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การประกนัคุณภาพการศึกษา : STEM  Education 

            ว่าทีร่้อยตรี ดร. จริายุทธิ์  อ่อนศรี 

            ในยุคปัจจุบัน  ความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างรวดเรว็ 

จึงจ าเป็นที่แต่ละประเทศต้องเรียนรู้ที่จะปรับตวัให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่

จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจยัส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกลา่ว คือ

คุณภาพของคน  

            การจดัการศกึษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคณุภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  โดยจะต้องเป็นการจัด

การศกึษาที่มีคุณภาพ เพื่อท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนไดร้บัการพัฒนาอยา่งเต็มที่ท าให้เป็นคนที่รู้จักคิด

วิเคราะห ์รู้จักแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถปรับตัวให้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จรยิธรรม รูจ้ักพึ่งตนเองและสามารถด ารงชวีิตอยู่ไดอ้ย่างเป็นสุข   

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ  STEM  Education   จึงน่าจะเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผู้เรียน เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้และพัฒนา  ศักยภาพของตนเองให้

มากที่สุด  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education  
              STEM  Education เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ได้แก่วิชา   

                        วิชาวิทยาศาสตร ์  (Science: S)   

                        วิชาเทคโนโลยี      (Technology: T)  

                        วิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer: E)  

                        วิชาคณิตศาสตร ์(Mathematics: M)  

             รูปแบบการจดัการเรียนรู้  STEM  Education ได้น าจุดเด่นของธรรมชาต ิตลอดจนวธิีการจดัการ

เรียนรู้ ของแต่ละสาขาวชิา  มาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนน าความรูทุ้กศาสตร ์มาใช้ในการแก้ปัญหา 

การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ซึ่งอาศัยการจดัการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขา 

วิชา  ร่วมมือกัน เพราะในการท างานจริงหรือในชวีิตประจ าวันนั้นต้องใช้ความ รู้หลายดา้นในการท างานทั้งสิ้น

ไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆ นอกจากนี ้ STEM Education  ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนา ทกัษะส าคัญในโลก

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ยุคโลกาภิวัฒน์หรือทกัษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย   ทั้งนี ้STEM Education เป็นการจดัการศึกษาที่

มีแนวคิด   ดังนี้ 

       1. เป็นการบูรณาการข้ามสาระ วิชา (Interdisciplinary Integration) นั่นคือเป็นการบูรณาการ ระหว่าง
ศาสตร์สาขาตา่งๆ ได้แก ่วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลย ี(T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และ คณิตศาสตร ์(M) ทั้งนี้ได้น า
จุด เด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธกีารสอนของแต่ละสาขาวิชามา ผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคอื 
              • วิทยาศาสตร์ (S)  เน้นเกี่ยวกับความเข้าใจใน ธรรมชาติ โดยนักการศกึษามักชี้แนะใหอ้าจารย์ 
ครูผู้สอนใช้ วิธกีารสอนวทิยาศาสตรด์้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry-based Science Teaching) กิจกรรมการ
สอนแบบแก้ปัญหา (Scientific Problem-based Activities) ซึ่งเป็นกิจกรรมที ่เหมาะกับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย เพราะท าให้ผู้เรียนเบ่ือ หน่ายและไม่
สนใจ แต่การสอนวทิยาศาสตร์ใน STEM Education จะท าให้นักเรียนสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึก  
ท้าทายและเกิดความมั่นใจในการเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนสนใจที่ จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดบัชั้นที่สูงขึ้น
และประสบ ความส าเร็จในการเรียน  
              • เทคโนโลย ี(T) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกระบวนการ แก้ปัญหา ปรบัปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ หรือกระบวนการ
ต่างๆ เพือ่ตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการท างานทางเทคโนโลยี ที่เรียกว่า Engineering 
Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึงคอมพิวเตอร์
หรือICT ตามที่คนส่วน ใหญ่เข้าใจ  
             • วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าดว้ยการคิด สรา้งสรรค์ พฒันานวัตกรรมตา่งๆ ให้กับนิสิตนักศึกษา
โดยใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคน ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นวิชาที่สามารถเรียนได้ 

แต่จากการ ศึกษาวิจัยพบว่าแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถเรียนไดด้ีเช่นกัน    

                  • คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่มิได้หมายถึงการนับ จ านวนเท่านัน้ แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่นที่
ส าคัญ ประการ แรก คอืกระบวนการคิดคณติศาสตร์ (Mathematical Thinking) ซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบ   
การจ าแนก/ จัดกลุ่ม การจัดแบบรูป และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ  ประการที่สอง ภาษาคณติศาสตร์ เดก็จะ
สามารถถ่ายทอดความคดิหรือ ความเข้าใจความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ได ้โดยใช้ภาษา
คณิตศาสตร์ในการสือ่สาร เช่น มากกวา่ น้อยกว่า เล็กกว่า ใหญ่กวา่ ฯลฯ ประการตอ่มาคือการส่งเสริมการคิด 
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher-Level Math Thinking) จาก กิจกรรมการเลน่ของเด็กหรือการท ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน  
            2. เป็นการบูรณาการที่สามารถจดัการเรียนรู้ได้ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยครูผู้สอนใช้วิธกีารสอนแบบ Project-based Learning, Problem-based Learning, Design-based 
Learning   ท าให้ ผู้เรียนสามารถสรา้งสรรค์ พฒันาชิ้นงานได้ด ี                
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            รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education นอกจากจะเป็นการบูรณาการ วิชาทัง้ 4 สาขาดังที่
กล่าวข้างต้นแล้ว  ยังเป็นการบูรณาการ ด้านบรบิท (Context Integration) ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอกีด้วย 
ซึ่งจะท าให้การสอนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียนนั้นๆ และสามารถน าไป ใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการท างาน การเพิ่มมูลค่า และสามารถสรา้งความแข็งแกร่งให้กับ
ประเทศ ด้านเศรษฐกจิได้ 

           3. เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ ท าให้ผู้เรยีนเกิดพัฒนาการดา้นต่างๆ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคนให้มี คณุภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น 

              • ด้านปัญญา ผู้เรียนเข้าใจในเน้ือหาวิชา 

              • ด้านทักษะการคดิ ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคดิวิเคราะห์  
คิดสรา้งสรรค์ ฯลฯ 

              • ด้านคุณลักษณะ ผู้เรียนมีทักษะการท างานกลุ่มทกัษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเป็นผู้น า
ตลอดจนการน้อมรับค าวพิากษ์วจิารณ์ของผู้อื่น         

บทสรุป  
                 การเตรียมผู้เรียนในวันนี้ ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที ่21  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนสามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงได้  สามารถและพร้อมทีจ่ะเผชิญหน้ากับสภาพสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีในอนาคต  การตื่นตวัและเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ได้ประชากรที่มีคณุภาพ จึง เป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาชาติแนวทางหน่ึง ส าหรับ  การจดัการศึกษารูปแบบ
บูรณาการที่เน้นให้ความ ส าคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร์และ คณิตศาสตรอ์ย่างเท่าเทียม
กัน หรือเรียกวา่  STEM Education จึง เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการเตรียมเดก็ไทย รุ่นใหม่ใน
ศตวรรษที2่1 
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