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 ความคิดสร้างสรรค ์  เป็นลกัษณะความคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีควรพฒันาให้เกิดขึ้นกบัคนใน

ชาติเพราะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้น  สามารถแกปั้ญญาต่างไดอ้ยา่งสร้างสรรคด์ว้ยเช่นกนั  

นอกจากนั้นยงัเป็นพื้นฐานในการพฒันาความสามารถดา้นอ่ืน ๆ อนัก่อใหเ้กิดผลผลิต  และประโยชน์สูงสุด

ต่อประเทศชาติ  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลในดา้นต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความกา้วหนา้ของประเทศนั้น ๆ นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค ์ ยงัก่อใหเ้กิดเทคโนโลยต่ีาง ๆ การคน้พบส่ิง

แปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์  การคมนาคม  เพราะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคเ์ป็นผูค้น้ควา้ริเร่ิม

งานใหม่ ๆ รวมทั้งประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองมือต่าง ๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้และทนัสมยัอยูเ่สมอ  แสดงใหเ้ห็นวา่

ความคิดสร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริม  และพฒันาตั้งแต่ระดบัปฐมวยั  เน่ืองจากเด็กปฐมวยัเป็น  

ช่วงท่ีมีจินตนาการสูงแสดงออกถึงแววความคิดสร้างสรรค ์  และอาจกลายเป็นพรสวรรคต์่อไปในอนาคต  

หากเด็กไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมการจดั  กิจกรรมประดิษฐ์ของ

เล่น  ทางวิทยาศาสตร์ใหเ้ด็กปฐมวยั  ไดใ้ชท้กัษะการสังเกต  การคิด  การสนทนา  การส่ือสารเพื่อท าความ

เขา้ใจและแสดงออกถึงความกระตือรือร้น  ความอยากรู้อยากเห็นการรู้จกัการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูแ่วดลอ้ม 

1. ความส าคัญและความเป็นมา 
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รอบตวัเด็กผา่นการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้  เพื่อคน้พบส่ิงใหม่ ๆ   จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  แสดงใหเ้ห็นวา่  

การจดักิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น  ทางวิทยาศาสตร์ผูจ้ดัท ามีความสนใจศึกษาแลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้นน้ี  

จึงไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้  

วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัมี  ความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากช่วงวยั

ส าคญัในการส่งเสริมพฒันาการทั้ง  4  ดา้นและช่วยปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์คุณครูมีความสนใจและไดเ้ลง็เห็น

ความส าคญัดา้นน้ี  จึงได ้

จดักระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง  

ในการพฒันาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัต่อไป  

 

เป้าหมายของการเรียนการสอน STREM  Education 

. 

STREM  Education  กบัเด็กอนุบาล   

STEAM  Education  เป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบหน่ึงท่ีบูรณาการศาสตร์  5  ศาสตร์เขา้ดว้ยกนั

คือ  S :  Science  วิทยาศาสตร์  T :  Technology  เทคโนโลย ี R : Reuse  น ากลบัมาใชใ้หม่  E : Engineeing  

วิศวกรรมศาสตร์  M :  Mathematics  คณิตศาสตร์   

 หลกัการของ  STREM  Education  คือการสร้างโจทยปั์ญหาหรือสถานการณ์ท่ีบูรณาการศาสตร์

เหล่าน้ีเขา้ไปและเด็กไดใ้ชศ้าสตร์เหล่าน้ีในการแกปั้ญหา  โดยเนน้ใหเ้ด็กไดล้งมือท า  คิดวางแผน  ดา้นหา

ค าตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซ่ึงคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถท ากิจกรรมท่ีพฒันา  STREM  ไดเ้ช่นกนั  ดงันั้น  เรามา

ท าความเขา้ใจความหมายของศาสตร์แต่ละศาสตร์แบบง่าย ๆ  

S  :  Science  วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์  แบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  1.  ทกัษะทางวิทยาศาสตร์  การตั้งค  าถาม  การสังเกต  การ

ตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  และสรุปผลการทดลอง  ควบคู่ไปกบั  2.  สาระเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้

เก่ียวกบัธรรมชาติรอบตวั  สัตว ์ ตน้ไม ้ ดิน  น ้า  อากาศ  และวิทยาศาสตร์รอบตวัง่าย ๆ เช่น  แสง  การเกิดเงา  

แรงโนม้ถ่วง  แรงดนั  แม่แหลก็  แรงและการเคล่ือนท่ี ฯลฯ 
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T  :  Technology  เทคโนโลย ี

เทคโนโลยใีนท่ีน้ีหมายถึง  ส่ิงของหรืออุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั  ส าหรับเด็ก  ๆ อาจ  

หมายถึง  อุปกรณ์ในการท างานศิลปะ  เช่น  กรรไกร  กาว  ไมบ้รรทดั  เทปใส  หรือคอมพิวเตอร์  ท่ีใชใ้นการ

คน้หาขอ้มูลก็ได ้

R  :Reuse  น ากลบัมาใชใ้หม่ 

เป็นการน าเศษวสัดุของใชม้าประยกุตแ์ละน ากลบัมาใชง้านไดใ้หม่อีกคร้ัง 

E :  Engineering  วิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ในแบบฉบบัของเด็กอนุบาล  คือ  การท่ีไดอ้อกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง  เห็น

ไดง้่าย ๆ จากการเล่น บลอ็กไม ้ ท่ีเด็ก ๆ สร้างรางรถไฟ  สร้างประสาท  สร้างบา้น  หรือการน าไมไ้อศกรีมก่ึง

ไมใ้บไมม้าสร้างเป็นช้ินงานต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ใชท้กัษะดา้นการออกแบบและสร้างสรรค ์

M : Mathematics  คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ส าหรับเด็กเลก็  คือ  สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่จ านวน  ตวัเลข  หรือการ

ค านวณ  แต่รวมถึงเร่ืองทิศทาง  ขนาด  การชัง่  วดั  ตวง  และเร่ืองของการเปรียบเทียบ  การจดัอนัดบัอีกดว้ย 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของสะเต็ม

ศึกษา 
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•  มีการบูรณาการ 

•  ท้าทายผู้เรียน 

•  กระตุ้น Active learning 

•  มุ่งเน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  

•  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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แนวการสอนแบบไฮสโคป  (  High  Scope )  เป็นการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้แบบลงมือท าผา่นมุมเล่นท่ี

หลากหลาย  ดว้ยส่ือและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก  และการแกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้น  โดย

การใหโ้อกาสเด็กเป็นผูริ้เร่ิมการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งอิสระ  ซ่ึงตรงตามทฤษฎีพฒันาการทาง

สติปัญญา  (Cognitive Theory ) ของเปียเจต ์ (Piaget )  นกัการศึกษาท่ีส าคญัคนหน่ึงของโลก  ความส าคญัใน

ดา้นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียน  จะเนน้การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active  Learning 

)  เพราะเด็กจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงท าใหเ้กิดความคิด  ลงมือแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

 

 การจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ในเม่ือหลกัการของแนวน้ีคือใหเ้ด็กริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตนเอง  ดงันั้น  

การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศก็จ าเป็นตอ้งเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการล่ืนไหลของกิจกรรม  และท าใหเ้ด็ก

เกิดความรู้สึกกระตือรือร้น 

1.  พื้นท่ี  ตอ้งมีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  เพื่อใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียน

แบบร่วมมือการะท า  มุมส าคญัท่ีควรมี  คือ  มุมศิลปะ  มุมหนงัสือ  มุมบา้น  มุมวิทยาศาสตร์  มุม

บลอ็ก 

2. วสัดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนและอุปกรณ์ตอ้งมีมากพอและหลากหลาย  เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้

พฒันาแผนการท างาน  และด าเนินการตามแผน 

3. การจดัเก็บ  เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้เก่ียวกบัวงจรการคน้หา   - ใช ้– เกบ็คืน ดงันั้น  การจดั

วางส่ิงของในหอ้งเรียนก็ตอ้งเอ้ือใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ครูตอ้งจดัวางอุปกรณ์ใหเ้ด็ก

สามารถคน้หาไดง้่าย  สะดวกปลอดภยั  เด็กสามารถหยบิมาใชแ้ละเก็บคืนไดเ้อง  กระบวนการ

ทั้งหมดน้ีจะช่วยส่งเสริมให้เด็กรู้จกัสังเกตเปรียบเทียบ  มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือ 

4.  

 

1.  สอนใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงเร่ิมตน้จากความไวว้างใจใหแ้ก่เด็กเพื่อใหเ้ด็กไดล้งมือ

ท ากิจกรรมหรือช้ินงานตามความสนใจของตนเองและมีความสนุกในการเรียนรู้ท่ีจะท างาน 

2. การลงมือท างานฝึกใหเ้ด็กวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน  เป็นระบบ 

3. เด็กไดฝึ้กสมาธิท าใหเ้ด็กเกิดปัญญา  ฝึกความมีระเบียบวินยั  ฝึกการคิดอยา่งมีความหมาย  ผลท่ี

ตามมาคือ 

จุดเด่นของแนวการสอนไฮสโคป (High  Scope  ) 

ประโยชน์ของแนวการสอนไฮสโคป (High  Scope  ) ท่ีมีต่อเด็ก 
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4. ความส าเร็จในการท างานท่ีไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ไดเ้รียนรู้และมีความสุขในการท างานท่ีตน

สนใจ 

 

 

 

 การเรียนการสอนแบบ Active  Learning  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม

และมีปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัท่ีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  การวิเคราะห์  การ

สังเคราะห์  การระดมสมอง  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และการท ากรณีศึกษา  เป็นตน้  โดยกิจกรรมท่ี

น ามาใชค้วรช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การส่ือสาร / การน าเสนอ  และการ

ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสมบทบาทของผูเ้รียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว

ขา้งตน้แลว้  ยงัตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัดว้ย  ผูส้อนควรลดบทบาทในการ

ถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนในลกัษณะการบรรยายลง  และเพิ่มบทบาทในการกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 

 

1.  เป็นการพฒันาศกัยภาพการคิดการแกปั้ญหาและการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 

2. ผูเ้รียนมีส่วนในการจดัระบบการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้โดยมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในรูปแบบ

ของความร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

4. เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนบูรณาการขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์

และประเมินค่า 

5. ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความมีวินยัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผูเ้รียน 

7. ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 

Active  Learning 

ลกัษณะของการเรียนแบบ Active  Learning 
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1.  แบบระดมสมอง   

2. แบบเนน้ปัญหา / โครงงาน / กรณีศึกษา 

3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ 

4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด 

5. แบบสะทอ้นความคิด 

6. แบบตั้งค  าถาม 

7. แบบใชเ้กม 

 

 

1.  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่เด็ก 

3. เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 

 

 

ทอร์แรนซ์  ( Torrace , 1962)  นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการของความรู้สึกท่ีไวต่อ

ปัญหา  ส่ิงท่ีขาดหายไป  ส่ิงท่ีไม่ประสานกนั  แลว้เกิดความพยายาม  ในการสร้างแนวคิด  ตั้งสมมติฐาน  

ทดสอบสมมติฐาน  และเผยแพร่ผลใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้  และเขา้ใจอนัเป็นแนวทางคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป 

กิลฟอร์ด (Guilford ,1967 )  นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่  การคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการ

ท างาน  ในการคิดไดห้ลายทาง  หรือท่ีเรียกวา่  อเนกนยั (Divergent thinking ) 

โคลมับสั  (Kolumbus,1983.pp.107-109)  กล่าวถึง  การจดัประสบการณ์ทกัษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยั  ครูควรมีอิสระในการเลือกเน้ือหา  ท่ีจะน ามาจดักิจกรรมโดยศึกษาจาก 

 

3.  แนวคิดทฤษฎีที่

เกีย่วข้อง 

2.  วัตถุประสงค์   

ตวัอยา่งวิธีการสอนท่ีเนน้การเรียนแบบ Active  Learning 
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เอกสารต่าง ๆ จากบุคคลและการทดลอง  การจดัประสบการณ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ควรเร่ิมตน้จากค าถามท่ีเด็กถามขึ้น  และควรใชท้กัษะการตั้งค  าถามเพื่อ  ให้เด็กพยายามคน้หาค าตอบดว้ย

ตนเอง 

ภรณี  คุรุรัตนะ  กล่าวถึง  วตัถุประสงคใ์นการจดัประสบการณ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาความสามารถความคิดสร้างสรรคไ์ดโ้ดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ กนั  เช่น  การ

สังเกต  การฟัง  และการทดลองพฒันาให้เด็กมีทศันคติทางวิทยาศาสตร์  ช่วยให้เด็กมีความรู้ในเน้ือหา

วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตวัเด็ก  ช่วยพฒันาความสนใจ  และความช่ืนชมใน

วิทยาศาสตร์รอบตวัเด็ก  และจิตวิทยาศาสตร์  ดงันั้น  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการ

ใชกิ้จกรรมการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์  จึงมีบทบาทส าคญัต่อเด็กปฐมวยัอยา่งมากเพราะนอกจาก

จะไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ช่วยใหเ้ด็กคิดแกปั้ญหาแลว้เด็กปฐมวยัยงัไดรั้บความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึง

มีผลใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดจิตวิทยาศาสตร์และความภาคภูมิในในช้ินงานของตนเอง 

 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ 

 

1.  ศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั  พุทธศกัราช  2560 

2. ศึกษาเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวยั   

3. ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดบัปฐมวยั 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานท่ี  ส่ิงของ  เพื่อน ามาสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ 

5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค ์ โดยครูใหน้กัเรียนประดิษฐ์ของเล่น  พร้อม

ตกแต่งช้ินงานใหส้วยงาม  ตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

6. บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการปฏิบติังานของนกัเรียน  โดยแบ่งระดบัพฒันาการและผลการ

ปฏิบติังานออกเป็น  3  ระดบัดงัน้ี 

ระดบัท่ี  3    ดี  หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมัน่ใน  ผลงานมีความคิดสร้างสรรคแ์ปลกใหม่ 

ระดบัท่ี  2   พอใช ้  หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเม่ือไดรั้บค าแนะน า  ผลงานมีการปรับปรุงต่อ

ยอดจากแนวคิดผูอ่ื้นน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้
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ระดบัท่ี  1   ปรับปรุง  หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งแมไ้ดรั้บค าช้ีแนะผลงานน าแนวคิด

ของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่ไดป้ระยกุตห์รือปรับเปล่ียน 

 

 

แผนการด าเนินด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  

การด าเนินงานพฒันาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์  

ด าเนินงานแบบวงจร  PDCA  ดังนี ้

 P  =  Plan 1.  ก าหนดเป้าหมาย 

   2.  วางแผนการท างาน 

 D = Do  1.  ลงมือปฏิบติังานตามแผน 

   2.  เตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ช้ินงาน 

 C = Check ตรวจสอบช้ินงาน 

 A = Action ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาช้ินงานใหดี้ขึ้น 

 

 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   

ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ช้ินงานทาง

วิทยาศาสตร์  ตลอดปีการศึกษา  สัปดาห์ละ 1  วนั  ในวนั  พฤหสับดี  วนัละ  50  นาที 

 

 

  

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดจากการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ของเล่นจาก

เศษวสัดุท่ีเหลือใชเ้ช่นกระดาษท่ีใชแ้ลว้  ท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดความรู้  ความ 

 

4.  ผลส าเร็จท่ีเกดิขึน้จากการพฒันา  Best  Practice 
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ภาคภูมิใจ  และเกิดจิตวิทยาศาสตร์แก่ตวัเด็ก  ทั้งน้ีจากการจดัประสบการณ์ดงักล่าวไดเ้นน้ให้เด็กเรียนรู้ดว้ย

ตนเองจากกิจกรรมท่ีเด็กไดส้ร้างสรรคผ์ลงานไดด้ว้ยตนเอง 

ประสบการณ์ตรงโดยการสร้างสรรคผ์ลงานในการประดิษฐ์ช้ินงาน  วิทยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถมีส่วน

ช่วยพฒันาศกัยภาพดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาให้เตม็ศกัยภาพและเหมาะสมกบัช่วงวยั 

 

 

  

ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัโดยการประดิษฐ์ ของเล่นและช้ินงานจากเศษวสัดุ

ท่ีเหลือใชแ้ละน ากลบัมาใชใ้หม่ท าให้ ประสบผลส าเร็จ คือ   

1.  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าและใหค้วามส าคญัสนบัสนุนในการด าเนินกิจกรรม 

2. คณะครู  นกัเรียนทุกคนใหก้ารสนบัสนุนและร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 

3. ผูป้กครองใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนในการจดัหาส่ือเพื่อใชก้ารจดักิจกรรม 

4. เด็กปฐมวยัมีความสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 

5. ศึกษานิเทศ  ผูบ้ริหาร  คระครูในกลุ่มหวัหนา้ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งใหค้  าปรึกษาท่ีดี 

6. มีการประเมินพฒันาการและปรับปรุงผลการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง 

 

 

ผลท่ีเกิดจากการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ช้ินงานจากเศษวสัดุ

เหลือใช ้ดงัน้ี 

1.  เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดรั้บการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

2. เด็กปฐมวยัมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบช้ินงานเอง 

3. เด็กปฐมวยัเกิดลกัษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ 

4. เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

5. เด็กปฐมวยัเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 

5.  ปัจจัยความส าเร็จของการพฒันา  Best  Practice 

6.  บทเรียนท่ีได้รับ 
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จาก STEM เป็น STREM อะไรคือความแตกต่าง? 
 
 
          ความต่างระหว่างค าสองค าท่ีเห็นได้ชัดสุดคือตัว A ท่ีเพิม่มา ค าถามคือ A มีความส าคัญอย่างไรถึง
น ามาใส่ใน STEM  
   ความจริงแลว้ตวั A มาจากค าวา่ ART ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงสาขาวิชาท่ีถูกน ามาเป็นทกัษะใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ ผา่น
การต่อยอดจาก STEM  เป็น STREM ซ่ึงถือเป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและวิศวกรรม ผสานรวมกบัศิลปะท่ีจะช่วยกระตุน้เร่ืองความคิดสร้างสรรค ์การสร้างแรงบนัดาล
ใจ ความสุขในการเรียนรู้ สู่การเติบโตอยา่งมีสมดุล นัน่ถือเป็นทกัษะจ าเป็นแห่งศตวรรษ 21 ท่ีครูทุกคนควร
ตอ้งรู้และน ามาปรับใชก้บัการสอนในหอ้งเรียนจริง ซ่ึงการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ดว้ยความคิด
สร้างสรรค ์ อาจน าไปสู่การเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่ีดีได ้ และถา้ครูลองมองยอ้นกลบัไป จะพบวา่ในหลาย
กิจกรรมจะมีกระบวนการท่ีตอ้งใชท้ั้งทกัษะทางความคิดและการออกแบบร่วมกนั อยา่งกิจกรรมท่ีฝึกให้
ผูเ้รียนป้ันแป้งเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการเพื่อท าขนมบวัลอย หรือกิจกรรมวา่วสร้างสรรค ์ท่ีให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชค้วามคิดสร้างสรรคอ์อกแบบโครงวา่วเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
   
         อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ในศตวรรษ 21 ทกัษะการคิดถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ ซ่ึง
แนวคิดในการรับมือกบัปัญหาและน าเสนอทางออกของปัญหาต่าง ๆ  ลว้นตอ้งอาศยัทกัษะการคิดชั้นสูง ซ่ึง
หากจะอา้งอิงตามแนวคิดพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ระดบัการเรียนรู้แลว้ ตอ้งอาศยัการท างานของสมอง
เป็นหลกั เพื่อให้จดจ าขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ก่อนน ามาสู่การท าความเขา้ใจและน าขอ้มูลไปปรับใชใ้น
สถานการณ์อ่ืนไดอ้ยา่งเหมาะสม แลว้จึงน าขอ้มูลมาผา่นกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อใหส้ามารถ
วางแนวทางแกปั้ญหาในการต่อยอดสร้างส่ิงใหม่ขึ้นมาเพิ่มได ้ ซ่ึงเหตุผลต่าง ๆ ท่ีกล่าวขา้งตน้ลว้นตอ้งอาศยั
บุคลากรท่ีมีทกัษะ STREM ครบทุกมิติ 
 
   ถา้จะใหก้ล่าวอยา่งชดัเจน กระบวนการเรียนรู้แบบ STREM ควรใหค้วามส าคญัและเร่ิมสอนสอดแทรกใน
หอ้งเรียนตั้งแต่ช่วงปฐมวยั ใหผู้เ้รียนคุน้ชินกบัทกัษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหา เร่ิมจากประเด็น
เลก็นอ้ยใกลต้วัสู่ปัญหายิง่ใหญ่ระดบัประเทศ เพื่อใหผู้เ้รียนคิดเป็น แกปั้ญหาได ้รู้หนทางน าพาตวัเองและ
ประเทศชาติให้รอดพน้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งไดผ้ล 
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เด็ก ๆ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
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