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1. ความสาคัญและความเป็ นมา
ความคิดสร้างสรรค์

เป็ นลักษณะความคิดที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ควรพัฒนาให้เกิดขึ้นกับคนใน

ชาติเพราะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์น้ นั

สามารถแก้ปัญญาต่างได้อย่างสร้างสรรค์ดว้ ยเช่นกัน

นอกจากนั้นยังเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านอื่น ๆ อันก่อให้เกิดผลผลิต และประโยชน์สูงสุ ด
ต่อประเทศชาติ

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลในด้านต่าง ๆ จึงเป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็นถึง

ความก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ ยังก่อให้เกิดเทคโนโลยีต่าง ๆ การค้นพบสิ่ ง
แปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การคมนาคม เพราะบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็ นผูค้ น้ คว้าริ เริ่ ม
งานใหม่ ๆ รวมทั้งประดิษฐ์คิดค้นเครื่ องมือต่าง ๆ ให้เจริ ญก้าวหน้าและทันสมัยอยูเ่ สมอ แสดงให้เห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์จึงจาเป็ นต้องได้รับการส่ งเสริ ม และพัฒนาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็ น
ช่วงที่มีจินตนาการสูงแสดงออกถึงแววความคิดสร้างสรรค์

และอาจกลายเป็ นพรสวรรค์ต่อไปในอนาคต

หากเด็กได้รับการส่งเสริ มสนับสนุนให้พฒั นาไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมการจัด กิจกรรมประดิษฐ์ของ
เล่น ทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัย ได้ใช้ทกั ษะการสังเกต การคิด การสนทนา การสื่ อสารเพื่อทาความ
เข้าใจและแสดงออกถึงความกระตือรื อร้น ความอยากรู ้อยากเห็นการรู ้จกั การสารวจสิ่ งต่าง ๆ ที่อยูแ่ วดล้อม

-2รอบตัวเด็กผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า เพื่อค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
การจัดกิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น ทางวิทยาศาสตร์ผจู ้ ดั ทามีความสนใจศึ กษาแลได้เล็งเห็นความสาคัญด้านนี้
จึงได้จดั กระบวนการเรี ยนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้น
วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยมี ความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมากเนื่องจากช่วงวัย
สาคัญในการส่ งเสริ มพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและช่วยปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์คุณครู มีความสนใจและได้เล็งเห็น
ความสาคัญด้านนี้ จึงได้
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยเพื่อใช้เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาและส่งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยต่อไป
เป้าหมายของการเรียนการสอน STREM Education
.
STREM Education กับเด็กอนุบาล
STEAM Education เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบหนึ่งที่บูรณาการศาสตร์ 5 ศาสตร์เข้าด้วยกัน
คือ S : Science วิทยาศาสตร์ T : Technology เทคโนโลยี R : Reuse นากลับมาใช้ใหม่ E : Engineeing
วิศวกรรมศาสตร์ M : Mathematics คณิ ตศาสตร์
หลักการของ STREM Education คือการสร้างโจทย์ปัญหาหรื อสถานการณ์ที่บูรณาการศาสตร์
เหล่านี้เข้าไปและเด็กได้ใช้ศาสตร์เหล่านี้ในการแก้ปัญหา โดยเน้นให้เด็กได้ลงมือทา คิดวางแผน ด้านหา
คาตอบแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถทากิจกรรมที่พฒั นา STREM ได้เช่นกัน ดังนั้น เรามา
ทาความเข้าใจความหมายของศาสตร์แต่ละศาสตร์แบบง่าย ๆ
S : Science วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1. ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การตั้งคาถาม การสังเกต การ
ตั้งสมมติฐาน การทดลอง และสรุ ปผลการทดลอง ควบคู่ไปกับ 2. สาระเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว สัตว์ ต้นไม้ ดิน น้ า อากาศ และวิทยาศาสตร์รอบตัวง่าย ๆ เช่น แสง การเกิดเงา
แรงโน้มถ่วง แรงดัน แม่แหล็ก แรงและการเคลื่อนที่ ฯลฯ

-3T : Technology เทคโนโลยี
เทคโนโลยีในที่น้ ีหมายถึง สิ่ งของหรื ออุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวัน สาหรับเด็ก ๆ อาจ
หมายถึง อุปกรณ์ในการทางานศิลปะ เช่น กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เทปใส หรื อคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลก็ได้
R :Reuse นากลับมาใช้ใหม่
เป็ นการนาเศษวัสดุของใช้มาประยุกต์และนากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง
E : Engineering วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ในแบบฉบับของเด็กอนุบาล คือ การที่ได้ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เห็ น
ได้ง่าย ๆ จากการเล่น บล็อกไม้ ที่เด็ก ๆ สร้างรางรถไฟ สร้างประสาท สร้างบ้าน หรื อการนาไม้ไอศกรี มกึ่ง
ไม้ใบไม้มาสร้างเป็ นชิ้นงานต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ใช้ทกั ษะด้านการออกแบบและสร้างสรรค์
M : Mathematics คณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์สาหรับเด็กเล็ก คือ สาระที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่จานวน ตัวเลข หรื อการ
คานวณ แต่รวมถึงเรื่ องทิศทาง ขนาด การชัง่ วัด ตวง และเรื่ องของการเปรี ยบเทียบ การจัดอันดับอีกด้วย
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

องค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของสะเต็ม
ศึกษา
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•
•
•
•
•

มีการบูรณาการ
ท้าทายผู้เรียน
กระตุ้น Active learning
มุ่งเน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

-6แนวการสอนแบบไฮสโคป ( High Scope ) เป็ นการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้แบบลงมือทาผ่านมุมเล่นที่
หลากหลาย ด้วยสื่ อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรื อร้น โดย
การให้โอกาสเด็กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการเล่นหรื อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ

ซึ่งตรงตามทฤษฎีพฒั นาการทาง

สติปัญญา (Cognitive Theory ) ของเปี ยเจต์ (Piaget ) นักการศึกษาที่สาคัญคนหนึ่งของโลก ความสาคัญใน
ด้านพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน จะเน้นการเรี ยนรู ้แบบลงมือกระทา (Active Learning
) เพราะเด็กจะได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงทาให้เกิดความคิด ลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
จุดเด่นของแนวการสอนไฮสโคป (High Scope )
การจัดสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ ในเมื่อหลักการของแนวนี้ คือให้เด็กริ เริ่ มกิจกรรมด้วยตนเอง ดังนั้น
การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศก็จาเป็ นต้องเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มีการลื่นไหลของกิจกรรม และทาให้เด็ก
เกิดความรู ้สึกกระตือรื อร้น
1. พื้นที่ ต้องมีพ้นื ที่สาหรับทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เอื้อต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยน
แบบร่ วมมือการะทา มุมสาคัญที่ควรมี คือ มุมศิลปะ มุมหนังสื อ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุม
บล็อก
2. วัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนและอุปกรณ์ตอ้ งมีมากพอและหลากหลาย เพื่อช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู ้
พัฒนาแผนการทางาน และดาเนินการตามแผน
3. การจัดเก็บ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวงจรการค้นหา - ใช้ – เก็บคืน ดังนั้น การจัด
วางสิ่ งของในห้องเรี ยนก็ตอ้ งเอื้อให้เด็กได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

ครู ตอ้ งจัดวางอุปกรณ์ให้เด็ก

สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวกปลอดภัย เด็กสามารถหยิบมาใช้และเก็บคืนได้เอง กระบวนการ
ทั้งหมดนี้จะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กรู ้จกั สังเกตเปรี ยบเทียบ มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือ
4. ของแนวการสอนไฮสโคป (High Scope ) ที่มีต่อเด็ก
ประโยชน์
1. สอนให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผูอ้ ื่น ซึ่งเริ่ มต้นจากความไว้วางใจให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กได้ลงมือ
ทากิจกรรมหรื อชิ้นงานตามความสนใจของตนเองและมีความสนุกในการเรี ยนรู ้ที่จะทางาน
2. การลงมือทางานฝึ กให้เด็กวางแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เป็ นระบบ
3. เด็กได้ฝึกสมาธิทาให้เด็กเกิดปัญญา ฝึ กความมีระเบียบวินยั ฝึ กการคิดอย่างมีความหมาย ผลที่
ตามมาคือ
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ได้เรี ยนรู ้และมีความสุขในการทางานที่ตน

สนใจ
Active Learning
การเรี ยนการสอนแบบ Active Learning เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
และมีปฏิสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิที่หลากหลายรู ปแบบ

เช่น

การวิเคราะห์

การ

สังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็ นต้น โดยกิจกรรมที่
นามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่ อสาร / การนาเสนอ และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผูเ้ รี ยนนอกจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันด้วย ผูส้ อนควรลดบทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะการบรรยายลง

และเพิ่มบทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีความ

กระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้
ลักษณะของการเรี ยนแบบ Active Learning

1. เป็ นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนในการจัดระบบการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรู ปแบบ
ของความร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้สูงสุด
4. เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทกั ษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินค่า
5. ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ความมีวินยั ในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. ความรู ้เกิดจากประสบการณ์และการสรุ ปของผูเ้ รี ยน
7. ผูส้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิดว้ ยตนเอง

-8ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรี ยนแบบ Active Learning
1. แบบระดมสมอง
2. แบบเน้นปัญหา / โครงงาน / กรณีศึกษา
3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ
4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด
5. แบบสะท้อนความคิด
6. แบบตั้งคาถาม
7. แบบใช้เกม

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่นทางวิทยาศาสตร์
2. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็ก
3. เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน

3.

แนวคิดทฤษฎีที่

เกีย่ วข้ อง
ทอร์แรนซ์ ( Torrace , 1962) นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นกระบวนการของความรู ้สึกที่ไวต่อ
ปัญหา สิ่ งที่ขาดหายไป สิ่ งที่ไม่ประสานกัน แล้วเกิดความพยายาม ในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน
ทดสอบสมมติฐาน และเผยแพร่ ผลให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ และเข้าใจอันเป็ นแนวทางค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ ต่อไป
กิลฟอร์ด (Guilford ,1967 ) นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ การคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการ
ทางาน ในการคิดได้หลายทาง หรื อที่เรี ยกว่า อเนกนัย (Divergent thinking )
โคลัมบัส

(Kolumbus,1983.pp.107-109)

กล่าวถึง

การจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย ครู ควรมีอิสระในการเลือกเนื้อหา ที่จะนามาจัดกิจกรรมโดยศึกษาจาก

-9เอกสารต่าง ๆ จากบุคคลและการทดลอง การจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ควรเริ่ มต้นจากคาถามที่เด็กถามขึ้น และควรใช้ทกั ษะการตั้งคาถามเพื่อ ให้เด็กพยายามค้นหาคาตอบด้วย
ตนเอง
ภรณี คุรุรัตนะ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาความสามารถความคิดสร้างสรรค์ได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ กัน เช่น การ
สังเกต การฟัง และการทดลองพัฒนาให้เด็กมีทศั นคติทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เด็กมี ความรู ้ในเนื้ อหา
วิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวเด็ก

ช่วยพัฒนาความสนใจ

และความชื่นชมใน

วิทยาศาสตร์รอบตัวเด็ก และจิตวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการ
ใช้กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ จึงมีบทบาทสาคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างมากเพราะนอกจาก
จะได้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กคิดแก้ปัญหาแล้วเด็กปฐมวัยยังได้รับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีผลให้เด็กปฐมวัยเกิดจิตวิทยาศาสตร์และความภาคภูมิในในชิ้นงานของตนเอง

ขั้นตอนการดาเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
1. ศึกษาหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. ศึกษาเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
3. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
4. ศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้สถานที่ สิ่ งของ เพื่อนามาสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนความคิดสร้างสรรค์ โดยครู ให้นกั เรี ยนประดิษฐ์ของเล่น พร้อม
ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม ตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
6. บันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน โดยแบ่งระดับพัฒนาการและผลการ
ปฏิบตั ิงานออกเป็ น 3 ระดับดังนี้
ระดับที่ 3 ดี หมายถึง ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องและมัน่ ใน ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
ระดับที่ 2 พอใช้ หมายถึง ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องเมื่อได้รับคาแนะนา ผลงานมีการปรับปรุ งต่อ
ยอดจากแนวคิดผูอ้ ื่นนามาประยุกต์ใช้ได้
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ปรับปรุ ง หมายถึง ปฏิบตั ิดว้ ยตนเองได้บา้ งไม่ได้บา้ งแม้ได้รับคาชี้แนะผลงานนาแนวคิด

ของผูอ้ ื่นมาใช้โดยไม่ได้ประยุกต์หรื อปรับเปลี่ยน

แผนการดาเนินดาเนินงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงานพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์
ดาเนินงานแบบวงจร PDCA ดังนี้
P = Plan

1. กาหนดเป้าหมาย
2. วางแผนการทางาน

D = Do

1. ลงมือปฏิบตั ิงานตามแผน
2. เตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์สาหรับประดิษฐ์ชิ้นงาน

C = Check

ตรวจสอบชิ้นงาน

A = Action

ปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาชิ้นงานให้ดีข้ นึ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานทาง
วิทยาศาสตร์ ตลอดปี การศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในวัน พฤหัสบดี วันละ 50 นาที
4. ผลสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการพัฒนา Best Practice

ผลการปฏิบตั ิที่เกิดจากการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ของเล่นจาก
เศษวัสดุที่เหลือใช้เช่นกระดาษที่ใช้แล้ว ทาให้เด็กเกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเกิดความรู ้ ความ

-11ภาคภูมิใจ และเกิดจิตวิทยาศาสตร์แก่ตวั เด็ก ทั้งนี้ จากการจัดประสบการณ์ดงั กล่าวได้เน้นให้เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเองจากกิจกรรมที่เด็กได้สร้างสรรค์ผลงานได้ดว้ ยตนเอง
ประสบการณ์ตรงโดยการสร้างสรรค์ผลงานในการประดิษฐ์ชิ้นงาน วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถมีส่วน
ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับช่วงวัย

5. ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา Best Practice
ปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการประดิษฐ์ ของเล่นและชิ้นงานจากเศษวัสดุ
ที่เหลือใช้และนากลับมาใช้ใหม่ทาให้ ประสบผลสาเร็จ คือ
1. ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและให้ความสาคัญสนับสนุนในการดาเนินกิจกรรม
2. คณะครู นักเรี ยนทุกคนให้การสนับสนุนและร่ วมแรงร่ วมใจในการทางาน
3. ผูป้ กครองให้ความร่ วมมือสนับสนุนในการจัดหาสื่ อเพื่อใช้การจัดกิจกรรม
4. เด็กปฐมวัยมีความสนใจและกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม
5. ศึกษานิเทศ ผูบ้ ริ หาร คระครู ในกลุ่มหัวหน้าฝ่ ายที่เกี่ยวข้องให้คาปรึ กษาที่ดี
6. มีการประเมินพัฒนาการและปรับปรุ งผลการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
6. บทเรียนที่ได้รับ
ผลที่เกิดจากการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานจากเศษวัสดุ
เหลือใช้ ดังนี้
1. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานเอง
3. เด็กปฐมวัยเกิดลักษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์
4. เด็กปฐมวัยมีความรู ้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
5. เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
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ความต่ างระหว่ างคาสองคาที่เห็นได้ ชัดสุ ดคือตัว A ที่เพิม่ มา คาถามคือ A มีความสาคัญอย่างไรถึง
นามาใส่ ใน STEM
ความจริ งแล้วตัว A มาจากคาว่า ART ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ถูกนามาเป็ นทักษะให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ผ่าน
การต่อยอดจาก STEM เป็ น STREM ซึ่งถือเป็ นการบูรณาการองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และวิศวกรรม ผสานรวมกับศิลปะที่จะช่วยกระตุน้ เรื่ องความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาล
ใจ ความสุ ขในการเรี ยนรู ้ สู่ การเติบโตอย่างมีสมดุล นัน่ ถือเป็ นทักษะจาเป็ นแห่งศตวรรษ 21 ที่ครู ทุกคนควร
ต้องรู ้และนามาปรับใช้กบั การสอนในห้องเรี ยนจริ ง
ซึ่งการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยความคิด
สร้างสรรค์ อาจนาไปสู่การเป็ นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีได้ และถ้าครู ลองมองย้อนกลับไป จะพบว่าในหลาย
กิจกรรมจะมีกระบวนการที่ตอ้ งใช้ท้ งั ทักษะทางความคิดและการออกแบบร่ วมกัน อย่างกิจกรรมที่ฝึกให้
ผูเ้ รี ยนปั้ นแป้งเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการเพื่อทาขนมบัวลอย หรื อกิจกรรมว่าวสร้างสรรค์ ที่ให้ผเู ้ รี ยน
ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบโครงว่าวเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ
อย่างที่ทราบกันดีวา่ ในศตวรรษ 21 ทักษะการคิดถือเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่ง
แนวคิดในการรับมือกับปัญหาและนาเสนอทางออกของปัญหาต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยทักษะการคิดชั้นสู ง ซึ่ง
หากจะอ้างอิงตามแนวคิดพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ระดับการเรี ยนรู ้แล้ว ต้องอาศัยการทางานของสมอง
เป็ นหลัก เพื่อให้จดจาข้อมูลและข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ก่อนนามาสู่ การทาความเข้าใจและนาข้อมูลไปปรับใช้ใน
สถานการณ์อื่นได้อย่างเหมาะสม แล้วจึงนาข้อมูลมาผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อให้สามารถ
วางแนวทางแก้ปัญหาในการต่อยอดสร้างสิ่ งใหม่ข้ นึ มาเพิ่มได้ ซึ่งเหตุผลต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นล้วนต้องอาศัย
บุคลากรที่มีทกั ษะ STREM ครบทุกมิติ
ถ้าจะให้กล่าวอย่างชัดเจน กระบวนการเรี ยนรู ้แบบ STREM ควรให้ความสาคัญและเริ่ มสอนสอดแทรกใน
ห้องเรี ยนตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ให้ผเู ้ รี ยนคุน้ ชินกับทักษะการคิดและการวิเคราะห์ปัญหา เริ่ มจากประเด็น
เล็กน้อยใกล้ตวั สู่ ปัญหายิง่ ใหญ่ระดับประเทศ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น แก้ปัญหาได้ รู ้หนทางนาพาตัวเองและ
ประเทศชาติให้รอดพ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างได้ผล

ในการใช้บริ การให้แก่ท่าน โดยเราจะใช้คกุ กี้เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาเพิม่ เติม

ภาคผนวก

การบูรณาการ
STREM Education
สาหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนเซนต์ ปอลหนองคาย

เด็ก ๆ สร้ างสรรค์ผลงานด้วยตนเองอย่างสร้ างสรรค์

