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STEM Education
เสต็มศึกษา
STEM Education คืออะไร
STEM เป็ นตัวย่อ ซึ่ งเริ่ มใช้โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริ กาที่อธิ บายถึงคุณสมบัติทางการศึกษาของคนต่างด้าวที่ทาง
สหรัฐฯต้องการและจะสามารถพิจารณาให้วีซ่าทางานได้ง่ายขึ้น STEM ย่อมาจากคาว่า Science (วิทยาศาสตร์ )
Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) Mathematics (คณิ ตศาสตร์)
เริ่ มแรกตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ก็ได้มีการเริ่ มศึกษาและจัดการเรี ยนรู ้ใน 4 วิชานี้ มากขึ้น และจากการทดลอง
นาสี่ วิชานี้ เข้ามาสอนในสถานศึกษาบวกกับการวิจยั ได้พบว่าการเรี ยนการสอน STEM ได้ดีที่สุดคือการบูรณา
การการเรี ยนรู ้เข้าด้วยกัน ซึ่ งความสัมพันธ์ของสี่ สาขาวิชานี้ แน่ นแฟ้ นและต้องพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ต่อมาเมื่อ
Barak Obama ขึ้ นเป็ นประธานาธิ บดี ได้หยิบเรื่ อง STEM Education มาเป็ นวาระการศึ กษาแห่ งชาติของ
สหรั ฐอเมริ กา โดยมี เหตุ ผลว่า ทักษะของทั้งสี่ วิชานี้ มีความสาคัญต่อการดารงชี วิตในอนาคต รวมทั้งจะช่ วย
ผลักดันเศรษฐกิจของชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไปในช่วงศตวรรษที่ 21
ทั้งนี้ทกั ษะสาคัญของ STEM Education มีเช่น การสังเกต สารวจ สื บค้น คาดคะเน วิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า ตั้งสมมติฐาน พยากรณ์ ทดลอง แก้ปัญหา และประดิษฐ์ เป็ นต้น ทั้งนี้เราจะเห็นว่า โรงเรี ยนอนุบาล
ที่จดั การเรี ยนรู้ให้เด็กแบบเตรี ยมความพร้อม ผ่านการเล่น กิจกรรม และศิลปะนั้น ได้จดั ให้เด็กมีประสบการณ์
และเสริ มสร้างทักษะของ STEM อยูแ่ ล้ว เช่น กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสต์อาจจะเป็ นกิจกรรมที่เด็ก
สารวจธรรมชาติรอบตัวทั้งสิ่ งมีชีวติ และไม่มีชีวติ กิจกรรมด้านส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีกจ็ ะรวมถึงกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ดว้ ยบางส่ วนแต่ส่วนใหญ่จะไปเน้นที่การใช้เทคโนโลยีง่ายๆ
อื่ นๆด้วย เช่ น เฟื อง ล้อ ลู กรอก เทคโนโลยีที่ทาให้วสั ดุ ต่า งๆขาดจากกันและติ ดกัน ซึ่ งปรากฏในเกื อบทุ ก
กิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมศิลปะ กิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้วศิ วกรรมศาสตร์ น้ นั จะเห็นเกิดขึ้นตลอดทุกวันใน
ห้องเรี ยนอนุ บาล ทั้งในมุมก่อสร้ าง ทั้งการใช้บล็อก Lego ตัวต่อต่างๆ และเศษวัสดุต่างๆ ในกิจกรรมส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เด็กจะได้นบั นับเพิ่ม นับลด นับให้เท่ากัน น้อยกว่า มากว่า หารู ปร่ างรู ปทรงที่เหมือนกัน
ทา pattern แบบต่างๆ การชัง่ ตวง วัดสิ่ งต่างๆรอบตัว รวมถึงการเรี ยงลาดับขนาดสิ่ งต่างๆ เป็ นต้น การเรี ยนรู ้
ของเด็กในชั้นอนุ บาลจะต้องเป็ นไปในทางที่เด็กค้นพบด้วยตัวเด็กเอง โดยครู ส่งเสริ มและสนับสนุ นความช่าง
สงสัยอยากรู ้ อยากเห็นของเด็กที่มีอยูใ่ นตัวเด็กทุกคนตามธรรมชาติ ครู ใช้คาถามปลายเปิ ดกระตุน้ ให้เด็กคิดว่า
ก าลัง ท าอะไรอยู่ ท าอย่า งไร สิ่ ง นั้นสิ่ ง นี้ ท างานอย่า งไร เคลื่ อนที่ หรื อ วางอยู่ไ ด้อย่า งไร เป็ นต้น ครู บ นั ทึ ก
ความคิดและไอเดียของเด็กๆเพื่อให้เห็นพัฒนาการด้านเสต็มศึกษาได้อย่างชัดเจนยิง่ ขึ้น
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จึงสรุ ปได้ตามที่ Dr. Sherri Killins นักการศึกษาท่านหนึ่งกล่าวไว้วา่ STEM เป็ นเพียงการกาหนดชื่ อให้กบั สิ่ งที่
ครู ทากันอยูแ่ ล้ว ... การช่วยเด็กๆให้สารวจสื บค้น สังเกต ถามคาถาม คาดคะเน บูรณาการการเรี ยนรู ้ของเด็ก...
ชึ่งสิ่ งเหล่านี้ มีปรากฏกันอยูแ่ ล้วในการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรปฐมวัยที่มีคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม STEM Education เป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลักสู ตร ด้วยหลักสู ตรปฐมวัยหรื ออนุบาลนั้นยัง
ประกอบไปด้วยการพัฒนาด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา สติปัญญาด้านอื่นๆด้วย และเด็กยังคงต้องเรี ยนรู ้ถึง
ความเป็ นไทยและมีความภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งเด็กต้องได้รับการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
ควบคู่ไปด้วย

Brain Building for STEM in preschool
การพัฒนาสมองด้ วยเสต็มในระดับอนุบาลหรือปฐมวัย
STEM สอนอะไร
วิทยาศาสตร์ คือวิธีการคิด
วิทยาศาสตร์คือ การสังเกต การทดลอง การทานายล่วงหน้า การแบ่งปั นข้อมูลและสิ่ งที่คน้ พบ ถามคาถาม และ
สงสัยว่าสิ่ งต่างๆทางานอย่างไร เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติรอบตัวเรา
เทคโนโลยีคือวิธีของการกระทา
เทคโนโลยีคือการใช้เครื่ องมือ ริ เริ่ ม บ่งชี้ปัญหา รู ้ปัญหา และทาให้สิ่งต่างๆทางานได้
วิศวกรรมศาสตร์เป็ นวิธีการกระทา
วิศวกรรมศาสตร์ คือการแก้ปัญหา โดยใช้สื่อวัสดุต่างๆหลากหลาย ออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ใช้การได้
เพื่อแก้ปัญหา ทาให้ดีข้ ึน
คณิ ตศาสตร์เป็ นวิธีการคิด
คณิ ตศาสตร์ คือการจัดเรี ยงลาดับ (1,2,3,4...) patterning (เกี่ยวกับการทา pattern เช่น 1, 2, 1, 2, 1, 2... ) เป็ นการ
สารวจรู ปร่ างรู ปทรงต่างๆ ( สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม วงกลม ปิ รามิด ลูกบาศก์ ทรงกลม ฯลฯ) ปริ มาณและปริ มาตร
(ใส่ ได้มากขึ้นหรื อน้อยลง) และขนาด (ใหญ่กว่า น้อยกว่า) เป็ นต้น
ความแตกต่ างระหว่างการเรียนรู้ วชิ าการและการเรียนรู้ เพือ่ เสริมสร้ างสติปัญญา
Dr. Lilian Katz นักการศึกษาปฐมวัยผูม้ ีชื่อเสี ยงคนหนึ่ งของโลก ได้กล่าวไว้วา่ การจัดเรี ยนรู ้ให้เด็กนั้นสาคัญ
มากที่ จะทาความเข้าใจถึ งความแตกต่างในการจัดการเรี ยนรู ้ ระหว่างการเรี ยนรู ้ วิชาการและการเรี ยนรู ้ อย่าง
เสริ มสร้างปัญญา
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การเรี ยนรู ้ทางวิชาการ "ตามคาจากัดความคือสิ่ งที่ชดั เจนเช่นพยัญชนะ เป็ นสิ่ งที่ไม่ตอ้ งใช้การคิดหาเหตุผลอะไร
เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งใช้ความจาเท่านั้น ... และเป็ นสิ่ งที่เราต้องเรี ยนรู ้ในที่สุด" (Lilian Katz on Bam Radio)
การเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างปั ญญา "เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุให้ผล การตั้งสมมุติฐาน การคาดคะเน
ทานาย การใช้ทฤษฎีหรื อกาหนดทฤษฎี เป็ นต้น และสิ่ งเหล่านี้ เป็ นธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ของเด็ก" (Lilian
Katz on Bam Radio)
ดังนั้นวิธีที่ เราควรจะจัดการเรี ยนรู้ ให้เด็ก คือ การให้เด็กเรี ยนรู้ วิชาการผ่านการเรี ยนรู้ ที่เสริ มสติ ปัญญาตาม
ธรรมชาติ ของเด็ก เช่ นเมื่ อเด็กมาบอกว่า ทาให้ดูหน่ อยว่าวัดยังไง หรื อจะเขี ยนบอกอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างไร
เพราะเด็กได้ทาการสารวจสื บค้นมาอันเป็ นการกระทาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็ก แล้วครู แนะนาเด็กให้ทา
ตามต้องการเช่นบอกให้ช่วยกันวัด หรื อเขียนตามคาบอกของเด็กที่ตอ้ งการบันทึกสิ่ งที่คน้ พบ สิ่ งที่สร้างสรรค์
หรื อเขียนตามที่เด็กบอก ต้องการเขียน แล้วให้เด็กลอกตาม ก็จะเป็ นการสอนด้านวิชาการผ่านการเรี ยนรู้โดยใช้
ธรรมชาติการเรี ยนรู้ของเด็กที่ใช้สติปัญญา
การใช้ คาถาม
เด็กอนุ บาลจะถามคาถามตลอดเวลาเมื่อเด็กๆกาลังสารวจสิ่ งต่างๆรอบตัว เช่ น เมฆมาจากไหน ทาไม
น้ าแข็งละลาย ทาไมลูกบอลกลิ้งไปตรงนั้น ซึ่ งการถามเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเด็กทุกคน ครู ตอ้ งฟั ง
เด็กให้มาก ใช้คาถามกระตุน้ ให้เด็กคิดมากขึ้นอย่างเป็ นระบบ ครู ไม่จาเป็ นต้องตอบคาถามเด็กทุกคาถามแต่ควร
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ถามคาถามดีๆไปพร้อมกับเด็กๆ และถามให้เด็กคิดว่าจะไปสื บค้นหาคาตอบได้ที่ไหนอย่างไรได้บา้ ง แล้วนาพา
สู่ การสารวจ สื บค้น ครู เองก็อาจจะไม่ทราบทุกคาตอบ ถึงทราบก็ไม่แน่วา่ จะถูกต้องหรื อไม่ แค่ไหน ดังนั้นจึง
ควรชักชวนเด็กให้สามารถคิดที่จะสื บค้นสารวจ ให้เวลาเด็กได้ทากิจกรรมต่างๆเพื่อเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองให้มาก ถ้า
ครู ท ราบครู รู้ไปเสี ยทุ ก อย่า ง เด็ก ก็ แค่ถ ามครู และไม่ เรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง แต่ค รู ควรถามให้เด็ กคิ ดและฝึ กการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง ช่วยจัดสื่ ออุปกรณ์ที่เด็กต้องการ จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญให้เด็กได้ถามและพาเด็กไปสถานที่ที่เด็ก
สามารถพบคาตอบและนาข้อมูลมาแก้ปัญหาเองได้ ครู ให้เวลาเพียงพอกับเด็กที่จะลองผิดลองถูกได้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่คิดว่าทาอะไรผิด กระตุน้ ให้เด็กๆมีความมานะที่จะทาจนสาเร็ จและพึงพอใจ
การใช้ ประสาทสั มผัสทั้งห้ า
การสารวจโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าช่ วยให้เด็กๆเสริ มสร้ างทักษะการสังเกตว่าอะไรเป็ นอย่างไรและเกิ ด
อะไรขึ้น และสามารถใช้คาในการอธิ บายว่ารับรู ้อะไรและรู ้ สึกอย่างไร เมื่อเด็กๆได้เรี ยนรู ้ดว้ ยการใช้ประสาท
สั ม ผัส ทั้ง ห้า จะท าให้เซลล์ป ระสาทแตกแยกสาขาและเชื่ อมโยงกันมากขึ้ น และท าให้สามารถจาได้นานขึ้ น
ประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็ นวิธีการที่เด็กใช้สารวจ เรี ยนรู ้และเข้าใจข้อมูลใหม่ๆที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด สัมผัสทั้งห้า
ได้แก่ การได้เห็น ได้ฟัง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส และได้สัมผัสจับต้อง
หลักสู ตรเสต็มศึกษา หรือ STEM Education
เด็กเล็กๆมีความสงสัยอยูต่ ลอดเวลาตามธรรมชาติ เด็กสงสัยว่าอะไรมีชื่อเรี ยกว่าอะไร ทางานอย่างไร เกิดขึ้นได้
อย่างไร รากฐานของการเรี ย นรู ้ วิทยาศาสตร์ คื อการสงสั ย การถาม และการส ารวจ ซึ่ ง ทั้ง หมดนั้นเป็ นเป็ น
เครื่ องมือของ การเรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นของเด็ก การฟูมฟั กความช่างสงสัยในธรรมชาติและสิ่ งต่างๆในโลก
รอบตัวเด็กช่วยให้เด็กมีความสนใจเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้นไปตลอดชี วิต การเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ไม่ควรเกิ ดขึ้นใน
ชัว่ โมงวิทยาศาสตร์ แต่ควรได้บูรณาการเขัาไปในทุกกิ จกรรมการเล่นของเด็กอย่างเป็ นรู ปธรรม เด็กต้องได้มี
ประสบการณ์ ตรงในการเรี ยนรู ้ ให้มากที่สุด ยิ่งเด็กเล็กเท่าไรการจัดประสบการณ์ ตอ้ งง่าย สัมผัสได้ และเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้นเท่านั้น การเรี ยนรู ้ตอ้ งสามารถทาได้หลายแหล่งเรี ยนรู ้ เช่นหนังสื อในห้องเรี ยนต้องมีเล่มที่ให้
ข้อมูลเป็ นความจริ งทางวิทยาศาสตร์ เช่น สารานุ กรม พจนานุ กรม หนังสื อให้ความรู ้ต่างๆและหนังสื อนิ ทานที่
เกี่ ย วข้อ งกับ พื ช สั ต ว์ และสิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว ในทุ ก กิ จ กรรมครู จ ะต้อ งใช้ แ ละดู ใ ห้ เ ด็ ก ใช้ ค าศัพ ท์ท าง
วิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้องด้วย
ทักษะและกระบวนการของการตั้งคาถามและสารวจเป็ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง ในระดับอนุ บาลนั้น
กระบวนการทางการทดลองวิทยาศาสตร์ จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อครู จดั เตรี ยมสิ่ งแวดล้อม กิจวัตรประจาวัน และ
สื่ ออุป กรณ์ และให้ความเอาใจใส่ ต่อการดาเนิ นการเรี ยนรู ้ และใช้สื่ อต่ างๆ ครู เป็ นผูจ้ ดั หาโอกาส เวลา สื่ อ
อุปกรณ์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ใ ห้แก่ เด็กเพื่อให้เด็ก เรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเอง ได้ฝึกทัก ษะต่ างๆด้วยตนเอง ครู ฟั งเด็ก
บันทึก และใช้คาถามปลายเปิ ดช่ วยให้เด็กคิด หาคาตอบและแก้ปัญหาได้ตามวัย ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้ ตอ้ งเป็ นไป

6

อย่า งบู รณาการตามความสนใจของเด็ ก ๆ และค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งของเด็ ก แต่ ล ะคน อี ก ทั้ง ต้องเป็ นไป
เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ใกล้ตวั จับต้องได้มากที่สุด

หลักสู ตร
สาหรับโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ โรงเรี ยนได้พิจารณาจัดการเรี ยนรู้ เสต็มศึกษา หรื อ STEM Education ให้เด็กอย่าง
เป็ นรู ปธรรมตามขอบเขตต่อไปนี้:
วิทยาศาสตร์
ช่ วยให้เด็กๆได้รู้จกั ใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ เช่ นสังเกตว่าเกิ ดอะไรขึ้น ใช้คาบรรยายสิ่ งที่สังเกตสัมผัสได้
ทาซ้ าเพื่อเปรี ยบเทียบผลการสังเกต สารวจ ทดลอง ซักถามและสงสัยแล้วคาดคะเนคาตอบ บันทึก เป็ นต้น การ
เรี ยนการสอนจะต้องเริ่ มจากสิ่ งที่ใกล้ตวั เด็กที่สุด สามารถสารวจสัมผัสได้ และเด็กๆได้ใช้ทกั ษะเหล่านี้ ทุกวัน
ในชีวติ ประจาวัน การเรี ยนรู ้พ้นื ฐานและทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่ มีดงั นี้
1. ธรณี วทิ ยาและวิทยาศาสตร์ อวกาศ
เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของโลก มหาสมุทร บรรยากาศ และจักรวาล
อะไรเรี ยกอะไร
ทาอะไร
มีลกั ษณะอย่างไร
ในเรื่ องนี้ เด็กอนุบาลจะเรี ยนรู ้ในเรื่ องแสงอาทิตย์ เงา และกลางวันกลางคืน เช่นสังเกตเงาของต้นไม้ตอนเช้า
และบ่ายว่าแตกต่างกันไหม เงาของตัวเอง สังเกตเรื่ องกลางวันกลางคืน คาดคะเนว่าอะไรทาให้เกิดเป็ นอย่างนั้น
อย่างนี้ เรี ยนเรื่ องประโยชน์ของแสงอาทิตย์ เรี ยน เรื่ องน้ า อากาศ แสง สี เสี ยง ของธรรมชาติ ปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติต่างๆ เรี ยนเรื่ องดิน หิ น ทราย วัสดุธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของโลกและปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติที่เด็กมีประสบการณ์ตรงด้วยหรื อมีอยูร่ อบตัวเด็ก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของน้ า อากาศ และ
ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เป็ นต้น เด็กๆจะได้ทากิจกรรม สังเกต เปรี ยบเทียบ และคาดคะเน หาข้อมูล ทดลอง
และบันทึก
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
เป็ นการสารวจสื บค้นในเรื่ องพลังงานธรรมชาติและองค์ประกอบพื้นฐานของธรรมชาติ
ในเรื่ องนี้ เด็กอนุบาลจะเรี ยนรู ้เรื่ อง การทดลองเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆรอบตัว เพื่อจะได้รู้วา่ สิ่ งเหล่านั้นทรงตัวอย่างไร
ทาให้วางอยูอ่ ย่างสมดุลย์ได้อย่างไร เคลื่อนที่ได้อย่างไร เรี ยนรู ้
เรื่ องพลังงานธรรมชาติต่างๆ รวมถึงพลังการผลักและการดึง
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3. ชีววิทยาศาสตร์
เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับสิ่ งมีชีวติ ว่าคืออะไร อยูร่ อดได้อย่างไร มีวงจรชีวติ อย่างไร เปลี่ยนแปลงอย่างไร
เด็กต้องได้ทากิ จกรรมที่สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ และมีประสบการณ์ ตรงในการสังเกต สารวจ จัด
พวก เปรี ยบเทียบ สรุ ปความเหมือนความต่างของสิ่ งมีชีวิต ซึ่ งศาสตร์ ที่อยูใ่ นกลุ่มชี ววิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
ชีววิทยา สรี รวิทยา และนิเวศวิทยา
ในเรื่ องนี้ เด็กอนุ บาลจะได้สืบค้น อธิ บาย และเปรี ยบเทียบคุณสมบัติของสิ่ งมีชีวิตและสิ่ งไม่มีชีวิต เรี ยนรู ้เรื่ อง
การเป็ นอยู่ข องตัวเอง การรัก ษาสุ ขภาพ ตลอดจนสังเกตเปรี ย บเที ยบ ความต้องการของคน สัตว์ พื ช การ
เจริ ญเติบโต การเปลี่ ยนแปลงตามเวลาและตามฤดู กาลต่างๆ เป็ นต้น เด็กเรี ยนรู้ จากการมีประสบการณ์ตรง
สังเกต สื บค้น สารวจ เปรี ยบเทียบ คาดคะเน ทดลอง และ บันทึก
เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์
สองวิชาการนี้ มกั จะสัมพันธ์กนั อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก เป็ นการเรี ยนรู ้วา่ สิ่ งต่างๆถูกสร้างมาและทางานอย่างไร
คิ ดว่าจะทาให้สิ่งต่า งๆเหล่ านั้นท างานต่างไปหรื อดี ข้ ึ นได้อย่างไร วิท ยาศาสตร์ เป็ นการพยายามที่ จะเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับโลกธรรมชาติ แต่เป้ าหมายของวิศวกรรมศาสตร์ คือการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็ นไปได้ผา่ นการพัฒนา
เทคโนโลยี เทคโนโลยีจะถูกสร้างขึ้นหรื อพัฒนาโดยวิศวกรรมศาสตร์ ที่ช่วยให้บา้ นเรามี น้ า ความเย็น
ความร้ อน ถนน สะพาน อุ โมงค์ รถที่ เราขับ ขี่ เครื่ องบิ น ยานอวกาศ โทรศัพ ท์มื อถื อแบบต่ า งๆ โทรทัศ น์
คอมพิวเตอร์ ของเล่ นเด็ก ในปั จจุ บนั หลากหลายแบบหลายอย่าง รวมไปถึ ง ระบบที่ ท าให้เกิ ดเสี ยงต่างๆใน
ภาพยนตร์ เป็ นต้น
เด็กอนุบาลสามารถเริ่ มที่จะพัฒนาความคิดรวบยอดในเรื่ องวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อเด็กๆได้ออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบคาตอบผ่านการเล่น เช่น เมื่อเด็กสร้างปราสาททราย หรื อสร้างเมืองด้วยไม้บล็อกหรื อด้วยเศษวัสดุต่างๆ
เด็กเริ่ มที่จะเข้าใจได้วา่ เครื่ องมือช่ วยให้มนุ ษย์เราทาสิ่ งต่างๆได้ดีข้ ึนและง่ายขึ้น หรื อทาบางสิ่ งบางอย่างที่ไม่
สามารถทาได้ถา้ ไม่มีเครื่ องมือเหล่านั้น รวมทั้งศึกษาสื่ อและวัสดุรอบตัว
เทคโนโลยี
ส่ วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงเทคโนโลยี เราจะนึ กถึงคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone แบบต่างๆ
แต่ในหลักสู ตรอนุ บาลแล้ว เทคโนโลยีหมายถึงการใช้เครื่ องมือและการพัฒนากล้ามเนื้ อเล็กต่างๆ เครื่ องมือจะ
ช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการใช้มื อ และตาให้ สั ม พัน ธ์ ก ัน และท าให้ก ล้า มเนื้ อมื อ แข็ง แรง สามารถใช้
กล้ามเนื้อมือและนิ้วในการเขียน พิมพ์และวาดได้ดีข้ ึน
นักเรี ยนอนุ บาลกุ๊กไก่ได้เรี ยนรู ้การใช้เครื่ องมือต่างๆทั้งที่ช่วยบันทึก และสิ่ งที่ช่วยทาให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลง
ไปตามต้องการ เช่นการใช้กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ ใช้กรรไกร ใช้ดินสอปากกา ไม้บรรทัด เครื่ องมือในการ
ชัง่ ตวง วัด เครื่ องมือช่วยตัดแบบต่างๆ
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เครื่ องมือช่วยในการริ นน้ า หรื อถ่ายเทของเหลว การใช้เครื่ องมือในการตักแบบต่างๆ การใช้แว่นขยาย การใช้สิ่ง
ที่ทาให้สิ่งต่างๆติดกันได้ และติดกันได้ดีคงทน การพิมพ์ดว้ ยเครื่ องมือต่างๆ การใช้แม่เหล็กเป็ นเครื่ องมือ การ
ใช้เครื่ องฉายแสง เป็ นต้น เด็กๆจะได้เรี ยนรู ้ การใช้เครื่ องมื ออย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เลื อกใช้เครื่ องมื อได้อย่าง
เหมาะสมสร้ างสรรค์และปลอดภัย การเรี ยนรู้ ที่จะใช้คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ เครื่ องแสกน ฯลฯ เบื้ องต้นก็
สาคัญแต่เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งของการเรี ยนรู้ท้ งั หมดเท่านั้น
วิศวกรรมศาสตร์
เป็ นการเรี ยนรู ้ ที่จะแก้ปัญหาและทาให้ดีข้ ึน เป็ นการสร้างสิ่ งต่างๆหรื อแก้ไขสิ่ งต่างๆให้ใช้การได้ดีข้ ึนหรื อคิด
ทาสิ่ งใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหา ซึ่ งการกระทาทางวิศวกรรมศาสตร์ น้ ี ตอ้ งใช้หลักการและทักษะของทั้งวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีดว้ ย
เด็กอนุบาลกุ๊กไก่เล่นกับไม้บล็อกและสื่ อต่างๆที่ใช้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามความคิดของ
ตนเองอยูเ่ ป็ นประจา ซึ่ งทาให้เด็กสามารถเรี ยนรู ้และใช้ทกั ษะทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีไป
ด้วย การสร้ า งสิ่ ง ต่างๆเหล่ านี้ ช่ วยให้เด็ก ได้เรี ยนรู้ เรื่ องแรงโน้ม ถ่ วง รู ปร่ างรู ปทรง ความสมดุ ลย์ และการ
แก้ปั ญหา เด็ ก ได้มี โอกาสใช้วสั ดุ หลากหลาย เช่ น ไม้บ ล็ อกลัก ษณะและขนาดต่ า งๆ เลโก้ และเศษวัส ดุ ที่
หลากหลาย ได้มีโอกาสสารวจสิ่ งต่างๆรอบตัวว่าประกอบด้วยอะไร อย่างไร มี กี่แบบ ทางานอย่างไร เด็กๆ
ได้รับการท้าทายให้คิดทาและแก้ปัญหา เช่นครู อาจจะท้าทายให้สร้างให้สูง สร้างสู งสุ ดได้แค่ไหน สร้างอุโมงค์
ที่เราจะลอดได้หรื อไม่ สร้ างทางลาดทางเอียง สร้ างอะไรสักอย่างโดยเด็กๆร่ วมมื อกันเป็ นกลุ่ ม หรื อสร้ าง
ภายใน 5 นาที เป็ นต้น วิชาหนึ่งที่โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้เด็กทาก็คือ การออกแบบและประดิษฐ์ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานของ
วิชา Design and Technology เด็กจะได้ฝึกการออกแบบตามความคิดของตน แล้วสร้างตามที่คิด เรี ยนรู ้เองว่า
อะไรทาได้หรื อไม่ได้ แล้วคิดแก้ไขเปลี่ ยนแปลงจนสาเร็ จ กิ จกรรมนี้ ปรากฎให้เห็ นเมื่อเด็กๆสร้ างจาลองสิ่ ง
ต่างๆตลอดปี ตามที่เด็กๆสนใจและในช่ วงของ การเรี ยนรู ้ แบบ Project Approach ทั้งหมดนี้ คือการเรี ยนรู้ดา้ น
วิศวกรรมศาสตร์ ในโรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่
คณิตศาสตร์
เป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจานวน รู ปร่ างรู ปทรง pattern คุณสมบัติของสิ่ งต่างๆ เช่น น้ าหนัก ขนาด จานวน ความ
จุ ฯลฯและระบบการใช้เหตุผลเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้
เด็กอนุ บาลกุ๊กไก่ เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ดว้ ยการสารวจและอธิ บายถึงคุณสมบัติและลั กษณะของสิ่ งต่างๆรอบตัว
เด็ กๆแยกประเภทสิ่ งต่างๆที่ มี อยู่ในชี วิตประจาวันของเด็ ก เช่ น ของเล่ น หิ น ใบไม้ หอย รองเท้า ฯลฯ ตาม
ลักษณะ รู ปร่ าง ขนาด พื้นผิว สี ลาย น้ าหนัก เป็ นต้น ครู แนะนาคาศัพท์ต่างๆให้เด็กได้ใช้ เช่น ใหญ่ เล็ก กลม
แบน สู ง ต่ า เตี้ย ยาว สั้น หนัก เบา สี่ เหลี่ ยม สามเหลี่ ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ฯลฯ เด็กได้สารวจ สัมผัส
ทดลองกับสิ่ งต่างๆรอบตัวเด็ก และใช้ทกั ษะทางคณิ ตศาสตร์ ไปด้วย เช่น วัด นับ ชัง่ น้ าหนัก เปรี ยบเทียบ เป็ น
ต้น เด็กๆยังได้ฝีกการเรี ยงลาดับสิ่ งต่างๆตามขนาด น้ าหนัก รู ปร่ าง เรี ยนรู ้ เรื่ อง pattern เรี ยนเรื่ องจานวน มาก
น้อย การรวม การเพิ่ม การลด โดยเด็กเรี ยนรู ้ จากกิ จกรรมต่างๆที่มีความหมายต่อตัวเด็กๆ และเห็นประโยชน์
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ของคณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมด้านทักษะทางคณิ ตศาสตร์ มีระบุในเอกสารเผยแพร่
หลักสู ตรของโรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่
สรุ ปเรื่ อง STEM Education ที่โรงเรี ยนอนุบาลกุ๊กไก่
STEM Education หรื อ เสต็มศึกษานั้น โรงเรี ยนอนุ บาลกุ๊กไก่ได้มีจดั การเรี ยนการสอนแบบนี้ มายาวนานมากแล้ว
เพียงแต่ไม่ได้กาหนดแยกออกมาละเอียดชัดเจนเช่นนี้ ถ้าดูแผนการสอนของครู ที่กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ต่างๆ จะ
เห็ นได้ว่าหลักสู ตรของอนุ บาลกุ๊กไก่ จดั การเรี ยนการสอนครอบคลุ มลุ่ มลึ กตามบริ บทของ STEM อยู่แล้ว นัก
การศึกษาและนักวิจยั ด้าน STEM Education ทุกท่านเห็นไปในทิศทางเดี ยวกันว่า วิธีการสอนที่ดีที่สุดของการจัด
การศึกษาแบบนี้ คือ การเรี ยนรู ้แบบโครงการ ซึ่ งโรงเรี ยนอนุ บาลกุ๊กไก่เป็ นหนึ่ งในโรงเรี ยนต้นแบบของการเรี ยน
การสอนแบบ Project Approach ในประเทศไทยในปั จจุบนั
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