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เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

สะเต็มศึกษ� ของใหม่
สำ�หรับประเทศไทย

หรือไม่

อนัทีจ่รงิ STEM ไม่ใช่ของใหม่เพราะ T และ E (Technology 
และ Engineering) ได้ปรากฏเป็นทางการครั้งแรกใน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยใช้ชื่อว่า การ
ออกแบบและเทคโนโลยี (ตามแนวทางของสหราชอาณาจักร 
ที่ต้องการเน้นการออกแบบจึงน�าค�าว่า Design มาเน้นไว้ข้าง
หน้า) ซึง่ก่อนการประกาศใช้หลกัสตูรก็ใช้ชือ่สาระว่า เทคโนโลยี 
อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิม) ภายหลัง
ถูกย้ายมาอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานพื้นฐานอาชีพ 
(เดิม) หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ใหม่) และถูกเปลี่ยนชื่อจาก เทคโนโลยี เป็น การออกแบบ
และเทคโนโลยี โดยได้ให้นิยามของเทคโนโลยีว่าเป็นการน�า
ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธี
การโดยผ่านกระบวนการเพือ่แก้ปัญหาสนองความต้องการหรอื
เพิ่มความสามารถในการท�างานของมนุษย์

หลังจากได้ขยายความค�าว่า เทคโนโลยี ไปแล้ว อาจมี
ค�าถามว่า Engineering อยู่ที่ไหน ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พทุธศกัราช 2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน พทุธศกัราช 2551 นอกจากได้ให้นยิามของเทคโนโลยแีล้ว
ยังได้น�ากระบวนการเทคโนโลยี หรือ Technological Process 
มาใช้กับการเรียนการสอน ซึ่งของประเทศไทยนี้พัฒนามาจาก 

Technological Design Process ซึ่งได้รวมกระบวนการทาง
วิศวกรรมเข้าไปด้วยแล้ว เพราะผู้ร่วมร่างหลักสูตรไม่ต้องการ
ให้คนตระหนกตกใจกบัค�าว่า วิศวกรรม หรอื Engineering และ
ทกุวนันี้ในหลักสูตรหลัก ๆ  ของเทคโนโลยทีีส่หรฐัอเมริกา ซึง่ใช้
ของ ITEA (International Technology Educators Association) 
หลักสูตรก็ยังเป็น Standards for Technological Literacy 
ยงัไม่มกีารก�าหนดใหม่ เพยีงแต่ในการพมิพ์ปรบัปรงุครัง้หลงั ๆ  
จะสอดแทรกหลกัการทางวิศวกรรมเข้าไปถงึแม้สมาคมจะเปลีย่น 
ชื่อไปเป็น International Technology and Engineering 
Educators Association หรือ ITEEA แล้วก็ตาม

ช่วงนีส้ะเตม็ศกึษาเป็นกระแสไปท่ัวโลก เม่ือเข้ามาในวงการ
ศึกษาของประเทศไทย หลายคนโดยเฉพาะครูผู้สอนและ
โรงเรียน จึงมีความวิตกกังวลว่า จะต้องรับภาระเพิ่มเติม
ที่เป็นของใหม่อีกแล้ว
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กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ของ
ประเทศไทย ในหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศักราช 2544 
และ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 
ประกอบด้วย

1. ก�าหนดปัญหาหรอืความต้องการ(Identify the Problem, 
Needs, or Preference)  

2. รวบรวมข้อมูล (Information Gathering to Develop 
Possible Solutions) 

3. เลือกวิธีการ (Selection of the Best Possible           
Solutions)  

4. ออกแบบและปฏิบัติการ (Designing and Making or 
Doing) 

5. ทดสอบ (Testing)
6. ปรับปรุงแก้ไข (Modifications and Improvement) 
7. ประเมินผล (Assessment)
ซึ่งกระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process) ของ

ประเทศไทยได้ปรบัให้เหมาะสมกบัประเทศไทย โดยได้สงัเคราะห์
ขึ้นมาจากหลาย ๆ แหล่งและมีชื่อต่าง ๆ กันไป เช่น

Engineering Design Process (by Georgia Engineering 
and Technology Education Association)

1) Problem Identification, 
2) Define Criteria, 

3) Research ,4) Brain-
storm, 5) Analysis, 

6) Development and 
testing, 7) Make the decision, 

8) Communicate, 9) 
Implementation, 10) Assess

Engineering Design Process (by Engineering is 
Elementary (EiE) Museum of Science in Boston, USA.)

1. Ask : what is the problem? What have others done?
2. Imagine : what are some solutions? Choose the 

best idea
3. Plan : drawn a diagram. Decide what materials      

i will need
4. Create : build my design and test it out
5. Improve : how can I make my design better? Try again

Design Process (from Standards for Technological 
Literacy, International Technology Education Association 
(ITEA), USA.)

1. Identifying and defining 
a problem 

2. Generate a number 
of ideas for a solution

3. One design is chosen 
as the most promising

4. The selected design is modeled and tested
5. Reevaluated
เราทราบ T และ E (Technology and Engineering) แล้ว 

ส่วน S และ M (Science and Mathematics) คงคุ้นเคยดีแล้ว 
และเมือ่น�าทัง้ 4 ตวั มารวมกนั เป็น STEM จะท�าอย่างไร STEM 
ท่ีเรามุง่เฉพาะ STEM Education (สะเต็มศึกษา) เป็นการจดัการ
เรยีนการสอนแบบบรูณาการ ท่ีเชือ่มโยงกบัการด�ารงชวิีต หรอื
การประกอบอาชพี การจัดการเรียนการสอนจะบรูณาการหลาย
ด้านเข้าด้วยกนั โดยไม่จ�าเป็นต้องครบทัง้ 4 ตวัเสมอไป แต่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการด�ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งจะท�าให้
การเรียนการสอน S T E และ M เป็นไปอย่างมีความหมาย 
แล้วผูเ้รยีนจะรูว่้าสิง่ที่เรยีนจะไปใชไ้ด้กบัชวีิตหรอืการประกอบ
อาชีพในส่วนใดบ้าง จึงสรุปได้แล้วกระมังว่าสะเต็มศึกษาไม่ใช่
ของใหม่ส�าหรับประเทศไทย แต่ที่ส�าคัญคือกิจกรรมต่าง ๆ  นั้น
ต้องสอดคล้องกับบรบิทของประเทศไทย ซึง่ในแต่ละภมูภิาคของ
ไทยก็ยังแตกต่างกันไป มีหลายคร้ังมักจะถามกันว่ากิจกรรม
นั้นกิจกรรมนี้เป็นสะเต็มหรือไม่ คงไม่มีค�าตอบที่แน่ชัดเพราะ
สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นพัฒนาไปเรื่อย ๆ ไม่มีค�าตอบที่ถูกเพียงค�า
ตอบเดียว มีแต่ว่าเหมาะสมแค่ไหน 
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ตัวอย่างกิจกรรม STEM
หลายคนคงมโีอกาสได้เหน็ที่ใส่ข้าวเหนยีว หรอืเรยีกภาษา

ทั่วไปว่า กระติบข้าว หรือ กระติ๊บข้าว ชาวบ้านใช้เป็นภาชนะ
บรรจุข้าวเหนียว ซึ่งท�ามาจากไม้ไผ่มาผ่าซีกเล็กแล้วเหลาเป็น
แผ่นบาง ๆ ซึ่งเบาและระบายอากาศได้ดี ท�าให้ไม่แฉะ พกพา
ได้ง่าย และทีส่�าคญัยงัเกบ็ความร้อนไว้ท�าให้ข้าวยงัมคีวามร้อน
อยู่ได้นาน หลังจากน้ันจึงน�ามาจักสานเป็นภาชนะ ส่วนใหญ่
ใช้บรรจุข้าวเหนียว เดิมก็เป็นเพียงภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อมา
มีการพัฒนาใส่ความรู้และเทคโนโลยีเข้าไป มีทั้งงานวิจัยเพ่ือ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการเปลี่ยนวัสดุจากไม้ไผ่เป็นวัสดุ
อื่นบ้างเช่น กก

กจิกรรมน้ีได้รวมองค์ความรูแ้ละกระบวนการเทคโนโลยเีข้า
ด้วยกันได้ในระดับหนึ่งสรุปย่อ ๆ ได้ดังนี้

1. เกิดสถานการณ์เทคโนโลยีที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะเก็บ
ความร้อนจากข้าวเหนียวไว้ให้นาน ออกแบบและสร้างชิ้นงาน
ที่แก้ปัญหานี้ให้ได้ตามกระบวนการเทคโนโลยี 7 ขั้นตอน (ซึ่ง
รวมหลกัการทางวศิวกรรมด้วยแล้ว) ตัง้แต่ข้ันที ่1 ก�าหนดความ
ต้องการทีจ่ะได้กระตบิข้าวเหนยีวทีเ่ก็บความร้อนไว้ได้นาน ขัน้ที่ 
2 รวบรวมข้อมลู ทัง้เรือ่งวสัด ุประเภทและคณุสมบตั ิโครงสร้าง 
ลกัษณะของข้าวท่ีจะเก็บ ภาชนะอืน่ ๆ  ทีเ่คยท�ากนัมาก่อนแล้ว 
เปรยีบเทยีบข้อดข้ีอด้อยแต่ละแบบ ข้ันที ่3 เลือกวธีิการใด หรอื
วัสดุใด หรือลายของกระติบเป็นแบบใด ขั้นที่ 4 ออกแบบและ
สร้าง กระตบิตามทีเ่ราเลอืกวธิกีารไว้ว่ามีลกัษณะใด รปูทรงและ
ขนาดแล้วจงึร่างภาพ หรอืถ้าขัน้สงูอาจใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาช่วยในการร่างภาพแล้วจงึน�าแบบมาสร้าง เมือ่สร้างเสรจ็จงึ
น�ามาสู่ขั้นที่ 5 ทดสอบว่าเก็บความร้อนได้นานตามที่ต้องการ
หรือไม่ รูปทรงพอเหมาะต่อการใช้งานหรือไม่ วัสดุที่ใช้ต้อง
เสริมอะไรเพื่อให้เก็บความร้อนได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ถ้ายังก็ไป
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขจนเป็นที่พอใจ จึงมาขั้นที่ 7 ประเมิน
ผลว่าได้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการหรือไม่

2. ในระหว่างขั้นตอน
ของกระบวนการ ในขั้นก่อน
ออกแบบและลงมือท�ามีการ
ใช้ความรู้ทั้งวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์ เช่น ร่างแบบก่อน
การสร้าง จะต้องทราบว่าควร
มีขนาดเท่าไหร่ รูปทรงควร
เป็นรูปใด (คณิตศาสตร์) รวม
ถงึจะได้ลายของเครือ่งจกัสาน
เช่น กระติบข้าว (ใช้โปรแกรม 

Geometer’s Sketchpad หรือ GSP ในการออกแบบ) ซึ่งลาย
ของกระติบข้าวเหนียวสามารถส่งผลถึงการเก็บความร้อนของ
ข้าวเหนียวหรือให้มีการถ่ายโอนความร้อนของข้าวเหนียวที่
พอเหมาะ (วิทยาศาสตร์) รวมถึงวัสดุที่ใช้ควรเป็นไม้ไผ่พันธุ์
ใด (วิทยาศาสตร์)

3. โครงสร้างของกระติบจะมีขนาดเท่าใดจึงพอเหมาะตั้ง
อยู่ได้ไม่ล้ม (วิศวกรรม) ใช้วัสดุหรือการจัดการแบบใดจึงจะคุ้ม
ค่า ประหยัด เหมาะสมกับการตลาดและสวยงาม (เทคโนโลยี)

4. การด�าเนินกจิกรรมระหว่างทีผู้่เรยีนก�าลังหาวธิแีก้ปัญหา
ในขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนที่จะได้ผลงานออกมาจะมีการประเมิน
งานผู้เรียนโดยผู้สอนด้วย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบนี้จะ
เน้นที่กระบวนการมากกว่าผลงาน

5. ผลงานของผู้เรียนแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน แต่ต้อง
มาน�าเสนอแนวคิดให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ทราบ ซึ่งถือว่าเป็น 
ส่วนหนึง่ของงานนีท้ีจ่ะต้องสือ่สารแนวคดิให้ผู้อืน่รับทราบด้วย 

การน�า STEM มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะ
เกีย่วข้องกบัการด�ารงชีวติหรอืการประกอบอาชีพแล้ว ในอนาคต
เราคาดหวังว่าจะรวมไปถึงการก�าหนดทรัพยากร (resource) 
ข้อจ�ากัด (constraint หรือ limitation) ราคา (cost) รวมถึง
ความปลอดภัย (safety) ด้วย 
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