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การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM EDUCATION)
นางสาวนารีลักษณ์ ศิริวรรณ วิทยากรชานาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สานักวิชาการ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยเกี่ยวกับสมอง และการเสนอ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ส่ ง ผลให้ ก ระบวนทั ศ น์ ท างการศึ ก ษาเปลี่ ย นแปลงไป
การจัดการศึกษาทุกระดับเน้ น ให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒ นาทักษะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดสร้างสรรค์ การคิ ด
แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณ ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
แสวงหาความรู้ และการมีทักษะทางสังคม แนวโน้มการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์
ต่าง ๆ และบู ร ณาการการเรี ย นทั้ งในและนอกห้ องเรียน และนาไปสู่ แนวคิดเรื่อง STEM Education หรือ
การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
STEM Education คือ การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration)
ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) วิศวกรรมศาสตร์
(Engineer : E) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics : M) โดยน าจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของ
แต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว เพื่อให้ผู้เรียนนาความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า
และพัฒนาสิ่ งต่าง ๆ ในสถานการณ์ โลกปั จจุบัน ซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนหลายสาขาร่วมมือกัน
เพราะในการทางานจริงหรือในชีวิตประจาวันนั้น ต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทางานทั้งสิ้ น ไม่ได้แยกใช้
ความรู้ออกเป็นด้านต่าง ๆ
แนวคิด และลักษณะของ STEM Education
1. การบู รณาการข้ ามกลุ่ มสาระวิ ชา (Interdisciplinary Integration) นั่ นคื อ เป็ นการบู รณาการ
ระหว่างศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M)
โดยนาจุดเด่นของธรรมชาติ ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัว กล่าวคือ
วิทยาศาสตร์ (S) เป็ น วิ ชาเกี่ ยวกับ ความเข้ าใจในธรรมชาติ โดยนั กการศึ กษามั กชี้ แนะให้
อาจารย์ ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะ (Inquiry–based Science Teaching)
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษา แต่ไม่เหมาะกับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
เพราะทาให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายและไม่สนใจ แต่การสอนวิทยาศาสตร์ใน STEM Education จะทาให้นักเรียนสนใจ
มี ความกระตื อรื อร้ น รู้ สึ กท้ าทายและเกิ ดความมั่ น ใจในการเรี ยน ส่ งผลให้ ผู้ เรี ยนสนใจที่ จะเรี ยนในสาขา
วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความสาเร็จในการเรียน
เทคโนโลยี (T) เป็ น วิ ช าเกี่ ย วกั บ กระบวนการแก้ ปั ญ หา ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาสิ่ งต่ า ง ๆ หรื อ
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรา โดยผ่านกระบวนการทางานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า
Engineering Design หรือ Design Process ซึ่งคล้ายกับกระบวนการสืบเสาะ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมิได้หมายถึง
คอมพิวเตอร์ หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ
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วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้า งสรรค์ พัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับนิสิต
นักศึกษา โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นวิชาที่
สามารถศึกษาได้เอง และจากการศึกษาวิจัยพบว่า เด็กอนุบาลก็สามารถศึกษาเกี่ยวกับวิชานี้ได้ดีเช่นกัน
คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่ไม่ได้หมายถึงการนับจานวนเท่านั้น แต่เกี่ยวกับองค์ประกอบอื่น
ที่สาคัญ คือ 1) กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งได้แก่ การเปรียบเทียบ การจาแนก/จัดกลุ่ม การจัด รูปแบบ
และการบอกรูปร่างและคุณสมบัติ 2) ภาษาคณิตศาสตร์ ซึ่งเด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้ าใจ
ความคิดรวบยอด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร เช่น มากกว่า น้อยกว่า
เล็กกว่า ใหญ่กว่า ฯลฯ และ 3) การส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Higher–Level Math Thinking) จาก
กิจกรรมการเล่นของเด็กหรือการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน
2. การบูรณาการที่สามารถจัดสอนได้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล–มัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้กาหนดเป็นนโยบายทางการศึกษาให้แต่ล ะรัฐนา STEM Education
มาใช้ โดยผลจากการศึกษาพบว่า ครูผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบ Project–based Learning, Design–based
Learning ทาให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ พัฒนาชิ้นงานได้ดี และถ้าครูผู้สอนสามารถใช้ STEM Education
ในการสอนได้เร็วเท่าใดก็จะยิ่งเพิ่มความสามารถและศักยภาพผู้เรียนได้มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งในขณะนี้ในบางรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการนา STEM Education ไปสอนตั้งแต่ระดับวัยก่อนเรียน (Preschool) ด้วย
3. การสอนที่ทาให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 เช่น การสอนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านปัญญาคือ ให้ผู้เรียนเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา ด้านทักษะการคิด เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์
การคิ ด สร้ า งสรรค์ และด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะ เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะการท างานกลุ่ ม ทั ก ษะการสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพ การเป็นผู้นา ตลอดจนการน้อมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น
สาหรับในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ เร่งผลักดันแนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาไทยและการศึกษาในประชาคมอาเซียน โดยเริ่มต้น
จากความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์การ
เป็นผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจและสร้างวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียนต่อไป ซึ่ งได้น าผลจากการประชุม ดังกล่ าวสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในโรงเรียนต่าง ๆ โดยสถาบั น
ส่ งเสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่ งรั บ ผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ หลั ก สู ต รการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ จั ดท าร่ างแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาการเรียนรู้วิ ทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555–2559 โดยกาหนดเป้าหมายจะพัฒนาเด็กไทยให้มีความสามารถระดับ
นานาชาติภายในปี 2570 หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนทุกช่วงชั้นจะต้อง
เพิ่ มขึ้นร้ อยละ 4 ต่อไป ซึ่ งจะวัด ผลจากการทดสอบทางการศึ กษาในระดับ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O–Net) โดย
เป้าหมายนี้จะใช้ระบบ “STEM Education” เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนา
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