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1.  บทนํา 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้อง
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ทั้งในสาระสําคัญของ
วิชาหลักและความรู้เชิงบูรณาการ ให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน และ
ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เพื่อก่อเกิด
คุณลักษณะที่สําคัญคือ การปรับตัว ความเป็นผู้นํา การ
เรียนรู้ที่สามารถช้ีนําตนเองตรวจสอบการเรียนรู้ได้ 
รวมถึงคุณลักษณะด้านศีลธรรมที่ต้องมีความซื่อสัตย์ มี
ความเคารพ ผู้อื่ น  และความเป็นพลเมือง  ทั้ งนี้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามี 
6 ระดับคือ ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)  ระดับที่ 2 
ปริญญาตรี  ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ระดับ
ที่ 4 ปริญญาโท  ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้น
สูง และระดับที่ 6 ปริญญาเอก ซึ่งได้ระบุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของบัณฑิตอย่างน้อย 5 ด้านคือ [1]  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
หมายถึง การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม
ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
รวมถึงความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยมได้ 

2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถ
ในการเข้าใจ การนึกคิด การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ 
และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดง
ถึงภาวะผู้นํา ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
ของตนเอง 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology 
Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการส่ือสารทั้งการพูด การเขียน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีวิธีการท่ี
หลากหลาย มีการบูรณาการศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้
เตรียมความพร้อมรับการเปล่ียนแปลงตามวิถีโลก 
ส่งเสริมความเป็นพลโลก เพื่อใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริงโดย
คํานึงถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง เรียนรู้การทํางานเป็นทีม มีการปรับตัว มีภาวะ
ผู้นํา กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้  
 

 
________________________________________ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
3 อาจารย์ สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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สะเต็มศึกษาเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา หรือการทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหา รวมถึงการ
พัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิต และสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่า 
เพิ่มให้มีความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอน ที่ตอบโจทย์ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมแก่ผู้เรียนได้ ซึ่งแนวทางสะเต็ม
ศึกษาจะเน้นการทําโครงงาน สร้างองค์ความรู้ เพื่อ
แก้ปัญหา หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยวิธีการบูรณา
การศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ รวมถึงบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม อันเป็นการพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษา [2 และ 3] 
 

2. การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา 

2.1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่
ได้พัฒนาตนเองจากประสบการณ์ที่ ได้รับระหว่าง
การศึกษา ซึ่งเป็นผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างเทคนิคการจัด การ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ได้นําเสนอดังตารางที่ 1 
 
 
 

ตารางที่ 1 เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม

ศีลธรรมท้ังในเรื่องส่วนตัวและสังคม ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม รวมถึง
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยมได้ 

- การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 
- การจัดการเรียนการสอนตามแนวหลัก   
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ด้านความรู้ ผู้เรียนมีความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด การนําเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์ และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจน
กระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

- การใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ 
- การเรียนรู้แบบนําตนเอง 
- สะเต็มศึกษา 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์
และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
ต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 

- การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ตาม   
  แนวทางสะเต็มศึกษา 
- เทคนิคการใช้แผนที่ความคิด 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

- การใช้กระบวนการกลุ่ม 
- การใช้โครงการรับใช้สังคมเป็นฐานการ  
  เรียนรู้ 
- การใช้โครงการจิตอาสาตามแนวทางสะเต็ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถใน
การสื่อสารท้ังการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนรู้ 
- การใช้เครือข่ายสังคมเป็นฐานการเรียนรู้ 
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จะเห็นว่าเทคนิคการเรียนการสอนเพ่ือจัดการเรียนรู้
แก่ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิให้ครบทั้ง 5 ด้าน 
นั้นต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้
คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาจึงนับว่า
สามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้และทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ได้อีกทางหนึ่ง 

2.2  สะเต็มศึกษาสําหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา 
สะเต็มศึกษา (STEM Education) มาจากคําว่า 

Science, Technology, Engineering and 
Mathematics Education: STEM Education เป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา รวมทั้งเน้น
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดําเนินชีวิต และสร้างนวัตกรรมในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน [2] ซึ่งแนวทางสะเต็มศึกษา
ได้ให้ความสําคัญกับกระบวนการในการนําความรู้เหล่านี้
มาใช้ประกอบการคิด ค้นหา และคัดเลือกวิธีการที่
เหมาะสมที่สุดในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
ชีวิตและการทํางานอีกด้วย สะเต็มศึกษาจะมีจุดเด่นที่
เน้นให้มีการนําความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ แต่ในประเทศไทยไม่ได้มีวิชาที่เรียน
เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดังนั้นจึงเป็นการนํากระบวนการทางวิศวกรรมมาใช้ใน
การแก้ปัญหามากกว่าการเรียนแบบวิศวกรรมศาสตร์
อย่างเต็มรูปแบบ [4] 

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับแนวคิด
การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยผู้เรียนจะได้ทํากิจกรรม
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และได้นํา
ความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
เพื่อให้ได้เทคโนโลยีซึ่งเป็นผลผลิตจากกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม [3 และ 5] 

โดยทั่วไปการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือการแก้ปัญหา
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักเป็นกระบวนการท่ีต้องทําซ้ําและ
ต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ ดังนั้น National 
Science Teachers Association [6] ได้เสนอผลการ
วิเคราะห์ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ไว้ 5 แนวทางคือ 

1) การเรียนแบบสอดคล้องกัน (Coordinate)  
หมายถึง การแยกสอนแต่ละรายวิชา แต่จะมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกัน เพื่อนําความรู้ไปเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน 
เช่น ในช่วงชั้นหรือช้ันปีเดียวกัน เนื้อหาสาระของแต่ละ
วิชาที่ควรจะเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ ผู้ เรียนมีความรู้ที่
เพียงพอสําหรับทําความเข้าใจในรายวิชาอื่น ๆ โดยที่
ผู้สอนของรายวิชานั้นไม่ต้องสอนเพ่ิมเติม 

2) การเรียนแบบเสริมกัน (Complement) หมายถึง 
การเรียนรู้ในหัวข้อหลักของรายวิชาหน่ึงจะมีการเสริม
ความรู้ในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) การเรียนรู้แบบสัมพันธ์กัน (Correlate) หมายถึง 
การเรียนรู้ที่แยกวิชา แต่มีหัวข้อในการเรียนรู้เดียวกัน 
โดยที่เนื้อหาสาระจะสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชานั้น 

4) การเรียนรู้โดยมีตัวเชื่อม (Connections)  
หมายถึง การเรียนรู้โดยใช้วิชาใดวิชาหน่ึงเป็นวิชาในการ
เชื่อมโยงวิชาอื่น แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิชาเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมเป็นตัวเชื่อม 

5) การเรยีนรู้แบบรวมกนั (Combine) หมายถงึ การ
ใช้ความรูข้อง 4 วิชา หรือแม้แตร่ายวิชาอื่น ๆ  ที่นอกเหนอื 
จาก STEM มาบูรณาการรว่มกนัเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา 

ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาจึงสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  และ
คณิตศาสตร์ ได้ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา 

 
กล่าวได้วา่การเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา จะชว่ยให้

ผู้เรียนไดพ้ัฒนาทักษะการคดิ ทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการสื่อสาร 
ซึ่งทกัษะดงักล่าวน้ีเปน็ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
ที่ผู้เรยีนพึงม ีนอกจากนี้ผู้เรยีนยังได้ความรู้แบบองค์รวม
ที่สามารถนาํไปเชื่อมโยงหรือประยุกตใ์ชใ้นชวีิต 
ประจําวันได ้
 
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 กับผู้เรียนใน
ระดับอุดมศกึษา 

3.1  ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที ่21 
Trilling และ Fadel [7] ได้นําเสนอแนวคิดการจัด 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังสมการ 
3Rs x 7Cs = การเรียนในศตวรรษที่ 21 

 โดย 3Rs คือ ทักษะด้านการอ่าน (Reading) การ
เขียน (Riting) และด้านการคํานวณ (Rithematic) บูรณา
การทั้งสามทักษะด้วย ทักษะ 7C คือ  
 1) การคิดแบบวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) 
 2) ความคิดสร้างสรรค์และการสรา้งนวัตกรรม 
(Creativity and Innovation) 
 3)  ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีม และภาวะผู้นํา
(Collaboration, Teamwork, and Leadership) 
 4)  ความเข้าใจในการเรยีนรู้ขา้มวัฒนธรรม (Cross-
Cultural Understanding) 
 5) การส่ือสารการรู้สารสนเทศและสื่อ  
(Communication, Information, and Media 
Literacy)  

สะเต็มศึกษา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

นวัตกรรม

- กระบวนการแก้ปัญหา   
  ทางวิทยาศาสตร ์

- ข้อเท็จจริงทางวทิยาศาสตร์
- องค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์

- การสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง  
  สารสนเทศ 

- การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
  ท่ีเกี่ยวข้อง 
- การออกแบบสื่อ การนําเสนอ  
  ผลลัพธ์ด้วยเทคโนโลยี 

การประเมินค่า การตีความ -
สถิติทดสอบ - 

การคํานวณทางคณิตศาสตร์ - 

การระบุปัญหา -
การค้นหาแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง - 

การวางแผนและพัฒนา - 

การทดสอบและประเมินผล - 
การนําเสนอผลลัพธ์ - 

องค์ความรู้ 
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6) การคํานวณและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) 

7) ทักษะการใช้ชีวิตและการทํางาน (Career and 
Learning Self-Reliance) 

สรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้
เกิดทักษะ 2 กลุ่มที่สําคัญคือ กลุ่ม R ประกอบด้วยการ 
อ่านและการเขียนเพื่อให้เกิดการรู้หนังสือ การรู้เรื่อง
คํานวณ และการใช้เหตุผล ส่วนอีกกลุ่มคือ กลุ่ม C 
ประกอบด้วย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
คิดอย่างวิจารณญาณ การทํางานเป็นทีมแบบร่วมมือ 
การส่ือสาร ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้
สารสนเทศและสื่อ ทักษะชีวิตและการทํางาน รวมถึง

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่งทักษะดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความเป็นพลเมือง จึงต้องอาศัยคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นฐาน 
 3.2  แนวทางการประยกุต์ใช้สะเต็มศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
 ดังนั้นได้กล่าวมาแล้วว่าสะเต็มเป็นวิธีบูรณาการ
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เน้นใช้
ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม
หรือวิธีการที่ใช้ประโยชน์อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ในที่นี้จึงขอนําเสนอขั้นตอนการเรียน 7 
ขั้น สําหรับการจัดการเรียนรู้ ในระดับอุดมศึกษา 
ดังตารางที่ 2 [2, 8, และ 9]  

 
ตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คุณลักษณะผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. ขั้นเตรียมการและปฐมนิเทศ 
    แบ่งกลุ่มผู้เรียน 5-7 คน ระบุเกณฑ์มาตรฐานการจัดทํา
โครงงาน และการใช้ปัญหาเป็นหลัก กําหนดบทบาทหน้าท่ี กฎ 
กติกาเกณฑ์การเรียน แนะแหล่งสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูล 

- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ 
- ทักษะการรู้สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ 
  สืบค้นข้อมูล 
- ความร่วมมือ การทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา 

2. ขั้นการพิจารณาเลือกประเด็นปัญหา 
    กระตุ้นผู้เรียนให้ตระหนักรู้ในประเด็นปัญหา สิ่งท่ีเป็นปัญหา
ในชีวิตประจําวัน ปัญหาของสังคมหรือชุมชน สืบค้นข้อมูล 
ข้อเท็จจริงจากแหล่งสารสนเทศ เพ่ือหาวิธีการหรือสร้าง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เพ่ือแก้ปัญหา 

- ทักษะทางปัญญา 
- ทักษะการรู้สารสนเทศ สื่อ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ  
  สืบค้นข้อมูล 
- ทักษะการสื่อสาร 
- ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดวิจารณญาณ และการ 
  แก้ปัญหา 

3. ขั้นการรวบรวมประมวลข้อมูล องค์ความรู้ ค้นหาแนวคิด
ที่เก่ียวข้อง 
   วางแนวทางการจัดทําโครงงานเพื่อแก้ปัญหาเป็นหลัก  
ผู้เรียนตัดสินใจเลือกประเด็นปัญหาบนพ้ืนฐานการตีความข้อมูล
และสารสนเทศ ทวนสอบข้อมูลรวมถึงประเมินความเป็นไปได้
ของการดําเนินโครงงานเพื่อแก้ปัญหา 

- ความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม 
- การนําเสนอข้อมูล การจําแนกข้อเท็จจริงบนหลักการ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ 
- ทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

4. ขั้นวางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรม 
    วางแผนโครงงานพัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 
ทบทวนความรู้ ตรวจสอบข้อมูล 

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ 
- ทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

5. ขั้นการดําเนินการโครงงาน 
    ดําเนินการโครงงาน ปฏิบัติจรงิตามลําดับขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินงานที่วางไว้ รวมถึงทดสอบและตรวจสอบผล และ
ประเมินผลระหว่างดําเนินการด้วย 

- ความสามารถในการวางแผนและความรับผิดชอบในการ  
  เรียนรู้ของตน 
- การเรียนรู้ด้วยตนเองและตรวจสอบการเรียนรู้ 
- ทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
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ตารางที่ 2 การจัดการเรียนรู้และคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา คุณลักษณะผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ยุคแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

6. ขั้นสรุปประเมินผลลัพธ์ 
    สรุปประเมินผลลัพธ์ อภิปราย และเขียนรายงาน รวมถึงการ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือทบทวน 

- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้   
  เทคโนโลยี 
- การตรวจสอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การคิดวิจารณญาณ และการนําเสนอข้อมูล 

7. ขั้นออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงาน 
    ออกแบบวิธีการนําเสนอและนําเสนอโครงงานโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักเพ่ือให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย 

- ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
- การคิดวิจารณญาณ และการนําเสนอข้อมูล 
 

 
4.  บทสรุป 
 รูปแบบการสอนในปัจจุบันมุ่งเน้นการสร้างผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเน้นการทํางานเป็นทีม ได้ลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อนําไปสู่เป้าหมายการเรียนคือ ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา จะช่วยให้ผู้เรยีนได้พฒันาทักษะการคิด ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะ
การส่ือสาร ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนพึงมี สอดรับกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้านคือ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี สะเต็มศึกษาจึงเป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรยีนที่สามารถบูรณาการศาสตร์
และการจัดการเรียนรู้ ได้ครบตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมทั้งส่ือมวลชน และส่ือใหม่ ได้รุก
ประชิดเข้าถึงผู้เรียนทุกคนผ่านทางเครื่องมือส่ือสาร 
ดังนั้นหากผู้สอนไม่เอาใจใส่ผู้เรียน ไม่มีทักษะดึงดูด
ผู้เรียนให้สนใจการสอนและการเรียนรู้แล้ว ก็จะถูกส่ือ
ต่างๆ แย่งความสนใจและใช้ส่ือไปในทางที่ผิด ดังนั้นจึง
ต้องใช้เทคโนโลยี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และ
ใช้วิถีดิจิทัลให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและบูรณาการ
ศาสตร์หลากหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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