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ค าน า 

 

 กิจกรรมสร้างสรรคน์บัวา่เป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญักบัเด็กปฐมวยัมาก  ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวสามารถช่วยพฒันา

ทกัษะใหก้บัเด็กไดห้ลายดา้น  และการพฒันาผลงานความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัโดยการใชกิ้จกรรมการประดิษฐ์

ของเล่นทางวิทยาศาสตร์เขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนรู้  เป็นกิจกรรมท่ีช่วยใหเ้ด็กเกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เกิด

จินตนาการและความคิดสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร์ในการออกแบบสร้างสรรคส่ิ์งประดิษฐ์และเกิดความภาคภูมิใจใน

ช้ินงานของตนเอง  เพื่อเป็นแรงบนัดาลใจให้เด็กเกิดจิตวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-1- 

นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 

Stem  Kids  ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลศิ  (  Best  Practices ) 

แผนกปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 

สังกดั  ส านักงานศึกษาธิการ  จังหวัดหนองคาย 

 
ช่ือนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  Stem  Kids  ด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  (Best  Practices ) 

  ระดับปฐมวัย  โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 

โดย  นางสาวกนกอร พลขยัน 

โรงเรียน เซนต์ปอลหนองคาย   สังกดั  ส านักงานศึกษาธิการ  จังหวัดหนองคาย 

โทรศัพท์ 042-412508  โทรสาร  042 – 4662280 

e-mail  nokwon1@hotmail.com 

ผู้บริหาร นางสาวพวงแก้ว   สกุลทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 

 

 

 ความคิดสร้างสรรค ์ เป็นลกัษณะความคิดท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีควรพฒันาใหเ้กิดขึ้นกบัคนในชาติเพราะบุคคล

ท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้น  สามารถแกปั้ญญาต่างไดอ้ยา่งสร้างสรรคด์ว้ยเช่นกนั  นอกจากนั้นยงัเป็นพื้นฐานในการพฒันา

ความสามารถดา้นอ่ืน ๆ อนัก่อใหเ้กิดผลผลิต  และประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคลในดา้นต่าง ๆ จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความกา้วหนา้ของประเทศนั้น ๆ นอกจากน้ีความคิดสร้างสรรค ์  ยงั

ก่อใหเ้กิดเทคโนโลยต่ีาง ๆ การคน้พบส่ิงแปลกใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย ์  การคมนาคม  เพราะบุคคลท่ีมีความคิด

สร้างสรรคเ์ป็นผูค้น้ควา้ริเร่ิมงานใหม่ ๆ รวมทั้งประดิษฐ์คิดคน้เคร่ืองมือต่าง ๆ ใหเ้จริญกา้วหนา้และทนัสมยัอยูเ่สมอ  

แสดงใหเ้ห็นวา่ความคิดสร้างสรรคจึ์งจ าเป็นตอ้งไดรั้บการส่งเสริม  และพฒันาตั้งแต่ระดบัปฐมวยั  เน่ืองจากเด็กปฐมวยั

เป็น  ช่วงท่ีมีจินตนาการสูงแสดงออกถึงแววความคิดสร้างสรรค ์  และอาจกลายเป็นพรสวรรคต์่อไปในอนาคต  หากเด็ก

ไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ฒันาไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมการจดั  กิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น  ทางวิทยาศาสตร์

ใหเ้ด็กปฐมวยั  ไดใ้ชท้กัษะการสังเกต  การคิด  การสนทนา  การส่ือสารเพื่อท าความเขา้ใจและแสดงออกถึงความ

กระตือรือร้น  ความอยากรู้อยากเห็นการรู้จกัการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูแ่วดลอ้มรอบตวัเด็กผา่นการใชป้ระสาทสัมผสัทั้งหา้  

เพื่อคน้พบส่ิงใหม่ ๆ  จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  แสดงใหเ้ห็นวา่  การจดักิจกรรมประดิษฐ์ของเล่น  ทางวิทยาศาสตร์

ผูจ้ดัท ามีความสนใจศึกษาแลไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้นน้ี  จึงไดจ้ดักระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้ 

  

1. ความส าคัญและความเป็นมา 
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วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัมี  ความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อเด็กปฐมวยัเป็นอยา่งมากเน่ืองจากช่วงวยัส าคญัในการ

ส่งเสริมพฒันาการทั้ง  4  ดา้นและช่วยปลูกฝังจิตวิทยาศาสตร์คุณครูมีความสนใจและไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้นน้ี  จึงได ้

จดักระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมสร้างสรรคท่ี์เนน้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อใชเ้ป็นแนวทาง  ในการพฒันา

และส่งเสริมความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัต่อไป  

 

เป้าหมายของการเรียนการสอน S T E M 

. 

                Science  Literacy  ความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหา  หลกั กฎ  และทฤษฎี)  วิชาวิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์  เคมี  

ชีววิทยา  และโลก  อวกาศ  ดาราศาสตร์ ) สามารถเช่ือมโยงความเก่ียวเน่ืองเน้ือหาระหวา่งสาระวิชา  และมีทกัษะในการ

ปฏิบติัการ  เชิงวิทยาศาสตร์  มีทกัษะในการคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล  สามารถคน้หาความรู้และปัญหาอยา่งเป็นระบบ  สามารถ

ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลท่ีหลากหลายและมีประจกัษพ์ยานท่ีตรวจสอบได ้

 Mathematics  Literacy  ความสามารถในการวิเคราะห์  ใหเ้หตุผล  และการประยกุต ์ แนวคิดทางคณิตศาสตร์  เพื่อสร้าง

อธิบายและท านายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใตบ้ริบทท่ีแตกต่างกนั  รวมถึงตระหนกัถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถ

ใชค้ณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉยัและการตดัสินในท่ีดี 

Technology  Literacy  ความเขา้ใจ  และความสามารถในการใชง้าน  จดัการ  และเขา้ถึงเทคโนโลย ี (กระบวนการหรือ

ส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์) 

Engineering  Literacy  ความเขา้ใจการพฒันาหรือการไดม้าของเทคโนโลยโีดยการประยกุตค์วามรู้วิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยท่ีีมีอยูก่บักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  เพื่อสร้างเคร่ืองใชห้รือวิธีการเพื่อพฒันา

คุณภาพชีวิต 

สะเตม็ศึกษา  คือ  แนวทางการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการความรู้ใน  4  วิชาไดแ้ก่  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี 

วิศวกรรมศาสตร์  และคณิตศาสตร์โดยเนน้การน าความรู้ไปใชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง  รวมทั้งการพฒันากระบวนการหรือ

ผลผลิตใหม่  ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน   

-  กระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรม 

- การบูรณาการ 

- เช่ือมโยงระหวา่ง  4  วิชา  กบัชีวิตจริงและการท างาน 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของสะเต็มศึกษา 
 

 

•  มีการบูรณาการ 

•  ท้าทายผู้เรียน 
•  กระตุ้น Active learning 
•  มุ่งเน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21  
•  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
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แนวการสอนแบบไฮสโคป  (  High  Scope )  เป็นการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้แบบลงมือท าผา่นมุมเล่นท่ีหลากหลาย  ดว้ยส่ือ

และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัพฒันาการของเด็ก  และการแกปั้ญหาอยา่งกระตือรือร้น  โดยการใหโ้อกาสเด็กเป็นผูริ้เร่ิมการ

เล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งอิสระ  ซ่ึงตรงตามทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญา  (Cognitive Theory ) ของเปียเจต ์ (Piaget )  

นกัการศึกษาท่ีส าคญัคนหน่ึงของโลก  ความส าคญัในดา้นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองคค์วามรู้ของผูเ้รียน  จะเนน้การ

เรียนรู้แบบลงมือกระท า (Active  Learning )  เพราะเด็กจะไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์ตรงท าใหเ้กิดความคิด  ลงมือ

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

 

 การจดัส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้  ในเม้ือหลกัการของแนวน้ีคือใหเ้ด็กริเร่ิมกิจกรรมดว้ยตนเอง  ดงันั้น  การจดั

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศก็จ าเป็นตอ้งเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการล่ืนไหลของกิจกรรม  และท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึก

กระตือรือร้น 

1.  พื้นท่ี  ตอ้งมีพื้นท่ีส าหรับท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  เพื่อใหเ้อ้ือต่อการเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนแบบร่วมมือกา

ระท า  มุมส าคญัท่ีควรมี  คือ  มุมศิลปะ  มุมหนงัสือ  มุมบา้น  มุมวิทยาศาสตร์  มุมบลอ็ก 

2. วสัดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนและอุปกรณ์ตอ้งมีมากพอและหลากหลาย  เพื่อช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้พฒันาแผนการ

ท างาน  และด าเนินการตามแผน 

3. การจดัเก็บ  เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้เก่ียวกบัวงจรการคน้หา   - ใช ้– เกบ็คืน ดงันั้น  การจดัวางส่ิงของใน

หอ้งเรียนก็ตอ้งเอ้ือให้เด็กไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเอง  ครูตอ้งจดัวางอุปกรณ์ใหเ้ด็กสามารถคน้หาไดง้่าย  สะดวก

ปลอดภยั  เด็กสามารถหยบิมาใชแ้ละเก็บคืนไดเ้อง  กระบวนการทั้งหมดน้ีจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กรู้จกัสังเกต

เปรียบเทียบ  มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือ 

4.  

 

1.  สอนใหเ้ด็กมีปฏิสัมพนัธ์เชิงบวกกบัผูอ่ื้น  ซ่ึงเร่ิมตน้จากความไวว้างใจใหแ้ก่เด็กเพื่อใหเ้ด็กไดล้งมือท ากิจกรรม

หรือช้ินงานตามความสนใจของตนเองและมีความสนุกในการเรียนรู้ท่ีจะท างาน 

2. การลงมือท างานฝึกใหเ้ด็กวางแผนการท างานอยา่งเป็นขั้นตอน  เป็นระบบ 

3. เด็กไดฝึ้กสมาธิท าใหเ้ด็กเกิดปัญญา  ฝึกความมีระเบียบวินยั  ฝึกการคิดอยา่งมีความหมาย  ผลท่ีตามมาคือ 

4. ความส าเร็จในการท างานท่ีไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  ไดเ้รียนรู้และมีความสุขในการท างานท่ีตนสนใจ 

 

 

 

 

จุดเด่นของแนวการสอนไฮสโคป (High  Scope  ) 

ประโยชน์ของแนวการสอนไฮสโคป (High  Scope  ) ท่ีมีต่อเด็ก 
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 การเรียนการสอนแบบ Active  Learning  เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและมี

ปฏิสัมพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนรู้ผา่นการปฏิบติัท่ีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  การวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การระดมสมอง  

การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และการท ากรณีศึกษา  เป็นตน้  โดยกิจกรรมท่ีน ามาใชค้วรช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์  

การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  การส่ือสาร / การน าเสนอ  และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเหมาะสมบทบาทของผูเ้รียน

นอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้แลว้  ยงัตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนและผูเ้รียนกบัผูเ้รียนดว้ยกนัดว้ย  

ผูส้อนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียนในลกัษณะการบรรยายลง  และเพิ่มบทบาทในการกระตุน้ให้ผูเ้รียนมี

ความกระตือรือร้นท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการเรียนรู้ 

 

1.  เป็นการพฒันาศกัยภาพการคิดการแกปั้ญหาและการน าความรู้ไปประยกุตใ์ช้ 

2. ผูเ้รียนมีส่วนในการจดัระบบการเรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้โดยมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัในรูปแบบของความ

ร่วมมือมากกวา่การแข่งขนั 

3. เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 

4. เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนบูรณาการขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทกัษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมิน

ค่า 

5. ผูเ้รียนไดเ้รียนรุ้ความมีวินยัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผูเ้รียน 

7. ผูส้อนเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง 

 

1.  แบบระดมสมอง   

2. แบบเนน้ปัญหา / โครงงาน / กรณีศึกษา 

3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ 

4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด 

5. แบบสะทอ้นความคิด 

6. แบบตั้งค  าถาม 

7. แบบใชเ้กม 

 

Active  Learning 

ลกัษณะของการเรียนแบบ Active  Learning 

ตวัอยา่งวิธีการสอนท่ีเนน้การเรียนแบบ Active  Learning 
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1.  เพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 

2. เพื่อปลูกฝังลกัษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่เด็ก 

3. เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

 

 

 

ทอร์แรนซ์  ( Torrace , 1962)  นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่เป็นกระบวนการของความรู้สึกท่ีไวต่อปัญหา  ส่ิงท่ี

ขาดหายไป  ส่ิงท่ีไม่ประสานกนั  แลว้เกิดความพยายาม  ในการสร้างแนวคิด  ตั้งสมมติฐาน  ทดสอบสมมติฐาน  และ

เผยแพร่ผลใหผู้อ่ื้นไดรั้บรู้  และเขา้ใจอนัเป็นแนวทางคน้พบส่ิงใหม่ ๆ ต่อไป 

กิลฟอร์ด (Guilford ,1967 )  นิยามความคิดสร้างสรรคว์า่  การคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถในการท างาน  ใน

การคิดไดห้ลายทาง  หรือท่ีเรียกวา่  อเนกนยั (Divergent thinking ) 

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

เด็กปฐมวยั  ครูควรมีอิสระในการเลือกเน้ือหา  ท่ีจะน ามาจดักิจกรรมโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ จากบุคคลและการ

ทดลอง  การจดัประสบการณ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ควรเร่ิมตน้จากค าถามท่ีเด็กถามขึ้น  และควรใชท้กัษะ

การตั้งค  าถามเพื่อ  ให้เด็กพยายามคน้หาค าตอบดว้ยตนเอง 

 ภรณี  คุรุรัตนะ  กล่าวถึง  วตัถุประสงคใ์นการจดัประสบการณ์ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ส าหรับเด็กปฐมวยั  พฒันาความสามารถความคิดสร้างสรรคไ์ดโ้ดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ กนั  เช่น  การสังเกต  การฟัง  

และการทดลองพฒันาให้เด็กมีทศันคติทางวิทยาศาสตร์  ช่วยใหเ้ด็กมีความรู้ในเน้ือหาวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และมี

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัตวัเด็ก  ช่วยพฒันาความสนใจ  และความช่ืนชมในวิทยาศาสตร์รอบตวัเด็ก  และจิตวิทยาศาสตร์  

ดงันั้น  การพฒันาความคิดสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการใชกิ้จกรรมการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์  จึงมี

บทบาทส าคญัต่อเด็กปฐมวยัอยา่งมากเพราะนอกจากจะไดพ้ฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ช่วยใหเ้ด็กคิดแกปั้ญหาแลว้เด็ก

ปฐมวยัยงัไดรั้บความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ซ่ึงมีผลใหเ้ด็กปฐมวยัเกิดจิตวิทยาศาสตร์และความภาคภูมิในในช้ินงานของ

ตนเอง 

 

 

 

3.  แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

2.  วัตถุประสงค์   
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ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ 

 

1.  ศึกษาหลกัสูตรปฐมวยั  พุทธศกัราช  2560 

2. ศึกษาเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวยั   

3. ศึกษาขอ้มูลหลกัสูตรสถานศึกษา  ระดบัปฐมวยั 

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้สถานท่ี  ส่ิงของ  เพื่อน ามาสร้างสรรคง์านประดิษฐ์ 

5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนความคิดสร้างสรรค ์ โดยครูใหน้กัเรียนประดิษฐ์ของเล่น  พร้อมตกแต่งช้ินงาน

ใหส้วยงาม  ตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง 

6. บนัทึกผลลงในแบบบนัทึกผลการปฏิบติังานของนกัเรียน  โดยแบ่งระดบัพฒันาการและผลการปฏิบติังาน

ออกเป็น  3  ระดบัดงัน้ี 

ระดบัท่ี  3   ดี หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งและมัน่ใน  ผลงานมีความคิด

สร้างสรรคแ์ปลกใหม่ 

ระดบัท่ี  2   พอใช ้  หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งถูกตอ้งเม่ือไดรั้บค าแนะน า  ผลงานมีการ

ปรับปรุงต่อยอดจากแนวคิดผูอ่ื้นน ามาประยกุตใ์ชไ้ด้ 

ระดบัท่ี  1   ปรับปรุง  หมายถึง  ปฏิบติัดว้ยตนเองไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งแมไ้ดรั้บค าช้ีแนะผลงานน า

แนวคิดของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่ไดป้ระยกุตห์รือปรับเปล่ียน 

 

แผนการด าเนินด าเนินงาน/ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

  

การด าเนินงานพฒันาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย  โดยการประดิษฐ์ชิ้นงานทางวิทยาศาตร์  ด าเนินงานแบบ

วงจร  PDCA  ดังนี้ 

 P  =  Plan 1.  ก าหนดเป้าหมาย 

   2.  วางแผนการท างาน 

 D = Do  1.  ลงมือปฏิบติังานตามแผน 

   2.  เตรียมวสัดุ  อุปกรณ์ส าหรับประดิษฐ์ช้ินงาน 

 C = Check ตรวจสอบช้ินงาน 

 A = Action ปรับปรุง  แกไ้ข  และพฒันาช้ินงานใหดี้ขึ้น 
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

   

ด าเนินการจดักิจกรรมพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ช้ินงานทางวิทยาศาสตร์  ตลอด

ปีการศึกษา  สัปดาห์ละ 1  วนั  ในวนั  พฤหสับดี  วนัละ  50  นาที 

  

ผลการปฏิบติัท่ีเกิดจากการพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยั  โดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์  

ท าใหเ้ด็กเกิดการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละเกิดความรู้  ความภาคภูมิใจ  และเกิดจิตวิทยาศาสตร์แก่ตวัเด็ก  ทั้งน้ีจาก

การจดัประสบการณ์ดงักล่าวไดเ้นน้ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรงโดยการสร้างสรรคผ์ลงานในการ

ประดิษฐ์ช้ินงาน  วิทยาศาสตร์  ซ่ึงสามารถมีส่วนช่วยพฒันาศกัยภาพดา้นร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาใหเ้ด็ม

ศกัยภาพและเหมาะสมกบัช่วงวยั 

 

  

ปัจจยัท่ีท าใหก้ารพฒันาผลงานสร้างสรรคข์องเด็กปฐมวยัโดยการประดิษฐ์ ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 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  โดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์  ดงัน้ี 

1.  เด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงและไดรั้บการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 

2. เด็กปฐมวยัมีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบส่ิงของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 

3. เด็กปฐมวยัเกิดลกัษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์ 

4. เด็กปฐมวยัมีความรู้ความสามารถดา้นวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 

5. เด็กปฐมวยัเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

5.  ปัจจัยความส าเร็จของการพฒันา  Best  Practice 

4.  ผลส าเร็จท่ีเกดิขึน้จากการพฒันา  Best  Practice 

6.  บทเรียนท่ีได้รับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ส าหรับนักเรียนระดบัปฐมวยั 

โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 
 

เด็ก ๆ สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยตวัเอง

ตวัเอง 

ออกแบบและวาดตามจินตนาการดว้ยตวัเอง 


