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บทคัดย่ อ
การพัฒ นาวิช าชี พ สาหรั บ ครู ปฐมวัยในการจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาเป็ น
สิ่ งส าคัญ ส าหรั บ การพัฒ นาครู ป ฐมวัยให้ส ามารถจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ตามแนวสะเต็มศึ กษาได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อการพัฒนานักเรี ยนให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 บทความนี้นาเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่
เป็ นกรอบแนวคิดของการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ เรื่ อง STEM สาหรับครู ปฐมวัย โดยมี
รายละเอียดของแนวคิ ดการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน (Lesson study) และแนวคิ ด
การบูรณาการสะเต็มศึกษาในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย แนวคิ ดดังกล่าวนามาสู่ การออกแบบ
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ เรื่ อง STEM สาหรับครู ปฐมวัย ที่ประกอบด้วยการพัฒนาครู 2 ขั้นตอน
คือ 1) การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวแนวทาง
สะเต็มศึ กษา และ 2) การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษา ซึ่ งเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนสะเต็ม
ศึกษาร่ วมกันของครู เป็ นทีมในโรงเรี ยนเดียวกัน เพื่อให้ครู ได้ประยุกต์ใช้ความรู ้จากการอบรมเชิ งปฏิบตั ิในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
คาสาคัญ: การพัฒนาวิชาชีพครู แบบร่ วมมือ สะเต็มศึกษา ครู ปฐมวัย

Abstract
Professional development for early childhood teachers in STEM learning experiences is important as it
enhances early childhood teachers to provide effectively STEM learning experiences for students to develop 21st
century skills. This article presents a literature review as a framework for the development of the STEM
collaborative professional development program for early childhood teachers. The program was grounded on
collaborative professional development program, lesson study, and STEM integrated in early childhood
education. It was consisted of two parts of the teachers’ development: 1) a workshop to build knowledge and
understanding that related to STEM learning experiences and 2) the development of STEM lessons. In the
second part, teachers from the same school worked together collaboratively to apply knowledge from the
workshop to develop the STEM lessons.
Keywords: Collaborative professional development, STEM Education, Early childhood teachers
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บทนา
สะเต็มศึกษา (STEM Education) เริ่ มต้นจากประเทศสหรัฐอเมริ กาในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็ นแนวคิด
ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทางด้านเนื้ อหาและทักษะ 4 วิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิ ศ วกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิ ตศาสตร์ (Mathematics) จากอัก ษรย่ อ ในภาษาอัง กฤษ
จึงเรี ยกว่า STEM ในปัจจุบนั มีการนาแนวคิดของสะเต็มศึกษาไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างแพร่ หลาย
ในหลายประเทศ (Howarth & Scott, 2014) สะเต็ ม ศึ ก ษาเป็ นการบู ร ณาการที่ เน้ น ทั้ง แนวทางการสอนและ
แนวทางการเรี ยนที่มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนแบบร่ วมมือ เน้นการลงมือปฏิ บตั ิ ของผูเ้ รี ยน ฝึ กการคิ ดชั้นสู ง เน้นการ
แก้ปัญหาในชี วิตจริ ง ผนวกกับการเรี ยนรู ้บนพื้นฐานของการออกแบบ (Design-based learning) ที่เป็ นแนวทางการ
เรี ยนรู ้เชิ งวิศวกรรมศาสตร์ที่ชดั เจน ทั้ง 4 วิชาของสะเต็มศึกษาเป็ นวิชาที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งด้าน
ความรู ้และความสามารถที่จะเป็ นประชากรที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ การแข่งขันแรงงานในศตวรรษที่ 21 ได้ สะเต็มศึกษาจึงนับว่าเป็ นการจัดการศึกษาใน
อนาคตสาหรั บศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึ กษาได้รับ ความสนใจทั้งด้านการศึ กษาและการวิจยั โดยเฉพาะนักวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา โดยมีการศึกษา
เกี่ยวกับความรู ้ ความเข้าใจ การรับรู ้ และการปฏิบตั ิการสอนของครู ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในทุกระดับการศึกษา
และการนาแนวทางการจัดการศึ กษาแบบสะเต็มศึ กษาไปใช้จริ งในห้องเรี ยนตามบริ บทของแต่ละโรงเรี ยน แต่ละ
ระดับการศึกษา
ในระดับปฐมวัยการเรี ยนรู ้ในช่วงต้นของชีวิตเป็ นสิ่ งสาคัญมาก การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษาจึงควร
เริ่ มตั้งแต่ระดับปฐมวัย เนื่ องจากเป็ นช่วงวัยที่เป็ นรากฐานสาหรับการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ในอนาคต เป็ นวัยที่กาลังมี
การพัฒ นาการทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ และทักษะ เด็กทุ กวัยมี ความสามารถในการสังเกตสารวจและค้นพบโลก
รอบตัว (National Research Council (NRC), 2012) สอดคล้องกับจุดเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ คื อ
การสังเกตซึ่ งนาไปสู่การคิด การทดลอง การสื บค้น การซักถาม หรื อ การตั้งคาถาม โดยเฉพาะในช่วงแรกของชีวิต
ความสามารถพื้นฐานสาหรับการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์เป็ นสิ่ งที่เด็กเล็กสามารถทาได้ และควรได้รับการส่ งเสริ ม
และสนับสนุ น (NRC, 2012) การจัดการศึ กษาระดับปฐมวัยตามแบบสะเต็มศึ กษาเป็ นเรื่ องที่ ทาได้ไม่ยาก และ
สามารถท าได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี นัก การศึ ก ษาและงานวิ จัย มากมายที่ ส นับ สนุ น แนวคิ ด ว่ า เด็ ก เล็ ก ๆ มี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้ เกี่ยวกับแนวคิดและการปฏิบตั ิตามแนวทางของสะเต็มศึกษาได้ และควรให้เด็กเล็กได้มี
ส่ วนร่ วมในการเรี ยนรู ้สะเต็ม นอกจากนี้ยงั ยอมรับกันว่าเด็กเล็กๆ มีความสามารถในการเรี ยนรู ้สะเต็มเป็ นอย่างดีได้
มากกว่าที่ ค าดคิ ด ไว้ (McClure, Guernsey, Clements, Bales, Nichols, Kendall-Taylor & Levine, 2017) เนื่ องจาก
เด็กปฐมวัยเป็ นวัยเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับโลกรอบตัวผ่านการมีปฏิ สัมพันธ์กบั บุ คคลและสิ่ งแวดล้อมรอบข้างในชี วิตจริ ง
วิธีการเรี ยนรู ้ที่สาคัญของเด็กในวัยนี้ คือ การเปิ ดโอกาสให้เด็กเรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ตรง ได้ลงมือทาผ่านการใช้
ประสาทสัมผัส ทั้งห้า รวมถึ งให้เด็กได้ทดลอง สารวจ สร้ างองค์ความรู ้ ดว้ ยตนเองผ่านการเล่นที่ มีความหมาย
การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้สาหรั บเด็กปฐมวัยต้องมี ความหลากหลาย เหมาะสมกับพัฒนาการและลักษณะ
การเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย เปิ ดโอกาสให้เด็กได้เรี ยนรู ้ผา่ นการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น และสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา และการบูรณาการทั้ง 4 วิชา สามารถแทรกเข้าไปใน
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การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่ครู จดั อยู่แล้ว เช่ น การจัดประสบการณ์ แบบบูรณาการในรู ปแบบของโครงงาน
เป็ นต้น เพียงแต่อาจจะต้องมีความชัดเจนในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ท้ งั 4 วิชา
การขยายแนวคิ ดและการเผยแพร่ แนวการจัดการศึ กษาแบบสะเต็มศึ กษาสู่ ครู ระดับปฐมวัยเป็ นเรื่ องที่
สาคัญและควรทาเป็ นระบบที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ควรมีแนวทางการพัฒนาครู ปฐมวัยที่ ทาให้ครู ปฐมวัยมีความเข้าใจ
เกี่ ยวกับสะเต็มศึ กษาที่ ถูกต้อง รวมถึ งมี ค วามสามารถที่ จะจัด ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สอดคล้องกับ บริ บทของโรงเรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสร้ างความมัน่ ใจ และความเชื่ อมัน่ ของครู ในการจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดังนั้น บทความนี้จึงนาเสนอการทบทวนวรรณกรรมที่เป็ นกรอบ
แนวคิ ด ในการพัฒ นาโปรแกรมการพัฒ นาวิช าชี พ ครู แ บบร่ วมมื อ เรื่ อง STEM ส าหรั บ ครู ปฐมวัย ซึ่ งรู ป แบบ
การพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ (Collaborative teacher professional development) เป็ นรู ปแบบที่ เน้นที่การมีส่วน
ร่ วมของครู ในการที่ จะพัฒนาวิชาชี พของตนเองอย่างต่อเนื่ องในการปฏิ บตั ิ จริ ง ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ มีการวิจยั และ
ยอมรับจากนักวิชาการทางการศึกษาว่าเป็ นรู ปแบบที่มีประสิ ทธิ ภาพและครู สามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการอบรม
แบบปกติไปใช้ได้จริ งที่โรงเรี ยนของตนเอง
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือฯ นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาความเข้าใจ
และการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของครู ปฐมวัยโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ เรื่ อง STEM
สาหรับครู ปฐมวัย” ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่ องสะเต็มศึกษาและความสามารถใน
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้สะเต็มของครู ปฐมวัย สาหรับแนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชี พครู แบบร่ วมมือ เรื่ อง STEM สาหรับครู ปฐมวัย ได้แก่ แนวคิดการบูรณาการสะเต็มในการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย แนวคิ ดการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ แนวคิ ดการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน หรื อ lesson
study และการออกแบบโปรแกรมการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ บบร่ ว มมื อ เรื่ อ ง STEM ส าหรั บ ครู ป ฐมวัย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

1. แนวคิดการบูรณาการสะเต็มในระดับปฐมวัย
สะเต็มศึกษา หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ 4 สาระวิชา ที่เป็ นการบูรณาการทั้งความรู ้
และทักษะของศาสตร์ แ ต่ ล ะศาสตร์ ซึ่ งเป็ นการจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ วมมื อ ที่ น าความรู ้ ทุ กแขนงมาใช้ในการ
แก้ปัญ หา การค้นคว้าสิ่ งต่ างๆ การสร้ างหรื อพัฒ นาสิ่ งต่ างๆ เป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่ อส่ งเสริ มทักษะ
พื้นฐานที่ จาเป็ นในโลกปั จจุบนั หรื อที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลายในชื่ อทักษะในศตวรรษที่ 21 สะเต็มศึ กษา เป็ นการ
เตรี ย มพร้ อมนักเรี ยนใน 5 ด้านสาคัญ คื อ (1) การเข้าใจเนื้ อหาที่ เป็ นแกนหลักทางวิ ช าการ (2) การคิ ด อย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน (3) การทางานเป็ นกลุ่ม (4) การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ (5) การ
เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม และรับคาวิพากษ์วิจารณ์ ได้อย่างดี ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาจะสามารถทาให้
นักเรี ยนเกิดทักษะที่ตอ้ งการ เข้าใจเนื้อหาสาระและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ ง (Turner, 2013)
จากความหมายของสะเต็มศึ กษา พบว่า ครู ป ฐมวัย ส่ วนใหญ่ จะมี ค วามคุ ้น เคยกับ แนวคิ ด ของการจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการอยู่แล้ว เนื่ องจากการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในระดับปฐมวัยเป็ นการจัดแบบบูรณาการ
เน้นการพัฒ นาในองค์ร วม เมื่ อพิ จารณาองค์ประกอบของ 4 วิช า ของสะเต็ม ได้แ ก่ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
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วิศวกรรมศาสตร์กบั การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสาตร์เป็ นวิชา
ที่ ครู ปฐมวัยมี ความคุน้ เคยและมีโอกาสได้จดั ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่พฒ
ั นาแนวคิ ดและกระบวนการทางวิชา
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มาบ้างแล้ว แต่ ครู ปฐมวัยอาจไม่คุน้ เคยกับการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์ เข้าด้วยกันในการจัดกิจกรรม ประกอบกับ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครู มีความคิดว่าเป็ นวิชา
ใหม่สาหรับครู ในการจัดกิ จกรรมต่างๆ โดยเฉพาะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ครู ปฐมวัยมักขาดความมัน่ ใจและ
เกิดความวิตกกังวลในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ของตนเอง (Moomaw, 2013)
อย่างไรก็ตามการบูรณาการทั้ง 4 สาระวิชาเข้าไว้ดว้ ยกันในการจัดประสบการณ์ไม่ใช่เรื่ องยากนักสาหรับ
ครู ปฐมวัย เพียงแต่ครู จะต้องทาให้การจัดกิจกรรมบูรณาการมีความชัดเจนเห็นความเชื่ อมโยงของทั้ง 4 สาระวิชา
ในการจัดกิจกรรมและเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สาระวิชากับสาระการเรี ยนรู ้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.1 สาระการเรียนรู้ ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
สาระการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 สาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ประกอบด้วย 2
ส่ วน คื อ ประสบการณ์ ส าคัญและสาระที่ ค วรเรี ยนรู ้ ทั้งสองส่ วนใช้เป็ นสื่ อกลางในการจัดประสบการณ์ เพื่ อ
ส่ งเสริ มพัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา (อรุ ณี หรดาล, 2555)
1) ประสบการณ์สาคัญจะช่ วยอธิ บายให้ผสู ้ อนเข้าใจว่า เด็กปฐมวัยต้องทาอะไร เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัว
อย่างไร และทุกประสบการณ์ มีความสาคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ช่ วยแนะผูส้ อนในการสังเกต สนับสนุ น และ
วางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็ก ประสบการณ์สาคัญที่กาหนดไว้ในหลักสู ตรมีความสาคัญต่อการสร้างองค์ความรู ้
เช่ น เด็กสามารถทางานและอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ผ่านประสบการณ์สาคัญในรู ปการเล่นและทางาน
ร่ วมกับผูอ้ ื่น ประสบการณ์สาคัญสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สรุ ปได้ ดังนี้
(1) ประสบการณ์ สาคัญที่ ส่งเสริ มพัฒนาการด้านร่ างกาย เป็ นการสนับสนุ นให้เด็กได้มีโอกาส
ดูแลสุ ขภาพและสุ ขอนามัย การรักษาความปลอดภัย พัฒนากล้ามเนื้ อใหญ่และกล้ามเนื้ อเล็ก และการทรงตัวกับ
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็ก
(2) ประสบการณ์สาคัญที่ ส่งเสริ มพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เป็ นการสนับสนุนให้เด็กได้
แสดงออกทางอารมณ์ และความรู ้ สึ กที่ เหมาะสมกับวัย มี ค วามสุ ข ร่ าเริ งแจ่ มใส ได้พ ฒ
ั นาคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
สุ นทรี ยภาพ ความรู ้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมัน่ ในตนเองขณะปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ
(3) ประสบการณ์ ส าคัญ ที่ ส่ งเสริ ม พัฒ นาการด้านสังคม เป็ นการส่ งเสริ มให้เด็กได้มี โอกาส
ปฏิ สัมพันธ์กบั บุคคลและสิ่ งแวดล้อมรอบตัวจากการปฏิ บตั ิกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรี ยนรู ้ทางสังคม เช่ น การเล่น
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ เป็ นต้น
(4) ประสบการณ์ สาคัญที่ ส่งเสริ มพัฒ นาการด้านสติ ปัญญา เป็ นการสนับสนุ นให้เด็กได้รับรู ้
เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจาแนกและเปรี ยบเทียบ
จานวน มิติสมั พันธ์ (พื้นที่/ระยะ) และเวลา
2) สาระที่ ควรเรี ยนรู ้ สาระในส่ วนนี้ กาหนดเฉพาะหัวข้อไม่มีรายละเอียด ทั้งนี้ เพื่อให้ครู ปฐมวัยสามารถ
กาหนดรายละเอี ยดขึ้ นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ ความสนใจของเด็ก อาจยืดหยุ่นเนื้ อหาได้เองโดย
คานึ งถึงประสบการณ์ และสิ่ งแวดล้อมในชี วิตจริ งของเด็ก ผูส้ อนสามารถนาสาระที่ ควรเรี ยนรู ้มาบูรณาการจัด
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ประสบการณ์ ต่างๆให้ง่ายต่ อการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ มิได้ประสงค์ให้เด็กท่ องจาเนื้ อหา แต่ ต ้องการให้เด็กเกิ ด แนวคิ ด
หลังจากนาสาระที่ควรเรี ยนรู ้น้ นั ๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ สาระที่
ควรเรี ยนรู ้ยงั ใช้เป็ นแนวทางช่วยผูส้ อนกาหนดรายละเอียด และความยากง่ายของเนื้อหาให้เหมาะสมกับพัฒนาการ
เด็ก สาระที่ควรเรี ยนรู ้ประกอบด้วย
(1) เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบคลุมสาระเกี่ยวตนเอง เช่น ชื่ อ นามสกุล รู ปร่ างหน้าตา อวัยวะ
ส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย ความคิด อารมณ์และความรู ้สึก การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การเรี ยนรู ้ขอ้ ตกลงใน
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นต้น
(2) เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ บุ ค คลและสถานที่ แ วดล้อ มเด็ ก ครอบคลุ ม สาระเกี่ ย วกับ ครอบครั ว
สถานศึกษา ชุมชน รวมทั้งบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องด้วย เช่น สมาชิกในครอบครัว ชื่ อสถานศึกษาและบุคคล
ต่างๆ ที่ อยู่ในสถานศึ กษา สถานที่ สาคัญและบุคคลต่างๆ ในชุ มชน ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และความเป็ นไทย
เป็ นต้น
(3) ธรรมชาติ ร อบตัว ครอบคลุ ม สาระเกี่ ย วกับ สิ่ ง มี ชี วิ ต และไม่ มี ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ร อบตัว ความ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและโลกที่แวดล้อมตัวเด็ก เช่น การพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของสิ่ งมีชีวิตและธรรมชาติ
ลักษณะอากาศที่ แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นชี วิตของสิ่ งมีชีวิต ความจาเป็ นของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็ นต้น
(4) สิ่ งต่างๆ รอบตัวเด็ก ครอบคลุมสาระเกี่ ยวกับสิ่ งของเครื่ องใช้ ยานพาหนะ และการสื่ อสาร
ต่างๆ ที่ใช้ในชี วิตประจาวันของเด็ก เช่น เครื่ องมือเครื่ องใช้ในบ้าน ยานพาหนะในการเดินทางและข้อควรระวังใน
การเดินทางทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ จานวนและตัวเลข การชัง่ ตวง และวัด เป็ นต้น
1.2 องค์ ประกอบของสะเต็มในระดับปฐมวัย
จากหลักสูตรปฐมวัยดังกล่าวข้างต้น จะสามารถเชื่ อมโยงระหว่างสาระสาคัญที่ควรเรี ยนในระดับปฐมวัย
กับแนวคิดและกระบวนการของแต่ละวิชาในสะเต็ม ได้ดงั นี้ (พรทิพย์ ศิริภทั ราชัย, 2556; ชลาธิ ป สมาหิ โต, 2558;
Moomaw, 2013; Turner, 2013)
1) วิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัยวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องมีท้ งั แนวคิ ดทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อยู่รอบตัวเด็กและเป็ นแนวคิ ดที่เด็กเรี ยนรู ้ได้ง่ายในชี วิตประจาวัน สาหรับแนวคิ ด
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฎในระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ (1) วิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น กลางวันกลางคืน
แสง เงา เสี ยง สี ความแข็ง การจม การลอย สถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส เป็ นต้น (2) วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ เช่ น
ร่ างกายของเรา อวัยวะต่างๆ พืช สัตว์ สิ่ งมีชีวิตรอบตัว กระบวนการดารงชี วิต เช่น การกิน การขับถ่าย เป็ นต้น และ
(3) วิทยาศาสตร์ โลก เช่ น ดวงดาว พระอาทิ ตย์ หิ น สมบัติของวัตถุ ปรากฏการณ์ ทางอุตุนิยมวิทยา เช่ น ฝนตก
ฟ้ าร้อง ลมพายุ เมฆ เป็ นต้น สาหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในระดับปฐมวัยส่ วนใหญ่เป็ นทักษะที่ครู ใช้
ในการจัดประสบการณ์ เช่น การสังเกต สารวจสิ่ งต่างๆในธรรมชาติใกล้ตวั ที่เป็ นรู ปธรรม เรื่ องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
รวมทั้งการรับรู ้ การใช้ประสาทสัมผัสก็เป็ นเรื่ องของวิทยาศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม ครู ปฐมวัยควรเน้นและกระตุน้
ให้เด็กได้มีโอกาสตั้งคาถาม จากการสังเกตสิ่ งต่างๆ แล้วทาการสารวจ ตรวจสอบ ทดสอบเพิ่ มเติ มในสิ่ งที่ เด็กๆ
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สนใจ จากนั้นนามาลงสรุ ป และสื่ อสารผ่านการพูด คุ ย การเขี ยน การวาดหรื อการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่ งเป็ น
ลักษณะของการทางานของนักวิทยาศาสตร์
2) เทคโนโลยี ในระดับปฐมวัยเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้องมีท้ งั แนวคิ ดและกระบวนการทางเทคโนโลยี โดย
แนวคิดของเทคโนโลยี คือ การใช้ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ข้อดีขอ้ เสี ยของการใช้เทคโนโลยี โดยการใช้
เทคโนโลยีมีได้ใน 2 ลักษณะ คือ การใช้เพื่อเอื้ออานวยความสาดวก และการใช้เพื่อการสื บเสาะหาความรู ้ สร้างสรรคชิ้นงาน
เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สาหรับการใช้เอื้ออานวยความสะดวกใน
รู ปของเครื่ องมื อ อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ทางเทคโนโลยีที่ไ ม่ ได้จากัด แค่ เทคโนโลยีดิ จิทัลเท่ านั้น แต่ ยงั รวมถึ งการใช้
เครื่ องมื อ สิ่ งประดิ ษฐ์ต่างๆ เพื่ อเอื้ออานวยความสะดวกในการดารงชี วิตของมนุ ษย์ ในระดับปฐมวัยเทคโนโลยี
อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของคณิ ตศาสตร์ และ/หรื อวิทยาศาสตร์ เช่ น การใช้ไม้บรรทัด สายวัดหรื อตลับเมตรในการวัด
การใช้ เครื่ อ งชั่ ง เรื่ อ งน้ าหนั ก การใช้ เทอร์ โ มมิ เตอร์ ในเรื่ อ งอุ ณ หภู มิ การใช้แ ว่ น ขยายเป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ย
ในการสั งเกต การใช้กล้อ งส่ อ งทางไกลหรื อ กล้องดูน ก เป็ นต้น บางครั้ งเทคโนโลยีอาจจะอยู่ในรู ป แบบของ
อุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกอย่างง่าย หรื อในรู ปของเล่นที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิ สิ กส์และ
วิศวกรรมศาสตร์ เช่น ล้อรถ รอก เพลา ไม้บล๊อค บานประตู คาน โมบาย จรวดกระดาษ เป็ นต้น ซึ่ งจะสอดคล้อง
กับทางด้านวิศวกรรมการออกแบบด้วย ในส่ วนของกระบวนการทางเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย อาจจะเป็ นทักษะ
การคิด การริ เริ่ ม การสร้างสรรค์ เป็ นต้น
3) วิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็ม เน้นกระบวนการออกแบบเชิ งวิศวกรรม
(Engineering Design Process) ซึ่ งมีความสาคัญมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถใช้วิธีการได้อย่าง
หลากหลายในการพัฒนานวัตกรรมหรื อวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้วิศวกรรมศาสตร์ในสะเต็ม
ศึกษา คือการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการออกแบบ และเรี ยนรู ้ว่าจะออกแบบอย่างไร แนวคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่ชดั เจน
ในระดับปฐมวัย คือ กระบวนการออกแบบรู ปทรง รู ปร่ าง เช่น การต่อบล็อก หรื อ เลโก้ ที่เด็กเล็กๆ จะออกแบบวาง
ต่อตามความคิดและจินตนาการของเด็ก รวมทั้งเรื่ องของวัสดุศาสตร์ เช่น วัสดุที่มีสมบัติทาให้วตั ถุสองชนิ ดติดกัน
เช่ น การใช้กาว การใช้ลวดเย็บ การใช้เชื อก การใช้เทปกาว ในการยึดติ ดวัตถุสองชิ้ น เป็ นต้น นอกจากนี้ ในส่ วน
ของกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
4) คณิ ต ศาสตร์ ในระดับ ปฐมวัย เป็ นเรื่ องของจ านวน กระบวนการ และทัก ษะกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ การวัด เรขาคณิ ต พีชคณิ ต การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น ปริ มาณ ปริ มาตร น้ าหนักเกี่ยวกับ
สิ่ งของต่างๆใกล้ตวั ความซับซ้อนของเนื้ อหาขึ้ นอยู่กบั ระดับของพัฒนาการทั้งทางร่ างกายและสติ ปัญญาตามวัย
ของเด็กแต่ ละวัย จุดเน้นที่ มกั จะละเลยหรื อไม่ได้ให้ความสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ คื อ กิ จกรรมที่
เกี่ ยวข้องกับการอธิ บายทางคณิ ตศาสตร์ และการแก้ปัญ หาทางคณิ ตศาสตร์ เนื่ องจากในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง
คณิ ตศาสตร์เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่สาคัญในการแก้ปัญหา เนื่ องจากปัญหาส่ วนใหญ่มกั จะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
เป็ นตัวเลข การคานวณ ปริ มาณ ปริ มาตร และเวลา
จากองค์ประกอบของแต่ละวิชาของสะเต็ม จะพบว่าเนื้ อหาสาระทั้ง 4 วิชามี ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกัน
และวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงกับ สาระที่ ค วรเรี ย นรู ้ ใ นหลัก สู ต รมากกว่ า
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เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงเครื่ องมือและกระบวนการซึ่ งอาจจะปรากฏน้อยกว่าในหลักสู ตร
ปฐมวัย แต่ท้ งั 4 สาระวิชาสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ชีวิตประจาวันและสิ่ งใกล้ตวั สาหรับเด็กปฐมวัยได้
ในการพัฒ นาเด็กปฐมวัยตามแนวคิ ดของสะเต็มศึ กษา ครู ตอ้ งวิเคราะห์สาระการเรี ยนรู ้ ซึ่ งครอบคลุม
ประสบการณ์ สาคัญและสาระที่ ควรเรี ยนรู ้จากหลักสู ตรการศึ กษาปฐมวัย ที่ จะช่ วยพัฒ นาให้เด็กปฐมวัยมีความ
พร้อมตามเป้ าหมายของสะเต็มศึ กษา โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ กว้างๆ คื อ พิจารณาประสบการณ์สาคัญที่จะ
ช่วยพัฒนาคุณลักษณะเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมที่จะทาให้เด็กมีทกั ษะสาคัญตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา โดยให้
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คื อ ด้านร่ างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติ ปัญญา ในการกาหนดสาระที่ ควร
เรี ยนรู ้ ผูส้ อนอาจกาหนดรายละเอียดขึ้ นเองในรู ปของหน่ วยการสอนแบบบูรณาการ หรื อโครงการ/กิ จกรรมใน
ลักษณะอื่นๆ หรื ออาจสอดแทรก/บูรณาการกับสาระที่ควรเรี ยนรู ้ที่หลักสู ตรกาหนดไว้ให้แล้วก็ได้ การบูรณาการ
สะเต็มศึ กษาเป็ นไปตามหลักการบูร ณาการและการจัด การเรี ยนรู ้ ที่ เหมาะสมกับศักยภาพและพัฒ นาการทาง
การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในระดับปฐมวัย
1.3 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ควรมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1) การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ อ ย่ างมี เป้ าหมาย จากสาระการเรี ย นรู ้ ข องหลัก สู ต รปฐมวัย และ
สาระสาคัญของ 4 วิชาในสะเต็ม เด็กๆ จะเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ครู ปฐมวัยต้องมีการวางแผนและออกแบบ
แผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างมีเป้ าหมายที่ชดั เจน มีจุดประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจสิ่ งรอบตัว
และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เน้นกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ ครู ตอ้ งมี เข้าใจว่าแต่ ละกิ จกรรมเชื่ อมโยง
สอดคล้องกับองค์ประกอบใดของสะเต็ม
2) จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ที่มีลกั ษณะของการส่ งเสริ มการสื บเสาะหาความรู ้ เนื่ องจากเด็กเล็กๆ มี
ความสงสัยอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ สอดคล้องกับรากฐานของการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ การตั้งคาถาม และการ
สารวจเป็ นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ทุกแขนง การสงสัย การตั้งคาถาม และการสารวจ ล้วนเป็ นเครื่ องมือของการ
เรี ยนรู ้อย่างกระตือรื อร้นของเด็ก การเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ไม่ควรเกิดขึ้นในชัว่ โมงวิทยาศาสตร์ แต่ควรบูรณาการใน
ทุกกิจกรรมการเล่นของเด็กอย่างเป็ นรู ปธรรม เด็กต้องได้มีประสบการณ์ตรงในการเรี ยนรู ้ให้มากที่สุด ยิ่งเด็กเล็กๆ
การจัด ประสบการณ์ ต ้อ งง่ า ย สั ม ผัส ได้ และเป็ นรู ป ธรรมให้ ม ากขึ้ น ในระดับ ปฐมวัย นั้น กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อครู จดั เตรี ยมสิ่ งแวดล้อม กิจวัตรประจาวัน และสื่ ออุปกรณ์ และให้ความเอาใจ
ใส่ ต่อการดาเนิ นการเรี ยนรู ้และใช้สื่ อต่ างๆ ครู เป็ นผูจ้ ดั หาโอกาส เวลา สื่ ออุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ ให้แก่ เด็ก
เพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ได้ฝึกทักษะต่างๆ ด้วยตนเอง ครู ฟังเด็ก บันทึก และใช้คาถามปลายเปิ ดช่วยให้เด็ก
คิ ด หาคาตอบและแก้ปัญหาได้ตามวัย ทั้งนี้ การเรี ยนรู ้ตอ้ งเป็ นไปอย่างบูรณาการตามความสนใจของเด็กๆ และ
คานึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน อีกทั้งต้องเป็ นไปเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่ใกล้ตวั จับต้องได้มากที่สุด
ในท านองเดี ย วกัน การสื บ เสาะหาความรู ้ ค วรเป็ นแรงผลักดัน และน าทางในการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์
เช่นเดียวกัน เมื่อเด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์กบั วัสดุต่างๆ เด็กๆ ก็สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ จาแนก เปรี ยบเทียบวัสดุ
เหล่านั้น เช่ น การแยกสี แบ่งขนาดใหญ่เล็ก ขอบเขตหรื ออนาเขตของวัสดุต่างๆ การจัดเรี ยง การจัดวาง ตาแหน่ ง
รู ปทรง รู ปร่ าง สิ่ งต่างๆ เหล่านี้สามารถนาไปสู่การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ได้อย่างบูรณการ
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3) การเชื่ อมโยงสะเต็มเข้าสู่ การพัฒ นาการเพื่ อเสริ มสร้ างสติ ปัญ ญา การเรี ยนรู ้ เพื่ อเสริ มสร้ างปั ญ ญา
เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผล การตั้งสมมติฐาน การคาดคะเนทานาย การใช้ทฤษฎีหรื อกาหนดทฤษฎี
เป็ นต้น และสิ่ งเหล่านี้ เป็ นธรรมชาติของการเรี ยนรู ้ของเด็กซึ่ งสอดคล้องกับการสื บเสาะหาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์
ดังนั้น วิธีที่เราควรจะจัดการเรี ยนรู ้ ให้เด็กคื อ การให้เด็กเรี ยนรู ้ วิชาการหรื อเนื้ อหาสาระที่ เสริ มสติ ปัญ ญาตาม
ธรรมชาติของเด็ก เช่น เมื่อเด็กมาบอกว่า ทาให้ดูหน่อยว่าวัดยังไง หรื อจะเขียนบอกอย่างนั้นอย่างนี้ อย่างไร เพราะ
เด็กได้ทาการสารวจสื บค้น มาอัน เป็ นการกระทาที่ เกิ ด ขึ้ นตามธรรมชาติ ของเด็ก แล้วครู แนะนาเด็กให้ทาตาม
ต้องการ เช่ น บอกให้ช่วยกันวัด หรื อเขี ยนตามคาบอกของเด็กที่ ตอ้ งการบันทึ กสิ่ งที่ คน้ พบ สิ่ งที่ สร้างสรรค์หรื อ
เขี ย นตามที่ เด็ กบอก ต้อ งการเขี ย น แล้วให้เด็ กลอกตาม ก็ จะเป็ นการสอนด้า นวิ ช าการผ่า นการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ธรรมชาติการเรี ยนรู ้ของเด็กที่ใช้สติปัญญา
4) การออกแบบการจัดกิ จกรรมที่ ใช้กระบวนการเทคโนโลยีและการออกแบบเชิ งวิศวกรรม ผูส้ อนควร
คานึงถึงศักยภาพและระดับความรู ้ความสามารถของผูเ้ รี ยน และอาจมีการปรับขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
เช่น ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา ครู สามารถบูรณาการแนวคิดหรื อความรู ้ที่ตอ้ งการ
ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้หรื อประยุกต์ใช้ เพื่ อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ที่เรี ยนในบริ บทหนึ่ งมาสู่ การ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ ครู ควรช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนให้สามารถรวบรวมข้อมูล เช่ น ส่ งเสริ มให้เด็กได้สารวจ
ตรวจสอบโดยครู เป็ นผูก้ าหนดกรอบ แนะนา และซักถาม และในขั้นของการออกแบบ เด็กในระดับปฐมวัยอาจยัง
ไม่สามารถร่ างภาพหรื อเขี ยนขั้นตอนการปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นลาดับขั้นได้ดว้ ยตนเอง ผูส้ อนอาจใช้วิธีการให้เด็ก
วาดภาพอย่างง่ายที่ เด็กสามารถทาได้หรื อพูดคุยเพื่อช่วยเหลือเด็กในการลาดับความคิดหรื อขั้นตอนในการปฏิบตั ิ
เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบตั ิเสร็ จ ครู ควรให้เด็กได้ประเมินผลงานของตนเองว่าตรงกับสิ่ งที่ตอ้ งการหรื อไม่ นอกจากนั้น
ครู ควรมุ่งส่ งเสริ มการพัฒนาจินตนาการและความคิ ดสร้างสรรค์ของเด็กในระหว่างทากิ จกรรมและควรส่ งเสริ ม
การรู ้จกั ใช้ผลผลิตของเทคโนโลยี เช่น สิ่ งของเครื่ องใช้ ซึ่ งพบเห็นในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. แนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพครู แบบร่ วมมือ
การพัฒนาวิชาชี พครู (Professional development) หมายถึง กระบวนการหรื อกิจกรรมที่มีเป้ าหมายเพื่อทา
ให้ครู มีการเปลี่ ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง ความรู ้ ทักษะด้านการจัดการเรี ยนการสอน (pedagogical skills) รวมทั้ง
เจตคติ แ ละความเชื่ อ ของครู ที่ จะส่ งผลให้นักเรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ เป็ นเป้ าหมายสุ ด ท้ายส าคัญ (Guskey, 2000)
การพัฒ นาวิชาชี พครู ยังเป็ นกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้ของครู อย่างต่ อเนื่ องและนาไปสู่ การปฏิ บตั ิ ของครู
(Lieberman & Miller, 1992) การพัฒนาวิชาชี พครู ครอบคลุมทั้งกิ จกรรมการพัฒนาระหว่างการปฏิ บตั ิ งานของครู
ประจาการ (in-service teacher) และการพัฒนาในช่วงฝึ กหัดครู (pre-service teacher) และเป็ นการพัฒนาตลอดอายุ
การทางานในวิชาชี พครู โดยทัว่ ไปการพัฒนาวิชาชี พครู สาหรับครู ประจาการนั้นเป็ นกระบวนการยกระดับความรู ้
แนวคิด ศักยภาพที่ จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของครู ให้เป็ นครู ที่มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งต้องมีการทางานอย่างต่อเนื่ อง รู ปแบบและวิธีการพัฒนาวิชาชีพครู อาจมีหลายวิธี ได้แก่ การฝึ กอบรม การศึกษา
ต่อการเรี ยนผ่านเครื อข่าย และการสร้างเครื อข่ายครู เป็ นต้น การพัฒนาวิชาชี พครู โดยใช้รูปแบบการอบรมทั้งแบบ
อบรมให้ความรู ้และการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ เป็ นรู ปแบบที่ ผจู ้ ดั การอบรมมีความคาดหวังว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมจะ
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สามารถนาความรู ้จากการอบรมและการได้ลองฝึ กปฏิบตั ิในการอบรมไปประยุกต์ใช้จริ งในโรงเรี ยนของตนเองได้
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการพัฒนาวิชาชี พครู ในรู ปแบบดังกล่าวยังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร (Guskey, 2000)
สะท้อนจากปั ญหาของการจัดการเรี ยนการสอนที่ยงั คงมีอยู่หลายประการ สาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ครู นาความรู ้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ในห้องเรี ยนจริ งเกิ ดขึ้ นได้น้อย เนื่ องจากครู ยงั คงต้องการความช่ วยเหลื อในการแก้ปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในขณะที่การปฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยน
รู ปแบบของการพัฒนาวิชาชี พครู ที่จะช่วยให้ครู สามารถนาความรู ้ความเข้าใจจากการอบรมทั้งการอบรม
ให้ความรู ้และการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการนาไปสู่ ในการพัฒนาครู อย่างแท้จริ ง จึงควรเพิ่มการมีส่วนร่ วมของครู ในการ
ที่ จ ะพัฒ นาวิ ช าชี พ ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในการปฏิ บัติ จ ริ ง ที่ เรี ย กว่ า การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ บบร่ ว มมื อ
(Collaborative professional development) การพัฒ นาครู ในรู ป แบบที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ในลัก ษณะต่ างๆ เป็ นการ
พัฒนาครู ที่นอกจากการอบรมให้ความรู ้ หรื ออบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การตามแบบปกติ แล้ว หลังจากการอบรมจะมี การ
ติ ด ตามช่ ว ยเหลื อ ครู ในลักษณะของการทางานเป็ นที มอย่างต่ อเนื่ อง ครู จะได้รั บการแนะนาและการให้ค วาม
ช่วยเหลือในเรื่ องของการวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการนาไปปฏิ บตั ิจริ ง รวมทั้งกระตุน้ ให้ครู สร้างบรรยากาศ
การเรี ยนรู ้ที่ดีและเป็ นการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน ซึ่ งเป็ นจุดเน้นของการพัฒนา
วิช าชี พ ครู แ บบร่ วมมื อ ซึ่ งการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ บบร่ วมมื อเหมาะส าหรั บ การพัฒ นาครู ในการจัด การเรี ย นรู ้
แบบใหม่ๆ
กระบวนการพัฒนาวิชาชี พ แบบร่ วมมื อที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะมีช่วงเวลาหรื อขั้นตอนของการสนับสนุ น
ช่วยเหลือครู อย่างจริ งจังในระหว่างที่ครู นาความรู ้ใหม่หรื อการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ไปใช้ในห้องเรี ยนจริ ง
ที่เรี ยกว่า การชี้ แนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผูช้ ้ ี แนะและผูถ้ ูกชี้ แนะ โดย
ผูช้ ้ ี แนะใช้วิธีการต่างๆ ที่ช่วยหนุนนาอย่างต่อเนื่อง เสริ มพลัง และกระตุน้ ระบบการจัดการความคิดของผูถ้ กู ชี้แนะ
เพื่อสามารถนาความรู ้ความเข้าใจที่มีอยู่หรื อที่ ได้รับผ่านการอบรม มาใช้ปฏิ บตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการทางาน
ที่ ต้ งั ไว้ รวมถึงพัฒนาการทางานที่ มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ นและเพิ่ มพูนศักยภาพในตนเอง (ชนิ พรรณ จาติ เสถียร,
2557) นั บ ว่ า เป็ นการสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ นั บ ว่ า เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ ต ้อ งการให้ เกิ ด ขึ้ น
ตัว อย่ า งเช่ น Truesdale (2003) ศึ ก ษาความแตกต่ า งระหว่ า งครู ที่ เข้า อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารกับ ครู ที่ เข้า อบรม
เชิ งปฏิบตั ิการแล้วตามด้วยการชี้ แนะในระหว่างการนาไปใช้ พบว่า การชี้ แนะครู มีผลดีต่อการนาไปปฏิบตั ิของครู
ครู ที่อบรมเชิ งปฏิ บ ัติการเพี ยงอย่างเดี ยวไม่ สามารถนาสิ่ งที่ อบรมไปสู่ การปฏิ บตั ิ จริ ง เช่ นเดี ยวกับงานวิจยั ของ
Cornett & Knight (2009) ที่ ศึกษาจากครู 50 คนที่ ได้รับการชี้ แนะต่อจากการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การมีการใช้วิธีการ
สอนใหม่ในห้องเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญมากกว่าที่อบรมเพียงอย่างเดียว
นอกจากนี้ หลักการจัดโปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ควรมีระยะเวลายาวนานและเพียงพอสาหรับครู ใน
การประยุกต์ใช้ความรู ้ในสถานการณ์ ที่เป็ นห้องเรี ยนจริ ง ระยะเวลาของการพัฒนาวิชาชี พมี ความสาคัญมากต่ อ
ผลสาเร็ จที่จะเกิดขึ้นกับนักเรี ยน จากผลงานวิจยั ที่ศึกษาการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเปรี ยบเทียบเวลาของการพัฒนากับ
ผลสาเร็ จของการนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนของครู พบว่า การพัฒนาวิชาชี พครู ที่ใช้เวลามากกว่ามีผลต่อ
การเปลี่ ย นแปลงของครู ที่ น าไปสู่ ก ารเรี ยนของนั ก เรี ยนมากกว่ า การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ที่ ใ ช้ เวลาน้ อ ยกว่ า
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(Gulamhussein, 2013) ตัวอย่างเช่ น จากการศึ กษาวิจยั ของ French (1997) สรุ ปว่า ครู ตอ้ งการเวลาในการพัฒนา
วิชาชีพในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเป็ นเวลา 50 ชัว่ โมงในการเรี ยนการสอน
กระบวนการร่ วมมือของครู ในกระบวนการพัฒนาวิชาชี พที่มีการชี้แนะ การแลกเปลี่ยน การให้ผลสะท้อน
กลับ ระหว่า งปฏิ บ ัติ งานจะส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ข องครู แ ละการน าความรู ้ ใ หม่ ห รื อ แนวทางการสอนใหม่ ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรี ยน ดังที่ Gottesman (2000) ได้เปรี ยบเที ยบวิธีการพัฒนาครู 5 วิธี คื อ
การให้ค วามรู ้ การสาธิ ต การเป็ นแบบอย่างและแนะนาวิ ธี ป ฏิ บัติ การให้ป ฏิ บัติและรั บ ข้อมู ล ป้ อนกลับ และ
การชี้ แนะ ที่มีผลต่อระดับการรู ้ ที่เรี ยกว่าเป็ นความจาระยะสั้นและระดับการประยุกต์หรื อการรู ้ในระยะยาว พบว่า
ในการถ่ายโยงทักษะใหม่หรื อความรู ้ใหม่ (Transfer/Internalization of new skills) เมื่อใช้การชี้ แนะ ระดับการรู ้ที่
เรี ยกว่าเป็ นความจาระยะสั้น สามารถจาได้ถึงร้อยละ 90 และแม้วา่ เวลาผ่านไปจะเป็ นระดับการนาไปประยุกต์ใช้ที่
เป็ นความจาระยะยาวก็ยงั คงเป็ นร้อยละ 90 ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบการพัฒนาครู ในแต่ละวิธีกบั ร้อยละของการรับรู ้ระยะสั้นและระยะยาว
วิธีการพัฒนา

1. ให้ความรู ้เชิงทฤษฎี (theory)
2. การสาธิต (demonstration)
3. การเป็ นแบบอย่าง และแนะนาวิธีปฏิบตั ิ (modeling
and guided practice)
4. การให้ปฏิบตั ิและรับข้อมูลป้ อนกลับ (feedback)
5. การชี้แนะ (coaching)

ระดับการรับรู ้ หรื อ
การรู ้ระยะสั้น
(Knowledge level or
short term)
20%
35%

ระดับการประยุกต์ใช้ หรื อการรู ้ใน
ระยะยาว
(Application level or long term)
5%
10%

70%

20%

80%
90%

25%
90%

Gottesman, B. (2000). Peer Coaching for Educators. Lantham, MD: Rowman and Littlefield Publishing.
แนวทางการพัฒ นาครู แ บบร่ วมมื อดังกล่ าวข้างต้น สอดคล้องกับ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ
ทางด้านสะเต็มในระดับปฐมวัย จานวน 3 ท่าน และครู ที่ผ่านการอบรมเรื่ องสะเต็มศึ กษา และมีประสบการณ์ใน
การจัดการเรี ยนรู ้สะเต็มระดับปฐมวัยในห้องเรี ยนจริ ง จานวน 2 ท่าน จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ครู ปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาที่ มีประสิ ทธิ ภาพควรเป็ นอย่างไร สามารถ
วิเคราะห์และสรุ ปแนวคิดของการพัฒนาครู ปฐมวัย ในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
ดังนี้
1. การพัฒ นาครู ป ฐมวัย เรื่ อ งการจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาควรเน้น ที่
การกระตุน้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ครู ปฐมวัย สามารถนาการจัดการเรี ยนรู ้ตามตามแนวทางสะเต็มศึกษาไปใช้
จริ งในโรงเรี ยนอย่างต่ อเนื่ อง ในกรณี ที่ใช้การพัฒ นาครู โดยการอบรมเชิ งปฏิ บัติการ มี เป้ าหมายให้ค รู ปฐมวัย
เห็นความสาคัญของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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2. การพัฒนาครู ปฐมวัยควรมีเป้ าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ชดั เจนของ
แต่ละเนื้ อหาของสะเต็มโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ทั้งนี้ คุณสมบัติของครู ปฐมวัยที่ จะสามารถ
ออกแบบและจัด กิ จกรรมตามแนวคิ ด สะเต็มได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ควรเป็ นครู ที่ มีความเข้าใจในเนื้ อหาและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ของ 4 สาระวิชาเป็ นอย่างดี จากประสบการณ์ของผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า เนื้อหา แนวคิดที่ครู ปฐมวัย
มักจะคลาดเคลื่อน หรื อขาดความเข้าใจ คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ เนื้ อหาทางวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
โดยเฉพาะวิชาที่ ใหม่สาหรับครู ปฐมวัย คื อ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ที่ ไม่ชดั เจนและไม่เคยมีระบุในหลักสู ตร
ปฐมวัยมาก่อนเลย นอกจากนี้ ครู ปฐมวัยควรมีความสามารถในการจัดกิจกรรมแบบบูรณการได้เป็ นอย่างดี เพราะ
แนวคิดของการจัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็มเป็ นแบบบูรณาการ
3. ระยะเวลาในการอบรมเชิ งปฏิ บัติ การต้อ งมี มากพอ เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วามรู ้ ที่ เกี่ ย วข้อ งและจาเป็ นต่ อ
การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการควรมีเวลามากพอที่จะทาให้ครู
ปฐมวัยมีความเข้าใจสาระสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้แต่ละรายวิชา และการบูรณาการการเรี ยนการสอน ซึ่ งเป็ น
เรื่ องสาคัญของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
4. ลักษณะของกิ จกรรมเพื่ อการพัฒนาความเข้าใจที่ เหมาะสาหรับครู ปฐมวัย คื อ การนาเสนอตัวอย่าง
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาในระดับปฐมวัยที่ เป็ นรู ปธรรม จะทาให้ครู ปฐมวัยมองเห็ นแนวทาง
นาไปปรับใช้กบั การจัดการเรี ยนรู ้ของตนเอง
5. การให้ค าแนะนา ช่ วยเหลื อ และการปรึ กษาหารื อจากผูเ้ ชี่ ยวชาญในเรื่ องการจัดประสบการณ์ การ
เรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึ กษาตลอดช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่ มต้นของการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์และ
การนาไปใช้ในห้องเรี ยนมีความสาคัญมาก เนื่ องจากครู ส่วนใหญ่จะขาดความมัน่ ใจในการจัดการเรี ยนการสอน
แนวใหม่และมักจะไม่นาการเรี ยนการสอนแนวใหม่ไปใช้หรื อบางครั้งจะกลับไปใช้วิธีการสอนแบบเดิม เมื่อเกิ ด
ปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ๆ

3. การพัฒนาบทเรียนร่ วมกัน (Lesson study)
การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน (Lesson study) เป็ นแนวทางการพัฒนาวิชาชี พครู ที่มีตน้ กาเนิ ดมาจากประเทศ
ญี่ ปุ่นเป็ นเวลามากกว่าร้อยปี และปั จจุบนั การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันนับว่าเป็ นแนวทางที่ นกั การศึ กษาในหลาย
ประเทศยอมรับในวงกว้างว่าเป็ นการพัฒนาตนเองของครู ได้อย่างยัง่ ยืน (Hunter & Back, 2011) ทั้งนี้คาว่า บทเรี ยน
ตามแนวคิ ด ของการพัฒ นาบทเรี ย นร่ ว มกัน ครอบคลุ ม ความหมาย 3 ประการคื อ (1) แผนการจัด การเรี ย นรู ้
(2) การจัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของครู ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ ออกแบบไว้ รวมถึ งการใช้สื่ อ และ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนของครู และ (3) การเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เช่น มโนมติ
ความรู ้ ทักษะกระบวนการ และเจตคติ (ชาริ ณี ตรี วรัญญู, 2552)
การพั ฒ นาบทเรี ยนร่ ว มกั น เป็ นกระบวนการท างานร่ วมกั น ของครู โ ดยมี เป้ าหมายที่ ส าคัญ คื อ
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในด้านต่างๆ โดยกลุ่มครู มาร่ วมกันศึ กษา พัฒนาหรื อปรับปรุ งการจัดการเรี ยน
การสอน กระบวนการทางานร่ วมกันเช่ นนี้ นอกจากเป็ นการพัฒนานักเรี ยนอย่างมีเป้ าหมายแล้ว ยังส่ งผลต่อการ
พัฒนาตนเองของครู และการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู อีกด้วย กระบวนการทางานร่ วมกันของครู มี
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ลักษณะของกระบวนการทางานอย่างเป็ นระบบมีความต่อเนื่องในระยะยาวโดยอาศัยบริ บทของการปฏิบตั ิการสอน
จริ งของครู เป็ นฐาน (Fernandez & Yoshida, 2004) กระบวนการโดยทัว่ ไปของการพัฒนาบทเรี ยนมี 3 ขั้นตอนหลัก
คื อ 1) การวางแผนบทเรี ยนหรื อแผนการจัด การเรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างมี เป้ าหมายที่ ชัดเจน 2) การสังเกตการสอน
ขณะที่ มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ และ3) การสะท้อนผลการจัดการเรี ยนรู ้และการอภิ ปรายร่ วมกันเพื่ อนาไป
ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนต่อไป (ชาริ ณี ตรี วรัญญู, 2552)
องค์ประกอบสาคัญของการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน คือ การพัฒนาบทเรี ยนของครู เป็ นการทางานร่ วมกัน
ของครู เป็ นกลุ่ม หรื อที มด้วยความสมัครใจ ครู ทุกคนในกลุ่มมีบทบาทการทางานการตัดสิ นใจเท่าเทียมกัน และมี
เป้ าหมายที่ ชดั เจนร่ วมกันในการพัฒนาบทเรี ยน การกาหนดประเด็นหรื อเป้ าหมายของการพัฒนาบทเรี ยนต้องมา
จากบริ บทจริ งในห้องเรี ยนและมุ่งเน้นพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนเป็ นสาคัญ ในขณะที่มีการสังเกตการสอนของ
เพื่ อนครู ในกลุ่มขณะที่ ใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ร่วมกันพัฒนา คื อ การสังเกตการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่ เกิ ดขึ้ น
มากกว่า พฤติ กรรมการสอนของครู การให้ ผ ลสะท้อนและการอภิ ป รายผลการปฏิ บัติ งาน คื อ การที่ ค รู และ
ผูม้ ีส่วนร่ วมในการศึกษาผ่านบทเรี ยนดาเนิ นการอภิปรายร่ วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาบทเรี ยน
ร่ วมกัน เช่ น การอภิ ปรายเพื่ อกาหนดเป้ าหมายการอภิ ปรายและสะท้อนความคิ ดเพื่ อวางแผนการสอน ซึ่ งเป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญ สิ่ งจาเป็ นที่ตอ้ งมีในการอภิปราย คือ การสื บสอบ (inquiry) ผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นการอภิปราย
และสะท้อ นความคิ ด ภายหลัง การจัด การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ไ ด้แ นวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขบทเรี ย น
การด าเนิ น งานทั้งกระบวนการพัฒ นาบทเรี ย นต้อ งสอดคล้อ งกับ บริ บ ทการท างานจริ งของครู แ ละเป็ นการ
ดาเนิ นงานในระยะยาว นอกจากนี้ ในกรณี ที่มีผรู ้ ู ้หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกับครู
นั้ น อาจจะเข้ า มามี ส่ วนร่ วมตลอดระยะเวลาการพั ฒ นาบทเรี ยน หรื อบางขั้ นตอนใดขั้ นตอนห นึ่ ง
ของกระบวนการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันก็ได้ (ชาริ ณี ตรี วรัญญู, 2552)

4. การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู แบบร่ วมมือ เรื่อง STEM สาหรับครู ปฐมวัย
จากแนวคิ ดการบูรณาการสะเต็มในระดับปฐมวัย แนวคิ ดของการพัฒ นาวิชาชี พ ครู แบบร่ วมมื อ และ
การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน นามาสู่การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู แบบร่ วมมือ เรื่ อง STEM สาหรับครู
ปฐมวัย มีข้ นั ตอนย่อยๆ ดังนี้
1. กำหนดเป้ ำหมำยของโปรแกรมกำรพั ฒ นำวิ ช ำชี พ ครู ฯ กาหนดเป้ าหมายที่ ชัด เจนของโปรแกรม
การพัฒนาวิชาชี พครู ฯ มีผลต่อการออกแบบและผลสัมฤทธิ์ ของโปรแกรมในที่สุด การกาหนดเป้ าหมายเป็ นไปตาม
ทัศนะของทฤษฎีการกาหนดจุดหมาย (goal-setting theory) (Bartol et al, 1998) โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ฯ นี้
มุ่งไปสู่การปฏิบตั ิจริ งในห้องเรี ยน การกาหนดเป้ าหมายของโปรแกรมจึงเป็ นลักษณะของการพัฒนาวิชาชีพที่มุ่งให้
เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังต่อการประยุกต์ใช้ความรู ้สู่การปฏิบตั ิ จึงกาหนดเป้ าหมายไว้ดงั นี้
“ครู ปฐมวัยที่ เข้ ำร่ วมโปรแกรมกำรพัฒนำวิชำชี พครู ฯ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับกำรจัดประสบกำรณ์
กำรเรี ย นรู้ เรื่ องสะเต็มในระดั บปฐมวัย และสำมำรถน ำควำมรู้ ไปสู่ กำรปฏิ บั ติจริ งที่ ส อดคล้ องกั บ บริ บทของ
โรงเรี ยน”
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2. กำหนดผลกำรเรี ยนรู้ (Learning Outcome: LO) จากเป้ าหมายที่กาหนดนามาสู่ การผลการเรี ยนรู ้สาหรับ
ครู ที่เข้าร่ วมโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ดังนี้
1) อธิ บายการจัดการศึกษาตามแนว STEM ได้
2) อธิ บายแนวคิดสาคัญที่เป็ นจุดเน้นของแต่ละวิชาในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
STEM สาหรับเด็กปฐมวัยได้
3) ออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีการสื บเสาะหาความรู ้ได้
4) วิเคราะห์การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการในระดับปฐมวัยได้
5) ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลตามแนวคิดของการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
STEM ในระดับปฐมวัยได้
6) ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทาง STEM สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนได้
7) ปฏิบตั ิการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทาง STEM ที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนได้
3. ก ำหนดเนื ้ อ หำสำระของโปรแกรมกำรพั ฒ นำวิ ช ำชี พ ครู ฯ จากการวิ เคราะห์ ผ ลการเรี ยนรู ้ แ ละ
แนวทางการนาเสนอเนื้ อหาของโปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ตอ้ งเป็ นแบบเฉพาะเจาะจงในเนื้ อหาของสาระวิชา
และ/หรื อ เฉพาะเจาะจงในระดับการสอนของครู มากกว่าการนาเสนอเนื้ อหาแบบทัว่ ไป แม้ว่าหลักการ แนวคิ ด
ทฤษฎี จะเป็ นหลักการแบบทั่วไป แต่ ในการพัฒ นาวิชาชี พ ครู ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ถ้าสามารถเฉพาะเจาะจงใน
เนื้ อหาสาระของวิชาที่ สอนที่ แตกต่างกันไปตามวิชาที่ ครู สอนหรื อระดับชั้นของครู ที่เข้ารับการพัฒนาจะมี ผลดี
มากกว่าต่อการนากลับไปปฏิบตั ิจริ งในห้องเรี ยน สอดคล้องกับความคิดเห็นของครู ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและจะ
เลือกเข้ารับการพัฒนาวิชาชี พในโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงกับวิชาและระดับชั้นที่ ตนเองสอนมากกว่าโปรแกรมที่
เปิ ดรับสาหรับครู ทวั่ ไป ดังนั้นจึงกาหนดเนื้ อหาสาระหลักสาหรับการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการ จัดกลุ่มเนื้อหาสาระของ
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู ฯ ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับครู ปฐมวัย แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1) เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา
2) เนื้อหาสาระของรายวิชาทั้ง 4 วิชาของสะเต็มในระดับปฐมวัย
3) เนื้อหาสาระด้านการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย
4. กำหนดขั้นตอนและกิ จกรรม จากผลการเรี ยนรู ้ เนื้ อหาสาระของโปรแกรมพัฒนาวิชาชี พครู ฯ นามา
กาหนดกิ จกรรม และจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ที่ เห็ น พ้องต้อ งกัน ว่ า
การพัฒนาครู ควรเป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และมีระยะเวลาในการพัฒนาที่ยาวนานเพียงพอสาหรับครู
ในการเรี ยนรู ้ยุทธวิธีใหม่และเผชิ ญปั ญหาเมื่ อนาไปใช้จริ งในห้องเรี ยน (Guskey, 2002) ครู ควรมี โอกาสในการ
เรี ยนรู ้อยู่ตลอดเวลา จะต้องมี การแสดงผลของสิ่ งที่ ครู กาลังทาอยู่หรื อกาลังปรับเปลี่ยน มี การประเมิ นถึงสภาพ
ปฏิ บัติงาน เพื่ อ การปรั บปรุ งแก้ไ ขอย่างต่ อ เนื่ อง (Guskey, 2000; Gulamhussein, 2013) ดังนั้น เมื่ อวิเคราะห์ผ ล
การเรี ยนรู ้ เนื้ อหา และการทบทวนวรรณกรรม โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ฯ นี้ จึงแบ่ งเป็ น 2 ขั้นตอนหลัก
ดังตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิ จกรรมในแต่ ละขั้นตอนกับ ผลการเรี ยนรู ้ ของโปรแกรมการพัฒ นา
วิชาชีพครู ฯ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
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ขั้ น ตอนที่ 1 กำรอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ำร ประกอบด้ว ย 9 กิ จกรรมหลัก ระยะเวลา 36 ชั่ว โมง กิ จกรรม
การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการเน้นการสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ผ่านการลงมือกระทามากกว่าการฟั งบรรยายจากที ม
วิทยากร โดยในแต่ละกิ จกรรมของการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เริ่ มต้นจากกิ จกรรมเพื่ อตรวจสอบความรู ้เดิ ม ให้ครู
วิเคราะห์ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถของตนเอง ทาให้วิทยากรการอบรมเข้าใจพื้ นฐานความรู ้เดิ มของครู
สามารถเชื่ อมโยงประสบการณ์ เดิ มกับประสบการณ์ ใหม่ ได้ ส่ งผลให้ค รู ส ามารถเข้าใจเนื้ อหาสาระที่ กาหนด
กิ จกรรมตรวจสอบความรู ้เดิ มในการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การของโปรแกรมการพัฒ นาวิชาชี พครู ฯ มี หลายรู ปแบบ
ตัวอย่างเช่น การพูดคุยซักถาม เกี่ยวกับแนวคิดของเรื่ องที่จะอบรม การทาแบบทดสอบก่อนอบรม กิจกรรมสารวจ
ตนเอง ที่ครู ได้วิเคราะห์ตนเองว่าเป็ นครู ลกั ษณะใด สอดคล้องกับการสอนแบบสะเต็มหรื อไม่
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมกับผลการเรี ยนรู ้ของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ฯ
กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์สาหรับครู ปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
คณิ ตศาสตร์สาหรับครู ปฐมวัย
แนวทางการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและการออกแบบสาหรับครู ปฐมวัย
การจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสาหรับเด็กปฐมวัย
การวัดและประเมินผล สาหรับครู ปฐมวัย
แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนแบบสะเต็ม
การออกแบบและการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้แบบสะเต็ม
รวมระยะเวลา
ขั้นตอนที่ 2 การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ตามแนวทาง
สะเต็ม (จานวน 1 หน่ วยการเรียนรู้ )
วางแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบสะเต็ม
(ระยะเวลาแผน 1 หน่วย 1 สัปดาห์)
ปฏิบตั ิการสอนและสังเกตการสอน
แลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการปฏิบตั ิการสอน
รวมระยะเวลา

เวลา
6 ช.ม.
6 ช.ม.
3 ช.ม.
3 ช.ม.
3 ช.ม.
3 ช.ม.
3 ช.ม.
3 ช.ม.
6 ช.ม.

ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome: LO)
1 2 3 4 5 6
7
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

36 ช.ม.

2 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 สัปดาห์
1 เดือน

✓
✓
✓

หมายเหตุ: ในการปฏิบตั ิตามแต่ละกิจกรรมจะดาเนิ นเป็ นลาดับและใช้เวลาตามจานวนที่กาหนด แต่ในแต่
ละกิจกรรมอาจจะเป็ นวันเดียวกัน หรื อวันที่ ติดต่อกัน หรื อไม่ติดต่อกันทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การกาหนดวันในการปฏิบตั ิ
ให้สอดคล้องกับบริ บทของครู และโรงเรี ยน
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ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรี ยนรู้ ตำมแบบสะเต็มสำหรั บครู ปฐมวัย เป็ นลักษณะของการพัฒนา
บทเรี ยนร่ วมกัน หรื อ Lesson study กระบวนการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันนั้นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริ บท
รู ปแบบกลุ่มพัฒ นาบทเรี ยนร่ วมกันจึ งมี หลากหลายรู ปแบบแตกต่ างกันไปตามเป้ าหมายของกลุ่ม ลักษณะของ
สมาชิ ก และบริ บทในการดาเนิ นงาน โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ฯ เลือกกระบวนการพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกันที่
เป็ นกระบวนการสาหรับใช้พฒั นาวิชาชี พของผูเ้ ข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ โดยเกิดจากการร่ วมมือ แบ่งปั นประสบการณ์
และการทางานร่ วมกันของผูเ้ ข้ารับการฝึ กปฏิบตั ิ หรื อระหว่างผูเ้ ข้ารับการฝึ กปฎิบตั ิกบั ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่ งประกอบด้วย
3 ขั้น ตอนส าคัญ คื อ 1) การวางแผน (Planning) 2) การน าไปใช้และการสั งเกต (Implementing and observing)
และ 3) การอภิปรายและสะท้อนผลบทเรี ยน (Discussing and reflecting) (ชาริ ณี ตรี วรัญญู, 2557)
กิจกรรมของขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักของการทางานเป็ นทีมของครู ในโรงเรี ยนเดียวกัน
โดยใช้ระยะเวลา 1 เดื อน ต่อการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้ 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้ ในโปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ฯ
กาหนดการพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้จานวน 2 หน่วยการเรี ยนรู ้ รายละเอียความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของแต่ละ
ขั้นตอนของโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู ฯ กับผลการเรี ยนรู ้ ดังตารางที่ 2
ความร่ วมมือในขั้นตอนที่ 2 การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีลกั ษณะดังนี้
1. การร่ วมมื อกันระหว่างครู ในการพัฒนาวิชาชี พครู เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างครู ในโรงเรี ยน
เดี ย วกัน เป็ นการร่ วมมื อกัน เพื่ อ ให้ค รู เกิ ด การเรี ย นรู ้ ท้ งั ด้านความรู ้ และการปฏิ บัติ การสอน ครู จะช่ วยกันเพื่ อ
การพัฒนาตนเองและเพื่อนในด้านต่างๆ ถือเป็ นการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม สมาชิ กในกลุ่มมีเป้ าหมายการทางาน
ร่ วมกัน คือให้ทุกคนในกลุ่มได้เรี ยนรู ้และประสบผลสาเร็ จในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ตามแนวสะเต็มศึกษา
ด้วยกัน
2. การร่ วมมื อกันระหว่างครู ควรให้เกิ ดขึ้ นอย่างต่ อเนื่ อง และต้องอาศัยการควบคุมการเรี ยนรู ้ของ
ตนเองของครู เพื่ อช่ วยและสนับสนุ นให้ครู เกิ ดการเรี ยนรู ้และช่ วยเหลือกันตลอดเวลา ดังนั้นครู ในกลุ่มจะต้องมี
ช่วงเวลาของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั แบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เป็ นการสร้างบรรยากาศของการร่ วมมือ
เปิ ดโอกาสในการแลกเปลี่ ยนความรู ้และประสบการณ์ กบั เพื่ อนครู ครู แต่ ละคนควรเปิ ดใจ ประเมิ นตนเองและ
บอกความต้องการการได้รับความช่วยเหลือทั้งจากเพื่อนครู และจากวิทยากรในบริ บทของการปฏิบตั ิ การสอนจริ ง
ในห้องเรี ยน เพื่อการพัฒนาตนเองและบรรลุเป้ าหมายด้วยกัน กาหนดการดาเนิ นกิ จกรรมการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ ตามแนวทางสะเต็ม จานวน 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ เป็ นไปดังตารางที่ 3 (เป็ นการขยายรายละเอี ยดจาก
3 กิจกรรมหลักของขั้นตอนที่ 2 ในตารางที่ 2)
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ตารางที่ 3 กาหนดเวลาในการทางานร่ วมกันในการออกแบบหน่ วยการเรี ยนรู ้สะเต็ม 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้
ใช้เวลา 1 เดื อนต่อ 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้ โปรแกรมการพัฒนาวิชาชี พครู ฯ กาหนดพัฒนาหน่ วยการเรี ยนรู ้จานวน 2
หน่วยการเรี ยนรู ้

กิจกรรม
1. ระดมสมองร่ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
2. ประชุมปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้และเตรี ยมสื่ อการ
สอนที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบตั ิการสอนตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้
5. สังเกตการสอน
6. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิการสอน
7. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ครู โรงเรี ยนอื่น

สั ปดาห์ ที่
1 2 3 4 5 6 7 8

ผู้เกีย่ วข้ อง
ทีมครู
ทีมครู และทีม
วิทยากร
ทีมครู
ครู ตวั แทน
ทีมครู และทีมผู ้
วิทยากร
ทีมครู และทีมผู ้
วิทยากร
ทีมครู และทีมผู ้
วิทยากร

รายละเอียดของการดาเนินการในแต่ละกิจกรรมตามตารางที่ 3 มีดงั นี้
1. กิจกรรมระดมสมองร่ ำงแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ : ทีมครู ในโรงเรี ยนทาการเลือกหน่วยการเรี ยนรู ้เพื่อ
เป็ นหน่ วยการเรี ย นรู ้ ที่ จะร่ ว มกัน ออกแบบและวางแผนการสอนร่ วมกัน ทั้ง 2 หน่ วยการเรี ยนรู ้ รวมทั้งเลื อ ก
ครู ผสู ้ อนของแต่ละระดับชั้นที่จะปฏิบตั ิการสอนแบบสะเต็ม เกณฑ์ในการเลือกให้ครู และหน่ วยการเรี ยนรู ้ข้ ึนอยู่
กับความพร้อมของครู ที่เป็ นตัวแทนในการสอน และการตกลงร่ วมกันของแต่ละโรงเรี ยน
2. กำรประชุ มปรั บแผนกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ : เป็ นกิ จกรรมที่ ทีมครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยกัน
โดยมีทีมผูว้ ิจยั คอยให้คาแนะนาทั้งแบบเป็ นทางการคื อ การประชุ มร่ วมกัน 1 ครั้ง และอย่างไม่เป็ นทางการ คื อ
ผ่านสื่ อออนไลน์ต่างๆ ได้แก่ ไลน์กลุ่ม facebook และ e-mail เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลซึ่ งกันและกัน
ในระหว่างการประชุมปรับแผนการจัดการเรี ยนรู ้และการเตรี ยมสื่ อการสอน
3. จั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ และเตรี ยมสื่ อกำรสอนที่ เกี่ ย วข้ อ ง: ที ม ครู จ ะร่ ว มกัน เขี ย นแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ แ ละเตรี ยมสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เกี่ ยวข้องร่ วมกันหลังจากประชุ มและได้ข ้อเสนอแนะจาก
ทีมวิทยากร
4. กำรปฏิ บัติกำรสอนตำมแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ : เป็ นกิจกรรมของครู ที่เป็ นตัวแทนของทีมปฏิบตั ิการ
สอนตามหน่ วยเรี ยนรู ้ที่ออกแบบไว้ ครู ที่เป็ นตัวแทนสอนจะเขี ยนอนุ ทินสะท้อนการสอนของตนเองหลังจาก
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การสอนแต่ละวัน ในประเด็นความสาเร็ จจากการสอน ปั ญหาและอุปสรรค โดยส่ งในไลน์กลุ่มเพื่อให้เพื่อนในทีม
และทีมวิทยากรได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
5. กำรสั งเกตกำรสอน: ใน 1 สัปดาห์ของการสอนตามหน่วยการเรี ยนรู ้สะเต็ม ทีมครู จะเลือก 1 วันที่
จะให้เพื่อนครู ในทีมและทีมวิทยากรเข้าสังเกตการสอนในขณะสอน หลังจากการสอนจะมีการสะท้อนผลการสอน
ร่ วมกัน
6. ประชุ มเพื่ อแลกเปลี่ยนและสะท้ อนผลกำรปฏิ บัติกำรสอน: หลังการสอน 1 หน่ วยการเรี ยนรู ้ จะมี
การประชุ มรวมของทีมครู เพื่อสะท้อน แลกเปลี่ยนผลการสอนร่ วมกัน เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ ง หน่วย
การเรี ยนรู ้ที่ได้สอนไปแล้ว
7. กำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับครู โรงเรี ยนอื่ น : เป็ นกิ จกรรมการประชุ มสุ ดท้ายของครู ที่เข้าโปรแกรม
ทุกท่านจากแต่ละโรงเรี ยน ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวทางสะเต็มร่ วมกัน

บทสรุป
การสร้างความเข้าใจและการพัฒนาความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการตาม
แนวทางสะเต็มศึ กษาของครู ปฐมวัยเป็ นเรื่ องที่ มีความสาคัญ โปรแกรมการพัฒ นาวิชาชี พ ครู แบบร่ วมมื อ เรื่ อง
STEM สาหรับครู ปฐมวัย ประกอบด้วยการพัฒนาครู 2 ขั้นตอน คื อ 1) การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้า ใจที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด ประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ ต ามแนวแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา และ 2) การจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้แบบสะเต็ม ซึ่ งเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนสะเต็มร่ วมกันของครู เป็ นที มในโรงเรี ยนเดี ยวกัน
เพื่ อให้ครู ได้ประยุกต์ใช้ความรู ้ จากการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ ในการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ สะเต็ม โปรแกรมการ
พัฒนาวิชาชี พครู ฯ มีการพัฒนามาจากแนวคิดการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือ การพัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่ นัก การศึ ก ษายอมรั บ และมี งานวิ จัย มากมายที่ ส นับ สนุ น ว่า เป็ นแนวทางการพัฒ นาวิ ช าชี พ ครู ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาครู อย่างยัง่ ยืน เนื่ องจากแนวคิดการพัฒนาวิชาชี พครู แบบร่ วมมือและการ
พัฒนาบทเรี ยนร่ วมกัน เป็ นการพัฒนาครู ในบริ บทของโรงเรี ยน มีโรงเรี ยนเป็ นฐานของการพัฒนา รวมทั้งเป็ นการ
พัฒนาที่เกิดจากการร่ วมมือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สะท้อนผลการจัดการเรี ยนการสอน และให้การช่วยเหลือกันในทาง
วิชาการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
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