ำหนดปัญหา
และความต้องการ ออกแบบ แนวทางในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็น
ไปได้ ครั้นเมื่อสร้างชิ้นงานหรือวิธีการแล้ว ก็ต้องทดสอบ
ปรับปรุงเพื่อให้ได้ชิ้นงานหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
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การจัดกิจกรรมสะเต็มช่วยพัฒนาทักษะของผูเ้ รียน
ในหลายด้าน โดยมีเป้าหมายทีส่ อดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนน�ำความรู้
ไปแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�ำวัน เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการแก้ปัญหาในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตใน
อนาคต ซึง่ การออกแบบกิจกรรมควรระบุเฉพาะทักษะส�ำคัญ
ทีจ่ ะได้ระหว่างการเรียนรูก้ จิ กรรมนัน้ เพือ่ ให้มคี วามชัดเจนว่า
สามารถวัดได้อย่างแท้จริง
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ผูกเรื่องราว สร้างความท้าทาย และความสนใจ

ประเด็นนี้เป็นความท้าทายของผู้สอนในการสร้างจินตนาการของตน ก่อนส่งต่อไปถึงผู้เรียน โดยการออกแบบ
กิจกรรมให้เนือ้ หามีการเชือ่ มโยงกันอย่างกลมกลืน ก�ำหนดโจทย์ปญ
ั หา เรือ่ งราว สถานการณ์ ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ สร้างความท้าทาย
จูงใจให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นในการหาค�ำตอบ และเมื่อผู้เรียนได้แก้ปัญหาก็จะมีความรู้ กระบวนการ ทักษะต่างๆ ตามที่
ผู้สอนได้ออกแบบไว้
อีกประเด็นหนึง่ ทีอ่ าจน�ำมาพิจารณาร่วมในการออกแบบกิจกรรมสะเต็มคือ พืน้ ฐานความรูข้ องผูเ้ รียน ซึง่ ในการ
ออกแบบกิจกรรมสะเต็มของ สสวท. ได้ออกแบบโดยพิจารณาเรื่องพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนจากสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน แล้วก�ำหนดขอบเขตของปัญหาหรือความรูท้ จี่ ะต้องน�ำมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาตามระดับชัน้
ของผูเ้ รียน โดยทัว่ ไปกิจกรรมสะเต็มเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ สามารถจัดให้แก่ผเู้ รียนได้หลายระดับ ถ้าน�ำไปจัดให้แก่ผเู้ รียนระดับเล็ก
ก็อาจไม่ตอ้ งน�ำบางแนวคิดมาอธิบาย แต่ถา้ น�ำไปใช้กบั ผูเ้ รียนระดับทีส่ งู ก็สามารถปรับเงือ่ นไขหรือแนวคิดการแก้ปญ
ั หาไปสู่
การใช้ความรูใ้ นระดับทีล่ กึ ขึน้ และกว้างขึน้ ได้ตามศักยภาพของผูเ้ รียน และสามารถท�ำได้อย่างยืดหยุน่ เช่น ให้นกั เรียนในช่วง
ชั้นที่ต่างกันท�ำกิจกรรมด้วยกัน เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน

ตัวอย่างการพัฒนาแนวคิดกิจกรรมเดิมสู่กิจกรรมสะเต็ม
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างกิจกรรม hands-on กิจกรรมหนึ่งมีเงื่อนไขว่า “ให้นักเรียนน�ำวัสดุมาพับหรือขึ้นรูปเพื่อใช้ใส่
น�้ำให้ได้ปริมาณมากที่สุด และสามารถลอยน�้ำได้ภายในเวลาที่ก�ำหนด” โดยสามารถพัฒนากิจกรรมนี้สู่กรอบแนวคิดของ
กิจกรรมสะเต็มส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้

กิจกรรม “เรือบรรทุกน�้ำ”
ทักษะในศตวรรษที่ 21

การบูรณาการความรู้

• การเรียนรู้ร่วมกัน (ท�ำงานเป็นกลุ่ม และ
แลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่ม)
• การแก้ปัญหา (การแก้ปัญหา
ตามสถานการณ์)
• ความคิดสร้างสรรค์ (ขึน้ รูปเรือไม่ซำ�้ แบบกับ
เพือ่ น /คิดแตกต่างจากผูอ้ นื่ เพือ่ ให้เรือท�ำงาน)

S : สมบัติของวัสดุ
T : การเลือกใช้วัสดุในการติด ยึด
E : กระบวนการในการออกแบบเบื้องต้น
M : การอ่านปริมาตร

ผู ก เรื่ อ งราว สร้ า งความท้ า ทาย
ความน่าสนใจ

กระบวนการในการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

ให้ นั ก เรี ย นดู วี ดิ ทั ศ น์ ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื อ ล่ ม
และช่ ว ยกั น หาสาเหตุ จากนั้ น ก�ำหนด
สถานการณ์ ใ ห้ นั ก เรี ย นออกแบบเรื อ
บรรทุกน�้ำให้ได้มากที่สุด และให้ลอยอยู่
ได้นานไม่ต�่ำกว่า 10 วินาที โดยนักเรียน
สามารถเลือกวัสดุมาสร้างเรือเพียง 1 อย่าง
จากที่ครูเตรียมไว้หลายชนิด
นิตยสาร สสวท

1. ก�ำหนดปัญหาและความต้องการ
2. รวบรวมข้อมูล
3. ออกแบบและปฏิบัติการ
4. ทดสอบและประเมินผล
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนากิจกรรมสะเต็ม

รูป นักเรียนช่วยกันออกแบบและวางแผน

จากนั้ น ให้ เชื่ อ มโยงกรอบแนวคิ ด และขยาย
รายละเอี ย ดต่ า งๆ เพื่ อ น�ำไปออกแบบเป็ น แผน
การจั ด การเรี ย นรู ้ ต ามที่ ส ถานศึ ก ษาก�ำหนด ส�ำหรั บ
ขั้ น ตอนการด�ำเนิ น กิ จ กรรม ควรจั ด ล�ำดั บ อย่ า งต่ อ
เนื่องและบูรณาการเนื้อหาให้กลมกลืน โดยไม่แยกวิชา
ให้นักเรียนมองเห็ นว่าการแก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้
และทักษะหลายด้านในการแก้ปญ
ั หาพร้อมกัน และทุกคน
มีส่วนในการช่วยแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็น น�ำเสนอ
ความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน

จากตัวอย่างที่กล่าวในตอนต้นจะเห็นได้ว่าการ
พัฒนากิจกรรมสะเต็ม ครูไม่จ�ำเป็นต้องออกแบบใหม่ทงั้ หมด
คือสามารถน�ำกิจกรรมเดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงโดยการแตก
ประเด็นส�ำคัญให้สอดคล้องตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา
เน้นให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรม เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวันหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งต้องใช้ความรู้หลายด้านในการแก้
ปัญหา การบูรณาการความรู้ในกิจกรรมสะเต็มสามารถท�ำได้
ตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไปหรือมากกว่า 4 วิชาก็ได้ ขึ้นกับบริบทของ
การแก้ปัญหาหรือการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ อย่างกลมกลืน
และเหมาะสม

สสวท. ได้ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดกิจกรรมสะเต็มใน
การเรียนการสอนเพื่อเป็นอีก แนวทางหนึ่งในการพั ฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อเป็น
พื้นฐานในการใช้ชีวิตและการท�ำงานในอนาคต การปรับปรุง
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ให้น่าสนใจด้วยเทคนิค หรือ
วิธกี ารใดก็ตามล้วนมีจดุ ประสงค์เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ของผู้เรียน สะเต็มศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน ไม่ว่ากระแสนิยมของการจัดการเรียนรู้
จะเปลี่ยนไปอย่างไร ผู้สอนก็ยังเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การเลือกและออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่
ผู้เรียนในสภาพแวดล้อมที่สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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