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การไปสัมมนาของ NAEYC ในครั้งนี้เป็ นครั้งที่ 3 ของ
ผูเ้ ขียน ซึ่งมีจุดประสงค์ตอ้ งการไป อบรมการสอนแบบ STEM
Education หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าและดูโรงเรี ยนเพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอนและ การทาวิจยั ประกอบการสอนต่อไป ที่จริ งแล้ว
การอบรมของ NAEYC มีหวั ข้อที่น่าสนใจประมาณ 300 หัวข้อ
เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยให้เลือกใน 4 วัน เราสามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามหัวข้อที่เราสนใจ ซึ่งแบ่ง
หัวข้อตามช่วงอายุของเด็กว่าอยูใ่ นช่วงไหนที่เราสนใจ เช่น ทารก เด็กเตาะแตะ เด็กเตรี ยมอนุบาล เด็ก
อนุบาลหรื อเด็กประถมศึกษา เลือกว่าเหมาะสาหรับครู ที่เพิง่ เริ่ มต้นอาชีพ หรื ออาจเลือกตามหัวข้อ ว่า
เหมาะกับสายงานใดเช่น ครู ที่มีประสบการณ์หรื อนักการศึกษาหรื อผูท้ ี่มีอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา
ปฐมวัย หรื อเลือกตามหัวข้อที่เราสนใจ เช่น เรื่ องพ่อแม่ STEM มาตรฐานการศึกษา หรื อ การเล่น ซึ่ง
ในบทความนี้ผเู ้ ขียนขอนาเสนอในบางหัวข้อของ STEM ที่ได้เข้ารับการอบรมมาในครั้งนี้
ในหัวข้อแรกที่มีการเปิ ดตัวของการสัมมนาครั้งนี้คือการเรียนรู้ ผ่าน STEM ด้ วยศิลปะของ
Wolf Trap หรือ Wolf Trap’s Early Childhood STEM Learning Through Arts จัดโดย Wolf Trap
Foundation for the Performing Arts ซึ่งมีประเด็นดังนี้
STEM เป็ นสิ่งที่ตอ้ งเตรี ยมเพือ่ ศตวรรษที่ 21 ควรใส่ A
คือ Art (ศิลปะ)ลงไป STEM เป็ นการเรี ยนรู ้อย่าง กระตือรื อร้น
และคิดโดยมีจินตนาการ ใช้ศิลปะใส่ลงไปในการสอน STEM
ผ่านการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย ใช้การเต้นประกอบจังหวะ เราควร
สอน STEM ให้เด็กตั้งแต่เด็กยังเล็กๆ เพราะเด็ก สามารถเรี ยนรู ้
ความ คิดรวบยอด ของ STEM และSTEM เป็ นประโยชน์ต่อการ
เรี ยนเลขตั้งแต่ยงั เด็กเพราะเด็กเล็กๆ อยูใ่ นวัยที่ อยากรู ้อยากเห็น ส่ วนการใส่ศิลปะเข้าไปใน STEM
จะช่วยในด้าน Pre-Algebra (พีชคณิ ต บวก ลบ คูณ หาร เบื้องต้น), Pattern (แบบแผน), คาศัพท์ทาง

คณิ ตศาสตร์ การร้องเพลง การวางแผน การค้นหา การทดลอง การเรี ยนอย่างกระตือรื อร้น ตัวอย่าง
คือ ครู เลข (ชื่อDennis) ใช้การตีกลอง ร้องเพลงทาท่า ปรบมือ ในการสอน สิ่งทีเ่ ด็กได้ทกั ษะ ทางดนตรี
คือ Tempo (จังหวะ/ ทานอง), Steady beat (การเคาะ หรื อจังหวะที่มนั่ คง) การสอนทักษะเลขได้แก่ การ
วัด แบบแผน จาก Tide (จังหวะขึ้นลง) เร็วไป ช้า เราสามารถใช้ดนตรี สอนคณิ ตศาสตร์ได้ นอกจากนี้
ยังสามารถสอนคณิ ตศาสตร์จากการเต้น เพราะเด็ก เรี ยนรู ้ได้ดีจากการลงมือกระทา เด็กได้เรี ยนเรื่ อง
ความคิดรวบยอดและคณิ ตศาสตร์มากน้อย เรี ยน รู ้จานวน ตัวอย่างเช่น เด็กเต้นท่าต่างๆ แล้วครู ถามว่า
เด็กเต้นท่านี้มีกี่คน Dance skills (ทักษะในการเต้น) Body shape (การใช้ท่าทาง) โดยครู ให้เด็กรู ้จกั
สังเกตและใช้ภาษาให้เกิดการเรี ยนรู ้ อีกตัวอย่าง คือให้เด็กจับคู่ตามจานวน 2 หรื อ 3 หรื อทั้งกลุ่ม Move
body shape (ทาท่าประกอบเพลง) ครู อาจใช้คาว่า ยืนตรงกลาง ยืนตรงที่วา่ ง โดยมีคน 5 คนในกลุ่มที่
เป็ นตัวอย่าง ครู ใช้กลองประกอบโดยให้ทาท่าต่างๆระหว่างตีกลอง เมื่อครู หยุด ครู ถามว่าทาท่ากี่
ในช่วงที่ครู ตีกลอง สนทนาเรื่ อง เซท หรื อ กลุ่ม หรื อ การเต้นเป็ นแถวประกอบเพลง เด็กได้เรี ยนรู ้เรื่ อง
การมีส่วนร่ วม การ สังเกต คาศัพท์ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งรัฐบาลของ ประธานาธิบดี โอบามาเห็นว่า
STEM ควรเริ่ มสอนตั้งแต่ เด็กยังเล็กๆ และต่อเนื่องไปจนโต จุดมุ่งหมาย คือสอนให้คดิ วิเคราะห์
ร่ วมมือ สร้ างสรรค์ ซึ่ง Early STEM ART: AIR Research ART STEM ได้ทาวิจยั เรื่ องผลที่มีต่อเด็ก
และแสดงถึงครู ที่มีคุณภาพที่ดี โดยการเปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนอื่นๆ ครู นาข้อมูลจากการสังเกต การทา
แบบทดสอบของครู ดูจากแผน การสอนและการสัมภาษณ์การสอนศิลปะ โดยทาเป็ นรายงานใน
รู ปแบบวรรณกรรม สรุ ปรายงาน มุ่งไป ยังการสอนที่เด็กได้มีส่วนร่ วม ผลที่ได้คือ การฝึ กการสอนโดย
ใช้นิทานประกอบ เช่น เรื่ อง Giraffe Can’t Dance โดยให้เด็กแสดงบทบาทสมมติเป็ นยีราฟ ทาท่ายืน่
แขนยืน่ คอ ให้เด็กออกแบบท่าเต้นเอง ทาให้ เด็กได้เรี ยนรู ้ทกั ษะการเต้น ทักษะทางคณิ ตศาสตร์ ทาท่า
เต้นตามที่บอก เช่น A ท่าเตะ B ใช้มือโบกมือ C ใช้ขาชิดกัน One action for one dance (ทาท่าหนึ่งต่อ
การเต้นครั้งหนึ่ง) เช่น ท่า A เตะ 6 ครั้ง ท่า B โบก มือ 6 ครั้ง ท่า C ใช้ขาชิดกัน 6 ครั้ง เด็กรู ้จกั Dance
Sentence (ประโยคที่เกี่ยวกับการเต้น) เช่น Axil หรื อ (ท่าที่อยูบ่ นแกนหรื อท่าโครงกระดูก หรื อ ท่านิ่ง)
Locomotion (ท่าเคลื่อนไหว) เช่น Axial Axial Locomotion (นิ่ง นิ่ง เคลื่อนไหว) นอกจากนี้เด็กยังได้
Dance skills (ทักษะการเต้น) Create (ความคิด สร้างสรรค์) Math skills หรื อ ทักษะทางคณิ ตศาสตร์
จากการวิเคราะห์ หรื อ Data Analysis ครู อาจสอน โดยให้เด็กทาสัตว์จากนิทาน เช่น ท่าช้าง ท่ายีราฟ ท่า
นก นับ What was action? (นับว่ามีกี่ท่า) โดยให้เด็ก คิดท่าต่างๆ เช่น ท่ายีราฟ ใช้การโบกมือ ท่าช้างใช้
การยา่ เท้า ท่านกคือทาท่าบิน อาจบอกเด็ก ท่าช้าง 3 ครั้ง ยีราฟ 2 ครั้ง นก 4 ครั้ง

ขั้นต่อไป Scientific Method (ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์) โดยครู ให้เด็กค้น หาขั้นตอน การมีส่วนร่ วม
การแก้ปัญหา วางแผนวิธีแก้ปัญหา สร้างวิธีแก้ปัญหา และทดสอบถ้าไม่ใช้ จะทาอย่างไร สอนเด็ก
เข้าใจหลักการ 6 ขั้นตอนของ The Wolf คือ
1. What is the problem? ปั ญหาคืออะไร
2. Decide what plan?
ตัดสินใจเกี่ยวกับปั ญหา
3. Build
การสร้าง
4. Test
การทดสอบ
5. Design
การออกแบบ
6. Share the result
การแบ่งปั นข้อมูล
เป็ นต้น
สรุ ปคือ เราสามารถสอน STEM ประกอบศิลปะในการเต้น นา ดนตรี และจังหวะมาใช้ใน ครู
เพิม่ A ในการสอน เป็ นการสอนแบบ STEAM โดยเพิม่ การบูรณาการศิลปะ เข้าไปในการจัดการเรี ยน
การสอนนัน่ เอง
เรื่ องที่ 2 คือ The Little Engine that Could: How a preschool enhanced its curriculum and
boosted enrollment by running on STEAM (ความสามารถของเครื่องจักรน้ อย: เราจะเพิ่ม หลักสู ตร
ในเตรียมอนุบาลและส่ งเสริมโดยการจัด STEAM ได้ อย่ างไร)
โดย Jenny James และ Lea Ann Christenson
สิ่งที่เราควรสอนเด็กคือสอนให้เด็กตั้งคาถาม เช่น Why, How, What (ทาไม อย่างไร อะไร )
โรงเรี ยน First Luthern Preschool เปิ ดสอน STEAM ช่วงบ่ายที่เด็กนอนเพราะผูป้ กครองไม่ส่งเด็กมา
เรี ยนภาคบ่าย โรงเรี ยนจึงเปิ ดโปรแกรมใหม่ที่เป็ นการพัฒนาให้ดีข้ นึ โดยการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
STEM ประกอบศิลปะ คือ STEAM และใช้มาตรฐานการศึกษาอนุบาลของรัฐประกอบการจัดการ เรี ยน
การสอน เป็ นการพัฒนาเด็กโดยการใช้กิจกรรมที่ได้ใช้มือทากิจกรรม (Hands-on) ซึ่งจัดโดย รัฐ
Maryland โดยร่ วมมือกับมหาวิทยาลัย Towson ในการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นพื้นฐานการเรี ยนรู ้
จากการหาข้อมูล ปั ญหา และโครงงานในการพัฒนาหลักสูตร ใช้โครงการศิลปะ มีการร่ วมมือกับ
ชุมชน และเริ่ มที่ชุมชนก่อน ใช้วธิ ีการสอนจากการสังเกต ตั้งสมมติฐาน ทดสอบข้อมูล ทดลอง
ขั้นตอนการ ทดลอง ประเมินว่าใช้ได้หรื อไม่ ถ้าไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรและผลทีไ่ ด้รับเป็ นอย่างไร
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วิทยาศาสตร์มีอยูท่ ุกที่ เราสามารถใช้การสังเกตจากสิ่งรอบๆตัว เช่น ห้องน้ าหญิง หรื อห้องน้ า
ชายมีป้ายบอกเป็ นอย่างไร เรี ยนรู ้อาหารของใช้จากร้านขายของชา เรี ยนรู ้การจราจรเช่นไฟจราจร ฝน
ตก สีของใบไม้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงเทศกาล Halloween เด็กเดินตามทางเดินของโรงเรี ยน ที่มีฟักทอง
แกะสลักไว้ เด็กจะสักเกตว่าเวลาผ่านไปฟักทองเหี่ยวและมีมดมีแมลง วิธีการคือครู จะให้ขอ้ มูลเด็ก

เตรี ยมขั้น ตอนการสอน และ การเริ่ มการสอนSTEAM แบบง่ายๆ โดยสอนให้เด็กเข้าใจความคิดรวบ
ยอด ครู จดั อุปกรณ์ที่จบั ต้องได้ ให้เด็กศึกษาจากคอมพิวเตอร์ การถามคาถามเด็ก หรื ออาจเริ่ มจาก
หนังสือศิลปะ ครู เปลี่ยนมุมบล็อกเป็ นมุมวิศวกรรม ใช้เลโก้จดั กิจกรรม มีการทาโครงงานระยะยาว
อาจให้เด็กทาโครงงานที่บา้ นบ้างก็ได้ ครู ดูวา่ อะไรที่เป็ นเทคโนโลยีแล้วนามาใช้ประกอบการสอน ไม่
ว่าจะแว่นขยายหรื อกล้องถ่ายภาพ เป็ นต้น โดยเด็กใช้มือลงมือ ทากิจกรรม หาหัวข้อง่ายๆ เช่น ใน
ซุปเปอร์มาร์เกต ครู คิดโครงงานที่เกิดขึ้นด้วยทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร ที่โรงเรี ยนนี้เตรี ยม
อนุบาลจะเรี ยนอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 6 ชัว่ โมง ตัวอย่าง เช่น การประดิษฐ์โครงงานชุดนกที่ใช้ในงาน
Helloween ที่สาคัญต้องดูวา่ แต่ละโครงงานเด็กได้อะไรจากการทาโครงงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินผล และสรุ ปทุกวัน มีการทดลองและการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน
เรื่ องที่ 3 คือ Where Have All Girls Gone? STEM and gender equity (ผู้หญิงไปไหนหมด
STEMและความเท่ าเทียมทางเพศ)
โดย Prof. George S. Morrison, Prof. Gayle Mindes, Prof. Matt Levinson
จะเห็นได้วา่ มีจานวนผูห้ ญิงที่เรี ยนด้าน STEM มีนอ้ ยกว่าผูช้ ายเป็ นจานวนมาก เราจะทา
อย่างไรให้ผหู ้ ญิงมาสนใจเรี ยนในด้านSTEM มากกว่านี้ การสอน STEM โดยเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ให้
เข้า กับหลักสูตรแกนกลาง (the common core) ได้แก่
1. การฝึ กฝนทักษะที่จาเป็ นทางการศึกษาจากการสืบค้น ฝึ กฝนในเนื้อหา
2. การสอนเข้าสู่ความคิดรวบยอดนาทีไ่ ปใช้ในวิทยาศาสตร์และวิศวกร โดยการใช้รูปแบบ
การกระตุน้ และใช้วธิ ีการที่หลากหลาย
3. การจัดแนวคิดของหลักสูตรแกนกลางทั้ง 4 ด้านได้แก่ Physical Sciences (วิทยาศาสตร์
การยภาพ) , Life sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวติ ), Earth and Space (โลกและอวกาศ) ,
และ Engineering, Technology, Application of sciences (วิศวกรรม เทคโนโลยี และการ
ใช้วทิ ยาศาสตร์)
- เด็กผูห้ ญิงควรเริ่ มพื้นฐานทาง STEM ตั้งแต่ยงั เล็กๆ เช่น การเล่นตอกตะปู การทากิจกรรม ที่
ผูช้ ายทานอกห้องเรี ยน เรี ยนรู ้การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใช้เครื่ องมือทางการเกษตร เรี ยนเรื่ อง
เกษตรกรรม หัดใช้เลื่อย ฆ้อน เพือ่ ให้เด็กมีความมัน่ ใจในตนเอง
- สาหรับเด็ก ป. 1 เนื้ ่อหาที่เรี ยนเป็ นกุญแจที่สาคัญ อาจให้ทา Book mobile (ห้องสมุด
เคลื่อนที)่ เช่น เรี ยน เรื่ องชุมชนก็ทา Book mobile เด็กสามารถเรี ยนได้จากสิ่งรอบตัว เช่น นก
บินมาเกาะ ที่หน้าต่าง บ่อยๆ เด็กได้เรี ยนรู ้เรื่ องนก ครู วทิ ยาศาสตร์ก็จะตื่นเต้นนาเรื่ องนกมา

สอนเด็ก ป.1 ใช้การระดม ความคิดในการเรี ยนเรื่ องนก อาจทาหน้าต่างใหม่ให้เห็นนกหรื อ
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ
- การเชิญผูห้ ญิงที่ประสบความสาเร็ จในด้าน STEM มาให้สมั ภาษณ์วา่ ทาไมถึงประสบ
ความสาเร็จในชีวติ
- ให้ครู เป็ นผูน้ าในการจัดการเรี ยนการสอน
- Sibley timeline (ทาลาดับเวลา) ของผูห้ ญิงที่ประสบความสาเร็จในชีวติ
- เล่าเรื่ องเกี่ยวกับผูห้ ญิงถึงความยุง่ เหยิง การแสดง ความเห็นใจ ความเสี่ยงในการมีครอบครัว
ปั ญหาและหาคาตอบ
- เชิญพ่อแม่ดา้ น STEM มาในชุมชนและสนทนาว่าทางานเกี่ยวกับ STEM อย่างไร
- สาหรับเด็กโตอาจให้มีการสืบค้นในเรื่ อง STEM ทุกๆวันในห้องเรี ยนโดย
1) เล่าเรื่ องเกี่ยวกับบทบาทผูห้ ญิง เป็ นทีแ่ ม่แบบและแนะนาผูท้ ี่ประสบความสาเร็จในด้าน
STEM หรื อ เชิญแขกที่เป็ นผูห้ ญิง นักวิทยาศาสตร์หญิงมาเล่าเรื่ องต่างๆ หาจุดที่
เกี่ยวข้อง กับหัวข้อที่เรี ยน ฉาย VDO ผูห้ ญิงในด้าน STEM ผูห้ ญิงที่ประสบความสาเร็จ
2) ใช้การเรี ยนรู ้จากสิ่งแวดล้อม สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรี ยนรู ้ เพือ่ ที่จะได้จุดประกาย
ความคิดและต้อนรับให้เด็กเข้ามาในสิ่งแวดล้อมนี้ ให้โอกาสเด็กผูห้ ญิงในการเป็ นผูน้ า
สร้างบรรยากาศที่เด็กรู ้สึกได้วา่ จะต้องเป็ นแบบนี้ อาจมีหนังสือผูห้ ญิงที่ ทางานด้าน
วิทยาศาสตร์
ในการจัดการศึกษาแบบSTEM ควรคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ชี้ผลที่ เด็ก
จะได้รับจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิ ตศาสตร์ ใช้ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ใน การ
เก็บข้อมูล และจดบันทึก บูรณาการเทคโนโลยีในการสอน STEM สร้างบรรยากาศ การ
เรี ยนทางบวกบวกให้เด็กเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนในสิ่งแวดล้อมและดูจากความสนใจ
และความต้องการของแต่ละคนในการเรี ยน นาเด็กไปสู่เทคโนโลยีของโลก
3) สร้างความเชื่อมัน่ ในเด็ก ความเชื่อมัน่ และการแสดงออกของเด็กผูห้ ญิงที่ช่วยพัฒนาผล
ผลสะท้อนในทางบวกที่เด็กควบคุมอยูจ่ าก ความพยายาม กลยุทธ์ และพฤติกรรม
4) การเปลี่ยนมุมมอง การเพิม่ คาศัพท์ในห้องเรี ยนและการตั้งคาถาม จากการออกแบบ การ
ทดลอง และ รู ปจาลอง ครู ให้แบบเรี ยน กิจกรรม การบ้าน และภาษา พอที่จะสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่เป็ นธรรมชาติของSTEM และได้ผลกับนักเรี ยน
5) การจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม เด็กผูห้ ญิงสนุกกับการใช้วสั ดุอุปกรณ์ ครู คาถาม
ปลายเปิ ด และให้เด็กสืบค้นและวางแผน ครู สนับสนุนการแก้ปัญหา อาจมีของเล่น ใน

6)

7)

8)

9)

การก่อสร้างสาหรับผูห้ ญิง เช่น นิทาน ของเล่นอีเลกโทรนิ กส์ เลโก เมกกะบล็อก
ประดิษฐ์จากกระดาษ เพิม่ มุมมองในช่องว่างของเด็ก ทาโซ่กระดาษ พับกระดาษ
กระตุน้ ผลผลิต พัฒนา สร้างบล็อกเป็ นรู ปทรงต่างๆ ทัศนศึกษา สนทนากับผูห้ ญิง ที่เป็ น
นักวิทยาศาสตร์หรื อ ทางานเกี่ยวกับเทคโนโลยี แก้ปัญหาที่ลึกลับ ใช้วรรณกรรม เด็ก
ใช้คาถาม “อะไรจะเกิดขึ้นถ้า” แก้เค้าโครงเรื่ องที่เขียนเอง และใช้ “ฉันสงสัยว่า”เป็ น
คาถาม
หาเรื่ องของชีวติ จริ งที่เกี่ยวข้อง โดยการทาโครงงานหาบุคลิกภาพเกี่ยว ข้องกันและมี
ความหมาย ให้แก้ปัญหาในโลกปั จจุบนั หาทางที่จะเชื่อมโยงกับวัสดุ อุปกรณ์ในชีวติ
จริ งของเด็ก แสดงและพูดกระตุน้ เกี่ยวกับวัสดุทางวิทยาศาสตร์ เช่น ดูการทา Jewelry
(เครื่ องประดับ) ของผูห้ ญิง เด็กเข้าใจชีวติ จริ งในด้านวิทยาศาสตร์ เรื่ องเกี่ยวกับชุมชน
ให้เด็กได้แก้ปัญหา คุยหรื อแก้ปัญหาในเรื่ องสิ่งแวดล้อม การรักษา พยาบาล เรื่ องที่
หลากหลาย เรี ยนรู ้ชุมชนที่อยูใ่ กล้ พาเด็กไปดูสถานที่ใกล้ๆ ในชุมชน เช่น ห้องทดลอง
ในฟาร์มหอย เป็ นต้น
การร่ วมมือกันทางาน เด็กได้ประโยชน์จากการร่ วมมือ เมื่อเด็กมีส่วนร่ วมและสื่อสาร
กัน อย่างยุติธรรม ให้เด็กทางานเป็ นกลุ่มย่อยเล็กๆ ทาการทดลอง ร่ วมมือกัน ให้งานแต่
ละ คน ผูเ้ รี ยนแต่ละคนสามารถได้รับการสนับสนุนการเรี ยนเป็ นรายบุคคลตามความ
ต้อง การไม่วา่ จะประสบความสาเร็จสูงหรื อยากลาบากในการประสบความสาเร็จ โดย
ให้การ ทากิจกรรม STEM ทั้งหญิงและชาย
การนา STEM เข้ามาบูรณาการในหลักสูตร โดยใช้หลักสูตรแกนของรัฐบาล ผลักดัน
ให้เด็กอ่านเขียนในหลักสูตร อ่านหนังสือเครื่ องยนต์กลไก หรื อ หุ่นยนต์ ใช้หนังสือ ที่
เป็ นเรื่ องจริ งเพือ่ ท้าทายเด็ก บูรณาการ STEM เข้าไปในหลักสูตร STEAM ไม่ใช่ STEM
เพราะ STEM ขาดความคิดสร้างสรรค์ STEAM ทาให้เด็กรู ้จกั โลกอย่างแท้จริ ง ใส่ ART
เข้าไปใน STEM เวลาเด็กออกแบบเด็กต้องใช้ศิลปะด้วย เราจะนาสิ่งที่เหมาะสมใส่ใน
หลักสูตร ได้อย่างไร Visual arts (ศิลปะ), Performing arts (การแสดง), Movement (การ
เคลื่อนไหว) เหมาะกับอนุบาล เพราะ High/Scope Reggio ใช้ในการเรี ยนการสอน อะไร
ทีส่ ะท้อนการมองเห็นจากการวาดภาพ เขียนลาย การใช้ Iphone Ipad
ให้เด็กมากกว่าเทคโนโลยี ให้ผลประโยชน์กบั เด็ก การประสบความสาเร็จของเด็กเป็ น
สิ่งที่พฒั นาอย่างเห็นได้ชดั ในระยะยาวเมื่อนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในห้องเรี ยน โดยเฉ

เพาะเมื่อครู กบั ลูกศิษย์ ทางานด้วยกันในการออกแบบและสร้างการเรี ยน แนวทางแบบ
องค์รวมของเด็กในการสอนเด็กด้านเทคโนโลยี เช่น การทา cupcake
เรื่องที่ 4 คือ How does Your STEM Up? Discover ways to intentionally address the STEM
a typical science lesson. (STEMของคุณเป็ นอย่ างไร ค้นหาวิธีที่จะจัดSTEMในแผนการสอน
วิทยาศาสตร์ )
โดย Emily Dennis และ Connie Siewert, ASSET STEM Education
ครู ควรออกแบบการสอนให้ทา้ ทาย นาการออกแบบทางวิศวกรรมที่ทา้ ทายเข้าไปใน STEM
และสนับสนุนเชื่อมโยงการเขียนอ่าน ตัดสินใจว่าทางใดที่จะใส่ STEM ลงไปในห้อง เรี ยนอนุบาล ใช้
การเขียนอ่านประกอบการสอนSTEM STEM หมายถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คือทุกอย่าง เทคโนโลยี หมายถึง สิ่งของ เช่น เก้าอี้ กระดาษ คลิป การ
ช่วยเหลือ เช่น ปากกา และ ขั้นตอน วิศวกรรม คือ การพัฒนาทุกอย่างที่เป็ นเทคโนโลยีและมี
ความสัมพันธ์กนั คณิตศาสตร์ คือ ปากกา คลิป คณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
การสอน STEM ตามหน่วยการสอน เช่น กิจกรรม เล่านิทาน เรื่ องหมู 3 ตัว
1. แต่ละกลุ่มจะได้รับชุดการแสดงและตัวละคร
Characters (บทบาท)
Props (สิ่งที่สนับสนุน)
Pig 1
บ้านฟาง
Pig 2
บ้านไม้
Pig 3
บ้านอิฐ
2. การกาหนดขั้นตอน
หมูตวั ที่สองกาลังสร้างบ้านด้วยกิ่งไม้คิดว่าไม้สร้างบ้านได้ดี เขาได้ยนิ ว่าคุณ กาลัง
เรี ยนเรื่ องบ้านและกระดาษและเขาต้องการความช่วยเหลือจากคุณ
3. ออกแบบบ้าน
สร้างบ้านด้วยไม้และกระดาษที่สามารถปกป้ องหมู 3 ตัวได้ จากการเป่ าของหมาป่ า
แจกอุปกรณ์ให้ออกแบบ
4. ความท้าทายในการออกแบบ
วางแผน วาดภาพ 7 นาที
สร้าง 7 นาที
บอกขั้นตอน ออกแบบใหม่และทดสอบ 5 นาที

ซึ่งในหัวข้อนี้พอผูเ้ ขียนไปรับการอบรมก็รู้สึกว่าคล้ายกับการสอนที่ผเู ้ ขียนทาการวิจยั สอนอยูแ่ ล้ว
คือ การสอนแบบ SPEED ที่เป็ นการสอนที่ประกอบด้วย S คือ Smart หรื อ Multiple Intelligences หรื อ
พหุปัญญา P คือ Play Based Learning E คือ Ethics จริ ยธรรม และ E คือ Environment หรื อ
สิ่งแวดล้อม และ D คือ DAP หรื อ Developmentally Appropriate Practices การปฏิบตั ิที่เหมาะสม ซึ่ง
เป็ นการสอนแบบลงมือทากิจกรรมให้เด็กได้คิด เลยรู ้สึกว่าการสอนแบบ STEM ไม่ยากอย่างที่คิด
กิจกรรมที่อบรมบางอย่างก็คล้ายกับที่ได้สอนอยู่ แต่เราต้องบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรม และคณิ ตศาสตร์เข้าด้วยกันเป็ นการเน้นการลงมือ ทาให้เด็กได้คิดได้เรี ยนรู ้ ที่สาคัญครู ตอ้ ง
วางแผน การเรี ยนรู ้เพือ่ ให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ และควรมีการประเมินผลว่า แต่ละกิจกรรมเด็กต้อง
สะท้อน ว่าเด็กได้รับอะไรบ้างจาก การจัดกิจกรรมแต่ละอัน ครู สามารถจัดกิจกรรมการสอนแบบ
STEM ได้ต้งั แต่เด็กเล็กๆ โดยการใช้กิจกรรมSTEM ที่เพิม่ ศิลปะหรื อ ART เป็ น STEAM ที่สาคัญครู
ต้อง เข้าใจในการบูรณาการศาสตร์ท้ งั 5 เข้าด้วยกัน จัดกิจกรรมให้สนุก เด็กได้ลงมือทา ค้นหา
แก้ปัญหา และคิดมากขึ้น การสอนแบบ STEM อาจยากสาหรับครู ในระยะแรกๆ เพราะต้องสอนให้ทา้
ทายมากขึ้น ครู ตอ้ งคิดมากกว่าเดิมในการจัดการสอนแบบนี้และต้องให้เด็กเป็ นผูล้ งมือทาค้นคว้า
สืบค้น แก้ปัญหา ครู เป็ นเหมือนนักออกแบบกิจกรรมให้ทา้ ทายกับการคิดโดยจัดทากิจกรรมที่ให้เด็ก
เป็ นผูล้ งมือ ค้นหา สิ่งที่ครู ออกแบบ ถ้าครู ชานาญในการสอนแบบ STEM มาก ขึ้นอาจให้เด็กช่วยกัน
คิดและครู เป็ น ผูอ้ านวยความสะดวก ในการเรี ยนรู ้ของเด็ก การสอนแบบ STEM คล้ายๆ กับการสอน
แบบการ ทาโครงงาน หรื อ การสอนแบบการสร้างองค์ความรู ้ที่เรารู ้จกั กันดีเพียงแต่เป็ นการบูรณาการ
ทั้ง 4 ศาสตร์ การเรี ยนรู ้เข้าด้วยกันนัน่ เอง และการสอนที่มีประสิทธิภาพควรมีการทาวิจยั ประกอบการ
สอน ไปด้วย ซึ่งเดือนเมษายนนี้ผเู ้ ขียนและคณะจะไปดูงานและฝึ กการสอนแบบ STEM ที่
สหรัฐอเมริ กา แล้วจะนามาทดลองสอน และจะข้อมูลมาเผยแพร่ ความรู ้ให้ครู อนุบาลด้วยกันต่อไปนะ
คะ
STEM ไม่ยากอย่างที่ครู คิดค่ะ

