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บทคัดย่อ
การศึกษาไทยในอดีตเป็นระบบรวมศูนย์ (Centralization) แต่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคม และสภาพการณ์ เพื่อให้เกิดคุณภาพมากยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ
จึงประกาศใช้ห ลั กสู ตรการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐานพุท ธศัก ราช 2544 เป็ น หลักสู ตรอิ งมาตรฐาน
(standard-based curriculum) โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ใช้กระบวนการที่เรียกว่า“สเต็มศึกษา” การเรียนรู้ที่บูรณา
การ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะ
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยให้ความสําคัญกับครูผู้สอน องค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวงไอซี
ที มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่จะต้องให้ความร่วมมือ
คําสําคัญ : การปลูกฝังเยาวชน; คนดี-คนเก่ง; การศึกษา

26 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)

Abstract
Thai education in the past was a centralization system which wasn't
concordance with requirements of community, social and situation for achieve
quality education. Ministry of Education was announce implementation of the
Basic Education Curriculum B.E. 2544 to Standard - Based Curriculum, whom
may concerns such as students, parents and community. Subsequently, there
was development to The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551.
On A.D. 2021, the education process called "STEM Education" (science
Technology Engineering and Mathematics Education). was integrated learning
into educational management on science technology, engineering and
mathematic which was focus on actually practice by given priority with teacher,
Local Administrative Organization, Ministry of Digital Economy and Society (ICT
Ministry) and Universities, including the private sector and community which
must been cooperative together.
Keywords: Youth Consciousness, Well-talented person, Education
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บทนํา
การพัฒนาเยาวชนด้วยการศึกษาเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในระดับต่างๆ ด้วยการพัฒนา
ทั้ ง สติ ปั ญ ญา และความสามารถ ผ่ า นการพั ฒ นามานาน กว่ า 10 ปี จนมาถึ ง การปฏิ รู ป
การศึกษาของคณะปฏิวัติ คสช. ได้ตั้งคณะปฏิรูปประเทศแยกประเด็นได้ 11 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านการศึกษา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านพลังงาน ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อสารมวลชน ด้านสังคม
และด้านอื่นๆ : การเสริม สร้ างมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริ หารประเทศและ
ประชาชน
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ระบบการเรี ย นรู้ ในคณะกรรมาธิ ก าร
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษา สภาขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ป ประเทศได้คํ า นึง ถึ ง
ความสําคัญเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่ปฐมวัยจนตลอดชีวิต เพื่อสร้างคนไทยให้
เป็นพลเมืองดี มีวินัย จึงได้ทําการศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัย
เด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดมีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โดยสร้างการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”
มุ่งเน้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง และมีตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย
เพื่อให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดกระบวนปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมโดยวิธีอบรมสั่งสอนโดยตรง จนสามารถให้การยอมรับสิทธิทางจริยธรรมของ
เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน (เทพพร มังธานี, 2557)
ผู้ เขี ยนจึ งอยากอธิ บ ายกระบวนการศึ ก ษาตั้ง แต่ อดีต จนถึ งปั จ จุบั น และนํ าความรู้
เกี่ยวกับ STAR STEMS มานําเสนอให้สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูในการปลูกฝังเยาวชนให้
เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STAR STEM” เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนเพื่อพัฒนา
ครู เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การศึกษาและกระบวนการศึกษาในปัจจุบนั

28 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
การศึกษาของไทยได้มีการพัฒนา ในช่วงเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกได้มีการเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติขึ้น อาจถือได้ว่ายุคปัจจุบันเป็นยุคของมาตรฐาน เรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสําคัญ และ
กําลังเป็นที่สนใจของทุกฝ่าย เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องมาตรฐานที่ใช้ในวงการธุรกิจ ซึ่ง
กําหนดขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั้งวงการศึกษา
ขณะนี้หากนักการศึกษาคนใดไม่พูดถึง มาตรฐาน หรือไม่มีความเข้าใจเรื่องมาตรฐานเลย ก็
อาจจะถูกมองเป็นคนตกยุคได้
ในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมายนั้น หลักสูตรการศึกษาจะมีหลักสูตรอิง
มาตรฐาน(standard-based
curriculum) ประเทศไทยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ประกาศ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2544 และได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสู่ ห ลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม (รุ่งนภา นุตราวงศ์
(2552)
การศึกษาไทยในอดีตเป็นระบบรวมศูนย์(Centralization) สถานศึกษาต้องปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากส่วนกลาง กระทรวงศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสูตรการศึกษา กําหนดโครงสร้างหลักสูตร ชั่วโมงเรียน และเนื้อหาสาระ แต่ไม่สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน สั ง คม และสภาพการณ์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2544 เป็ น
หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ขึ้นเพื่อ
เป็นเกณฑ์กลางที่ใช้ในการเทียบเคียง ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนา
สู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนที่มีความพร้อม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติ
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
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หลักการของหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ก็เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล ประชาชน
ทุ ก คนมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งเสมอภาค และมี คุ ณ ภาพ สั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ
การเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอั ธ ยาศั ย ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย สามารถเที ย บโอนผลการเรี ย นรู้ และ
ประสบการณ์ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ มีความสามารถในการสื่อสาร
ในการคิด ในการแก้ปัญหา ในการใช้ทักษะชีวิตและในการใช้เทคโนโลยี
กระบวนการศึกษายุคศตวรรษที่ 21
กระบวนการศึ ก ษาในประเทศไทย ที่ ไ ด้ นํ า มาใช้ ฝึ ก อบรมเยาวชนให้ มี ค วามรู้
ความสามารถได้ ใ นปั จ จุ บั น เกิ ด ขึ้ น จากหลายกระบวนการด้ ว ยกั น แต่ ใ นที่ นี้ ข อกล่ า วใน
กระบวนการที่ได้รับการพัฒนามากในหลายประเทศและได้รับผลตอบสนองกลับมาเป็นที่น่า
พอใจ นั่นก็คือ ระบบสเต็มศึกษา ซึ่งผู้เขียนจะขออธิบายดังนี้
การจั ด การเรี ย นการสอนในกระบวนการใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า “สเต็ ม ศึ ก ษา”(science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เป็นแนว
คิดที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนแรงงานคุณภาพทางวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจึงเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน สามารถ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน และมีทักษะในการออกแบบและคิดหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตามสภาพจริงตาม
หลักการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ (สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2558) ที่มุ่งให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยจะพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพ ผ่านประสบการณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
(Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based
Learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการใหม่ที่เรียกว่า “สเต็มศึกษา”การเรียนรู้ที่
บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์

30 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
แบบใหม่ “เสต็มศึกษา”นั้นจะช่วยพลิกโฉมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชา เคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสเต็มศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้การนําไปใช้และการฝึก
การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ ๆ จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนมี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะตั้งคําถามให้เด็กสนใจและเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่
อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเรา การพัฒนาขีดความสามารถของครู องค์ประกอบในการ
ถ่ายทอดความรู้และการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
การปลูกฝังเยาวชนให้เป็น คนดี-คนเก่ง สู่สังคมในยุคปฎิรูปการศึกษา 59
หลังจากการปฏิวัติในปีพ.ศ. 2557 ได้ตั้งคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศ ในด้านการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยให้คณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษา ได้เผยแพร่แนวคิด “STAR
STEM”โดยมี มุ ม มองที่ ว่ า โลกในศตวรรษที่ 21 การใช้ รู ป แบบการปลู ก ฝั ง เยาวชนให้ เ ป็ น
“พลเมืองดี มีวินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
“STAR STEMS”
ฝูงชนกําเนิดคล้าย
คลึงกัน
ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ แผกบ้าง
ความรู้อาจเรียนทัน
กันหมด
ยกแต่ชั่วดีกระด้าง
ห่อนแก้ ฤาไหว
พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5
ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี....ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การ
ส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวาย....”พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา ในพิธี
เปิดงานลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อ 11 ธันวาคม 2512 สภา
ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ได้คํานึงถึงความสําคัญเรื่อง การปฏิรูประบบการเรียนรู้ของคนไทยตั้งแต่ปฐมวัยจน
ตลอดชีวิตเพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย จึงได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการปลูกฝังเยาวชน
ให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น คนดีมีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดมีความ
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รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ โดยสร้างการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR
STEM”มุ่งเน้นการปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีและเป็นคนเก่ง (คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้, 2559)

ที่มา : คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัย
เด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”
2. เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ของครูและผู้เรียนตามแนวคิด
“STAR STEM”
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นคน
ไทย และความรักภูมิใจในชาติ ตามแนวคิด “STAR STEM”
4. เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง และการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับกระบวนการสร้างคนดี มี
วินัยรักภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบ

32 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
แนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คน
ดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS”
การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ ว ประสบผลสํ าเร็จตามที่ กําหนดไว้อย่างมี ประสิท ธิ ภาพสูงสุด จําเป็นต้อ งมี
เครื่องมือในการปฏิรูปและมีกลไกในการขับเคลื่อนโดยใช้ระบบการเรียนรู้ใหม่ในที่นี้ คือ การนํา
รูปแบบการปลูกฝั่งเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รักภูมิใจในชาติ
สามารถเชี่ ย วชาญตามความถนั ด มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม และ
ประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM”, มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ขยายผลและบูรณาการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี-คนเก่ง ได้ในทุกระดับ ทุกสาระวิชา
และทุกสถานการณ์ โดยไม่จํากัดเพียงการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หรือโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ (Need no lab/shop, Your life is your lab) ไม่ยึดติดกับรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแบบเดิมๆ ที่เน้นการท่องจําเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเรียนรู้ทุก
สารวิชาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบ มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษปลูกฝังจิตสํานึกให้เป็นคนดี มีวินัยและคุณธรรม มีความรับผิดชอบมีความ
รักภูมิใจในชาติ ควบคู่ความเป็นคนไทย สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยมีการกําหนดปัญหาหรือ
สถานการณ์ขึ้นมาให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ แบบการแก้ปัญหาด้วยสถานการณ์จริง(SituationBased Learning : SBL)
หลักการสําคัญของการนํา STAR STEMS ไปใช้
หัวใจของนํารูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รัก
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM” นําไปใช้ประกอบด้วย
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการดังนี้
อุดมการณ์ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย รักและภูมิใจในชาติ เข้าใจความเป็นไทย มี
ความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด(คนเก่ง) รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
หลักการ ใช้หลักคิดวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานความเป็นคนไทย และสภาพภูมิสังคมไทย
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วิ ธี ก าร ใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบการแก้ ปั ญ หาด้ ว นสถานการณ์ จ ริ ง (Situation-Based
Learning : SBL) เป็นเครื่องมือการบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยอัตลักษณ์ ความเป็น
ไทย ภูมิใจปัญญาไทย สภาพภูมิสังคม การออกแบบแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ได้ ยืนยันด้วย
ตรรกะ เหตุผลและคุณธรรม พร้อมทั้งการนําเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คณะอนุ
กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้, 2559)
ยุทศาสตร์ทสี่ าํ คัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม ซึ่งได้แก่ การปรับโครงสร้างของ
ทุกส่วนภูมิภาคในกระทวงศึกษาธิการให้มีความเหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจและมุ่ง
การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยเน้นการบูรณาการตั้งแต่ระดับกระทรวง
และการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาคที่เป็นหน่วนปฏิบัติให้มีความสอดคล้อง
กานด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝังดูแล รักษาตั้งแต่เล็ก
จนเติบใหญ่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน(กลยุทธ์) สําคัญ 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การบ่มเพาะที่บ้าน คือ การเตรียมความพร้อมสําหรับการพัฒนา ซึ่งผู้ปฏิบัติคือ
พ่อ-แม่ ผู้ปกครองเป็นบุคคลสําคัญ และใช้เครื่องมือในการปฏิบัติคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรัก
บ่ ม เพาะ ดู แ ล แนะนํ า ประคั บ ประคอง โดยมี ห น่ ว ยงานที่ มี ส่ ว นร่ ว มสนั บ สนุ น คื อ
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน
ขั้นที่ 2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การสร้างปัญญา จิตสํานึกและอุดมการณ์ โดย
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกฝังและพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีและคนเก่ง ด้วยกระบวนการ
เรียนการสอน ในลักษณะขององค์รวมที่เรียกว่า STAR STEM
ครูผู้สอนจะใช้วิธีการ บูรณาการความรู้ ความคิดของวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันให้มีความ
สอดคล้ องกั บ ชีวิตจริ งและสภาพของภูมิ สังคม โดยใช้วิธีก ารเรี ยนรู้แ บบการแก้ปัญ หาด้ว ย
สถานการณ์ SBL (Situation-Based Learning) เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ การคิด
วิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ทําการแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ได้ และยืนยันด้วยเหตุผล ใช้ระบบ
คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันตามอัตลักษณ์ของความเป็นไทย อีกทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่ อ สารภาษาไทยและภาษาสากล เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน(ASEAN Community) และประชาคมโลก ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนนี้ ผู้

34 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559)
ที่มีความสําคัญที่สุด คือ ครู ซึ่งจะต้องนํากระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียน เป็นคนดี – คน
เก่ ง มี คุ ณ สมบั ติ พ ร้ อ มตามที่ สั ง คมต้ อ งการ คื อ เป็ น คนดี มี วิ นั ย รัก ภู มิ ใ จในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติโดยรัฐ
และทุกภาคส่วนต้องช่วยกันร่วมรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือโดยผู้บริหารจัดการ
ทรัพยากรและบุคลากร ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อให้เกิดผลสําเร็จตามเป้าหมายให้ผู้เรียน
เป็นคนดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะดูแลสังคมและประเทศชาติต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ในชั้นนี้เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคชุมชน สังคม และท้องถิ่นที่
จะต้องคอยเผ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อจะ
เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ และดูแลรักษาชาติต่อไป ด้วยการใช้เครื่องมือการ
สร้างจิตสํานึก จิตอาสา และจิตสาธารณะ รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ STAR STEMS โดยมีสื่อ
และองค์กรต่างๆ เป็นผู้ร่วมให้การสนับสนุนในการสร้างพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นต้นแบบของชุมชน
(คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้, 2559)
สรุปได้ว่า หัวใจของนํารูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี
มีวินัย รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM” นําไปใช้
ประกอบด้วยอุดมการณ์ สร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีวินัย รักและภูมิใจในชาติ เข้าใจความเป็น
ไทย มีความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด (คนเก่ง) รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ มีหลักการ ให้ใช้หลักคิดวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานความเป็นคนไทย และสภาพ
ภู มิ สั ง คมไทยและมี วิ ธี ก าร โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบการแก้ ปั ญ หาด้ ว นสถานการณ์ จ ริ ง เป็ น
เครื่องมือการบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ภูมิใจปัญญาไทย
สภาพภูมิสั งคม การออกแบบแก้ ปัญ หาที่ ส ามารถพิ สูจน์ ได้ ยืนยั น ด้ ว ยตรรกะ เหตุผ ลและ
คุณธรรม พร้อมทั้งการนําเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สรุป
การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการใหม่ที่เรียกว่า “สเต็มศึกษา”การเรียนรู้ที่
บูรณาการ การจัดการศึกษาทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์
ตั้งแต่ระดับขั้นการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต โดยมี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ประชากรรุ่นใหม่ได้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในทางสร้างสรรค์
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แบบใหม่ “เสต็มศึกษา”นั้นจะช่วยพลิกโฉมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นวิชา เคมี
ฟิสิกส์ ชีววิทยา รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยสเต็มศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเรียนวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่เน้นการบูรณาการการเรียนรู้การนําไปใช้และการฝึก
การคิดเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการใหม่ ๆ จะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยครูผู้สอนมี
ความสําคัญอย่างยิ่งที่จะตั้งคําถามให้เด็กสนใจและเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนนั้นเป็นสิ่งที่
อยู่รอบตัวในชีวิตประจําวันของเรา การพัฒนาขีดความสามารถของครู องค์ประกอบในการ
ถ่ายทอดความรู้และการกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ งบประมาณที่จะมา
ดําเนินการโดยการกระทําที่เป็นระบบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น
กระทรวงไอซีที มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องและชุมชนที่จะต้องให้ความ
ร่ ว มมื อ เพื่ อ ให้ ก ารเรี ย นการสอนแนวใหม่ นี้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสั ม ฤทธิ ผ ล รวมทั้ ง การ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนได้
หัวใจของนํารูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย รัก
ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEM” นําไปใช้ประกอบด้วย
อุ ด มการณ์ สร้ า งคนไทยให้ เ ป็ น คนดี มี วิ นั ย รั ก และภู มิ ใ จในชาติ เข้ า ใจความเป็ น ไทย มี
ความสามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด(คนเก่ง) รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ มีหลักการ ให้ใช้หลักคิดวิทยาศาสตร์ บนพื้นฐานความเป็นคนไทย และสภาพภูมิ
สังคมไทยและมีวิธีการ โดยใช้การเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาด้วนสถานการณ์จริง เป็นเครื่องมือ
การบูรณาการ หลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ภูมิใจปัญญาไทย สภาพ
ภูมิสังคม การออกแบบแก้ปัญหาที่สามารถพิสูจน์ได้ ยืนยันด้วยตรรกะ เหตุผลและคุณธรรม
พร้อมทั้งการนําเสนอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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