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สะเต็มศึกษาประเทศไทยและทูตสะเต็ม
(STEM Education Thailand and STEM Ambassadors)

สรุปส�ำหรับผู้บริหำร
บทความนีจ้ะแนะน�าให้ผู้อ่านได้รูจ้กักบัเรือ่งส�าคญัสองเรือ่ง 

ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ก�าลงัด�าเนนิการ โดยร่วมมอืกบัหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เรือ่ง
ที่ 1. สะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand) 
อนัเป็นวธิกีารใหม่ในการจดัการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเรื่องที่ 2. ทูตสะเต็ม (STEM Ambassadors) ผู้
ซึง่จะมบีทบาทส�าคญัต่อการขับเคลือ่นสะเตม็ศกึษาประเทศไทย 
สืบเนื่องจากความจ�าเป็นท่ีไทยต้องเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ สสวท. จึงต้องน�าสะเต็มศึกษามาช่วย
สร้างคนไทยรุ่นใหม่ทุกคนให้มีความสามารถ เรียนรู้-คิด-ใช้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ของวทิยาการใหม่ ๆ  โดยการศกึษา
อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ และสามารถประกอบอาชพีหรอืปฏบิตัิ
งานที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง เนื่องจากสะเต็มศึกษาต้องเชื่อม

โยงวิชาการกับโลกแห่งความเป็นจริง ดังน้ันสะเต็มศึกษาจึง
ต้องปรับสามด้าน ได้แก่ 1. หลักสูตรจะต้องเน้นการบูรณา
การระหว่างวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) 
วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็น
สะเตม็ (STEM) นอกจากสาระความรูแ้ล้ว หลกัสตูรยงัต้องเน้น
ทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. การพัฒนาครูและ
อาจารย์ให้สามารถสอนในแนวสะเต็มศึกษา และ 3. ปรับการ
ประเมินผลการเรียนที่รวมสาระและทักษะทางสะเต็มด้วย เพื่อ
เร่งการปรบัทัง้สามด้านให้สมัพนัธ์กบัชวีติจรงิ สสวท. จึงจ�าเป็น
ต้องจดัให้มทีตูสะเตม็ ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการใช้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานในภาครัฐ
และภาคเอกชนที่ต้องแข่งขันในระดับสากล ทูตสะเต็มจะช่วย
แนะน�านกัเรยีนและครูให้สนใจเรยีนรูเ้รือ่งท่ีจะมปีระโยชน์อย่าง
แท้จริงในอนาคต 

สะเต็มศึกษา คือวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศำสตร์
ในทกุระดบัช้ัน ตัง้แต่อนบุำล ประถมศกึษำ มธัยมศกึษำ 
ไปจนถึงอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ

เรื่องเด่นประจำาฉบับ
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ประเทศไทยได้เล็งเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว จึงได้จัด
ตัง้สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
ในปี พ.ศ. 2515 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 ซึ่งก�าหนด
วัตถุประสงค์ของ สสวท. ไว้ดังนี้

(1) ริเริ่ม ด�าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการ
ศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ วิธีสอน 
และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก

(2) ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร 
การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเกี่ยว
กับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

(3) ส่งเสรมิ ประสาน และจดัให้มกีารค้นคว้า วจิยั ปรบัปรงุ 
และจัดท�าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทางวิชาการ และสื่อ
การเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยว
กับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

(4) ส่งเสรมิการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพและการประเมนิ
มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในสถานศึกษา

(5) พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ีตลอดทัง้การส่งเสรมิ
การผลติครู อาจารย์ทีมี่ความสามารถพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

(6) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วย
งานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถาน
ศึกษา เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ตาม (1) ถึง (5)

ตลอดระยะเวลาสี่สิบปีเศษ สสวท. ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้ม
แข็ง ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนและต่อ
เนื่อง โดยสังเขป สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตร คู่มือ ต�าราและ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลย ีได้ร่วมการประเมนิผลการเรยีนในระดบันานาชาติ 
ได้ผลติและพฒันาครูผูมี้ความสามารถ ได้สร้างผูม้คีวามสามารถ
พิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลเหล่านี้ได้เป็น
ก�าลังส�าคัญในหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

รัฐ สถาบันอุดมศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนา และโรงเรียนสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท�ำไมประเทศไทยต้องใช้สะเต็มศึกษำ? 
ประเทศไทยอาจมีเหตุผลความจ�าเป็นต่าง ๆ ที่ต้องปรับ

เปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
นักเรียนที่สนใจเรียนสาขาวิทยาศาสตร์น้อยลง เนื่องจาก
เป็นการเรียนที่ยาก แต่สาขาศิลปศาสตร์เรียนได้ง่ายกว่า งาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหายากกว่า ได้ค่าตอบแทนน้อย
กว่างานด้านอื่น ๆ เช่น บันเทิง ธุรกิจ ท่องเที่ยว แฟชั่น หรือ
การกีฬา แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า เหตุผลหลักที่ประเทศไทย
ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
เป็นแบบสะเต็มศึกษามีดังต่อไปนี้

1. ความรู้และความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของเยาวชนไทยยังด้อยกว่านานาชาต ิแม้ สสวท. จะได้ด�าเนนิ
งานตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้แล้วกต็าม แต่กเ็ป็นทีท่ราบ
กันว่าประเทศไทยยังมีขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ด้อยกว่าหลายประเทศ เช่น เกาหลี สิงคโปร์และ
จีน ถึงแม้นักเรียนไทยสามารถชิงเหรียญรางวัลในการแข่งขัน 
โอลมิปิกวชิาการ แต่การทดสอบความรูแ้ละทกัษะด้านการอ่าน 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดย PISA และ TIMSS แสดงให้
เหน็ว่าเยาวชนไทยยงัแพ้เยาวชนอกีหลายประเทศ สาเหตุหลกั
เกิดจากการเรียนแบบท่องจ�า แต่ขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์

2. ประเทศไทยต้องการหลดุพ้นจากการเป็นประเทศทีม่รีาย
ได้ปานกลาง ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีรายได้ต�่า 
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แต่ปัจจบุนัไทยเป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง โดยการพฒันา
ที่อาศัยค่าแรงราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมาย
ในประเทศ ในอนาคตข้างหน้าค่าแรงของไทยก�าลังเพิ่มสูงขึ้น 
และทรัพยากรเริ่มขาดแคลน ดังนั้นการที่ประเทศไทยยกระดับ
รายได้ให้สูงขึ้นอีก ในปี พ.ศ. 2555 ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น�าเสนอการบูรณา
การยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) เพื่อให้ไทยหลุด
พ้นจากการเป็นประเทศทีม่รีายได้ปานกลางไทยจะต้องเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขนั ความสามารถด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และทักษะในการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่
จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

3. ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถ
รองรบัการแข่งขันในอนาคต ข้อมลูจากส�านกังานคณะกรรมการ
นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาตแิสดงว่า 
ในปี 2554 ประเทศไทยมีก�าลังแรงงาน 39 ล้านคน แต่มีเพียง 
3 ล้านคน หรือต�่ากว่าร้อยละสิบของแรงงานทั้งหมด ที่เป็น
ก�าลังคนที่ท�างานโดยอาศัยความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีหรือก�าลังคนด้านสะเต็ม (STEM workforce) 
ในจ�านวนนี้ร้อยละ 89 ส�าเร็จการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี

สะเต็มศึกษำคืออะไร?
สะเต็มศึกษา คือวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในทุกระดบัชัน้ ตัง้แต่อนุบาล ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย
ไม่เน้นเพียงการท่องจ�าสูตรหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือ
สมการคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ สะเต็มศึกษาจะฝึกให้
ผู้เรียนรู้จักวิธีคิด การตั้งค�าถาม แก้ปัญหาและสร้างทักษะการ
หาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ ท�าให้ผู้เรียนรู้จัก
น�าองค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
มาบูรณาการกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาส�าคัญ ๆ ที่พบในชีวิตจริง 

ดงันัน้ สะเตม็ศกึษา จงึมกัเน้นการท�าโครงการแก้ปัญหาหรอื
สร้างนวตักรรมใหม่ ๆ  โดยวธิบีรูณาการความรูว้ทิยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์ ส่วนวิศวกรรม
ในสะเต็มศึกษาระดับโรงเรียนหมายถึงการสร้าง การดัดแปลง 
การท�าต้นแบบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการผลิตหรือการ
บริการโดยการประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะวิศวกรรมสาขาที่เรียนในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้น

อนึ่งค�าว่า สะเต็ม (STEM) เป็นค�าย่อที่มาจาก Science 
Technology Engineering & Mathematics หลายประเทศนยิม
ใช้ค�านี้[1] แต่ก็มีบางคนอาจเติม A (Arts) กลายเป็น STEAM

กำรปรับเปลี่ยนสู่สะเต็มศึกษำต้องท�ำอย่ำงไร?
เนื่องจากสะเต็มศึกษาเป็นวิธีใหม่ในการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง
ปรับหลักสูตรในสามมิติ[2] กล่าวคือ มิติสาระจะเน้นความรู้ที่
จ�าเป็นและทนัสมัย และต้องแบ่งเวลาให้มิติการปฏบิตัิในการคดิ
แก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูลและการทดลองทดสอบที่จะน�า
ไปสู่ความรู้ใหม่หรือความจริงใหม่ ส่วนมิติบูรณาการสาระร่วม
ระหว่างวชิาแล้วท�าโครงงานสร้างผลงานเชงิวศิวกรรมใหม่หรอื
นวตักรรมที่ใช้ เมือ่มกีารปรบัหลกัสตูร ครกูต้็องปรบัวิธกีารสอน
เน้ือหาสาระและสอนการคิดและการปฏบิติัแบบนักวทิยาศาสตร์ 
การประเมนิผลการเรยีนกต้็องประเมนิทัง้สาระความรูแ้ละทกัษะ
ในการคิดวิเคราะห์และการปฏิบัติแบบนักวิทยาศาสตร์ การ
ปรับทั้งสามประการก็ยังต้องท�าให้สอดคล้องกับสถานะของผู้
เรียน ระดับช้ันเรียนและสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษาด้วย 
นอกจากนี้ยังเตรียมผู้ส�าเร็จการศึกษาที่ต้องท�างาน หรือศึกษา
ต่อในสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทูตสะเต็มจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินสะเต็มศึกษำ?
เนือ่งจากสะเตม็ศกึษาจะเน้นให้ผูส้�าเรจ็การศกึษาสามารถน�า

ความรูแ้ละทกัษะการคดิ วเิคราะห์แบบนกัวทิยาศาสตร์และนกั
เทคโนโลย ีไปใช้ในชวีติจรงิ การประกอบอาชพีและการศกึษาต่อ 
ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมคีวามเชือ่มโยงกบัสถานประกอบการและ
หน่วยงานท่ีจะรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาภาคบังคบั ภาคอาชวีศกึษา
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และอุดมศึกษา โดยทั่วไปสถานที่จ้างงานมักจะให้ทุนสนับสนุน
การศกึษา บ้างกอ็าจจดัให้ผูเ้รียนได้ท�าโครงการทีเ่กีย่วกับกิจการ
นัน้ ๆ  แต่ในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจกัร[3] มกีารจดัระบบ
ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรม หรือ ศูนย์วิจัย
และพัฒนา มาท�าหน้าท่ีแนะน�าครูและนักเรียนในโรงเรียนให้
รู้จักงานท่ีต้องใช้ความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทั้งนี้ก็
เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเชื่อมั่นของครูและนักเรียนใน
การเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา

บทบำทของสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีมติเห็นชอบให้ สสวท. ด�าเนินการ สะเต็มศึกษา 
โดยใหจ้ัดตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด และจัดตัง้ศนูย์สะเต็มศึกษา 
(STEM Academy) เพื่อเริ่มท�าโครงการน�าร่องสะเต็มศึกษา
ใน 12 จังหวัด ๆ ละ 3 โรงเรียน ในปีแรก (พ.ศ. 2556) ศูนย์     

สะเต็มศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการด�าเนินโครงการ
น�าร่อง และจัดระบบการประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ประสานการปรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์ และพฒันาครแูละการสอน ในปีทีส่อง (พ.ศ. 2557) 
ศนูย์สะเตม็ศกึษาของ สสวท. จะจดัให้มกีารประเมนิผลโครงการ
น�าร่อง เพื่อพัฒนาเป็นแผนแม่บท (Master Plan) และแผนที่
น�าทาง (Roadmap) เพื่อน�าไปสู่การยกร่างนโยบายแห่งชาติ
ว่าด้วยสะเต็มศึกษาเสนอต่อรัฐบาล และเตรียมการขยายการ
ด�าเนินการขั้นต่อไป ซึ่งจะมุ่งการมีศูนย์สะเต็มศึกษา และทูต
สะเต็มทกุจังหวดั เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ 
ตามกรอบสะเตม็ศกึษาในโรงเรยีนทัว่ประเทศ นอกจากน้ี ในปีที่
สอง สสวท. จะจัดตั้ง iSTEM เป็นศูนย์การกระจายสื่อการสอน
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และร้านสะดวกซื้อ เพื่อสนับสนุนสะเต็ม
ศกึษา และจัดตัง้หอเกียรตยิศสะเตม็ (STEM Hall of Fame) เพือ่
ยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทูตสะเต็ม 
นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีดีเด่นของประเทศ

สะเต็มศึกษำประเทศไทย (STEM Education Thailand)
เนือ่งจากการน�าสะเตม็ศกึษามาใช้ในประเทศไทยจ�าเป็นต้อง

ได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วน ดงันัน้ สสวท. จงึจ�าเป็นต้อง
สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหลายหน่วยงาน นับตั้งแต่โรงเรียน 
สถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังต้องขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้จ้างผู้ส�าเร็จสะเต็ม
ศึกษาสาขาต่าง ๆ รวมเรียกว่า ก�าลังคนด้านสะเต็ม (STEM 
workforce) ผูจ้้างงานเหล่านีจ้ะมผีูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะท�าหน้าท่ีเป็น
ทตูสะเตม็ได้ และจะมเีครือ่งมอือปุกรณ์ ห้องปฏบิตักิาร โรงงาน 
อาคารและพืน้ทีภ่าคสนามทีจ่ะให้นกัเรยีนไปเยีย่มชมหรอืฝึกงาน
ได้ นอกจากนี้บางหน่วยงานอาจมอบโครงงานให้นักเรียนช่วย
วิเคราะห์ทดสอบก็ได้ หน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนในพื้นที่ เช่น 
กรุงเทพมหานคร หน่วยงานประจ�าจังหวัดก็ควรเป็นพันธมิตร
กับ สสวท. ในการด�าเนินงานสะเตม็ศกึษาประเทศไทย เพือ่ช่วย
ส่งเสรมิและพฒันางานอย่างยัง่ยนื สสวท. จ�าเป็นต้องตดิต่อกบั
หน่วยงานในต่างประเทศ สมาคมวิชาการและวิชาชีพ ตลอด
จนมูลนิธิเพื่อการศึกษาด้วย ดังนั้นสะเต็มศึกษาประเทศไทย
จึงไม่ใช่งานของ สสวท. แค่ฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นความร่วม
มือจากทุกภาคส่วน[4] 
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ผลที่คำดหวัง
ผูเ้ขยีนตัง้ความหวงัว่าเอกสารฉบบันีจ้ะช่วยสร้างความเข้าใจ

เกีย่วกบัสะเตม็ศกึษา และจะช่วยพฒันาเครอืข่ายทีจ่ะน�าสะเตม็
ศึกษาประเทศไทยสู่การปฏิบัติจนเกิดคุณประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ผูเ้รยีนสายวทิยาศาสตร์จะมทีกัษะการคดิวเิคราะห์ และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็น
พื้นฐาน
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2. ผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์จะสนุก และมองเห็นอาชีพการ
งานที่สนใจจะท�าหลังจากที่ส�าเร็จการศึกษาแล้ว

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ควรจะดีขึ้น

4. ปัญหาการขาดแคลนครวูทิยาศาสตร์และครคูณติศาสตร์
ในโรงเรยีนทีห่่างไกลจะบรรเทาลง ครจูะมีความเชือ่มัน่ในสาระ
วิชาและกระบวนการสอนมากขึ้น แม้จะสอนไม่ตรงสาขาที่เคย
เรียนมา

5. การศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะเชื่อมโยงกับ
กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี และกลุม่สาระสขุศกึษา
และพลศึกษา ดังนั้นการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะ
ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระวิชาในจ�านวนทั้งหมด 8 กลุ่มสาระวิชา 
ซึ่งเท่ากับว่านักเรียนไทยจะได้มีเวลาเรียนวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาเรียนทั้งหมด

6. ประเทศไทยจะมีก�าลังคนด้านสะเต็ม ที่จะช่วยยกระดับ
รายได้ของชาติให้สูงกว่าระดับรายได้ปานกลางในอนาคต

สรุป
สะเต็มศึกษาประเทศไทยเป็นความหวงัในการสร้างเยาวชน

ไทยรุ่นใหม่ที่มีความรู้และทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการ 
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ 
เพือ่สร้างนวตักรรมและสิง่ใหม่ ๆ  ทีจ่ะน�าไปสูก่ารประกอบอาชพี
และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ประเทศไทย
จะปรับตัวจากสังคมผู้บริโภคเป็นสังคมผู้สร้างนวัตกรรม 

บรรณานุกรม
[1] Bybee, B. W. (2010). Advancing STEM Education: A 2020 
 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70, 30-35.
[2] DCI Arrangements of the Next Generation Science Standards. 
[3] STEM Ambassadors Illuminating Futures. STEMNET UK.
[4] Bayer Corporation. (2012). STEM Education, Science Literacy and the 
 Innovation Workforce in America: 2012 Analysis and Insights from the 
 Bayer Facts of Science Education Surveys  1995 - 2011.

นิตยสำร สสวท.18


