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กิจกรรมสร้างสรรค์นบั ว่าเป็ นกิจกรรมที่มีความสาคัญกับเด็กปฐมวัยมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถช่วยพัฒนา
ทักษะให้กบั เด็กได้หลายด้าน และการพัฒนาผลงานความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมการประดิษฐ์
ของเล่นทางวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เกิด
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และเกิดความภาคภูมิใจใน
ชิ้นงานของตนเอง เพื่อเป็ นแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดจิตวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต
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ผู้อานวยการโรงเรียนเซนต์ ปอลหนองคาย

1. ความสาคัญและความเป็ นมา
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้เด็กได้เรี ยนรู ้ผา่ นประสบการณ์ตรงสัมผัสเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์
ที่ยดึ เด็กเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความรักเอาใจใส่โดยใช้แนว
ทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ด้วยการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการเล่นและลงมือปฏิบตั ิจริ ง เด็ก
มีลกั ษณะพฤติกรรม สนใจเรี ยนรู ้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการเรี ยนรู ้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ เด็ก
จะเกิดการเรี ยนรู ้โดยผ่านกระบวนการได้ลงมือทดลอง การตั้งสมมุติฐาน คาดคะเน การสื บค้น ค้นคว้า ทดลอง
วิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการสังเกต เปรี ยบเทียบ จาแนก และการปฏิบตั ิจึงมีส่วนสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กและจะเป็ น
การฝึ กให้เด็กมีทกั ษะการสังเกต เกิดความสงสัย การตั้งคาถามในสิ่ งที่ตอ้ งการรู ้ ฝึ กการคิดอย่างมีลาดับขั้นตอน ในการ
ทางานเป็ นกลุ่มที่เกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้มีทกั ษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามวัย
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มีทกั ษะกระบวนการทาง

เป้าหมายของการเรียนการสอน S T E M
.
Science Literacy ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้ อหา หลัก กฎ และทฤษฎี) วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิ สิ กส์ เคมี ชีววิทยา
และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์ ) สามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวเนื่องเนื้อหาระหว่างสาระวิชา และมีทกั ษะในการปฏิบตั ิการ
เชิงวิทยาศาสตร์ มีทกั ษะในการคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถค้นหาความรู ้และปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจ
โดยใช้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
Mathematics Literacy ความสามารถในการวิเคราะห์ ให้เหตุผล และการประยุกต์ แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อสร้าง
อธิบายและทานายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ภายใต้บริ บทที่แตกต่างกัน รวมถึงตระหนักถึงบทบาทของคณิตศาสตร์และสามารถ
ใช้คณิตศาสตร์ช่วยในการวินิจฉัยและการตัดสิ นในที่ดี
Technology Literacy ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้งาน จัดการ และเข้าถึงเทคโนโลยี (กระบวนการหรื อ
สิ่ งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ )
Engineering
คณิตศาสตร์

Literacy

ความเข้าใจการพัฒนาหรื อการได้มาของเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ความรู ้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่มีอยูก่ บั กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เพื่อสร้างเครื่ องใช้หรื อวิธีการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต
สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู ้ใน 4 วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์โดยเน้นการนาความรู ้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริ ง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรื อ
ผลผลิตใหม่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
-

กระบวนการออกแบบเชิงวิศกรรม

- การบูรณาการ
- เชื่อมโยงระหว่าง 4 วิชา กับชีวิตจริ งและการทางาน
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

องค์ประกอบและลักษณะที่สำคัญของสะเต็มศึกษา
•
•
•
•
•

มีการบูรณาการ
ท้าทายผู้เรียน
กระตุ้น Active learning
มุ่งเน้นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง

-4แนวการสอนแบบไฮสโคป ( High Scope ) เป็ นการสอนที่เน้นการเรี ยนรู ้แบบลงมือทาผ่านมุมเล่นที่หลากหลาย ด้วยสื่ อ
และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรื อร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็ น ผูร้ ิ เริ่ มการ
เล่นหรื อกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory ) ของเปี ยเจต์ (Piaget )
นักการศึกษาที่สาคัญคนหนึ่งของโลก ความสาคัญในด้านพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู ้ของผูเ้ รี ยน จะเน้นการ
เรี ยนรู ้แบบลงมือกระทา (Active Learning ) เพราะเด็กจะได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงทาให้เกิดความคิด ลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
จุดเด่นของแนวการสอนไฮสโคป (High Scope )
การจัดสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้

ในเมื้อหลักการของแนวนี้คือให้เด็กริ เริ่ มกิจกรรมด้วยตนเอง

สภาพแวดล้อมและบรรยากาศก็จาเป็ นต้องเอื้อต่อการเรี ยนรู ้

มีการลื่นไหลของกิจกรรม

ดังนั้น

การจัด

และทาให้เด็กเกิดความรู ้สึก

กระตือรื อร้น
1. พื้นที่ ต้องมีพ้นื ที่สาหรับทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม เพื่อให้เอื้อต่อการเรี ยนการสอนที่เน้นการเรี ยนแบบร่ วมมือกา
ระทา มุมสาคัญที่ควรมี คือ มุมศิลปะ มุมหนังสื อ มุมบ้าน มุมวิทยาศาสตร์ มุมบล็อก
2. วัสดุอุปกรณ์ สื่ อการเรี ยนและอุปกรณ์ตอ้ งมีมากพอและหลากหลาย เพื่อช่วยให้เด็กได้เรี ยนรู ้พฒั นาแผนการ
ทางาน และดาเนินการตามแผน
3. การจัดเก็บ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวงจรการค้นหา - ใช้ – เก็บคืน ดังนั้น การจัดวางสิ่ งของใน
ห้องเรี ยนก็ตอ้ งเอื้อให้เด็กได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ครู ตอ้ งจัดวางอุปกรณ์ให้เด็กสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก
ปลอดภัย เด็กสามารถหยิบมาใช้และเก็บคืนได้เอง กระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยส่ งเสริ มให้เด็กรู ้จกั สังเกต
เปรี ยบเทียบ มีความรับผิดชอบและช่วยเหลือ
4. ของแนวการสอนไฮสโคป (High Scope ) ที่มีต่อเด็ก
ประโยชน์
1. สอนให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผูอ้ ื่น ซึ่งเริ่ มต้นจากความไว้วางใจให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กได้ลงมือทากิจกรรม
หรื อชิ้นงานตามความสนใจของตนเองและมีความสนุกในการเรี ยนรู ้ที่จะทางาน
2. การลงมือทางานฝึ กให้เด็กวางแผนการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เป็ นระบบ
3. เด็กได้ฝึกสมาธิทาให้เด็กเกิดปัญญา ฝึ กความมีระเบียบวินยั ฝึ กการคิดอย่างมีความหมาย ผลที่ตามมาคือ
4. ความสาเร็จในการทางานที่ได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง ได้เรี ยนรู ้และมีความสุขในการทางานที่ตนสนใจ
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เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมและมี

ปฏิสัมพันธ์กบั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นการปฏิบตั ิที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็ นต้น โดยกิจกรรมที่นามาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่ อสาร / การนาเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผูเ้ รี ยน
นอกจากการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว

ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนด้วยกันด้วย

ผูส้ อนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมี
ความกระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรี ยมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรี ยนรู ้
ลักษณะของการเรี ยนแบบ Active Learning
1. เป็ นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้
2. ผูเ้ รี ยนมีส่วนในการจัดระบบการเรี ยนรู ้และสร้างองค์ความรู ้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรู ปแบบของความ
ร่ วมมือมากกว่าการแข่งขัน
3. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู ้สูงสุด
4. เป็ นกิจกรรมที่ให้ผเู ้ รี ยนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทกั ษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมิน
ค่า
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
ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรี ยนแบบ Active Learning
1. แบบระดมสมอง
2. แบบเน้นปัญหา / โครงงาน / กรณีศึกษา
3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ
4. แบบแลกเปลี่ยนความคิด
5. แบบสะท้อนความคิด
6. แบบตั้งคาถาม
7. แบบใช้เกม
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่ องให้ผอู ้ ื่นเข้าใจ
2. เพื่อให้เด็กสามารถในการตั้งคาถามในสิ่ งที่ตนเองสนใจหรื อสงสัยและพยายามค้นหาคาตอบ
3. เพื่อให้เด็กมีความสามารถนาการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคิดแก้ปัญหา
และสามารถตัดสิ นใจในเรื่ องง่าย ๆ ได้

3.

แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทอร์แรนซ์ ( Torrace , 1962) นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ เป็ นกระบวนการของความรู ้สึกที่ไวต่อปัญหา สิ่ งที่

ขาดหายไป สิ่ งที่ไม่ประสานกัน แล้วเกิดความพยายาม ในการสร้างแนวคิด ตั้งสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐาน และ
เผยแพร่ ผลให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ และเข้าใจอันเป็ นแนวทางค้นพบสิ่ งใหม่ ๆ ต่อไป
กิลฟอร์ด (Guilford ,1967 ) นิยามความคิดสร้างสรรค์วา่ การคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถในการทางาน ใน
การคิดได้หลายทาง หรื อที่เรี ยกว่า อเนกนัย (Divergent thinking )
โคลัมบัส (Kolumbus,1983.pp.107-109) กล่าวถึง การจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์สาหรับ
เด็กปฐมวัย ครู ควรมีอิสระในการเลือกเนื้อหา ที่จะนามาจัดกิจกรรมโดยศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ จากบุคคลและการ
ทดลอง การจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ควรเริ่ มต้นจากคาถามที่เด็กถามขึ้น และควรใช้ทกั ษะ
การตั้งคาถามเพื่อ ให้เด็กพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเอง
ภรณี คุรุรัตนะ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดประสบการณ์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาความสามารถความคิดสร้างสรรค์ได้โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ กัน เช่น การสังเกต การฟัง
และการทดลองพัฒนาให้เด็กมีทศั นคติทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้เด็กมีความรู ้ในเนื้ อหาวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวเด็ก ช่วยพัฒนาความสนใจ และความชื่นชมในวิทยาศาสตร์รอบตัวเด็ก และจิตวิทยาศาสตร์
ดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ จึงมี
บทบาทสาคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างมากเพราะนอกจากจะได้พฒั นาความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้เด็กคิดแก้ปัญหาแล้วเด็ก
ปฐมวัยยังได้รับความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลให้เด็กปฐมวัยเกิดจิตวิทยาศาสตร์ และความภาคภูมิในในชิ้นงานของ
ตนเอง

-7ขั้นตอนการดาเนินงาน/กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติ
กิจกรรมที่ดาเนิ นการพัฒนาให้มีพฒั นาการทั้ง 4 ด้านเด็กมีทกั ษะการสังเกต เกิดความสงสัย การตั้งคาถามในสิ่ งที่ตอ้ งการ
รู ้ฝึกการคิดอย่างมีลาดับขั้นตอน

เด็กได้รับการปูพ้นื ฐานให้มีทกั ษะการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าและมี

ความสามารถในการสื บเสาะหาความรู ้ผา่ นประสบการณ์การเรี ยนรู ้ในลักษณะต่าง ๆ
1. ผูร้ ับผิดชอบโครงการระดับปฐมวัยประชุมครู ผรู ้ ่ วมรับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการจัดขั้นตอน

และ

กาหนดการจัดกิจกรรมโครงการในระดับปฐมวัยแบบบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก
2. ผูร้ ับผิดชอบโครงการกิจกรรมเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมและกาหนดการเสนอต่อหัวหน้างาน / หัวหน้าฝ่ าย
เพื่อทบทวนและขออนุมตั ิจากผูอ้ านวยการ
3. ผูร้ ับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์งานให้ครู และนักเรี ยนทราบ
4. ผูร้ ับผิดชอบโครงการปฏิบตั ิโครงการตามกาหนดการระดับปฐมวัย
โดยจัดเตรี ยมอุปกรณ์และ
แผนการดาเนินดาเนินงาน/ระยะเวลาในการดาเนินงาน
การดาเนินงานพัฒนาผลงานสร้ างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการประดิษฐ์ ชิ้นงานทางวิทยาศาตร์ ดาเนินงานแบบ
วงจร 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
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ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผลงานเด็กเกิดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการผ่านประสบการณ์ มีการทดลอง
ประดิษฐ์ของเล่น เป็ นต้นตลอดปี การศึกษา สัปดาห์ละ 1 วัน ในวัน พฤหัสบดี วันละ 50 นาที

4. ผลสาเร็จที่เกิดขึน้ จากการพัฒนา Best Practice
จากการดาเนินโครงการมีความหลากหลายในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก การจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลง
มือปฏิบตั ิในการทดลองด้วยวิธีการต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทาให้เด็กมีความสนใจในการเรี ยนรู ้ มากขึ้น
5. ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนา Best Practice
ปัจจัยที่ทาให้การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการประดิษฐ์ ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 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 โดยการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสิ่ งของเล่นทางวิทยาศาสตร์
3. เด็กปฐมวัยเกิดลักษณะนิสัยจิตวิทยาศาสตร์
4. เด็กปฐมวัยมีความรู ้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ข้นั พื้นฐาน
5. เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

ภาคผนวก

การบูรณาการสะเต็มศึกษา
สาหรับนักเรี ยนระดับปฐมวัย
โรงเรี ยนเซนต์ปอลหนองคาย

เด็ก ๆ ได้ทาการทดลองและลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง

