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บทคัดย่อ
บทความอธิบายเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะการคิด
และการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ สาหรับการจัดการศึกษาตามหลักการของสะเต็มเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่าน
การจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละแสวงหาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงาน
ห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียนในการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยมีครูทาหน้าที่พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนให้การเรียนรู้ในรูปแบบสะเต็มศึกษาทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มุ่งเน้นจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรู้สะเต็มศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทรัพยากร
สะเต็มแก่ครูและนักเรียน ซึ่งในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ครูบรรณารักษ์มีบทบาทสาคัญ ได้แก่ 1) บทบาท
ในฐานะผู้จัดเตรียมทรัพยากร และ 2) บทบาทในฐานะผู้ร่วมมือในการสอน
คาสาคัญ: ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดสะเต็ม สะเต็มศึกษา ครูบรรณารักษ์
Abstract
This article explains about STEM learning management, which was an integration of
science, technology, engineering and mathematics disciplines. It aimed to develop students to
acquire knowledge and skills of thinking and problem solving of various situations. For
educational management, according to the principles of STEM focus on students learning
through the preparation of science projects using learning resources and seeking information for
study and research about the project. The school library was therefore an important learning
resource to support students' learning in basic education. The teacher was responsible for
developing the library to be a learning center to support STEM learning with increased efficiency
and focus on preparing the STEM learning resources and organizing activities to promote the
use of STEM resources to teachers and students. In addition to the management of STEM
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education, teacher librarians had important roles, including (1) role as resource provider and (2)
role as teaching collaborator.
Keyword: School library, STEM library, STEM education, Teacher-librarians

บทนา
การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM education) ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา มี
การกาหนดองค์ประกอบของการสอนสะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ครูและผู้บริหารได้ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียน ได้แก่ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่สัมพันธ์กัน
การพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะสูงในสาขาวิชาที่สอน การจัดให้มีระบบสนับสนุนการประเมินผลการเรียนรู้
การจัดสรรเวลาที่เพียงพอต่อการสอน และการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันในโอกาสการเรียนรู้สะเต็มที่มีคุณภาพสู ง
(National Research Council, 2011) ส่วนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในประเทศไทยนั้น มีจุดเด่นที่การนากระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมมาผนวกเข้ากั บการจัด การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่อยู่ ใ น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย กิจกรรมสะเต็มศึกษาจึงเน้นการนาประเด็นหรือสถานการณ์ที่
อยู่ ใ กล้ ตั ว นั ก เรี ย น อาจเป็ น ปั ญ หา เหตุ ก ารณ์ หรื อ อาชี พ ที่ พ บเห็ น ได้ ใ นชุ ม ชนมาเชื่ อ มโยงเข้ า กั บ เนื้ อ หา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ใน
ชั้นเรียน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหาวิธีการหรือพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่ครูนาเสนอ
การจัดการเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่นักเรียนใช้ใน
ชั้นเรียน อีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ (เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์, 2558)
จากสภาพการจัดการเรียนรู้สะเต็ม ศึกษาของประเทศไทยข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีค วามสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ที่ระบุว่าระบบการศึกษาและ
การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังคงเป็นจุดอ่อน โดยบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพี ย งพอ จึงจาเป็นต้องผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มี
คุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาสะเต็ม เพื่อเพิ่มจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานศึกษา รวมทั้งเร่งผลิตกาลังคนและครูวิ ทยาศาสตร์ที่มีคุ ณ ภาพ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับ
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ ส ามารถตอบสนองการเปลี่ย นแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่ มุ่ ง พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ มี
ความสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า มีความรอบรู้ มีสมรรถนะการรู้ดิจิทัล และมีทักษะชีวิต เพื่อเป็น
เครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากประสบการณ์จริงหรือสถานการณ์จาลอง
ผ่านการลงมือปฏิบัติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562; 2563)
อนึ่ ง ในช่ ว งศตวรรษที่ 20 อั ต ราก าลั ง คนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละ
วิศ วกรรมศาสตร์ข องไทยมีแ นวโน้ม ลดลง และนัก เรีย นที่จ บการศึก ษาในระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย มี
ความสนใจศึ ก ษาต่ อ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ล ดลง อี ก ทั้ ง ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมีแนวโน้มลดลง ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งอาจทาให้นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
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คณิตศาสตร์ โดยขาดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ดังกล่าวกับชีวิตประจาวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความหมาย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในสถานการณ์ที่
ใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ในระหว่างการเรียนรู้
(ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, 2557)
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดย
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ห้องสมุดโรงเรียนนับเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญ
ภายในโรงเรียนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพราะนอกจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
จะเกิดขึ้นภายในห้องเรียนแล้ว Woods and Hsu (2020) ได้กล่าวว่า กิจกรรมสะเต็มและการสืบเสาะหาความรู้
เป็นกิจกรรมที่อาจเกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน โดยเฉพาะในห้องสมุดโรงเรียนที่พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่ อการ
สร้างสรรค์ (Makerspace) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดเตรียมและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สะเต็มและการสืบเสาะหา
ความรู้ของนักเรียน นอกจากนี้ Subramaniam, Ahn, Fleischmann, and Druin (2012) ยังได้ก ล่าวว่า ใน
ปัจจุบันมีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีเป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่ดึงดูดความ สนใจของนักเรียนโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีสื่อและเครือข่ายสังคมในการเรียนรู้สะเต็ม หากแต่บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนในการริเริ่ม ให้การ
สนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มแก่นักเรียนยังเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย
บทความนี้จึงเป็นบทความที่สะท้อนให้ทราบถึงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยมีห้องสมุดโรงเรียน
เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน มีครูบรรณารักษ์เป็นผู้ทมี่ ีบทบาทสาคัญในการอานวยความสะดวกใน
ด้า นทรัพ ยากรการเรีย นรู้ส ะเต็ม ศึก ษาและการจัด กิจ กรรมส่งเสริม การใช้ท รัพ ยากรสะเต็ม อัน จะนาไปสู่
การเรียนรู้สะเต็มศึกษาเชิงสร้างสรรค์และเชิงประจักษ์ทั้งในด้านการพัฒนาตนเอง การเรียนรู้จริง การปฏิบัติได้
และการเกิดทักษะการคิดในตัวนักเรียน

ความเป็นมาและความหมายของสะเต็มศึกษา
ค าว่ า “STEM” ที่ มี ค าเต็ ม ว่ า “Science, Technology, Engineering, and Mathematics” เป็ น
สาขาวิชาและหลักสูตรที่มุ่งเน้นการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่ง
คาย่อว่า STEM เริ่มใช้ครั้งแรกใน ค.ศ. 2001 โดยผู้บริหารด้านวิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. National Science Foundation หรือ NSF) แทนคาย่อว่า “SMET” ที่อ้างถึงวิชาชีพของ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่บูรณาการความรู้และทักษะจากสาขาวิชาเหล่านี้ ซึ่งใน ค.ศ. 2001 นักชีววิทยา
ชาวอเมริกันคือ Judith Ramaley ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้อานวยการด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ปรับเปลี่ยนคาย่อเป็นคาใหม่ คือ STEM และนับตั้งแต่นั้นมาหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นสะเต็ม (STEM-focused curriculum) เป็นที่รู้จักและขยายไปในหลายประเทศ (Hallinen, 2020) สะ
เต็มจึงเป็นวิธีการการเรียนรู้และการพัฒนาที่บูรณาการเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหา การคิดเชิงสร้างสรรค์
การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การทางานเป็นทีม การคิด แบบอิสระ การริเริ่ม การสื่อสาร และการรู้ดิจิทัล เป็นต้น
(Government of Western Australia, Department of Education, 2020) อย่ า งไรก็ ต าม นวั ต กรรมและ
ความก้ า วหน้ า ที่เ กี่ ยวข้ อ งกั บสะเต็ มนั บเป็น สิ่งส าคั ญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลก อี ก ทั้ ง
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เศรษฐกิจบนฐานความรู้ที่เติบโตด้วยสิ่งประดิษฐ์ (invention) และความต้องการแรงงานที่มีความเข้าใจพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยที่ผู้จ้างงานมีความต้องการแรงงานที่มีคุณลักษณะของการคิดเชิงวิเคราะห์
และทักษะการแก้ปัญหาซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนสะเต็มศึกษานั่นเอง (Young, 2012)
สาหรับคาว่า “สะเต็มศึกษา (STEM education)” เป็นการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายใน
โรงเรี ย นและองค์ ก รชุ ม ชนต่า ง ๆ ซึ่ งมุ่ งผลิ ต ก าลั งคนที่ มี สมรรถนะในด้า นสะเต็ม (Hallinen, 2020) โดยมี
นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดนิยามของคาว่า สะเต็มศึกษา ไว้ดังนี้
Gonzalez and Kuenzi (2012) ให้นิยามของคาว่า สะเต็มศึกษา ว่าเป็นการสอนและการเรียนรู้ใน
สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นในทุก
ระดับการศึกษาทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
National Science Teaching Association (NSTA, 2021) ให้นิยามของคาว่า สะเต็มศึกษา ว่า เป็น
การเรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงและให้โอกาสนักเรียนในการเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่กาลังศึกษาและประยุกต์ใช้เนื้อหาเหล่านั้นตามสภาพจริง สะเต็ม
ศึกษาจึงเป็นวิธีการสอนแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่บูรณาการผ่าน
โครงงานหรือปัญหาในบริบทต่าง ๆ
ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2557) ให้นิยามของคาว่า สะเต็มศึกษา ว่าเป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม
และคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
จากนิยามดังกล่าว สรุปได้ว่า สะเต็มศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน ซึ่งใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทาโครงงานที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการที่
หลากหลายเพื่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในการศึกษาขั้น พื้นฐาน (K-12) (Hallinen, 2020) ซึ่งมุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนโดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้สะเต็มที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สอดรับกับความมุ่งหวังของหลักสูตร

การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนที่พยายามให้เกิดการเปลี่ยนแปลงห้อ งเรียนที่มี ค รู เ ป็ น
ศูนย์กลาง (Teacher-centered classroom) โดยสนับสนุนหลักสูตรที่ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา
การค้นคว้าและการสารวจข้อมูล ตลอดจนการกาหนดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการค้นหาวิธี
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ (Young, 2012) ซึ่ง สภาวิจัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (National Research
Council, 2012) ระบุ ถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ 8 ขั้ น ตอนซึ่ ง เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) การตั้งคาถามและการนิยามปัญหาที่จะศึกษา (2) การพัฒนา
และการใช้ตัวแบบ (3) การวางแผนและการดาเนินการค้นคว้าวิจัย (4) การวิเคราะห์และการตีความข้อมูล (5)
การใช้คณิตศาสตร์และการคิดเชิงคานวณ (6) การสร้างคาอธิบายและการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (7) การใช้
หลักฐานในการยืนยันแนวคิด และ (8) การประเมินและการสื่อสารแนวคิด
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สาหรับแนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น 4 ศาสตร์ที่
ใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษานั้น สภาวิจัยแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปรียบเทียบทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ (Vasquez,
Sneider, & Comer, 2013)
วิทยาศาสตร์
ตั้งคาถาม

วิศวกรรมศาสตร์
นิยามปัญหา

พัฒนาและใช้ตัวแบบ

พัฒนาและใช้ตัวแบบ

วางแผนและดาเนินการ
ค้นคว้าวิจัย
วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล
ใช้คณิตศาสตร์และการ
คิดเชิงคานวณ
สร้างคาอธิบาย

วางแผนและดาเนินการ
ค้นคว้าวิจัย
วิเคราะห์และตีความ
ข้อมูล
ใช้คณิตศาสตร์และการ
คิดเชิงคานวณ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ใช้หลักฐานในการยืนยัน ใช้หลักฐานในการยืนยัน
แนวคิด
แนวคิด
การประเมินและการ
สื่อสารแนวคิด

การประเมินและการ
สื่อสารแนวคิด

เทคโนโลยี
ตระหนักถึงบทบาทของ
เทคโนโลยีต่อสังคม
เรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
เข้าใจบทบาทของ
เทคโนโลยีในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ตัดสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีโดยพิจารณา
ถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

คณิตศาสตร์
ทาความเข้าใจและ
พยายามแก้ปัญหา
ใช้คณิตศาสตร์ในการ
สร้างตัวแบบ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ให้ความสาคัญกับความ
แม่นยา
ใช้ตัวเลขในการให้
ความหมายและเหตุผล
มองหาและใช้ประโยชน์
จากโครงสร้าง
สร้างข้อโต้แย้งและ
สามารถวิพากษ์การให้
เหตุผลของผู้อื่น
มองหาและนาเสนอ
ระเบียบวิธีในการให้
เหตุผล

จากตารางเปรียบเทียบทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประกอบด้วย 8 กระบวนการ โดยมี 6 กระบวนการที่
เหมื อ นกั น และที่ต่ างกั น 2 กระบวนการ ซึ่ งเป็ น ไปตามธรรมชาติ ของศาสตร์นั้ น ๆ โดยที่ ก ระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ก ารตั้ งค าถามเพื่ อ ความเข้ า ใจและเรี ยนรู้ ธ รรมชาติ ในขณะที่ ก ระบวนการทาง
วิศวกรรมศาสตร์เริ่มโดยการนิยามปัญหาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น ทั้งสองศาสตร์มีการพัฒนาและใช้ตัวแบบในการดาเนินงาน มีการวางแผนและดาเนินการ
ค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และตีความข้อมูล ใช้คณิตศาสตร์ในการคิดเชิงคานวณ สาหรับกระบวนการถัดไปในทาง
วิทยาศาสตร์เป็นการสร้างคาอธิบายในข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติ หากแต่กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์เป็น
การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา จากนั้นทั้งสองศาสตร์จะใช้หลักฐานในการยืนยันแนวคิดที่อาจเป็นคาตอบหรือข้อ
ค้นพบของข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติหรือปัญหาต่าง ๆ โดยประเมินและสื่อสารแนวคิดให้เกิดความเข้าใจและใช้
ประโยชน์อย่างถูกต้องในวงกว้าง ทั้งนี้กระบวนการปฏิบัติของศาสตร์ทั้งสองจะใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

Journal of Humanities and Social Sciences Review (JHSSR)
Vol.22 No.2 July-December 2020

39

พัฒนาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ตลอดจนใช้คณิตศาสตร์ในการให้ความหมายและให้เหตุผลถึงแนวคิดที่
เกิดขึ้นด้วย
สาหรับการเรียนรู้สะเต็มในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนได้มีการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีสาระเกี่ยวกับการนาความรู้ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดาเนินชีวิตและศึกษาต่อ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีต่อ
คณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีสาระเกี่ยวกับ
การนาความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษา ค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และ (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีสาระเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและเจตคติในการทางาน การจัดการ การดาเนินชีวิต
การประกอบอาชี พ และการใช้ เทคโนโลยี (กระทรวงศึ กษาธิก าร, 2551) ซึ่ งเห็ น ได้ ว่ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งเน้นในทิศทางเดียวกัน คือ การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เป็นระบบและสร้างสรรค์ ในขณะที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีจุดมุ่งเน้นการดาเนินชีวิต
และการทางานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนนั้น ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ (2557) ระบุรายละเอียดไว้
ในคู่มือหลักสูตรอบรมครูสะเต็มศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. สะเต็มศึกษาเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ ใ ช้ความรู้และทั กษะผ่า นกิจ กรรมหรือโครงงานที่
เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้แบบองค์รวมที่เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ได้แก่ (1) การบูรณาการเนื้อหา เป็นการนาเนื้อหาของกลุ่มสาระต่าง ๆ หรือระหว่างกลุ่มสาระมา
เชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน (2) การบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ เป็นการนารูปแบบและวิธีการถ่ายทอดความรู้
ของผู้สอนมาผสมผสานเข้าด้วยกันในการจัดการเรียนรู้หรือจัดให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากกระบวนการและ
วิธีการต่าง ๆ และ (3) การบูรณาการเป้าหมายของการเรียนรู้ เป็นการกาหนดหัวข้อหรือหัวเรื่องเป็นประเด็นใน
การศึกษา โดยพิจารณาประเด็นที่จะศึกษาว่ามีเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร จากนั้นนาเนื้อหาที่สัมพันธ์
เกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษามาผสมผสานเชื่อมโยงกัน โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน
2. แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมที่สอดแทรกในเนื้อหาของรายวิชา
ภายในคาบเรียน (2) การจัดกิจกรรมในรายวิชาเลือกเสรีของกลุ่มวิชาต่าง ๆ เช่น รายวิชาที่เกี่ยวกับการแก้โจทย์
ปัญหาพิเศษหรือการทาโครงงาน และ (3) การจัดกิจกรรมในกลุ่มกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น ชุมนุม ชมรม ค่าย
ที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ
3. การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียนรู้สะเต็ม ได้แก่ (1) การประเมินตามสภาพจริง เป็นการ
ประเมินความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนที่แสดงออกในการทากิจกรรมหรือสร้างชิ้นงาน โดยใช้วิธีประเมินที่
หลากหลายและประเมินอย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการแสดงออกเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การทารายงาน
การสัมภาษณ์ การบันทึกของนักเรียน และแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น และ (2) การประเมินความสามารถ เป็นการ
ประเมินความสามารถที่นักเรียนแสดงออกโดยตรงในการทางานต่าง ๆ จากสถานการณ์ที่กาหนดให้ โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือปฏิบัติงานได้จริง โดยประเมินจากกระบวนการทางาน
กระบวนการคิดและผลงานที่ได้ เช่น การมอบหมายงาน การกาหนดชิ้นงาน การสร้างสถานการณ์จาลอง และ
การทดสอบข้อเขียน เป็นต้น
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จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษามุ่งเน้นการจัดทา
ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากความคิดและความร่วมมือของนักเรียนซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์
ในชีวิตจริง โดยครูผู้สอนจาเป็นต้องทาการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและใช้วิธีประเมิน ที่
หลากหลาย อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้ที่ปราศจากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อคุ ณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน ห้องสมุดโรงเรียนจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดเตรียมและให้บริการสารสนเทศที่สนับสนุน
การศึกษาค้นคว้า เพื่อจัดทาโครงงานของนักเรียนให้บรรลุผลสาเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ผู้สอนกาหนดไว้

ห้องสมุดสะเต็มในฐานะแหล่งเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งที่นักเรียนใช้ในการแสวงหาสารสนเทศ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ ตั้งอยู่ใน
บริเวณศูนย์กลางการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีครูบรรณารักษ์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้สะ
เต็มเพื่อการสร้างสรรค์ (STEM makerspace) โดยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสะเต็มในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการ จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรสะเต็ม และสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการออกแบบที่ผ่าน
กระบวนการสารวจและการค้นหาข้อมูล (Woods & Hsu, 2020) ด้วยเหตุดังกล่าวห้องสมุดโรงเรียนจึงเป็น
สถานที่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียน เพราะห้องสมุดเป็นศูนย์กลาง (hub) ที่เชื่อมต่อโลกภายนอกและ
ห้องเรียน เชื่อมต่อสื่อประสมกับเทคโนโลยี ตลอดจนเชื่อมต่อการเรียนรู้ส่วนบุคคลเข้ากับการเรียนรู้ที่เป็น
ทางการ (Subramaniam, Ahn, Fleischmann & Druin, 2012) ซึ่งครูบรรณารักษ์อาจไม่จาเป็นต้องมีภูมิหลัง
ด้านวิทยาศาสตร์ในการดาเนินงานห้องสมุดสะเต็ม (STEM library) แต่ครูบรรณารักษ์สามารถพัฒนาห้องสมุด
สะเต็ม โดยสามารถดาเนินการจัดกิจกรรม 10 รูปแบบ ดังนี้ (Duff, 2012)
1. การทาให้ทรัพยากรสะเต็มที่มีอยู่มีความโดดเด่น เป็นการจัดทาป้ายที่ผู้ใช้มองเห็น ทรัพยากรได้
ชัดเจนและดึงดูดความสนใจ จัดทาป้ายติดส่วนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสะเต็มในหนังสือสารคดี หนังสืออ้างอิงในหมวด
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และ 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ นิตยสารและหนังสือพิมพ์ จัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับสะ
เต็มที่มีสีสันสดใสและน่าสนใจ และจัดแสดงโครงงานสะเต็มของนักเรียนภายในห้องสมุด
2. การสอบถามความต้องการทรัพยากรสะเต็มของผู้ใช้ เป็นการสอบถามนักเรียน ครูผู้สอนและครู
ฝึกสอนในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อให้เสนอแนะหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลและโปรแกรมออนไลน์
ที่เกี่ยวกับสะเต็ม ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ต้องการให้ครูบรรณารักษ์จัดหาหนังสือสารคดีเกี่ยวกับสะเต็มทีต่ รงกับความสนใจ
ของนักเรียน จัดให้มีกล่องรับข้อเสนอแนะหนังสือสะเต็ม (STEM book suggestions) ที่วางไว้ใกล้โต๊ะยืมคืน
หนังสือเพื่อให้ผู้ใช้ได้เสนอแนะหนังสือที่ต้องการ และติดตามอ่านข้อมูลแนะนาหนังสือจากวารสาร Library
Journal
3. การให้ความสาคัญในการสั่งซื้อหนังสือสะเต็ม เป็นการพูดคุยกับตัวแทนจาหน่ายหนังสือถึงการจัดหา
ทรัพยากรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสะเต็ม จัดเตรียมหนังสือสะเต็มที่มีความเหมาะสมและตรงความต้องการของครูและ
นั ก เรี ย น เลื อ กหนั ง สื อ สะเต็ ม ที่ เ หมาะสมกั บ ระดั บ การอ่ า นของนั ก เรี ย น จั ด หาหนั ง สื อ ด้ า นเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้อยกว่าหนังสือด้านวิทยาศาสตร์ และจัดหาหนังสือ
สารคดีเกี่ยวกับสะเต็มที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน
4. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศสะเต็มด้วยเทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบเว็บไซต์
ที่รวบรวมและจัดระบบแหล่งออนไลน์เกี่ยวกับสะเต็ม (STEM online sources) รวบรวมจุดเชื่อมโยงของเว็บไซต์
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และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสะเต็ม สร้างห้องสมุดสะเต็มโดยใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และให้
นักเรียนเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
5. การจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดในหัวข้อสะเต็ม นักเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์มีโอกาสเข้าร่วม
ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสะเต็ม (STEM library orientation) เพื่อให้นักเรียนรู้จักพื้นที่ในห้องสมุดที่ให้บริการ
สารสนเทศสะเต็ม ซึ่งเป็นการนาเสนอข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด โดยใช้ตัวอย่าง สื่อและแบบฝึกหัด นาเสนอ
สถานที่ที่ใช้ค้นหานวนิยาย สารคดี หนังสืออ้างอิง นิตยสาร เว็บไซต์ ฐานข้อมูล นิทรรศการและโปรแกรมที่
เกี่ยวกับสะเต็ม จัดกิจกรรมค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ (resource hunt activity) ที่แบ่งนักเรียนเป็นทีมเพื่อ
ช่วยกันค้นหาหนังสื อสะเต็มในห้ องสมุด และบทความจากฐานข้อมูล วิทยาศาสตร์ ตลอดจนการยืมหนั งสื อ
วิทยาศาสตร์
6. การเล่าเรื่องหนังสือเกี่ยวกับสะเต็ม เป็นการคัดเลือกหนังสือสารคดีและนวนิยายเกี่ยวกับสะเต็มเพื่อ
แบ่งปันให้แก่นักเรียน เล่าชีวประวัติของนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเพื่อให้เกิดการใช้หนังสือ เลือกหนังสือภาพที่มี
เนื้อหาสนุก เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือสะเต็ม จัดกิจกรรมให้นักเรียนเล่าเรื่อง
หนังสือผ่านวีดิทัศน์ออนไลน์ที่ได้สร้างขึ้น และให้นักเรียนอ่านและแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านแก่เพื่อน
คนอื่น ๆ ซึ่งนักเรียนจะบอกต่อกันเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับความนิยม
7. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทรัพยากรสะเต็ม เป็นการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุดใน
หลายช่องทาง เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ โปสเตอร์ กระดานข่าว และห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งครูและ
นักเรียนจะได้รับข้อมูลว่ามีทรัพยากรสะเต็มอะไรบ้างที่ให้บริการในห้องสมุด การให้ความสาคัญกับข้อมูลสะเต็ม
ในจดหมายข่าว นาเสนอข่าวบนเว็บไซต์ที่ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับสะเต็ม และปรับปรุงกระดานข่าวเกี่ยวกับสะ
เต็มอย่างสม่าเสมอ สารวจว่ามีครูผู้สอนในชั้นเรียนใดบ้างที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือสะเต็มไปให้ที่ห้องเรียน จัดหา
หนังสือสารคดีเกี่ยวกับสะเต็มที่เชื่อมโยงหัวข้อและเป้าหมายการเรียนรู้ และจัดทาแบบฟอร์มที่ครูสามารถขอใช้
บริการหนังสือและสื่อต่าง ๆ จากห้องสมุดเคลื่อนที่
8. การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม เป็นการสร้างเครือข่ายกับนักเขียน บรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี วิศวกรและนักคณิตศาสตร์ที่ต้องการนาเสนอเรื่องราวของ
ตนเอง ประสบการณ์ ทางวิชาชีพและเรื่องราวที่ประสบความสาเร็จ ให้แก่ผู้อื่น ซึ่งนักเขียนและบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชนอาจแบ่งปันสิ่งพิมพ์และกิจกรรมให้แก่นักเรียน และนักเรียนอาจต้องการต้นแบบในการแบ่งปัน
ความรู้และติดต่อเป็นส่วนตัว
9. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสะเต็ม เป็นการแจ้งให้ผู้ปกครองและ
สมาชิกในชุมชนรู้ว่าห้องสมุดโรงเรียนกาลังปรับเปลี่ยนไปสู่ห้องสมุดสะเต็ม แจ้งให้ทราบว่าครูบรรณารักษ์จะช่วย
ให้เด็ก ๆ เข้าถึงทรัพยากรสะเต็มได้อย่างไร โดยแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การนาเสนอโดยการบรรยาย
จดหมายข่าว การประชุม ใบปลิว และโทรศัพท์ เป็นต้น เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมการปฐมนิเทศเกี่ยวกับการใช้
ห้องสมุดสะเต็มและเยี่ยมชมห้องสมุด ซึ่งผู้ปกครองสามารถกระตุ้นความสนใจเกี่ยวกับสะเต็มให้แก่ลูกของตนเอง
10. การแจ้งข้อมูลการดาเนินงานและการให้บริการห้องสมุดแก่บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และ
สมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนที่จะต้องรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการยืมหนังสือของ
ห้องสมุดและความสาเร็จของการรู้หนังสือ แจ้งข้อมูลจานวนหนังสือที่ยืมออกในแต่ละเดือน จานวนผู้ที่ผ่าน
การทดสอบการอ่ า นในแต่ ละสัป ดาห์ และจ านวนเงิ น ค่ าปรับหนั งสือ ซึ่งจะนาไปใช้ ในการจัดซื้ อ ทรั พยากร
สารสนเทศใหม่ โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว อีเมล กระดานข่าว และรายงาน
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ประจาเดือนที่เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยแสดงเหตุผลในการขอเงินงบประมาณเพื่อใช้
พัฒนาห้องสมุดสะเต็ม
จากแนวคิดดังกล่าว ครูบรรณารักษ์ได้นามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบของห้องสมุดโรงเรียนไปสู่ห้องสมุดสะเต็ม โดยมีกิจกรรมที่สาคัญและ
นาไปสู่การพัฒนานักเรียนดังนี้ (1) การจัดหาทรัพยากรสะเต็มที่ตรงกับความต้องการของครูและนั กเรียน และมี
เนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับการอ่านของนักเรียน (2) การจัดเก็บและจัดระบบทรัพยากรสะเต็มให้สามารถเข้าถึง
ได้จากฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต (3) การจัดแสดงทรัพยากรสะเต็มให้มีความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจของ
ผู้ใช้บริการ (4) การจัดกิจกรรมห้องสมุดที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสะเต็ม เช่น การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดสะ
เต็ม การเล่าเรื่องหนังสือสะเต็ม การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม เป็นต้น (5) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ทรัพยากรสะเต็มผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว อีเมล โปสเตอร์ โทรศัพท์ กระดานข่าว เว็บไซต์ และ
รายงานผลการดาเนินงาน เป็นต้น และ (6) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนเพื่อแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับห้องสมุดสะเต็มและขอความร่วมมือในการกระตุ้นบุตรหลานให้มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสะเต็ม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจ กรรมดังกล่า วครูบ รรณารัก ษ์เป็น บุค คลสาคัญ ที่ขับ เคลื่อ นให้บ รรลุผ ลตามเป้า หมายของ
การดาเนินงานห้องสมุดสะเต็มที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้แก่ครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

บทบาทของครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็ม
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะยังไม่ได้บูรณาการดิจิทัลคอนเทนต์
(Digital content) หรือสารสนเทศที่มีรูปแบบเป็นดิจิทัลในวงกว้างมากนัก เนื่องจากครูบรรณารักษ์ยังขาด
ความรู้ความสามารถในการแบ่งปันและเชื่อมโยงทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital learning resources) ที่
นับเป็นบทบาทสาคัญของครูบรรณารักษ์ใน 2 บทบาท ได้แก่ บทบาทในฐานะผู้จัดเตรียมทรัพยากร (Resource
providers) และบทบาทในฐานะผู้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการสอน (Instructional collaborators) (Mardis,
McLaughlin, & Gingell, 2012) ซึ่งบทบาททั้ง 2 ประการมีรายละเอียดดังนี้
1. บทบาทในฐานะผู้จัดเตรียมทรัพยากร
ครู บ รรณารั ก ษ์ เ ป็ น ผู้ ที่ ค อยให้ ก ารสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ด้ ว ยการจั ด เตรี ย มทรั พ ยากร
สารสนเทศของห้องสมุดที่มีความทันสมัยและเป็นสื่อที่มีความหลากหลายเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่เปิดสอนใน
โรงเรียน โดยเป็นโอกาสในการทางานใกล้ชิดกันระหว่างครูผู้สอนและครูบรรณารักษ์ที่จะช่วยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโรงเรียน (Mardis, 2014) ซึ่งสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูส้ ะเต็มมี
ดังนี้ (1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ตาราเรียนซึ่งปัจจุบันพัฒนาเป็นสื่อในรู ปแบบตาราเรียนดิจิทัล (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (Online Public Access Catalog: OPAC) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สาหรับค้นหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน และ (3) สื่อกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม
ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรีย น (Mardis, 2014; Mardis, McLaughlin, & Gingell, 2012;
Subramaniam, Ahn, Fleischmann, & Druin, 2012) อย่ า งไรก็ต าม สื่ อ การเรียนรู้ดังกล่า วเป็น ทรัพยากร
สาคัญ ที่สนับสนุน การเรียนรู้สะเต็มและการจัด ทาโครงงานของนัก เรียน ซึ่งช่ว ยพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ ใน
ด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน เช่น ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล ทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสร้างสรรค์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะการทางานร่วมกัน และทักษะการสื่อสาร เป็นต้น
2. บทบาทในฐานะผู้ให้ความร่วมมือในการสอน
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ครู บ รรณารั กษ์ มี บ ทบาทในฐานะหุ้ น ส่ว นในการสอน (instructional partner) โดยร่ ว มมื อกับ
ครูผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อพัฒนางานมอบหมายต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และมุ่งเน้นการพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะทางเทคโนโลยีและการรู้สารสนเทศ และทักษะทางสังคมและสมรรถนะ
ทางวัฒนธรรม ครูบรรณารักษ์จะช่วยครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมห้องสมุดที่สนับสนุนการค้นหาทรัพ ยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สะเต็มของนั กเรียน (Cohen, Poitras, Mickens, & Shirali, 2018) ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวครอบคลุมถึงการจัด เตรียมการเข้าถึงความรู้และแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มของนักเรียน
(Subramaniam, Ahn, Fleischmann, & Druin, 2012) ตลอดจนการสอนสะเต็มในส่วนของการให้คาแนะนา
แก่นักเรียนในการเข้าถึงหนังสือ นิตยสาร เว็บไซต์ ฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสะ
เต็ม (Duff, 2012)
ในการศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ยวกั บ การแบ่ งปั น และการใช้ ดิจิ ทั ลคอนเทนต์ ใ นห้อ งสมุด โรงเรี ยน พบว่ า
ในขณะที่นักเรียนจานวนมากมีความชื่นชอบการเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับสะเต็มโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ มีครูผู้สอน
จานวนไม่มากที่ใช้วิธีการสอนในแนวคิดดังกล่าว ซึ่งครูบรรณารักษ์เป็นผู้ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นของ
ครูและนักเรียนสาหรับการมีส่วนร่วมในการเรียนรูเ้ ชิงนวัตกรรม (innovative learning) (Mardis, McLaughlin,
& Gingell, 2012) ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างครูบรรณารักษ์กับครูวิทยาศาสตร์จึง ถือเป็นหัวใจสาคัญที่ทาให้
กิจกรรมสะเต็มที่ห้องสมุดจัดขึ้นประสบความสาเร็จได้เป็นอย่างดี (Young, 2012)
นอกจากบทบาทของครูบรรณารักษ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มดัง กล่าวแล้ว Subramaniam,
Ahn, Fleischmann, and Druin (2012) ยังอธิบายเพิ่มเติมถึงบทบาทของครูบรรณารักษ์อีกประการหนึ่ง คือ
บทบาทในฐานะผู้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี (Technology ally) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีใน
การสอนของครู แ ละการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นโดยใช้ สื่ อ ใหม่ แ ละชุ ม ชนออนไลน์ ดั งนั้ น จึ ง พอสรุ ป ได้ ว่ า ครู
บรรณารักษ์มีบทบาทสาคัญในการจัดเตรียมทรัพยากรสะเต็มและกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม การให้ความร่วมมือ
กับ ครูผู้สอนในห้องเรียนเพื่อสนับสนุน การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สะเต็มและการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

บทสรุป
สะเต็ ม ศึ ก ษาเป็น แนวทางการจั ดการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้ นให้ นั ก เรีย นบูร ณาการความรู้ทั้ งด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ร่ วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการกาลังคนในอนาคตทั้งในด้านความรู้ความสามารถและตลาดแรงงาน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพจาเป็นต้องอาศัยแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะห้องสมุด โดยมีครูบรรณารักษ์ทาหน้าที่
เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาทั้งในฐานะผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศและในฐานะผู้รว่ มสอนในชั้นเรียน อย่างไร
ก็ตาม การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในห้องสมุดโรงเรียนทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยยังคงมี
ค่อนข้างน้อย ซึ่งโจทย์วิจัย ในเรื่องดังกล่าวนั บว่าเป็ นหัว ข้อ ที่มีความสาคัญ อย่างยิ่ งในการสนั บสนุน ครู แ ละ
นักเรียนให้มีความรู้และความสามารถในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อ การจัดการเรียนรู้สะเต็มและการจัด ทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
สถานการณ์จริงนั่นเอง
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