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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก โดยเฉพาะ 
ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การค้า และการคมนาคมขนส่ง ท�าให้
หลายประเทศหนัมาให้ความส�าคญักับการเตรียมคนรุ่นใหม่ให้
สามารถด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ในสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) คือหนึ่งใน 
เคร่ืองมือปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของคนในประเทศให้สูงขึน้

แนวทางการจดัการศกึษาท่ีบรูณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
โดยเน้นการน�าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้ 
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ 
ตอ่การด�าเนินชีวิตและการท�างาน

หนึ่งในเครื่องมือปฏิรูป
การเรียนรู้ของไทย

WORD POWER

สะเต็มศึกษาคืออะไร? 

ปัจจุบันอันดับความสามารถใน 
การแข่งขันของไทยยังปรับตัวช้าเม่ือ 
เ ทียบกับหลายประเทศ จากปัญหา 
ด้านคณุภาพคน คณุภาพของโครงสร้าง
พืน้ฐาน และขาดการลงทนุด้านการวิจยั
และพฒันา ดงันัน้แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงเน้น 
การด�าเนินการในทุกด้านเพ่ือขบัเคลื่อน
การพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวตักรรมของประเทศ เชน่ การพฒันา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) การพฒันา
และยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานให้ตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย 
เฉพาะอย่าง ย่ิงการสร้างและพัฒนา
บคุลากรในสาขาสะเตม็ และการสนบัสนนุ 
การด�าเนินงานอยา่งเป็นเครือขา่ยระหวา่ง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน  
ด้วยการส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้  ตาม
แนวทางสะเตม็ศกึษา การพฒันาก�าลงัคน 
ท่ีมีทกัษะด้านสะเต็ม รวมถึงการสง่เสริม
และพัฒนาอาชีพส�าหรับก�าลังคนด้าน 
สะเตม็

ส�าหรับกลไกการขับเคลื่อนสะเต็ม
ศึกษาในประเทศไทยตามแนวนโยบาย 

สะเต็มศึกษาแห่งชาติอาศัยเครือข่าย
อุดมศึกษาในการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา โดยเป็นการปรับเปลี่ยนวิธี 
การเ รียนการสอนและการวัดผลให้
สอดคล้องกบัแนวทางสะเตม็ศกึษา การจดั
เนือ้หาให้เช่ือมโยงกบัการประกอบวิชาชีพ
โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วม รวมถงึ
การสร้างความตระหนักในการพัฒนา
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมวิทยาศาสตร์ และ 
การกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถ่ินเพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาสงัคม 

สะเต็มศึกษาในประเทศไทย

STEM EDUCATION
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บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย

การพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้
สอดคล้องกับการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้านระบบขนส่งทางราง

ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมใหม่ ภายใต้โครงการศึกษาและ
จัดทำามาตรการสำาคัญภาครัฐเพ่ือพัฒนา
บุคลากรรองรับ EEC

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสำาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม (STEM  
Workforce)

การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ฐานวิทยาศาสตร์

Enjoy Science:  
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต 

การสง่เสริมการเรียนรู ้
ด้านสะเตม็ 

ของเดก็ปฐมวยั

การพฒันาบคุลากรเพ่ือรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมระบบขนสง่ทางราง

การศกึษา วิจยั จดัท�าหลกัสตูร และจดัฝึกอบรม 
ตามหลกัสตูรท่ีศกึษาและก�าหนดส�าหรับ

ระดบัมธัยมศกึษา

การสง่เสริมการเรียนรู ด้้านสะเตม็ในระดบัมธัยมศกึษา เชน่ 
โครงการโอลมิปิกวิชาการ / โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น / 
โครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมิูภาค / 

โครงการสนบัสนนุการจดัตัง้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียนโดยการก�ากบัดแูลของมหาวิทยาลยั (โครงการ วมว.)

การจดัการเรียนรู ้ตามแนวทาง 
สะเตม็ศกึษาแบบเข้มข้น
ในการศกึษาสายอาชีพ

ความร่วมมือกบัเชฟรอน 
ประเทศไทย ซึง่เป็นภาคเอกชน

ส�ำนกังำนพฒันำ 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำต ิ
(สวทช.)

ส�ำนกังำน 
คณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศกึษำ (สอศ.) 

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี 

ส�ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำต ิ(สวทช.)

ส�ำนักงำนเพ่ือกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภำคตะวันออก (สกรศ.) และส�ำนักงำนบริหำรและ 
พฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน) หรือ OKMD

สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  ส�านกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) ศนูย์สง่เสริม
และประสานงานการวิจยัเพ่ือการปกครองตนเองของท้องถ่ิน (สปวท.) 
และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (มจธ.)

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม
แหง่ชำต ิ(สวทน.)

จุดเด่น

จุดเด่น

ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ 
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค และ
โรงเรียนเครือข่ายสะเต็ม 
ศึกษา

การจดัการเรียนรู ้ 
ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 

ในศนูย์ฯ ซึง่ตัง้อยูท่ัว่ประเทศ

จุดเด่น

หน่วยงานหลักที่ด�าเนินงานด้านสะเต็ม 
และตัวอย่างโครงการต้นแบบ

หน่วยงาน หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

หน่วยงาน

จุดเด่น

จุดเด่น

จุดเด่น

จุดเด่น

จุดเด่น
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โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ โครงการ

โครงการ

และนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.) ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาต ิ
(อพวช.) ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
ส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา (สอศ.) สถาบนัสง่เสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และส�านกังานคณะกรรมการ 
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สถาบนัสง่เสริม 
การสอนวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
(สสวท.)

การให้ทนุการศกึษาแก่อาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัและสถาบนัท่ีมีนกัศกึษาระดบั

ปริญญาโท/เอก อยูร่ะหวา่งศกึษา และมี
โครงการวิจยั/โครงงานท่ีท�าร่วมกบั 10 กลุม่

อตุสาหกรรมเปาหมายของรัฐบาล    ้
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นบัจากนีส้ะเต็มศึกษาจะเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศ ผ่านการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นก�าลงัคน 
ในอนาคตท่ีมีทกัษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีความคดิสร้างสรรค์และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา ซึง่เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของคนในชาต ิและยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศในระยะยาว 
และยัง่ยืน

ประเทศไทยได้อะไรจากสะเต็มศึกษา?

OKMD กับการจัดการ
ศึกษาตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา

WORD POWER

	 แม้ในประเทศไทยมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
มาระยะหนึ่งแล้ว	 แต่ปัญหาท่ีเกิดขึน้คือบุคลากรทางการศึกษายงัขาด 
ความรู้	 ความเข้าใจ	 และทกัษะในการบูรณาการ	 4	 สหสาขาวิชาลงใน 
การจดัการเรียนการสอนภายในชัน้เรียนได้อย่างทัว่ถึงเท่าเทียม	 อีกทัง้ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาส่วนมากยังคงจ�ากัดอยู่ใน 
สถานศึกษาเท่านัน้	 ภาคเอกชนและผู้ ประกอบการยังมีส่วนร่วมใน 
การจดัการเรียนรู้คอ่นข้างน้อย	ดงันัน้เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้และสามารถเข้าถึงได้ 
ในการจดัการเรียนรู้ตามอธัยาศยั	ส�านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้	
หรือ	OKMD	จงึมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเดน็ใหญ่ๆ	ดงันี ้

สง่เสริมการบรูณาการระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในการวางแผนและด�าเนินงานร่วมกนั เพ่ือสนบัสนนุ
การจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาท่ีมีคณุภาพและทัว่ถงึ

พฒันาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาอยา่งมี
ประสทิธิภาพ ซึง่ OKMD มีความพร้อมท่ีจะให้ความรู้และค�าปรึกษาแก่บคุลากรทางการศกึษาในเร่ืองการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัการพฒันาสมองของผู้ เรียนทกุชว่งวยั (Brain-based Learning) 

ศกึษาและจดัท�าฐานข้อมลูองค์ความรู้ด้านสะเต็มท่ีส�าคญั ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาครบทุกระดบัชัน้และสาขาวิชา รวมถึงการพฒันาสื่อ อปุกรณ์ และ 
เคร่ืองมือการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ โดย OKMD สามารถมีสว่นร่วม 
ในการจดัท�าหลกัสตูร กระบวนการจดัการเรียนรู้ และสือ่ตวัอยา่ง เพ่ือให้ครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนน�าไปใช้ในการ
พฒันาทกัษะและค้นหาความรู้ด้วยตนเองผา่นระบบการเรียนรู้แบบเปิด

สร้างความตระหนกัถึงความส�าคญัของการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษาให้แก่ผู้ปกครองและผู้ เรียน
ในวงกว้าง โดย OKMD มีแผนประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมการเรียนรู้สาธารณะตลอดทัง้ปี

สร้างกลไกสนบัสนนุผู้ มีความสนใจและมีความถนดัด้านสะเต็มให้สามารถต่อยอดความรู้และทกัษะในระดบั 
ท่ีสูงขึน้ ซึ่ง OKMD สามารถประสานเครือข่ายสถานศึกษาและสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดค่าย 
ปฏิบตักิารระดบักลางและระดบัเช่ียวชาญ รวมถงึการเช่ือมโยงผู้ เรียนกบัสถานศกึษาท่ีสงูขึน้ หรือระหวา่งผู้ เรียน
กบัสถานประกอบการ 

สร้างแรงบนัดาลใจและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรักการเรียนรู้ สนใจพฒันาทกัษะด้านสะเต็มผ่านกิจกรรมท่ี 
OKMD จดัขึน้ เช่น คา่ย กิจกรรมสญัจร เวทีประกวดแข่งขนั รวมถึงกิจกรรมประจ�าสปัดาห์ของห้องสมดุและ
พิพิธภณัฑ์ 

เพ่ิมความร่วมมือกบัภาคเอกชนในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน ซึง่ OKMD 
สามารถสนบัสนนุต้นแบบการจดัการองค์ความรู้ของ OKMD ผู้ เช่ียวชาญ รวมถงึสือ่และอปุกรณ์การเรียนรู้ตา่งๆ

เผยแพร่องค์ความรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสู่บุคลากรการศึกษาให้ทั่วถึง 
เทา่เทียม โดย OKMD มีการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้แบบเปิด รวมทัง้สื่อออนไลน์ตา่งๆ  
ท่ีสามารถให้บริการครูและผู้สนใจในวงกว้าง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ตามอธัยาศยัผ่านระบบการเรียนรู้สาธารณะ  
โดย OKMD สามารถด�าเนินการผา่นการจดัมหกรรม เวทีแลกเปลีย่น และเวทีประกวดความสามารถด้านสะเตม็
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เอดา เลิฟเลซ สุภาพสตรี 
ชาวอังกฤษในศตวรรษท่ี 19 
เ ป็นผู้ คิ ด ค้นภาษาส� าห รับ 
คอมพิวเตอร์ต้นแบบและได้รับ 
ยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์
คนแรกของโลก 

จีน คือประเทศท่ีมีจ�ำนวน 
ผู้จบกำรศกึษำด้ำนสะเตม็มำก 
ท่ีสดุในปี พ.ศ. 2559 คิดเป็น  
4.7 ล้ำนคน รองลงมำคือ อินเดีย 
 2.6 ล้ำนคน และสหรัฐอเมริกำ 
568,000 คน

ยอ่มาจาก Girls in Engineering, 
Math, and Science ซึง่เป็น
โครงการรณรงค์และสนบัสนนุ
ให้ผู้หญิงท�างานด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

เว็บไซต์เพ่ือการส่งเสริมและ 
กระตุ้นให้เดก็และเยาวชนสนใจใน 
สาขาวิชาและอาชีพด้านวิศวกรรม 
โดยให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเรียน
และเส้นทางอาชีพอยา่งเจาะลกึ

เว็บไซต์ของกองทัพบกสหรัฐ 
ซึง่สง่เสริมให้นกัเรียนรวมกลุม่กนั  
น�ำเสนอแนวคิดและท�ำภำรกิจ 
เพ่ือแก้ปัญหำในชมุชน ภำยใต้ 
ค�ำแนะน�ำของผู้ เช่ียวชำญด้ำน
สะเตม็

เว็บไซต์ส�ำหรับนักเรียนระดบั
มธัยมศกึษำท่ีต้องกำรเพ่ิมทกัษะ
ด้ำนคณิตศำสตร์ รวมทัง้ครูและ 
ผู้ปกครองท่ีก�ำลงัมองหำเคร่ืองมือ
กำรสอนคณิตศำสตร์ส�ำหรับเดก็ 

แหล่งเรียนรู ้  ส�ำหรับเด็กของ  
Monterey  Ins t i tu te  fo r 
Technology and Education 
ประกอบด้วยวิดีโอสื่อกำรสอน
ด้ำนสะเต็มและสังคมศำสตร์ 
จ�ำนวนกวำ่ 6,800 เร่ือง

องค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรท่ีให้ 
การสนบัสนนุนกัเรียน นกัศกึษา 
และชุมชนในการจัดกิจกรรม 
ด้านสะเตม็ ทัง้ในด้านการระดม
เงินทนุและการให้องค์ความรู ้

มลูนิธิท่ีมีภารกิจในการสง่เสริม 
การเรียนการสอนด้านสะเต็ม 
การสนบัสนนุสื่อการสอน และ
การมอบรางวลัให้แก่นกัศกึษา
และคนท�างานด้านการออกแบบ
วิศวกรรม

เว็บไซต์สง่เสริมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยผู้ เล่นต้อง
ทดลองและเล่นเกมต่างๆ เพ่ือ
ชว่ยโลกจากไวรัส Knowledge 
-Eating  

เว็บไซต์จากแนวคิดของอดีต
วิศวกรท่ีกลายมาเป็น “คณุแม”่ 
 ซึ่งรวบรวมเกมและกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะตีม 
(สะเต็ม+ศิลปะ) ส�าหรับเด็ก
เล็กไว้หลายร้อยรายการ

พืน้ท่ีส�ำหรับนกัสร้ำงสรรค์และ 
นวตักรเข้ำมำหำควำมรู้ แบง่ปัน 
ประสบกำรณ์ และท�ำโครงงำน 
ร่วมกนั เชน่ KX ของมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบรีุ  

ADA LOvELACE

BRIghTSTORM ChINA   CyBERMISSION 

FIgURE ThIS! hIPPOCAMPUS.ORg

JAMES DySON 
FOUNDATION

KINETIC CITy LEFT BRAIN CRAFT 
BRAIN

MAKER SPACE

A-Z

แพลตฟอร์มการศกึษาออนไลน์ 
บนยูทูปท่ีมีคลิปวิดีโอสาระ 
ความรู ้  รายวิชาต่างๆ ส�าหรับ 
ผู้เรียนระดบัมธัยมศกึษาจ�านวน 
มากกวา่ 1,300 คลปิ 

STEM 
EDUCATION 

gEMS

DISCOvER 
ENgINEERINg™
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ทนุสนบัสนนุด้านการวิจยัและ 
นวตักรรมจากสหราชอาณาจกัร 
เพ่ือสง่เสริมความเป็นเลศิด้าน 
การวิจยัให้แก่ประเทศพนัธมิตร 
ซึง่รวมถงึประเทศไทย  

มาตรการพิเศษของสหรัฐอเมริกา 
ซึง่อนญุาตให้นกัศกึษาตา่งชาติ 
ท่ีจบการศึกษาด้านสะเต็ม
สามารถพ�านกัต่อในประเทศ 
ได้อีก 17 เดือนเพ่ือฝึกอบรม
ภาคปฏิบตัเิสริม 

ปีเตอร์ ฟาเลตรา คือผู้ เสนอให้
ใช้ค�าวา่ STEM แทนค�าวา่ METS 
เพ่ือแสดงถึงการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

ประเทศกาตาร์สนับสนุนการ 
เรียนรู้ด้านสะเตม็ในโรงเรียนมธัยม 
อยา่งจริงจงั หนึง่ในนัน้คือการจดั
โครงการ AL-Bairaq ซึง่เป็นการ
แข่งขนัทกัษะด้านการแก้ปัญหา
ของเดก็ 

โครงการของ University of 
Bath แห่งสหราชอาณาจักร 
เพ่ือพฒันาเคร่ืองพิมพ์สามมิติ 
ต้นทุนต�่า ปัจจุบันกลายเป็น
เคร่ืองมือส�าคญัส�าหรับการเรียนรู ้
ด้านสะเตม็   

กลุม่อาสาสมคัรท่ีมีความรู้และ 
ประสบการณ์ด้านสะเต็ม ท�า
หน้าท่ีถ่ายทอดความรู้และสร้าง
แรงบันดาลใจด้านสะเต็ม
แก่นกัเรียน ก่อตัง้โดย STEM 
Learning ประเทศองักฤษ

นโยบายของยเูนสโกเพ่ือแก้ปัญหา 
ความไม่เท่าเทียมทางเพศใน 
การศึกษาและการท�างานด้าน 
สะเต็ม โดยไทยคือประเทศแรก 
ในเอเชียแปซฟิิกท่ีด�าเนินการตาม 
นโยบายดงักลา่ว

แอปพลเิคชนั สง่เสริมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็ก
ประถมศกึษา ซึง่เน้นการฝึกฝน
ทักษะการค�านวณ การคิด
วิเคราะห์ และการคดิสร้างสรรค์
ผา่นเกมแสนสนกุ

หนึง่ในเวบ็ไซต์ท่ีได้ช่ือวา่มีคอร์ส 
ด้านเทคโนโลยีท่ีดีท่ีสดุส�าหรับ
เด็กอายุ 8-14 ปี  มีจุดเด่น
ด้านการเขียนโค้ด การสร้าง
แอนิเมชัน และการออกแบบ 
ท่ีสนกุและเข้าใจง่าย 

ประเทศเวียดนามเร่ิมจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา
ในปี พ.ศ. 2555 และก�าหนดให้ 
มีวนัสะเตม็แหง่ชาตเิป็นครัง้แรก
ในปี พ.ศ. 2558

โครงการของ Verizon ซึ่ง
สนับสนุนเงินทุน เทคโนโลยี 
และสื่อการเรียนรู้ เพ่ือมอบ
โ อ ก า ส ใ ห้ เ ย า ว ช น เ ข้ า ถึ ง 
อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น ส ะ เ ต็ ม
และ ฝึกฝนทักษะการ เ ป็น 
ผู้ประกอบการ

ระบบอบรมครูออนไลน์ของ 
สสวท. ซึง่เน้นให้ครูด้านสะเตม็ 
สามารถจัดการเรียนรู้ตาม 
แนวทางสะเตม็ศกึษาในโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับบริบทของ 
ท้องถ่ิน 

หยางเซ่ียงจง คือนกัเทคโนโลยี
ชีวภาพชาวจีนสญัชาตอิเมริกนั
ท่ีมีช่ือเสียงจากการโคลนวัว 
“เอม่ี” ได้ส�าเร็จเป็นครัง้แรก 
ในสหรัฐอเมริกา  

NEWTON FUND

OPT STEM ExTENSIOn QATAR RepRap Project

STEM AMBASSADOR UNESCO’S STEM AND 
gENDER ADvANCEMENT 

ZAP ZAP MAThyOUTh DIgITAL

vIETNAM

#WENEEDMORE

TEAChERPD

xIANgZhONg  
"JERRy" yANg

Peter Faletra
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อย่างไรก็ดี โอกาสมักมาพร้อมกับ
ความท้าทายเสมอ ในด้านหนึง่เทคโนโลยี
ถู ก น� า ม า ใ ช้ แ ท น ท่ี แ ร ง ง า น ม นุ ษ ย์ 
โดยเฉพาะในงานท่ีใช้ทกัษะต�่าหรืองาน 
ท่ีท�าซ�า้ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด 
ค่าใช้จ่าย ในอีกด้านหนึ่งมนุษย์จ�าเป็น 
ต้องพฒันาตนเองและปรับบทบาทไปสู ่

การเป็นผู้คิดค้นและสร้างสรรค์นวตักรรม  
ผู้ก�ากบัดแูล และผู้บริหารจดัการในระดบั 
ท่ีสงูขึน้ เพ่ือไม่ให้ถกูจกัรกลเข้ามาแทนท่ี 
ด้วยเหตุนี ้ การเตรียมความพร้อมให้แก่
บุคลากร รุ่นใหม่ตั ง้ แต่ ก่อนวัย เ รียน 
จนถึ งวัยท� างานให้ มีความพร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลง สามารถพฒันาความรู ้

สะเต็มศึกษา
กับการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่

21

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ช่วยได้อย่างไร? 

“สะเต็มศึกษา” เป็นนวตักรรมและความพยายามปฏิรูป 
การศึกษาและการเรียนรู  ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนสามารถบูรณาการความคิดอย่างรอบด้าน รู ้ เท่าทัน
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหา 
รวมถงึส ร ้ า  ง สรรค์นวตักรรมทัง้ในด้านความคดิ กระบวนการ และ
สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งเช่ือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการเรียนรู ้ 
ท่ีเหมาะกบัการส ร  ้า ง ก�าลงัคนแหง่อนาคตมากท่ีสดุในขณะนี ้

อย่างไรก็ดี การเรียนรู ้  แบบสะเต็มในปัจจบุนัไม่ได้เป็นเพียง 
การบรูณาการการเรียนรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์อยา่งท่ีหลายคนเข้าใจ เน่ืองจากยงัมีทกัษะอ่ืนๆ 
ท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ 4Cs ท่ีถือเป็น  

และทักษะในระดับท่ีสูงขึน้  สามารถ 
สร า้ งสรรค์คุณค่าจากองค์ความรู้ต่างๆ  
ใ ห้กับองค์กร  สามารถปรับตัวและ 
พัฒนาตนเองตลอดเวลา และอยู่ใน 
สังคมได้อย่างเป็นสุข จึง เ ป็นปัจจัย 
ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สงัคมท่ียั่งยืน

Soft Skills หรือทกัษะด้านอารมณ์ ได้แก่

นอกจากนีเ้ด็กและเยาวชนยังจ�าเป็นต้องมีทักษะพืน้ฐาน
ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นทักษะ 
ด้านการอ่านเขียน รวมถึงทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และ 
คิดส ร  ้า ง สรรค์ ซึ่งทกัษะเหล่านีเ้รียกว่า “ศิลปะ” (A-Art) และ
เรียกการเรียนรู ้  ตามแนวทางสะเต็มศึกษาท่ีน�าทักษะพืน้ฐาน
มาประกอบเข้าด้วยกันว่า STEAM Education 

• Communication ทกัษะในการตดิตอ่สือ่สารสร้างความเข้าใจ 
• Collaboration ทกัษะในการสร้างความร่วมมือและท�างานเป็นทีม   
• Critical Thinking ทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  
• Creativity ทกัษะในการคิดสร้างสรรค์  

DECODE

ท่ามกลางกระแสความเปลียนแปลงของโลก พลวัตของเทคโนโลยี 
สมัยใหม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินชีวติของมนุษย์ทุกด้าน โดยเฉพาะ 
ในด้านเศรษฐกิจทีเทคโนโลยีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ 
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และในด้านสังคมทีเทคโนโลยีช่วย 
ยกระดบัคุณภาพชีวติและอ�านวยความสะดวกในแทบทกุด้าน 

่

่

่
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การจัดการเรียนรู้ซึ่งบูรณาการ
ความรู้ใน 4 สหวิทยาการเข้ากับ
ศิลปะ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการคิด
และแก้ปัญหาดว้ยความคดิสรา้งสรรค์

เม่ือโลกเคลื่อนเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู ้ ซึ่งความส�าเร็จ 
และความล้มเหลวของมนุษย์ขึน้อยู่กับความสามารถในการ 
น�าทกัษะความรู้ไปสร้างสรรค์ให้เกิดคณุค่าและความแตกต่าง 
ในขณะเดียวกันต้องสามารถแก้ไขปัญหาอยา่งมีประสทิธิภาพ 
การปฏิรูปการเรียนรู้โดยน�าเอาแนวทางสะเต็มศึกษามาปรับใช้ 
จึงเป็นสิ่ง ท่ีน่าสนใจและท้าทายย่ิง เพราะเป็นแนวทาง 
ท่ีท�าให้เด็กได้พัฒนาการเ รียนรู้ของต น เ อ ง ต ล อ ด เ ว ล า 
ทัง้ในด้านศาสตร์และศิลป์ รวมถึงมีเสรีภาพในการคิดและ 
ทดลอง ซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมต่างๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
    อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ตาม 
 

STEM

S                           T                          E                          A                          M

+ =
A

STEAM 
EDUCATION 

แนวทางสะเตม็ศกึษายงัคงมีอยู ่ไมว่า่จะเป็นการปรับปรุงเนือ้หา
หลักสูตรและแนวทางการจัดการเ รียนรู้  การพัฒนาครู 
และผู้ บริหารให้มีทักษะความรู้ และเห็นความส�าคัญของ 
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู ้   ท่ี 
เหมาะสม รวมถงึการสร้างความเข้าใจท่ีถกูต้องกบัเดก็ ผู้ปกครอง 
และสังคม ซึ่งความท้าทายเหล่านี เ้ ป็นเ ร่ืองท่ีผู้ ก�าหนด 
นโยบาย นกัการศกึษา โรงเรียน ผู้ดแูลงบประมาณ ผู้เก่ียวข้อง 
กบัเทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาคประชาสงัคม และภาคเอกชนท่ีเป็น 
ผู้ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์จะต้องร่วมมือกัน เพ่ือให้ 
การปฏิรูปการเรียนรู้ครัง้นีเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ราบร่ืน 
และยัง่ยืน 

เน้นเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
เ พ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการเรียนรู ้
ของเด็กยุคดิจิทัล 

ประเมินผลโดย
ค�านึงถึงความ
แตกต่างของผู้เรียน 

เน้นการประเมินผลแบบ 
ต่อเนื่องและเป็นระยะ เพ่ือให ้
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้
และแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้ นกับ 
เ ด็ ก ได้ อย่ า ง ใก ล้ชิ ดแ ล ะ 
มีประสิทธิภาพ 

ให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง 
การเรียนรู้ 
ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนา
แนวทางการแก้ ปัญหา 
ในมุมมองของเด็ก 

เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
เน้นการท�างานกลุ่มเพ่ือให้
เด็กรู้จักรับผิดชอบ แบ่งปัน 
และท�างานเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เป็นอย่างไร? 

DECODE 9d



     สะเตม็ หรอื STEM มาจากอกัษรตวัแรกในชือ่ภาษาองักฤษ 
ของศาสตรส์�าคญั 4 สาขาวชิา ไดแ้ก ่วทิยาศาสตร ์(Science) 
เทคโนโลย ี(Technology) วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) 
และคณติศาสตร ์(Mathematics) เพ่ือสะทอ้นความเชือ่มโยง 
ขององคค์วามรูท้างวชิาการของศาสตรท์ั้ง 4 ซ่ึงจ�าเปน็ตอ้ง 
บรูณาการเขา้ดว้ยกนัเพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการด�าเนนิชวีติและ
การท�างาน

STEM
รหัส (ไม่) ลับ

การเรียนรู้สู่อนาคต

เรียนแบบสะเต็ม

The Knowledge 

จากค�ากล่าวของ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้ อ�านวยการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีว่า  
“การตอบโจทย์ทกุอยา่งในโลกใบนีไ้มไ่ด้ตอบได้ด้วยศาสตร์เดียว 
เราต้องเร่ิมจากสิ่งท่ีสามารถน�าไปใช้ได้จริงในชีวิต จากนัน้คอ่ย
เช่ือมโยงกับเนือ้หาบทเรียน ผู้ เรียนจึงจะรู้สึกว่าน่าสนใจและ 
เกิดการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ�าวนั หรือเรียนรู้ท่ีจะปรับเข้า
กบัการประกอบอาชีพในอนาคต สิง่เหลา่นี ้ คือ  'สะเต็มศึกษา' "  
ชีใ้ห้เห็นว่าการเรียนรู้สู่อนาคตจ�าเป็นต้องถอดรหัส “STEM”  
มาเป็นเคร่ืองมือส�าคญัในการเรียนรู้ 

       สะเตม็ศกึษาไมเ่น้นการทอ่งจ�าทฤษฎี กฎ หร ือสตูร แตใ่ห้ความส�าคญักบัการท�าความเข้าใจเนือ้หาวิชาผา่นการปฏิบตัจิริง ควบคูก่บั 
การพัฒนาทักษะการคิด การตัง้ค�าถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ 
น�าความรู  ้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้พฒันากระบวนการและสร า้ ง สรรค์นวตักรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินชีวิตและการท�างาน โดยครูอาจารย์จากหลายสาขาวิชาร่วมมือกนัจดัแนวทางการจดัการเรียนรู ้   ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 
5 ประการ ได้แก่ 

 1   เน้นการบรูณาการ
 2   ชว่ยให้นกัเรียนสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งเนือ้หาวิชา 
 ทัง้ 4 กบัชีวิตประจ�าวนัและการประกอบอาชีพ
 3 เน้นการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

ทัง้นีค้�าวา่ STEM ถกูน�ามาใช้ครัง้แรกในสมยัท่ีสหรัฐอเมริกา
ประสบปัญหาเร่ืองผลการทดสอบในโครงการประเมินผลนกัเรียน
ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ต�่ากว่าหลายประเทศ รัฐบาลจึงมี 
นโยบายส่งเสริมการศึกษาตามแนวทางสะเต็มศึกษา หรือ 
STEM Education โดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาความสามารถ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมของเยาวชน รวมถงึ 
ยกระดบัผลการทดสอบ PISA ให้สงูขึน้

 4    ท้าทายความคิดของนกัเรียน
 5   เปิดโอกาสให้นกัเรียนแสดงความคดิเหน็และความเข้าใจ 
       ท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หาวิชา  
     

สะเต็มศึกษาจึงเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของระบบการศึกษาในอดีต จากเดิมท่ีเน้นให้เด็กเรียนรู  ้ทฤษฎีก่อนไปสู่การปฏิบัต ิ 
ซึง่เป็นเร่ืองยากและใช้เวลานานเกินไป เป็นการเรียนรู ้จากตวัอยา่งหรือสถานการณ์จริงก่อนจะย้อนกลบัไปหาทฤษฎี ซึง่เป็นกระบวนการ 
เรียนรู  ้ท่ีสนกุสนาน น่าสนใจ และเข้าใจง่ายกว่า และยอมรับกนัว่าเป็นการเรียนเพ่ือต่อยอดไปสู่การประยกุต์ ใช้ในการท�างาน  
ซึง่เป็นแนวทางของการสร า้ ง แรงงานท่ีมีศกัยภาพในอนาคต
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Science Technology ENgINEERINg MAThEMATICS 

World Economic Forum (WEF) ให้นิยามไว้ครอบคลุมใน 3 ด้าน ได้แก่ 

ทกัษะในการด�ารงชีวิต เชน่  
การอา่น-เขียน คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ท่ีซบัซ้อน เชน่ การคดิเชิงวิพากษ์ 

ความคดิสร้างสรรค์ การสื่อสาร และ
การท�างานเป็นทีม 

บคุลกิภาพแบบใหม ่เชน่  
ความมีจิตอาสา ความเป็นผู้น�า 

ความเป็นผู้ ริเร่ิม

ทักษะในศตวรรษที ่21 คืออะไร?

สะเต็มเปน็เรือ่งใกล้ตัว

The Knowledge 

	 หลายคนยงัเข้าใจวา่ทกัษะด้านสะเตม็จ�าเป็นตอ่เฉพาะอาชีพในสายงานวิทยาศาสตร์	วิศวกรรม	หรือเทคโนโลยี
เท่านัน้	 แต่ความจริงสะเต็มเป็นเร่ืองใกล้ตัวท่ีสามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และยังเป็นทักษะพืน้ฐาน 
ในเกือบทกุสาขาอาชีพ	ในทกุอตุสาหกรรมในปัจจบุนั	

สะเตม็ศกึษาจงึไมเ่พียงเป็นแนวทางสง่เสริมให้ผู้ เรียนรักและเหน็คณุคา่ของกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์ หากยงัเป็น 
เคร่ืองมือปลกูฝังการคิดอย่างมีระบบ ท�าให้เด็กรู้จกัเช่ือมโยงองค์ความรู้เข้ากับสิ่งรอบตวัและประยุกต์ใช้ 
เพ่ือแก้ปัญหาด้วยเหตแุละผล ซึง่เป็นแนวทางส�าคญัในการสร้าง “คนเก่ง คนดี คนท่ีมีคณุภาพ” ซึง่จะเป็นก�าลงั 
ขบัเคลื่อนประเทศในอนาคต

เป็นเคร่ืองมือชว่ยให้มนษุย์
เข้าใจธรรมชาตมิากย่ิงขึน้

เป็นวิชาท่ีชว่ยให้เข้าใจ
กระบวนการท�างานเพ่ือ 

แก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไข หรือ
พฒันาสิง่ตา่งๆ 

เป็นวิชาท่ีเก่ียวกบั 
การสร้างสรรค์นวตักรรมหรือ

สร้างสิง่ตา่งๆ เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้แก่มนษุย์ 

เป็นพืน้ฐานส�าคญัตอ่การพฒันา
ความคดิ ทัง้การคดิสร้างสรรค์ 

การคดิอยา่งมีแบบแผน  
การคดิวิเคราะห์ และการตดัสนิใจ 

1 2 3

MS T E

GOOD 
TO SHARE

1

2

3
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“การสนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษาเป็น 
ส่ิงส�าคญั จึงควรเน้นกิจกรรมที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพือ่เชื่อมโยง 
ความรู้สู่การท�างานในชีวิตจริง ผู้เรียนจะเรียนวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ด้วยความสนุก พร้อมทัง้ตระหนกัถึงคุณค่า 
ของการเรียนรู้ ย่ิงไปกว่านัน้ นกัเรียนต้องมีความรู้ด้านศิลปะ 
ภาษา สงัคมศาสตร์ และอืน่ๆ ร่วมดว้ย กระบวนการเรียนรู้นีย้งั
กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการท�างานร่วมกนั เป็น 
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา  
สร้างองค์ความรู้ และนวตักรรมใหม่ๆ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชด�ารัสเปดิการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

Nextpert 

“การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตามหลักการ 
สะเต็มศึกษาที ่ฯพณฯ นายกรฐัมนตรี พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
เนน้ย�้าและใหค้วามส�าคญัตลอดมา เป็นการบูรณาการความรู้ 
ทีเ่กี่ยวกบัสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  
และคณิตศาสตร์ ซ่ึงเน้นให้ผู้เรียนสามารถน�าไปแก้ปัญหา 
ที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจ�าวนั ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทกัษะ 
ที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจใน
ทฤษฎีหรือบทเรียนในหอ้งเรียนผ่านการปฏิบติัจริง รวมทัง้ช่วย
พฒันาทกัษะการคิด การตัง้ค�าถาม การคน้หาขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้คน้พบใหม่ๆ และการน�าขอ้คน้พบนัน้ไปบูรณาการใชใ้นชีวิต
ประจ� าวัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษา 
ในอนาคตของกระทรวงศึกษาธิการ”
 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 

รองนายกรัฐมนตรี

ค�ากล่าวเปดิ “โครงการจัดท�ากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  

: ติดปกีความรู้ สู่นอกห้องเรียน” 

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

“เร่ืองก�าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวตักรรม เป็นเร่ืองทีท่า้ทายและส�าคญัมาก เพราะเป็นพืน้ฐาน
ของการพฒันาในทุกรูปแบบ ซ่ึงตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้อง 
ปรบัเปลีย่นการสอน ครูตอ้งใชวิ้ธีการต่างๆ ระดบัมธัยมจะตอ้งน�า
เร่ืองสะเต็มศึกษาเขา้มาใชม้ากกว่าเดิม นอกจากเร่ืองหลกัการแลว้ 
ส่ิงส�าคัญคือเร่ืองของการน�าไปสู่การปฏิบัติ และส่ิงส�าคัญ 
ที่ขาดไม่ได้คือภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพราะหาก 
ไม่ค�านึงถึงปลายทางก็ไม่รู้จะผลิตและพฒันาเพือ่อะไร”

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การบรรยายพิเศษในงานสัมมนาระดมความคิด 

เรื่อง STEM Education : นโยบายเชิงรุกในการพัฒนาก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

“การศึกษาด้านสะเต็ม คือ การเชื่อมโยงกบัส่ิงที่เป็นจริง 
สามารถน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ โดยการ
ปลูกฝงัใหเ้ด็กมีทกัษะดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทัง้
สามารถประยกุต์ใช้ให้เกิดของจริงข้ึนมาด้วยการใช้เทคโนโลยี 
และกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราต้อง 
สอนให้เด็กมีคุณธรรมควบคู่กบัความรู้ เพื่อน�าวิทยาศาสตร์ 
ไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง”

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

การบรรยายพิเศษในการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7  

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

STEM EDUCATION 
เปิดมุมมองการขับเคลื่อน 
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“การกระตุ้นให้สงัคมตระหนกัถึงความส�าคญัของสะเต็ม
ศึกษาจะก่อเกิดกลไกในการพฒันาก�าลงัคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมใหแ้ก่ประชาสงัคม และการรบัฟังความ
คิดเห็นขององค์กร หน่วยงาน และภาคีต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที ่
ใชผ้ลผลิตจากสะเต็มศึกษามีส่วนเกีย่วขอ้งในการพฒันาก�าลงัคน 
และจะช่วยผลกัดนัให้เกิดนโยบายแห่งชาติเพื่อรองรับระบบ
นวตักรรมของประเทศได”้

พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง

ประธานคณะกรรมาธิการการส่ือสารมวลชน 

การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 “รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

 นโยบายเชิงรุกเพ่ือพัฒนาเยาวชนและก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 

 เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์” 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

Nextpert 

“สะเต็มศึกษาช่วยส่งเสริมให้การปฏิรูปการศึกษาทัง้ใน 
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อาชีวศึกษา และอดุมศึกษาเป็นไป
อย่างเป็นระบบ สะเต็มศึกษานี้จะช่วยพฒันาก�าลังคนที่มี 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ๆ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศในเวทีโลกต่อไป”

นายตวง อันทะไชย   

ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกฬีา สภานติบิญัญัตแิหง่ชาติ 

“รายงานข้อเสนอเชิงนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)  

นโยบายเชิงรุกเพ่ือพัฒนาเยาวชนและก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์” 

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

“ดงัทีท่ราบกนัว่าเรามีความตอ้งการดา้นก�าลงัคน แต่การจดัท�า 
สะเต็มศึกษานัน้มิได้เป็นเพียงเพือ่ให้บุคลากรมีงานท�าเท่านัน้  
เราก�าลงักล่าวถึงประชากรไทยทัง้ประเทศว่าจะท�างานต่อไป 
ในอนาคตอย่างไร คนไทยตอ้งมีทกัษะในศตวรรษที ่21 ดว้ยเหตนีุ ้
จึงตอ้งมีทกัษะเช่นนีใ้นอนาคตอนัไม่แน่นอนนีด้ว้ย”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มนตรี จุฬาวัฒนฑล   

ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบรรยายพิเศษในงานสัมมนาระดมความคิด 

เรื่อง STEM Education : นโยบายเชิงรุกในการพัฒนาก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

“การจะน�าสะเต็มเข้ามาใช้กบัสถานศึกษาวิชาชีพนัน้ยาก
เพราะครูในสถานศึกษาไม่เคยท�างานจริงในสถานประกอบการ 
แต่อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมคือควรใชค้รูทัง้สองฝัง่ ทัง้ครูพีเ่ลีย้ง 
ฝั่งโรงงานและครูในมหาวิทยาลยัร่วมกันเรียนรู้กับนกัศึกษา 
ไปพร้อมกนั”

ดร.นิวัตร มูลปา

ผู้อ�านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

การน�าเสนอตัวอย่างในงานสัมมนาระดมความคิด 

เรื่อง STEM Education : นโยบายเชิงรุกในการพัฒนาก�าลังคน 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

“การน�าแนวคิดต่างๆ มาปรับเปลีย่นแนวทางในการจดัการ
ศึกษาเดิมนัน้ จ�าเป็นอย่างย่ิงทีน่กัการศึกษา ผูที้เ่กี่ยวข้อง ครู
อาจารย์ และผูบ้ริหาร จะตอ้งวิเคราะห์และท�าความเขา้ใจอย่าง
ถ่องแทเ้พือ่ทีจ่ะน�าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง การน�าสะเต็มศึกษามา
ใชใ้นประเทศไทยก็เช่นเดียวกนั เพือ่ป ้องกนัมิใหเ้กิดความเขา้ใจ
คลาดเคลือ่น ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลกระทบในการจดัการศึกษาใน
อนาคต หรือส่งผลใหก้ารใชส้ะเต็มศึกษาไม่บรรลเุปา้หมาย”

พรทิพย์ ศิริภัทราชัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความเรื่อง “STEM Education กับการพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษที่ 21” วารสารนักบริหารปทีี่ 33 ฉบับที่ 2

เมษายน-มิถุนายน 2556
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รวมมิตรตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ 

STEM EducaTioN 

ทีมา : PISA 2015 Results in Focus, OECD 2018

สิงคโปร์                        

ไทย                    

ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับป 2558

ประถมศึกษา
ปที่ 6

มัธยมศึกษา
ปที่ 3

มัธยมศึกษา
ปที่ 6

ผลการทดสอบทางการศึกษา 
Professional Aptitude Test 
ความถนัดทางด้านวิชาชีพและวิชาการ
ปการศึกษา 2560

ทีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ทีมา : ศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติภายใตการกำกับดูแลของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)

ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านการอ่าน

556 คะแนน

421 คะแนน

535 คะแนน

409 คะแนน

564 คะแนน

415 คะแนน

40.47 คะแนน   

 ลดลง 6.9%  ลดลง 3.21% 

คณิตศาสตร์      วิทยาศาสตร์       

41.22 คะแนน 

29.31  คะแนน   

 ลดลง 9.53%  ลดลง 7.01%  
34.99 คะแนน 

24.88  คะแนน   
 ลดลง 6.43%  ลดลง 5.32%  

31.62 คะแนน 

หมายเหตุ : คะแนนเต็ม 300 คะแนน 

อนัดบั 1อนัดบั 1อนัดบั 1

อนัดบั 54 อนัดบั 54 อนัดบั 57

ี

ี

ี

ี ี

ี

ความถนัดทาง
คณิตศาสตร์ 

42.82 คะแนน

ลดลง 18.6% 
จากป 2559   ี

ความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์  

79.59 คะแนน

เพิ่มขึ้น 4.28% 
จากป 2559   ี

ความถนัดทาง
วิศวกรรม  

95.91 คะแนน

เพิ่มขึ้น 15.9% 
จากป 2559   ี
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ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนขยายโอกาส
998 แห่ง

โรงเรียนมัธยม
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โรงเรียนประถม
832 แห่ง

37%
คิดเป็นคิดเป็น
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คิดเป็น

44%

โรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา ป 2559  ี
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ปัจจุบันหลายประเทศมอง

สะเต็มศึกษาว่าเปน็โอกาสที ่

จะตอบสนองความต้องการ 

ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน 

และอนาคต จากตัวเลข 

การศึกษาวิจัยในเว็บไซต์ 

STEMconnector.org 

ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2561  

จะมีความต้องการบุคคลากร 

ด้านสะเต็มเพ่ิมขึ้นกว่า  

8.65 ล้านคน 
ในสหรัฐอเมริกา  
โดยเฉพาะในภาคการผลิต 

แบ่งเปน็

ค�ากล่าวข้างต้นของนายบารัก โอบามา ท�าให้เราตระหนกัว่าการท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งจะขึน้มา 
เป็นผู้น�าโลก ต้องอาศยัอจัฉริยภาพและการทุม่เทท�างานหนกัของนกัวิทยาศาสตร์ วิศวกร และนกัประดษิฐ์  
ความส�าเร็จจงึไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัวา่เรารู้อะไร แตข่ึน้อยูก่บัสิ่งท่ีเราสร้างสรรค์ขึน้จากองค์ความรู้ท่ีมี คนรุ่นใหม่ 
จงึต้องมีทัง้ความรู้และทกัษะในการคดิและแก้ไขปัญหายากๆ รวมถงึรู้จกัรวบรวม ใช้ประโยชน์ และประเมินผล
ข้อมลูความรู้และหลกัฐานตา่งๆ ซึง่ทกัษะในการบรูณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ คือการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษา 

Next

ทศิทางการ
เรยีนรู้แบบ STEM EDUCATION 

วิทยาศาสตร์เปน็มากกว่าวิชาเรียนแต่เปน็วิถีทางของโลก 
เปน็วิธีคิดเพ่ือให้เข้าใจ ค้นหา และมีปฏิสัมพันธ์กับโลก 

และมีศักยภาพทีจ่ะเปลีย่นแปลงโลกได้

2% อาชีพด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics)  

4% อาชีพด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Life Sciences)

16% อาชีพด้านวิศวกรรมทั่วไป 
(Traditional Engineering)

7% อาชีพด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(Physical Sciences)

ความต้องการบุคลากร
ด้านสะเต็มในสหรัฐอเมริกา ปี 2561

71% อาชีพด้านการค�านวณ
(Computing)
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โดยมากกว่าคร่ึงหนึ่งของงานด้านสะเต็มต้องการคนท่ี 
จบการศึกษาในระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ซึ่งหมายความว่า
บุคลากรในระดับอาชีวศึกษาจะเป็นท่ีต้องการมากขึน้ของ 
ตลาดแรงงานในอนาคต นอกจากนีย้งัพบว่าค่าตอบแทนของ
บคุลากรท่ีจบการศกึษาด้านสะเตม็สงูกวา่ผู้ ท่ีไมไ่ด้จบการศกึษา
ด้านสะเตม็ถงึร้อยละ 26 ในท�านองเดียวกนั ในประเทศองักฤษ 
มีการประเมินว่า The Royal Academy of Engineering  
จะต้องผลิตบัณฑิตใหม่อย่างน้อยปีละ 100,000 คน จนถึง 
ปี พ.ศ. 2563 จงึจะเพียงพอตอ่ความต้องการบคุลากรด้านสะเตม็ 
ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ของประเทศ เช่นเดียวกับ 
ประเทศเยอรมนีท่ีขาดแคลนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิและสาขาวิชา
ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีมากกวา่ 210,000 คน   

ด้วยเหตุนีป้ระเทศในอเมริกาและยุโรปจึงให้ความส�าคญั 
และมีมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
อย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ในด้านการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
ของชาติและการจดัสรรงบประมาณเพ่ือด�าเนินโครงการต่างๆ  
ไมว่า่จะเป็น

•  การพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการสอนแบบใหม ่
 ส�าหรับเด็กตัง้แต่ก่อนวัยเรียนจนถึงมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย 
•  การสนบัสนนุเด็กและเยาวชนผู้ มีความสามารถพิเศษ 
 ด้านสะเต็ม 
•  การสร้างแรงจงูใจให้สงัคม พอ่แม ่ผู้ปกครอง และเดก็ 
 หนัมาสนใจสะเต็มศกึษามากขึน้ 
•    การพฒันาการเรียนรู้แบบสะเตม็ในระดบัมหาวิทยาลยั 
•     การแนะแนวและกระตุ้นให้เด็กท่ีไม่สนใจในสาขาวิชา 
 และอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัสะเต็มให้อยากเข้ามาศกึษา 
 ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องมากขึน้ 
•  การออกแบบหลกัสูตรในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี 
                           ให้สามารถท�างานได้อยา่งมีประสทิธิภาพในโลกอนาคต 
 ท่ีเน้นการคิดแบบหลากหลายมิติและการสร้างสรรค์ 
 ผลงาน

สว่นสถานศกึษาเองก็มีการปรับตวัและสนบัสนนุการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็ศกึษาด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ

•    การจดักระบวนการสอนและการพฒันาเนือ้หาความรู้ท่ี 
 ตอบโจทย์ความต้องการและความจ�าเป็นของเดก็

Next

•  การน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้สนับสนุน 
 การเรียนการสอน 
•   การสนบัสนนุครูผู้สอน ทัง้ในด้านการพฒันาทกัษะความรู้ 
  การจดัหาสื่อและเคร่ืองมือการสอนท่ีเหมาะสม
•   การสนบัสนนุในด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การลงทนุ 
 เพ่ือพฒันานวตักรรมการสอน การสร้างแรงจูงใจแก่ 
 ครูผู้สอนในการพฒันาศกัยภาพการสอน การร่วมมือกบั 
 ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับสะเต็มศึกษาและ 
 สาขาอาชีพด้านสะเต็ม การพัฒนาครูรุ่นใหม่และ 
 การสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถด้าน 
 สะเต็มเข้ามาอยู่ในสายอาชีพครูมากขึน้ รวมถึง 
 การกระจายครูผู้ มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 
 ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพ่ือให้เด็กได้รับโอกาส 
     ในการเรียนรู้รูปแบบใหมอ่ยา่งทัว่ถงึ 

ส�าหรับสถานการณ์ของสะเต็มศึกษาประเทศไทยพบว่า 
แม้มีการจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสกิส์ ชีววิทยา 
เคมี และอิเลก็ทรอนิกส์ในสถานศกึษาทัว่ไป แตจ่�านวนนกัเรียน
ท่ีเข้าถึงวิชาเหล่านีก้ลับมีไม่มากนัก ไม่นับรวมถึงคุณภาพ 
การเรียนการสอนท่ีไม่น่าสนใจและไม่เอือ้ให้เกิดการบรูณาการ
ข้ามศาสตร์ หรือส่งเสริมให้เกิดการน�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้ในการสร้างสรรค์นวตักรรมและสิ่งประดิษฐ์เพ่ือการพฒันา
และแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยเฉพาะในสถานศกึษาขนาดเลก็และ 
อยู่ห่างไกล ซึ่งส่งผลให้เกิดช่องว่างทางการเรียนรู้ระหว่าง 
เด็กในเมืองและเด็กต่างจังหวัด และในระยะยาวอาจน�าไปสู ่
ชอ่งวา่งทางเศรษฐกิจและสงัคมระหวา่งคนทัง้สองกลุม่ ก่อให้เกิด 
ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไมย่ัง่ยืน รวมถงึ
ปัญหาการเมืองและความมัน่คงท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
คนในประเทศ 

ถึงเวลาแล้วท่ีทุกภาคส่วนจะต้องตระหนกัถึงความส�าคญั 
เร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ตัง้แต่ระดบัก่อน 
วยัเรียนจนถงึระดบัการศกึษาเพ่ือประกอบอาชีพ โดยตัง้เป ้า สร ้าง 
การพฒันาในทกุมิติ เร่ิมตัง้แต่การปรับแนวคิดของผู้ เก่ียวข้อง
กบัการศกึษาของเด็กและเยาวชน การพฒันาหลกัสตูร/เนือ้หา
และกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ท่ีพฒันาไปสูค่วาม
ช�านาญท่ีแท้จริง การสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้เพ่ือการท�างานจริง
จากประสบการณ์จริง ไปจนถงึการสง่เสริมการบรูณาการความรู ้ 
ท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างสรรค์นวตักรรม และการสร้างอุปนิสยั 
ใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตให้คนรุ่นใหม่ซึ่งจะเติบโตขึน้เป็นก�าลงั
ส�าคญัในการขบัเคลื่อนประเทศในอนาคต   
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BBL & STEM
เรียน-รู้แบบ BBL BBL กับ STEM

1) ก่อนเรียนรู้ 

เตรียมสมองให้พร้อมเปิดรับความรู้ สร้าง 
แรงจงูใจด้วยเร่ืองราวท่ีสนกุสนานและท้าทาย หรือ
กระตุ้นให้เห็นถึงประโยชน์และความส�าคญัของ 
สิ่งท่ีจะเรียนรู้ จะเป็นการช่วยให้สมองเปิดรับ
ข้อมลูได้ดีกวา่การปอ้นความรู้เข้าไปตรงๆ

2) เริ่มเรียนรู้ 

ควรเร่ิมต้นด้วยการดงึความรู้เดมิของผู้ เรียนออกมาเช่ือมโยง
กับความรู้ใหม่ ในขัน้ตอนนี ้ ย่ิงสมองเกิดความฉงนสนเท่ห์ 
กับสิ่งใหม่ท่ีได้เห็นและได้สมัผสัมากเท่าใด สมองก็จะย่ิงสนใจ 
เปิดรับการเรียนรู้มากขึน้เท่านัน้ และหากสิ่งใหม่ท่ีได้เรียนรู้ 
มีความแปลกใหม ่นา่ต่ืนตาต่ืนใจ และแตกตา่งจากประสบการณ์
เดิมของผู้ เรียนก็จะย่ิงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์  
คดิแก้ปัญหา และคดิสร้างสรรค์ 

4) ตอกย�้าการเรียนรู้ 

เม่ือเรียนได้ดี สมองจะเกิดแรงกระตุ้ นให้ต้องการเรียนรู้ 
ในขัน้ท่ีสูงขึน้ จึงเป็นเหตุผลว่าท�าไมเราชอบเรียนวิชาท่ีเรียน 
ได้ดี แต่หากล้มเหลวในการคิดสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหา 
ให้ถือเป็นการเรียนรู้เชน่เดียวกนั การชีใ้ห้เหน็ถงึข้อบกพร่องและ
ความพยายามปรับปรุงคือสิง่ท่ีชว่ยให้สมองเกิดการปรับแตง่แก้ไข
และน�าไปสูก่ารเรียนรู้ใหมไ่ด้

3) ลงมือท�า 

ขัน้ต่อมาควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนถ่ายทอด
ความคดิออกมาเป็นรูปธรรมด้วยการทดลองท�าจริง 
หรือการลงมือปฏิบตัติามภาพร่างความคดิจนเกิด
เป็นชิน้งานหรือแก้ปัญหาได้ส�าเร็จ ซึ่งจะช่วย
ตอกย�า้การเรียนรู้ให้ฝังลกึย่ิงขึน้ 

4 ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศด้านสะเต็มด้วย BBL

สแกน QR CODE
 เพือรับชม Clip/GIF

ใครก็รู้วา่การเรียนรู้ต้องใช้ “สมอง” ดงันัน้การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกบัการท�างานของสมอง หรือ Brain–based Learning 
(BBL) จงึเป็นแนวทางท่ีท�าให้มนษุย์สามารถเรียนรู้และปลดปลอ่ยศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี BBL จงึได้รับการยอมรับ

ในวงกว้างวา่เป็นหนึง่ในแนวทางการเรียนรู้ท่ีมีประสทิธิภาพและเหมาะกบัยคุสมยั

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองนัน้เป็นไปตามธรรมชาติ สมองเป็นอวัยวะ 
ท่ีต้องการอาหาร น�า้ และออกซเิจนเชน่เดียวกบัอวยัวะอ่ืนๆ และสมองยงัต้องการอาหารใจ 
มาหลอ่เลีย้งให้เตบิโตและท�างานได้ดี เชน่ ความรัก ความสนกุสนาน ความต่ืนเต้น ความท้าทาย 
ความประทบัใจ และความภาคภมิูใจ เม่ือสมองพร้อมเรียนรู้ การได้รับประสบการณ์ตรง 
การลงมือปฏิบตั ิและการเข้าสูส่ถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง จะท�าให้สมองรวบรวมข้อมลู 
น�าไปเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดมิท่ีมีอยู ่ และประมวลผลเป็นความเข้าใจและความจ�า 
ย่ิงลงมือฝึกฝน ท�าซ�า้ และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ สมองก็จะย่ิงคล่องแคล่วแม่นย�า 
จนเกิดเป็นความช�านาญ และหากน�ามาใช้บอ่ยๆ สมองก็จะย่ิงวอ่งไว แมน่ย�า เฉียบคม 
กลายเป็นความเช่ียวชาญฝังลกึท่ีพร้อมจะตอ่ยอดแตกแขนงไปสูก่ารเรียนรู้ใหม่ๆ  ไมส่ิน้สดุ

คงเห็นแล้วว่า BBL เป็นแนวทางท่ีเหมาะจะน�ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศกึษา เพราะนอกจากจะช่วยให้ 
ผู้ เรียนรักและสนใจในวิชาด้านสะเตม็ ยงัสามารถสร้างเสริมเตมิเตม็ประสทิธิภาพการเรียนรู้ให้ดีย่ิงขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม    

ส�าหรับผู้ เ รียนส่วนใหญ่วิชาใน 
กลุม่สะเตม็ทัง้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
จดัวา่เป็นวิชาท่ียากจะเข้าใจและน�าไป
ประยกุต์ใช้ แตใ่นความเป็นจริงสมอง
ของมนุษ ย์ มีศักยภาพ ท่ีจะ เ รียน 
และเช่ือมโยงความรู้เหล่านัน้ผ่าน 
กระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาต ิ
ของสมอง 
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ยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวไว้ว่า “เด็กในวันนีคื้อผู้ทีจะ 
ขับเคล่ือนอนาคตของประเทศในวันข้างหน้า” แต่มีเด็ก 
มากมายท่ีไม่ได้เกิดมามีโอกาสท่ีเท่าเทียม หลายคนไมส่ามารถ 
เลอืกชีวิตแบบท่ีใฝ่ฝันได้ และขาดโอกาสในการเติบโตอย่างเต็ม
ศกัยภาพ  รัฐบาลไทยเห็นความส�าคญัของการมอบโอกาสและ
พฒันาศกัยภาพเดก็ให้เทา่เทียมทัว่ถงึ จงึเป็นท่ีมาของการท�างาน
เพ่ือบ่มเพาะและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชน
ใน 3 จงัหวดัระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern  
Economic Corridor หรือ EEC) ซึง่ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง ผ่านการจัดกิจกรรม "ค่ายวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมใหม่ หรือ EEC 
Innovation Youth Camp" ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างส�านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) และ ส�านักงานบริหารและพัฒนา 
องค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD 

โดยใช้แนวทาง STEAM + BBL เน้นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง หลังจากได้รับความรู้พืน้ฐาน 
ด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมใหม ่ เช่น เทคโนโลยี
และวิศวกรรมหุ่นยนต์เบือ้งต้น องค์ประกอบและหลกัการของ
เกมคอมพิวเตอร์และแอนิเมชนั ความรู้พืน้ฐานและความเข้าใจ 
เก่ียวกบัอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง พืน้ฐาน 
ทางวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ การน�าเคร่ืองมือควบคมุอจัฉริยะไปใช้งาน  
ไปจนถงึพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการบิน อากาศยาน และอวกาศ  
พืน้ฐานด้านกลศาสตร์ และระบบควบคุมกลไกอัตโนมัต ิ  
นอกจากนีย้งัได้ฝึกฝนด้านการออกแบบเคร่ืองร่อนและเคร่ืองบิน 
การทดลองควบคุมอากาศยานด้วยซอฟต์แวร์จ�าลองการบิน 
และอากาศยานต้นแบบ เป็นต้น ซึง่คาดว่าจะช่วยให้นักเรียน 
เกิดแรงบนัดาลใจอนัย่ิงใหญ่และได้ค้นพบทางเลือกท่ีสามารถ
น�าไปต่อยอดในสาขาอาชีพท่ีตนอยากเรียนต่อไป

คงเคยได้ยินผู้ใหญ่ถามเด็กเล็กๆ ว่า 

“โตข้ึนหนูอยากเป็นอะไร” 
เด็กบางคนตอบได้ในทันที แต่เด็กอีก
หลายคนยังคงค้นหาค�าตอบไม่เจอ ซ่ึง
ไม่ใช่เรือ่งผิดหรือน่าประหลาดใจ เพราะ
กว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะค้นพบตัวตนและ
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิไดน้ั้น อาจใชเ้วลา
ยาวนานจนแทบไม่เหลือเวลาที่จะท�าตาม
ความชอบหรือความถนัดของตนได้ 

INSIDE

EEC
ส�าหรับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ใน 3 จงัหวดั EEC ประกอบด้วย 

1) การจัดทีมปฏิบัติการลงพ้ืนที่
เพ่ือไปท�างานอยา่งใกล้ชิดกบัเยาวชนระดบัมธัยมศกึษา ซึง่เป็น 
กลุม่ท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบนัดาลใจในการเลอืกสาขา
วิชาชีพท่ีจะรองรับอตุสาหกรรมเปา้หมาย 

2) การจัดท�ากิจกรรมประกอบหลักสูตร 
และการจดัท�าฐานข้อมลูเพ่ือใช้ในการขยายผลตอ่ไป 

3) การจดัคา่ยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมใหม ่

จ�านวน 4 กิจกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีหุน่ยนต์ เทคโนโลยีเกม 
และแอนิเมชนั อินเทอร์เน็ตของสรรพสิง่ หรือ IoT และเทคโนโลยี
การบินและอวกาศ ซึ่งใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง  
“สะตีมศกึษา” (STEAM Education) ซึง่ประกอบด้วย 5 สาขา
วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศลิปะ 
และคณิตศาสตร์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ
พฒันาสมอง (Brain-based Learning: BBL)

 ่
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5 ทุกวันนี้โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน  

ห้องสมุด และต�ารับต�าราต่างๆ หากแต่ขยายไปสู่โทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และสมาร์ตโฟน ซึ่งช่วยอ�านวย 

ความสะดวกให้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและ 

ทุกเร่ืองที่ต้องการ ดังเช่น 5 แอปพลิเคชันต่อไปนี้ที่เข้ามา 

ชว่ยใหก้ารเรียนรูเ้รือ่ง STEM เปน็เร่ืองงา่ย สะดวก และสนกุขึ้น 

คณิตศาสตร์ | GeoGebra

แอปพลิเคชันสอนคณิตศาสตร์ท่ีรวบรวมองค์ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์อยา่งครบครัน ไมว่า่จะเป็นเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิต ิ
สถิติ แคลคลูสั รวมถึง สตูรค�านวณและกระบวนการประยกุต์ใช้ใน 
รูปแบบตา่งๆ โดยน�าเสนออยา่งละเอียด ใช้งานงา่ย สามารถใช้งานได้
ฟรีรองรับหลายภาษา รวมทัง้ภาษาไทย และรองรับการใช้งานใน 
หลากหลายระบบปฏิบตักิาร จงึจดัเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุการจดัการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยนวตักรรมรูปแบบใหม่ท่ีน่าจะ
ถกูใจทัง้ผู้สอนและผู้ เรียน

www.geogebra.org

5ive

ดาราศาสตร์และอวกาศ | NASA

แอปพลิเคชันขององค์การบริหารการบินและอวกาศ 
แหง่ชาต ิหรือ นาซา ซึง่รวบรวมข้อมลูและองค์ความรู้จากนาซา 
ท่ีเก่ียวกับโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศไว้มากมาย น�าเสนอ 
อยา่งนา่สนใจในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ภาพน่ิงและบทความ 
วีดทิศัน์ รายการโทรทศัน์ ขา่วและสารคดี รายการวิทย ุข้อความ
จากทวิตเตอร์ การถ่ายทอดสดจากบนดาวเทียม และอ่ืนๆ ท่ีจะ
ชว่ยให้ผู้ เรียนสนกุสนานและต่ืนตาต่ืนใจไปกบัข้อมลูองค์ความรู ้ 
เก่ียวกบัดาวเคราะห์และระบบสริุยจกัรวาล รวมถึงภารกิจของ
มนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัโลกและอวกาศ

 www.nasa.gov/nasaapp

แอปพลิเคชัน
เรยีนรู้เรือ่ง STEM 
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ชีววิทยา | Anatomy 4D

แอปพลเิคชนัท่ีนิยามตวัเองวา่เป็น “พาหนะ” พาผู้ใช้งาน
เดินทางสู่ภายในร่างกายมนุษย์ เพ่ือดูและเรียนรู้เก่ียวกับ 
รูปร่าง ลกัษณะ หน้าท่ี และการท�างานของอวยัวะตา่งๆ ผา่น
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ท่ีจะชว่ยให้การเรียน
การสอนวิชาชีววิทยาสนกุสนาน นา่สนใจ และสมจริงย่ิงขึน้ 
เพียงพิมพ์รูปอวยัวะท่ีต้องการศกึษาลงบนกระดาษ จากนัน้ 
ใช้สมาร์ตโฟนสแกนรูป แอปพลเิคชนัจะเปลี่ยนรูป 2 มิติให้
กลายเป็นรูป 4 มิตแิบบเสมือนจริง ซึง่ผู้ เรียนสามารถเลือกดู
แตล่ะสว่นของอวยัวะอยา่งละเอียด ขยายเพ่ือดใูนเชิงลกึ หรือ
จะเปลี่ยนมมุมองระหวา่งเพศชายและเพศหญิงก็ได้

http://anatomy4d.daqri.com

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม | Science360

แอปพลิเคชนัของ National Science Foundation (NSF) ท่ี
รวบรวมความรู  ้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมท่ีนา่สนใจจากทัว่โลก 
น�าเสนอในรูปแบบแกลเลอรีภาพถ่ายและคลปิวิดีโอในมมุมองแบบ 
360 องศาอนันา่ต่ืนตาต่ืนใจ ผู้ ใช้งานสามารถคลกิท่ีแกลเลอรีเพ่ือ
เลือกดเูนือ้หาของภาพถ่ายและวิดีโอท่ีสนใจ ดาวน์โหลดรูปภาพ
แบบความละเอียดสงู เซฟวิดีโอไว้ดวูนัหลงั แชร์ให้เพ่ือนดผูา่นทาง
สื่อสงัคม รวมถึงติดตามข่าวสารเก่ียวกบัการวิจยัและการค้นพบ
ใหม่ๆ  จากมหาวิทยาลยัและสถาบนัท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก NSF 

www.nsf.gov/news/special_reports/apps

เรขาคณิต | isosceles : geometry sketchpad

แอปพลเิคชนัจากฝีมือของนกัพฒันาแอปฯ วยัทีนซึง่ต้องการสร้างอปุกรณ์ท่ีจะ 
ชว่ยให้การเรียนการสอนหรือการท�างานด้านเรขาคณิตกลายเป็นเร่ืองงา่ยและสนกุ 
ส�าหรับนกัเรียน ครูผู้สอน ไปจนถงึคนท�างาน เชน่ สถาปนิก วิศวกร และคณิตกร  
โดยผู้ใช้งานสามารถใช้เคร่ืองมือหลากหลายชนิดในแอปพลเิคชนัเพ่ือวาดแผนภมิู 
สร้างรูปทรงเรขาคณิต รวมถงึหาคา่ความชนั ความยาวเส้นรอบวง และรัศมีของ
รูปทรงท่ีต้องการ นอกจากนีย้งัสามารถแทรกข้อความ สตูรการค�านวณ รูปภาพ 
หรือแผนภูมิต่างๆ ไว้ในภาพ รวมถึงเช่ือมต่ออุปกรณ์กับจอโทรทัศน์ส�าหรับ 
การสอนหรือการน�าเสนองาน 

https://base12innovations.wordpress.com/apps      
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AGRITECHNICA ASIA & Horti ASIA 2018
 

การกลบัมาอีกครัง้ของงานแสดงเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกล
การเกษตรและนวัตกรรมเพ่ือการเกษตรและปศุสัตว์ หรือ  
“อะกริเทคนิก้า เอเชีย” และงานแสดงเทคโนโลยีและนวตักรรม 
ด้านพืชพรรณ ผกั ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งเอเชีย หรือ  
“ฮอร์ติ เอเชีย” เพ่ือกระตุ้นตลาดสินค้าและส่งเสริมนวตักรรม 
เพ่ือการเกษตรในเอเชีย โดยเป็นการจดัแสดงและจดัจ�าหน่าย
เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์การเกษตรจากผู้ประกอบการ
ชัน้น�าจากทั่วยุโรป พร้อมด้วยการสัมมนาทางวิชาการจาก 
นกัวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
จากยโุรปในหวัข้อท่ีนา่สนใจและตอบโจทย์การพฒันาการเกษตร
ของไทยตัง้แตต้่นน�า้ถงึปลายน�า้ 
www.agritechnica-asia.com | www.horti-asia.com

The 3rd International STEM Education Conference 
(iSTEM-Ed 2018) 

การรวมตัวของนักการศึกษา นักวิจัย และผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ด้านสะเต็มศึกษาจากนานาประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์ เทคนิคการสอน และแนวทางการสง่เสริมการเรียนรู ้
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์  
และศิลปะ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านสะเต็มศึกษา 
ระหว่างประเทศ โดยเปิดเวทีบรรยายและแลกเปลี่ยนภายใต้
หวัข้อ STE(A)M Education: Step Forward to a Smart World 
เพ่ือสะท้อนให้เหน็ความส�าคญัของสะเตม็ศกึษาและสะตีมศกึษา 
อนัเป็นรากฐานส�าคญัท่ีจะน�าพาประเทศก้าวสูโ่ลกใหม ่ผู้ ท่ีสนใจ
สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายได้โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย

TALK TO ZINE

whaT's goiNg oN / Talk tO ZiNe

22-24
AUG
2018

ไบเทคบางนา 
11-13
JUL
2018

อาคารเคเอกซ์ - Knowledge Exchange:
KX มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

สแกน QR CODE
เพ่ือดูคลิปเพ่ิมเติม

“นวตักรรมไม่ใช่วิทยาศาสตร์ แตเ่ป็นความรู้สกึท่ีวา่สิ่งนัน้สามารถขายได้ ซึง่เป็นผล 
มาจากการสะสมความรู้และสญัชาตญาณ แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมมีอยู่ 2 แนวทาง  
หนึง่คือแนวคิดทางฝ่ังอเมริกาท่ีมองวา่นวตักรรมสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียน สว่นอีก 
แนวคิดหนึ่งมาจากทางฝ่ังยุโรปท่ีเช่ือว่านวัตกรรมเป็นสิ่งท่ีติดตัวมาแต่ก�าเนิดและ 
ไมส่ามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียน ซึง่ยงัไมมี่ข้อยตุวิา่แนวคดิใดถกูต้อง อยา่งไรก็ดี นวตักรรม 
ต้องมี 2 องค์ประกอบ คือ 1) ท�าให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ใหม ่ และ 2) ท�าให้เกิด 
ผลกระทบในวงกว้าง”

ความแตกต่างระหว่าง “นวัตกรรม” กับ “ประดิษฐกรรม”
ยุคสมัยของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
สรา้งความยัง่ยนืให้ธรุกจิดว้ยนวตักรรมทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้

http://istem-ed.com/istem-ed2018/home.php

ท�าความเข้าใจ “นวัตกรรม” และเรียนรู้ความส�าคัญของนวัตกรรมในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมไทยกับ OKMD THE KNOWLEDGE TALK: “The Knowledge 
INNOVATION Series” ในทอล์คพิเศษ "Knowledge Innovation Trend: Thailand’s  
Do or Die" จาก ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2559 

Knowledge InnovaTiOn Trend:  
ThailaNd's Do or Die  
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S T E M STEAM 
STEM +

=
(Art & Design) 

ปัจจุบนัเป็นยุคความคิดสร้างสรรค์ 4.0 (Creativity 4.0)  
ซึง่ใครก็สามารถเป็นนกัสร้างสรรค์ได้แม้จะไมมี่สนิค้าหรือบริการ 
เป็นโจทย์ก็ตาม นัน่เป็นเพราะทกุวนันีเ้ราอยูใ่นโลกยคุ 4.0 หรือ
โลกยุคหลังเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอะไรก็เป็นไปได้แม้แต ่
การน�าเอาโลกเสมือนมาผสานเข้ากบัโลกความเป็นจริง

หนึง่ในความคดิสร้างสรรค์ท่ีประสบความส�าเร็จอยา่งย่ิงใหญ่
ในยคุความคดิสร้างสรรค์ 4.0 คือ เกม Pokémon GO! ซึง่เป็น
ตวัอยา่งของการหลอมรวมความคดิสร้างสรรค์เข้ากบัเทคโนโลยี
ใหม่ล่าสุดในขณะนัน้อย่าง Augmented Reality (AR) ซึ่ง
น�าพาวตัถุในโลกเสมือนเข้ามาอยู่ในโลกจริงจนเกิดเป็นเกมท่ี
เปลี่ยนประสบการณ์การเลน่เกมของคนไปอยา่งสิน้เชิง ท�าให้มี 
ผู้ดาวน์โหลดเกม Pokémon GO! มาเลน่มากกวา่ 100 ล้านคน
ทัว่โลก สร้างรายได้ให้บริษัทผู้ผลติราว 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรือประมาณ 35,000 ล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 5 สปัดาห์
หลงัการเปิดตวั

Pokémon GO! จงึเป็นตวัอย่างความส�าเร็จในระดบัท่ีเป็น
เลศิของแนวคิด STEAM (STEM + A) กลา่วคือเป็นการผนวก 
Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering 
(วิศวกรรมศาสตร์) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึง่เป็น
รากฐานของการผลติเกมทัว่ไปเข้ากบั Art (ศลิปะ) และ Design 
(การออกแบบ) จนได้เป็นเกมท่ีมีรูปแบบการเล่นแปลกใหม ่ 
มีภารกิจชวนตดิตาม และมีการออกแบบอยา่งประณีตสวยงาม  

อีกหนึ่งแนวคิดท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัองค์ความรู ้ ท่ีเข้ามาเสริม 
STEM คือแนวคิด STEM + AT ขององค์กรเพ่ือการพัฒนา
ระหวา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมริกา (United States Agency for 
International Development: USAID) โดย AT มาจากค�าวา่ 
Accounting (การบญัชี) และ Tourism (การทอ่งเท่ียว) 

เน่ืองจาก USAID เห็นว่าล�าพงั STEM ไม่เพียงพอในโลก 
ความเป็นจริง แม้เตมิ A หรือ Art เข้าไปก็ยงัไมเ่พียงพอ เพราะ
ในยคุท่ีผู้คนและวฒันธรรมมีการเคลื่อนย้ายและเช่ือมโยงกัน
อยา่งไ ร  ้พรมแดน T หรือ Tourism กลายเป็นธรุกิจทรงคณุคา่
ของประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวชัน้น�า
ระดบัโลก ย่ิงเม่ือเตมิ A หรือ Accounting เข้าไปก็จะชว่ยเสริมให้ 
STEM มีทิศทางของธรุกิจหรือทกัษะการเป็นผู้ประกอบการซึง่เป็น 
หนึง่ในทกัษะส�าคญัในศตวรรษท่ี 21

ตวัอย่างของ STEM + AT ท่ีประสบความส�าเร็จอย่างสงู 
คือ airbnb สตาร์ตอปัท่ีชวนคนทัว่โลกให้สร  ้า  ง รายได้จากการ  
“เปิดห้องวา่งเป็นห้องพกั” ซึง่ตอบโจทย์การทอ่งเท่ียว 4.0 ท่ีผู้คน
นิยมจองห้องพกัและตัว๋เดินทางด้วยตวัเอง ท�าให้ในปีท่ีผ่านมา 
airbnb สร  ้า  ง รายได้มากถึง 2,600 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
ราว 91,000 ล้านบาท 

ย่างเข้าสูปี่ท่ี 18 ของศตวรรษท่ี 21 โลกยงัคงหมนุเร็วตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทวา่แค ่รู้ด้าน STEM กลบัไม่พอ 
โลกต้องการทรัพยากรมนษุย์ท่ีรู  ้รอบไม่ว่าจะเป็นด้าน STEAM 
หรือ STEM + AT เพราะสามารถตอบโจทย์โลกยคุใหมไ่ด้อยา่ง
เทา่ทนัมากกวา่ 

ปัจจุบัน นอกจากค�าว่า STEM ท่ีรู  ้จักกันทั่วไปแล้ว ยังมี
ค�าใหม่เกิดขึน้ คือ STEAM ซึ่งมีแนวคิดท่ีเหมือนกับ STEM  
ทกุประการ หากแตเ่พ่ิมตวั “A” ซึง่มาจาก Art ท่ีแปลวา่ “ศิลปะ” 
เข้าไปด้วย  แต ่Art ก็ไมไ่ด้มาแบบเด่ียวๆ เพราะพว่งค�าวา่ Design 
หรือการออกแบบ เข้ามาด้วยเป็น Art + Design

ท�าไม STEM ต้องมี A? ก้าวไปอีกขั้นกับ STEM + AT

เตมิเต็ม 

ดว้ย A และ AT

สแกน QR CODE
เพ่ือรับฟัง Audio text
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน)
The Office of Knowledge Management & Development

 " จะดีแคไหน ถามี Knowledge Center 
เกิดขึ้นที่ยานสยามสแควร..."


