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สะเต็มศึกษา
กับการจัดการเรียนรู้
วิชาโลก ดาราศาสตร์
และอวกาศ
ตามธรรมชาติของวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
จะเป็นวิชาที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งฟิสิกส์
เคมี และชีววิทยา เพื่อมาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ในอีกมุมมองหนึ่งที่ทั้ง 3 รายวิชาข้างต้นอาจยังไม่ได้กล่าวถึง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นแนวคิดที่ถูกกล่าว
ถึงกันมากในช่วงนี้ ซึ่งถ้าจะสรุปให้เห็นภาพในขณะนี้คงกล่าว
ได้ว่าสะเต็มศึกษาเป็นแนวทางที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์เป็นแกน เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งให้น�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำรง
ชีวิตและการประกอบอาชีพ แต่ถ้ามีค�ำถามว่า แล้วสะเต็ม
ศึกษาแตกต่างจากหลักสูตรบูรณาการอย่างไร ผูเ้ ขียนคิดว่าหลัก
สูตรบูรณาการจะมุง่ เน้นการเชือ่ มโยงองค์ความรูข้ องศาสตร์ตา่ ง ๆ
คล้ายคลึงกับสะเต็มศึกษา แต่สะเต็มศึกษาจะมีจดุ เด่นอยูท่ เี่ น้น
ให้มกี ารน�ำความรูท้ างวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ แต่
ในประเทศไทยเราไม่ได้มีวิชาที่เรียนเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นจึงเป็นการน�ำกระบวนการ
ทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปัญหามากกว่าการเรียนแบบ
วิศวกรรมศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ กระบวนการทางวิศวกรรม
ดังกล่าวจะเป็นกระบวนการเดียวกับกระบวนการเทคโนโลยีของ
สสวท. ซึง่ มี 7 ขัน้ คือ ก�ำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม
ข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุง

แก้ไข และประเมินผล ส่วนการน�ำความรูท้ างเทคโนโลยีมาใช้นนั้
มีความเกี่ยวโยงกับวิศวกรรมมากจนบางครั้งอาจแยกออกจาก
กันยาก ผู้เขียนมองว่า ถ้าหมายถึงกระบวนการ สามารถถือว่า
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นสิง่ เดียวกัน แต่เทคโนโลยีอาจหมาย
ถึงการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ด้วย เช่น อุปกรณ์ต่าง ๆ เทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ หรือนวัตกรรมทัง้ หลายนัน่ เอง และถ้าจะถาม
ต่อว่า กระบวนการเหล่านี้ดีอย่างไร ผู้เขียนก็ได้ลองหาค�ำตอบ
ให้กับตัวเองเช่นกัน พบว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนมักจะสอนให้
นักเรียนหาค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุดหรือดีที่สุด แต่ในชีวิตจริงบาง
ครัง้ สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ อาจไม่ได้ถกู เลือก เพราะมักมีเงือ่ นไขจากปัจจัย
อื่น ๆ มาเป็นตัวก�ำหนด เช่น งบประมาณ สังคม การตลาด
ดังนั้นหลักการเรียนรู้ของสะเต็มศึกษาจึงเน้นให้นักเรียนได้น�ำ
ความรู้มาแก้ปัญหาภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเป็นระบบซึ่ง
คล้ายกับวิธีการด�ำรงชีวิตหรือการท�ำงานจริง
แล้วค�ำถามต่อมาคงจะเป็น จัดการเรียนรูอ้ ย่างไร ต้อง
เป็นวิชาแยกออกมาต่างหากหรือไม่ ซึง่ ค�ำตอบนี้ในหลายประเทศ
ก็พยายามจะหารูปแบบทีเ่ หมาะสมกับบริบทของประเทศตัวเอง
และแน่นอนอยู่แล้วว่าคงไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ดังที่ National
ปีที่ 42 | ฉบับที่ 185 | พฤศจิกายน-ธันวาคม 2556
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อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก STEM มาบูรณาการร่วมกันเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหา โดยอาจตั้งเป็นวิชา หลักสูตร หรือบทเรียนใหม่
เช่น การใช้วิชาโครงงานในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณา
การตามแนวสะเต็มศึกษา

Science Teachers Association (2013, p. 84) ได้เสนอผล
การวิเคราะห์ ไว้ในภาพรวมเป็น 5 แนวทาง คือ
1. การเรียนแบบสอดคล้องกัน (Coordinate)
หมายถึง การแยกสอนแต่ละรายวิชา แต่จะมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกัน เพื่อน�ำความรู้ไปเชื่อมโยงซึ่งกัน เช่น ในช่วงชั้น
หรือชั้นปีเดียวกัน เนื้อหาสาระของแต่ละวิชาที่ควรจะเชื่อมโยง
กัน เพือ่ ให้นกั เรียนมีความรูท้ เี่ พียงพอส�ำหรับท�ำความเข้าใจใน
รายวิชาอื่น ๆ โดยที่ผู้สอนของรายวิชานั้นไม่ต้องสอนเพิ่มเติม
2. การเรียนแบบเสริมกัน (Complement)
หมายถึง การเรียนรูใ้ นหัวข้อหลักของรายวิชาหนึง่ จะมีการ
เสริมความรูใ้ นรายวิชาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ในการสอนเรือ่ งการ
โคจรของดาวเคราะห์ ผู้สอนจะต้องสอนเรื่องแรงโน้มถ่วง และ
กฎเคพเลอร์ ไปพร้อม ๆ กัน ในกรณีนี้จะสอดคล้องกับการที่ผู้
สอนหนึ่งคนรับผิดชอบหลายวิชา
3. การเรียนรู้แบบสัมพันธ์กัน (Correlate)
หมายถึง การเรียนรู้ที่แยกวิชา แต่มีหัวข้อในการเรียนรู้
เดียวกัน โดยทีเ่ นือ้ หาสาระจะสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชานัน้
เช่น การเรียนรู้ในหัวข้อพลังงานพร้อมกันในทุกวิชา แต่ความ
แตกต่าง คือ แต่ละวิชาจะศึกษาเกี่ยวกับพลังงานที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายนักเรียนจะมีความ
รู้เกี่ยวกับพลังงานในภาพรวมทั้งหมด
4. การเรียนรู้โดยมีตัวเชื่อม (Connections)
หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้วิชาใดวิชาหนึ่งเป็นวิชาในการ
เชือ่ มโยงวิชาอืน่ แต่สว่ นใหญ่จะใช้วชิ าเทคโนโลยีและวิศวกรรม
เป็นตัวเชื่อม เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
5. การเรียนรู้แบบรวมกัน (Combine)
หมายถึง การใช้ความรู้ของ 4 วิชา หรือแม้แต่รายวิชา
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นิตยสาร สสวท.

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของวิชาโลก
ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ตามธรรมชาติของวิชาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ จะ
เป็นวิชาทีบ่ รู ณาการความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ทงั้ ฟิสกิ ส์ เคมี
และชีววิทยา เพือ่ มาช่วยในการอธิบายและเข้าใจปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ในอีกมุมมองหนึ่งที่ทั้ง 3 รายวิชาข้างต้นอาจยังไม่ได้
กล่าวถึง นอกจากการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
ดังกล่าวแล้ว ยังจ�ำเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี มาช่วยในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้นการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในวิชานี้อาจมีภาพที่ชัดเจน
กว่าในหลายวิชา ส่วนรูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ส็ ามารถท�ำได้
หลายรูปแบบดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น แต่ในทีน่ จี้ ะขอยกตัวอย่างการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษาในมุมมองของผูเ้ ขียนที่
ผูส้ อนสามารถน�ำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนปกติ
โดยไม่จ�ำเป็นต้องแยกเป็นกิจกรรมนอกชั้นเรียน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1 การศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ
ผู้เรียนสามารถศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ
หรือสัญลักษณ์อากาศที่ส�ำคัญตามบทเรียน โดยใช้ความรู้ทาง
เทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางขึ้น
ซึ่งได้แก่ การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม เรดาร์ และแผนที่อากาศ
ดังตัวอย่างกิจกรรมที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแผนที่อากาศในช่วงฤดูฝน

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงฤดูฝน
วิธีปฏิบัติกิจกรรมที่ 1
1. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลแผนที่อากาศ และภาพถ่าย
ดาวเทียมจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น
http://www.thaiwater.net/web/index.php/weatherinfo.html
http://www.tmd.go.th/
ดังตัวอย่างในภาพที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นข้อมูลของวันและ
เวลาเดียวกัน พร้อมค�ำพยากรณ์ โดยหาข้อมูลดังกล่าวให้ครบ
ทั้ง 3 ฤดู และศึกษาความรู้เรื่องการแปลความหมายสัญลักษณ์
ลมฟ้าอากาศที่ส�ำคัญ ดังตารางที่ 1
สัญลักษณ์

ความหมาย

L

หย่อมความกดอากาศต�่ำ

H

บริเวณความกดอากาศสูง

D

พายุดีเปรสชั่น
พายุโซนร้อน
พายุใต้ฝุ่น
แนวปะทะอากาศเย็น
แนวปะทะอากาศอุ่น
แนวปะทะอากาศร่วม
แนวปะทะอากาศคงที่

แล้วร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่สนใจ เช่น
- จากข้อมูลในแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมใน
แต่ละฤดู มีสัญลักษณ์อากาศหรือลักษณะลมฟ้าอากาศใดที่
ปรากฏชัดเจน
- หย่อมความกดอากาศต�่ำ ส่งผลต่อลักษณะอากาศ
อย่างไร
- บริเวณความกดอากาศสูง ส่งผลต่อลักษณะอากาศ
อย่างไร
- แนวปะทะอากาศ ส่งผลต่อลักษณะอากาศอย่างไร
- ร่องมรสุม ส่งผลต่อลักษณะอากาศอย่างไร
2. หลังจากทีน่ กั เรียนมีความรูพ้ นื้ ฐานและรูจ้ กั แหล่งข้อมูล
ที่จ�ำเป็นแล้ว ให้ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ โดยให้ผู้เรียนน�ำ
ความรู้ในส่วนของกระบวนการทางวิศวกรรม และความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาใช้ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา เช่น
สถานการณ์ : ให้นักเรียนวางแผนจัดโปรแกรมการท่อง
เที่ยว 1-2 วัน ในจังหวัดของตัวเอง จ�ำนวน 2 โปรแกรม แล้ว
หาวิธีการประเมินว่าโปรแกรมใดได้รับการสนใจมากที่สุด แล้ว
ท�ำสรุปรายงานโดยมีประเด็นส�ำคัญ 3 ประเด็น คือ ข้อมูล
ทางอุตุนิยมวิทยาและหรือข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ใช้สนับสนุน
แนวคิดที่ใช้ในการจัดโปรแกรม รูปแบบโบรชัวร์/แผ่นพับ ที่ได้
รับการคัดเลือกพร้อมผลการประเมิน
ในการปฏิบัติงานนี้ นักเรียนสามารถน�ำความรู้จากหลาย
วิชามาเป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการก�ำหนดกรอบความคิด ทัง้ ความ
รู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงอื่น เช่น ความรู้ทางธรณีวิทยา ความรู้
ทางเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth/Google Map/
Google Street View) ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 มาร่วมใช้เพื่อ
เลือกเส้นทาง หรือก�ำหนดจุดพัก ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการออกแบบโบรชัวร์ น�ำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการค�ำนวณประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่ได้คิดขึ้น ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นมาช่วยในการ
ประเมินคุณภาพหรือความสนใจของลูกค้าเพื่อเลือกชิ้นงานที่
ดีทสี่ ดุ มาน�ำเสนอ และใช้กระบวนการทางวิศวกรรมมาวางแผน
การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถสรุปความรู้ที่น�ำมา
ใช้ในการบูรณาการ ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 สัญลักษณ์อากาศที่ส�ำคัญ
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ภาพที่ 3 แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และข้อมูลสภาพอากาศ ที่น�ำมาประยุกต์ ใช้
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่น�ำมา ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นอย่างดี เช่น
ใช้ในการบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ความรู้ที่จะน�ำมาสอน ล�ำดับการถ่ายทอดองค์ความรู้
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด สะเต็มศึกษาอาจไม่ใช่แนวทางเดียว
รายวิชา
ความรู้หรือกระบวนการเรียนรู้
ที่จะช่วยแก้ปัญหาทางการศึกษาไทยได้ทั้งหมด แต่ผู้เขียนเชื่อ
Science
การพยากรณ์อากาศ, ข้อมูลทางธรณีวิทยา
ว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาหนึ่งที่สังคมทุกวันนี้สะท้อนว่า บุคลากร
Technology การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม, การออกแบบสิ่งพิมพ์
รุน่ ใหม่ในวัยท�ำงานนัน้ มีความสามารถแก้ปญั หาหรือทักษะการ
Engineering กระบวนการทางวิศวกรรม/เทคโนโลยี
ปฏิบัติงานที่ลดลงได้ ถ้าทุกคนมัวแต่กลัวว่าแนวคิดนี้จะดีหรือ
ำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ/แผนภูมิ,
จะช่วยได้จริงหรือ โปรดตั้งค�ำถามควบคู่ไปกับการวางแผนหา
Mathematics การน�
การค�ำนวณประมาณการค่าใช้จ่าย, สถิติเบื้องต้น
ค�ำตอบ ผู้เขียนคิดว่าท่านคงไม่เสียเวลาเปล่า อย่างน้อยท่าน
ถ้าต้องการวิเคราะห์ว่าการออกแบบการจัดการเรียนรู้ใน ก็ได้มีโอกาสฝึกการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้กับเด็กรุ่นใหม่
ลักษณะนี้ จะเป็นการใช้แนวทางสะเต็มศึกษาในรูปแบบใด ซึ่ง ที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต
ผู้สอนคิดว่าสามารถท�ำได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ
โรงเรียน เช่น
1. ถ้าต้องการใช้รูปแบบการเรียนแบบสอดคล้อง ผู้สอน
บรรณานุกรม
แต่ละวิชาที่เกี่ยวข้องควรวางแผนร่วมกันว่า แต่ละรายวิชาจะ
Bybee, Rodger W. (2013). The case for STEM Education: Challenges and
Opportunities. Arlington: National Science Teachers Association.
สอนหัวข้อใดที่จะท�ำให้นักเรียนสามารถน�ำความรู้เหล่านั้นมา
ภาพถ่ายแผนที่จากดาวเทียม. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2556, จาก
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ก�ำหนด ซึ่งอาจก�ำหนด
https://maps.google.co.th/maps?q=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0
%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88&ie=UTF-8&ei=
สถานการณ์นั้นในวิชาหลักวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่น วิทยาศาสตร์
pop4Uv2ZLYGtrAewn4CQCw&ved=0CAgQ_AUoAg
คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี
ภาพแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียม. สืบค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2556, จาก
http://www.thaiwater.net/web/index.php/weatherinfo.html
2. ถ้าต้องการใช้รูปแบบการเรียนแบบแทรกเสริม ผู้ที่
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).
รับผิดชอบในการสอนจะเป็นผูถ้ า่ ยทอดความรูใ้ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว.
จนเพียงพอทีน่ กั เรียนจะน�ำมาใช้แก้ปญั หาในสถานการณ์ทกี่ ำ� หนด
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นิตยสาร สสวท.

