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จัดท�าโดย



 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
จึงได้จัดท�ากรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแนวทางที่ชัดเจน 
ในการจดัประสบการณ์การเรียนรูบ้รูณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และคณติศาสตร์ให้กบัเด็กปฐมวยัได้อย่างมคีณุภาพ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ปฐมวยัให้เป็นไปตามวยั
ทัง้ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตลอดจนเป็นการปพ้ืูนฐานทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ทกัษะการคดิและแก้ปัญหา ปลกูฝังเจตคตทิีด่ ี
ต่อการเรียนรู้และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในชีวติประจ�าวนัอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เดก็มีความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานเก่ียวกับวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณติศาสตร์ เพือ่น�ามาใช้ในการดแูลตนเองและสิง่แวดล้อมรวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสมปลอดภยัตามวยั ซึง่เป็นการวางรากฐานให้เดก็เตบิโตขึน้เป็นพลเมอืง
ที่สร้างสรรค์ และเป็นนักสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคต 
 กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย และคู่มือ 
กรอบมาตรฐานการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มีความทันสมัยสอดรับกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารทั้ง 3 ฉบับ จัดท�าเป็นเอกสารเล่มเดียว 
เพื่อให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้ 
 การพัฒนากรอบการเรยีนรู้และแนวทางการจดัประสบการณ์การเรยีนรูบ้รูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พทุธศกัราช 2560 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักการศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
สถาบันอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากทุกภูมิภาคของประเทศ สสวท. ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะท�าให้เอกสารนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ทาง สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจ�านงค์) 
ผู้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค�าน�า



 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด�าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยได้พัฒนาและเผยแพร่เอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ กรอบมาตรฐานและคู่มือการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย และคู่มือกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา เพ่ือให้ครูและผู้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัยในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี 
 สภาพสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษท่ี 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว สสวท. 
เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก 
ปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงจะช่วยให้เด็กสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 สสวท. ได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ จัดการประชุมระดมความคิดแนวทางการพัฒนา 
กรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
จากทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับพิจารณาข้อมูลสะท้อนกลับและข้อเสนอแนะจากครูปฐมวัยและนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ใช้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการจัด 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. ฉบับเดิม จากนั้นจึงน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเอกสารให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
และได้รวมเอกสารท้ัง 3 ฉบับเข้าด้วยกัน จัดท�าเป็นเอกสารฉบับใหม่ที่สะดวกต่อการใช้งานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยให้ชื่อเอกสารนี้ว่า  
“กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560” ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้
 ส่วนที่ 1 กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)  เป็นการให้ขอบเขตการจัดการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยก�าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และตัวอย่างพฤติกรรม 
ที่สะท้อนการมีเจตคติ และทักษะหรือความสามารถท่ีเด็กปฐมวัยควรแสดงออกเมื่อได้รับประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  

ค�าชี้แจง



ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และอายุ 5-6 ปี รวมถึงให้ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์
ที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ ตลอดจนตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับแต่ละหัวข้อการเรียนรู้     
 ส ่วนที่  2 ความรู ้ เบื้องต ้นส�าหรับครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์ในระดับปฐมวัย  
เป็นการปูพื้นฐานให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาปฐมวัยได้ทราบถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  
ธรรมชาติและเป้าหมายในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ แนวทางและจุดเน้นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย รวมถึงสิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติของแต่ละสาระ และเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
 ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เป็นแนวทางการน�ากรอบการเรียนรู้และแนวทาง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฯ ฉบับนี้ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
ซึ่งได้มีการเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่อง ขนมโค เพื่อเป็นตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
 สสวท. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้เพื่อเตรียมเด็กปฐมวัยส�าหรับการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา การด�ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1
กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)

 กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
(อายุ 3-6 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นเอกสารส�าหรับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยจัดท�าขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ส�าหรับ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาต่อไป 
กรอบการเรียนรู้ฯ นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์
ในระดับปฐมวยั เป็นพฤตกิรรมทางด้านเจตคตแิละทักษะหรอืความสามารถทีเ่ดก็ควร
แสดงออกเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ถูกก�าหนดขึ้นบนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัย ซึ่งเด็กควรได้รับการพัฒนาผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ 
 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ
ปฐมวัย เป็นขอบเขตของความคิดรวบยอดที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้ โดยสาระที่ควร
เรียนรู ้นี้จะใช้เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ เพื่อให้เด็กได้รับ 
การพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตามผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังที่ได้
ก�าหนดไว้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ โดยไม่เน้นการท่องจ�าเนื้อหา ทั้งนี้ครู
สามารถยืดหยุ่นหรือปรับให้สอดคล้องกับวัย ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจ
ของเด็กเป็นรายบุคคล และบริบทที่แวดล้อมเด็ก 
 ความสัมพันธ์ของกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดบัปฐมวยักับมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพงึประสงค์ และ 
สาระการเรยีนรูข้องหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 แสดงได้ดงัแผนภาพที ่1 
โดยครูสามารถน�าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระที่ควรเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทาง 
ในการก�าหนดจดุประสงค์การเรยีนรู้ สาระการเรยีนรู้ และกิจกรรมในแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้
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แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ กับกรอบการเรียนรู้ฯ และการจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

สาระที่ควรเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตร์

ทักษะหรือ
ความสามารถเจตคติ

ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

กรอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้

ในหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรม

การประเมินผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
(สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ส�าคัญ)
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยัแสดงถึงพฤตกิรรมทางด้านเจตคตแิละทกัษะหรอืความสามารถทีเ่ดก็ควรแสดงออก
เมื่อผ่านประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 6 ปี)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติ และด้านทักษะหรือ
ความสามารถ ซึ่งผลการเรียนรู ้ที่คาดหวังนี้ถูกก�าหนดขึ้นบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยสอดคล้องกับการส่งเสริมให้เด็กมีสภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ 
         ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
     ตัวบ่งชี้ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น  
สนใจในการเรียนรู้

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ 
ผู้อื่นในการสืบเสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ากิจกรรม 
1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช ้

สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
     ตัวบ่งชี้ 9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
     ตัวบ่งชี้ 9.2 อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้
มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
     ตัวบ่งชี้ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
     ตัวบ่งชี้ 10.2 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
     ตัวบ่งชี้ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็น 
พื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหา 
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
คณติศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวยั

2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก จัดกลุ่ม เรียงล�าดับ 
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.2 ตั้งค�าถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม 
กับวัย

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
     ตวับ่งช้ี 11.1 ท�างานศลิปะตามจนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
     ตัวบ่งชี้ 11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
  อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ
           ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
     ตัวบ่งชี้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้  

2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือ
สร้างสรรค์วิธีการหรือชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�าอธิบาย ให้เหตุผล
และเชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะ 
หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้
อย่างเหมาะสมกับวัย
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ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัด้านที ่1 มเีจตคติทีด่ต่ีอการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวยั
 พฤตกิรรมทีส่ะท้อนการมเีจตคติท่ีดีต่อการเรียนรูข้องเด็ก ก�าหนดเป็น 3 ช่วงอาย ุคอื อาย ุ3-4 ปี อาย ุ4-5 ปี และ อาย ุ5-6 ปี โดยพฤตกิรรมนีเ้ป็นพฤตกิรรมปลายทาง
ซึง่อาจยดืหยุน่ตามความสามารถและความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบคุคล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

(1) แสดงความสนใจ อยากรู ้
อยากเห็น กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในการสืบเสาะหาความรู้
หรือแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ
จดจ่อในการท�ากิจกรรม

(1) แสดงความสนใจ อยากรู้
อยากเห็น กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
สนทนาซักถามในการท�า
กิจกรรม

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในการสืบเสาะหาความรู้
หรือแก้ปัญหากับผู้อื่น 

(3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ
จดจ่อ และอดทนพยายามใน
การท�ากิจกรรม

(1) แสดงความสนใจ อยากรู้
อยากเห็น กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
สนทนาซักถามในการท�า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ 
ในการสบืเสาะหาความรูห้รอื
แก้ปัญหาร่วมกัน

(3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ
จดจ่อ และอดทนพยายาม 
ในการท�ากิจกรรมอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

• สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้อย่างเปิดกว้าง  
แสดงการยอมรับ การส่งเสริม และให้ก�าลังใจเด็ก 
ในการท�ากิจกรรม โดยกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็ก 
มส่ีวนร่วมในการคดิ วางแผน ลงมอืปฏบิตั ิและสะท้อน
การเรียนรู้ของตนเอง

• กระตุน้และส่งเสรมิการใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวันอย่างมี
ความหมาย เช่น การแก้ปัญหาในการเล่น การท�า
โครงงานหรือโครงการตามความสนใจ

• จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ 
ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
คณติศาสตร์ เช่น มมุประสบการณ์ หนงัสอืนทิาน เพลง 
เกมการศกึษา การทศันศกึษาหรือส�ารวจนอกสถานที่ 
การใช้สื่อของจริงที่จับต้องได้

• สอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในกิจวัตรและกิจกรรมประจ�าวัน

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ากิจกรรม

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

(4) ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ใน
ชวีติประจ�าวนัอย่างเหมาะสม 
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

(4) ใช้งานและเลือกใช้สิ่งของ
เครือ่งใช้ทีอ่ยูใ่นชวีติประจ�าวนั
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 
และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

(4) บอกประโยชน์ วิธีการใช้งาน 
แสดงการใช้งานและเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิต
ประจ�าวันอย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และรักษา 
สิ่งแวดล้อม

• ให้เด็กเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานใน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้วัสดุ
อุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดคุ ้มค่า 
ปลอดภยั ฝึกให้มีการจัดเก็บและท้ิงขยะหลังการใช้งาน

• จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางการจดัการเรยีนรูต่้าง ๆ ทีส่่งเสริมการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เช่น  
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based 
learning) การเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 
based learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project- 
based learning) หรือโครงการ (Project approach) 
การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาหรือ 
สตมีศกึษา (STEM Education หรือ STEAM Education) ใน 
หัวข้อที่เด็กสนใจและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย

1.4 ตระหนกัรูถ้งึประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีอยูใ่นชวีติประจ�าวนัอย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
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ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัด้านที ่2   มทีกัษะหรือความสามารถทีเ่ป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ แสวงหาความรูแ้ละแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละคณิตศาสตร์ 
    อย่างเหมาะสมกับวยั
 พฤตกิรรมทีส่ะท้อนการมทีกัษะหรือความสามารถของเด็ก ก�าหนดเป็น 3 ช่วงอาย ุคอื อาย ุ3-4 ปี อาย ุ4-5 ปี และ อาย ุ5-6 ปี โดยพฤตกิรรมนีเ้ป็นพฤตกิรรมปลายทาง
ซึง่อาจยดืหยุน่ตามความสามารถและความแตกต่างในการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบคุคล

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

(1) สังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส 

(2) จบัคูห่รือเปรยีบเทยีบสิง่ต่าง ๆ  
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที ่
การใช้งานเพียงลักษณะเดียว  

(3) จ�าแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน  
ตามเกณฑ์ที่ผู้อื่นก�าหนดให้

(4) เรียงล�าดับสิ่งของหรือ
เหตกุารณ์อย่างน้อยสามล�าดบั

(1) สงัเกตรายละเอยีดของสิง่ต่าง ๆ 
โดยใช้ประสาทสัมผัส และ
เครือ่งมอือย่างง่ายเมือ่มผีูช้ีแ้นะ 

(2) จับคู่และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างหรอืความเหมอืน 
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว

(3) จ�าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้เกณฑ์ตามทีผู่อ้ืน่ก�าหนด
หรือมีส่วนร่วมในการก�าหนด
เกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ

(4) เรียงล�าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อยสี่ล�าดับ

(1) สงัเกตรายละเอยีดของสิง่ต่าง ๆ  
โดยใช้ประสาทสัมผัส และ
เครื่องมืออย่างง่ายด้วยตนเอง 

(2) จับคู่และเปรียบเทียบ 
ความแตกต่างและความเหมือน
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป

(3) จ�าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ 
โดยใช้เกณฑ์ตามทีผู่อ้ืน่ก�าหนด
หรือด้วยเกณฑ์ของตนเอง
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป

(4) เรียงล�าดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อยห้าล�าดับ

• จัดสถานการณ์หรือสื่อการเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้เด็กได้ท�า 
การสงัเกตสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่กล้ตวั โดยใช้ประสาทสมัผสัต่าง ๆ 
รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมืออย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เชือก 
เครือ่งชัง่สองแขนอย่างง่าย เพือ่ให้เด็กได้ใช้ช่วยในการสงัเกต
และเก็บข้อมูล

• ใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก นิทาน เพลง หรือเกมการศึกษา
เป็นสื่อในการกระตุ้นให้เด็กฝึกจับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก 
จัดกลุ่มและเรียงล�าดับ  

• สอดแทรกการจับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก จัดกลุ่มและ
เรยีงล�าดบัในชีวติประจ�าวนั เช่น จัดเก็บของใช้ส่วนตัวหรอื
ของเล่นเข้าที่ จ�าแนกจาน ช้อน ส้อมเม่ือรับประทาน
อาหารเสร็จ เรียงล�าดับความสูงของเพื่อนในขณะเข้าแถว 
แสดงล�าดับขั้นตอนการท�างานโดยใช้ภาพและ/หรือ
สัญลักษณ์ 

2.1  สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก จัดกลุ่ม เรียงล�าดับได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

(1) มีส่วนร่วมในการตั้งค�าถาม
เพื่อน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบ
เมือ่มผีูช้ีแ้นะ โดยใช้ค�าถามว่า 
“ใคร” “อะไร” 

(1) บอกวิธีการหรือขั้นตอน 
เพื่อหาค�าตอบหรือแก้ปัญหา
อย่างง่ายเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) บอกความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) ส�ารวจและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์จากที่ก�าหนดให้ 

(1) มีส่วนร่วมในการตั้งค�าถาม
เพื่อน�าไปสู่การค้นหาค�าตอบ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ โดยใช้ค�าถามว่า 
“ที่ไหน” “ท�าไม”

(1) มส่ีวนร่วมในการวางแผนก�าหนด 
วิธีการและขั้นตอนเพื่อหา 
ค�าตอบหรอืแก้ปัญหาอย่างง่าย

(2) ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอก
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) ส�ารวจและเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ 
ทีก่�าหนดให้ พร้อมบอกเหตผุล

(1) ตั้งค�าถามเพื่อน�าไปสู่การ
ค้นหาค�าตอบด้วยตนเอง โดยใช้
ค�าถามว่า “เม่ือไร” “อย่างไร”

(1) มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ออกแบบ ก�าหนดวิธีการและ
ขั้นตอนการส�ารวจตรวจสอบ
หรือแก้ปัญหาอย่างง่าย

(2) ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอก
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้วยตนเอง

(2) วางแผนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ ์
ที่เหมาะสม พร้อมบอกเหตุผล

• จดัสถานการณ์ให้เดก็เกิดความสนใจหรอืสงสัยโดยใช้สือ่และ
แหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ แล้วกระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถามแล้วร่วมกนั 
วางแผนและลงมอืท�าการสบืเสาะหาความรูด้้วยวธิกีารต่าง ๆ   
เช่น สังเกต ส�ารวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สอบถามผู้รู้  

• จัดสถานการณ์ให้เด็กเกิดความสนใจโดยใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ กระตุ้นให้เด็กระบุปัญหาหรือความต้องการ 
แล้วให้เด็กแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เช่น เล่นต่อภาพ
ตัดต่อ จัดเก็บของเล่นใส่กล่องให้พอดี หาวิธีตวงน�้าใส่ขวด 
หรอืกระตุน้ให้เดก็ระบุปัญหาหรือความต้องการ แล้วร่วมกัน 
ออกแบบและสร้างช้ินงานและ/หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน  

• กระตุน้ให้เดก็ร่วมกนัคดิวธิกีารในการหาค�าตอบของค�าถาม
หรือหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ หลังจากที่เด็กเกิด
ความสงสัย ตั้งค�าถามหรือบอกปัญหาหรือความต้องการ 
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาแล้ว  โดยให้เด็กอภิปรายร่วมกันและ
ครใูช้ค�าถามน�า เช่น เดก็คิดว่าจะหาค�าตอบของค�าถามนีไ้ด้ 
อย่างไร เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เคยพบปัญหาแบบนี้
มาก่อนหรือไม่ หรือเคยท�าอย่างไรมาก่อน

2.2  ตั้งค�าถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.3  วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

• กระตุ ้นให้เด็กร่วมกันก�าหนดวิธีการและขั้นตอนของ 
การส�ารวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหา และเลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการหาค�าตอบหรือแก้ปัญหาโดย 
ครูอาจใช้ค�าถามน�าและช่วยเขียนสรุปล�าดับขั้นตอน 
การส�ารวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหา รวมถึงวัสดุอุปกรณ ์
ที่จะใช้ตามที่เด็กเสนอความคิด 

• จัดกิจกรรมที่เอื้ออ�านวยต่อการฝึกการคิดเชิงค�านวณ 
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
- เรียงล�าดับภาพขั้นตอนการประกอบอาหารอย่างง่าย
- บอกขัน้ตอนการแก้ปัญหาการต่อไม้บล็อกอย่างเป็นล�าดบั 
- เคลื่อนไหวร่างกายแบบผู้น�าผู้ตามอย่างเป็นล�าดับ
- เล่นเกมหาสมบัติโดยวางแผนการเดินทางบนตาราง  
  แผนที่โดยใช้ลูกศรก�าหนดทิศทาง
- ส�ารวจ จ�าแนก จัดเก็บของเล่นตามสัญลักษณ์หรือเกณฑ ์
  ที่ก�าหนด
- แสดงล�าดับขั้นตอนการท�างานโดยใช้ภาพและ/หรือ 
  สัญลักษณ์
- เขยีนหรือใช้สัญลักษณ์แทนค�าส่ังอย่างง่ายในการด�าเนนิการ     
  อย่างเป็นล�าดับ (Coding) เช่น ออกแบบชุดค�าสั่งด้วย   
  สัญลักษณ์ในการเล่นบทบาทสมมติเพื่อให้หุ่นยนต์   
  เคลื่อนไหวหรือท�างานตามที่ต้องการ ออกแบบชุดค�าส่ัง   
  ด้วยสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

• จดัประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยเปิดโอกาสให้เดก็ลงมอืส�ารวจ
ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลด้วยตนเองตามวธิกีารและขัน้ตอน
ที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมและให ้
การช้ีแนะหรือช่วยเหลือตามความจ�าเป็นหรือเม่ือเด็กขอ
ความช่วยเหลือ เช่น
- ในการหาค�าตอบว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในห้องนี้มา  
  โรงเรยีนทัง้หมดกีค่น” ให้เด็กร่วมกนัก�าหนดวธิกีารหา 
  ค�าตอบ เช่น การนบั แล้วให้เดก็ ๆ ช่วยกนันบัและบอก  
  จ�านวนของเดก็ในห้องเรียนด้วยตนเอง
- ในการหาค�าตอบว่า “เราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าใครสงูกว่ากนั”   
  ให้เดก็ร่วมกันก�าหนดวธิกีารหาค�าตอบ เช่น จับคู่กันแล้ว 
  ไปยนืตรงหน้ากระจก สงัเกตว่าศรีษะของใครสงูกว่ากนั    
  บนัทกึผลด้วยการวาดภาพ หรอืน�าเชอืกมาวดัความสงู  
  ของแต่ละคนแล้วเปรยีบเทียบความยาวของเชือก จากนัน้  
  ให้เดก็ท�าตามวธิกีารทีร่่วมกนัก�าหนดขึน้ โดยครคูอย  
  แนะน�าช่วยเหลอื
- ในการหาค�าตอบว่า “เดก็ ๆ ในห้องชอบดืม่นมรสชาตอิะไร  
  มากทีส่ดุ” ให้เดก็ ๆ ร่วมกนัก�าหนดวธิกีารรวบรวมข้อมลู  
  และบนัทกึข้อมลู เช่น ช่วยกนัท�าตารางบนัทกึข้อมลู ให้  
  เดก็น�าสติก๊เกอร์รูปหน้ายิม้ไปตดิในช่องของตารางทีต่รงกับ  
  รสชาตขิองนมทีต่นเองชอบทีส่ดุ จากนัน้มาร่วมกันนบัและ  
  เปรยีบเทยีบจ�านวน และจัดท�าเป็นแผนภมูอิย่างง่าย โดยครู 
  คอยช่วยเหลอื

2.4  รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือสร้างสรรค์วิธีการหรือชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย

(1) ส�ารวจตรวจสอบเพื่อหา 
ค�าตอบตามวิธีการเมื่อมี

 ผูช้ีแ้นะ

(3) แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์หรือวิธีการด้วย 
การลองผิดลองถูก

(2) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลโดย
ให้ผู้อื่นช่วยบันทึก

(4) สร้างวิธีการหรือชิ้นงานตาม
ความคิดของตนเอง 

(1) ส�ารวจตรวจสอบเพ่ือหาค�าตอบ 
ตามวิธีการของตนเอง  

(3) แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุ
อุปกรณ์หรือวิธีการตามที่
วางแผนเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) บันทึกข้อมูลอย่างง่ายตาม 
วิธีการของตนเอง

(4) ออกแบบและสร้างวิธีการหรือ
ชิน้งานตามความคดิของตนเอง 

(1) ส�ารวจตรวจสอบเพ่ือหาค�าตอบ
โดยใช้วธีิการทีห่ลากหลายด้วย
ตนเอง

(3) แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้วสัดุ
อปุกรณ์หรอืวธีิการตามท่ี
วางแผน รวมทัง้มกีารทดสอบ 
ประเมินและปรบัปรงุผลงาน/
วธิกีารแก้ปัญหาเมือ่มผู้ีชีแ้นะ

(2) มีส่วนร่วมในการออกแบบ 
วธิกีารบนัทกึข้อมลู และบนัทกึ
ข้อมูลตามวิธีที่ร่วมกันก�าหนด

(4) ออกแบบและสร้างวิธีการหรือ
ชิน้งานด้วยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
และแปลกใหม่ตามวัย

10



ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

• จัดสถานการณ์ให้เดก็ได้ออกแบบและสร้างสรรค์วธิกีารหรอื 
ชิ้นงาน เช่น  
- ออกแบบและสร้างสรรค์วธีิการจดัเก็บของเล่นหรอืของใช้ 
  ในพื้นที่ที่มีจ�ากัด วิธีการแยกขยะหรือป้องกันกลิ่น จาก   
  ห้องน�้า 
- ออกแบบและท�ากระเป๋าที่สามารถกันน�้า หรือตะกร้าที่  
  สามารถบรรจุสิ่งของที่ก�าหนด

• ให้เด็กท�าการทดลองทางวทิยาศาสตร์อย่างง่าย โดยก่อนท่ีจะ
ลงมือท�าการทดลอง ครูใช้ค�าถามกระตุน้ให้เดก็ได้คาดคะเน 
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากท�าการทดลองให้เด็กอธิบาย
เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากการกระท�าต่าง ๆ  
ในการทดลอง และร่วมกันลงความคิดเห็นเพื่อสรุปสิ่งที่พบ
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง

• จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ
แบบโครงงานหรือโครงการแล้วกระตุ ้นให้เด็กร่วมกัน 

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�าอธิบาย ให้เหตุผลและเชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสมกับวัย

(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) บอกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(3) บอกผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระท�าเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้วยตนเอง

(2) มีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูล

(3) บอกสาเหตุ หรือผลที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์หรือการกระท�า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล

(2) มีส่วนร่วมในการลงความเห็น
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล

(3) อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ 
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
การกระท�าด้วยตนเอง

- ในการหาค�าตอบว่า “เดก็ ๆ ควรแต่งกายอย่างไรในแต่ละ 
  ฤด”ู ให้เดก็ ๆ ร่วมกนัออกแบบวธิกีารหาค�าตอบและ 
  การบนัทกึข้อมลู เช่น การสบืค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ    
  การสอบถามผูป้กครอง และบนัทกึค�าตอบด้วยการวาดภาพ  
  จากน้ันให้เดก็ลงมือหาค�าตอบและบันทกึข้อมูลมาน�าเสนอ   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือตั้งข้อสันนิษฐานก่อนที่จะ 
เริ่มท�าการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อเด็กได้ 
รวบรวมข ้อมูลมาแล ้วกระตุ ้นให ้ เด็กบอกส่ิง ท่ีพบ  
ลงความคดิเหน็จากข้อมลู อภปิรายและสรปุข้อค้นพบร่วมกนั

• ใช้ค�าถามกระตุน้ให้เดก็ให้เหตผุลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น  
- อธิบายเหตุผลประกอบค�าตอบของตนเอง เช่น “รู้ได้   
  อย่างไรว่าของกลุ่มนี้มีจ�านวนมากที่สุด” “รู้ได้อย่างไรว่า  
  ใครสูงกว่ากัน” 
- ฟังนิทานและเล่นเกมเรียงล�าดับบัตรภาพตามเหตุการณ ์
  ก่อนหลัง พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�าไมหนูเรียงบัตรภาพ  
  เช่นนั้น” 
- เปรียบเทยีบจ�านวนของสิง่ต่าง ๆ จากแผนภมิูแสดงความชอบ  
  นมรสชาติต่างๆ ของเด็กในห้อง พร้อมบอกเหตุผลว่า   
  “ท�าไมหนูจึงบอกว่าเพื่อนในห้องชอบนมรสชาตินี ้
  มากที่สุด”  
- จ�าแนกรูปเรขาคณิตในระหว่างท�ากิจกรรมหาสิ่งของ 
  ในห้องที่คล้ายรูปเรขาคณิต พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�าไม 
  หนูหยิบชิ้นนี้มา” 
- ต่อเติมแบบรูปของรูปร่างตามความเข้าใจของตนเอง   
  พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�าไมจึงต่อแบบนี้” 
- เล่นเกมจ�าแนกและบอกชนิดของเงินเหรียญและธนบัตร  
  โดยให้เหตผุลการจ�าแนกจากลกัษณะของเงนิทีส่งัเกตพบ

(5) ให้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ
ในเรื่องง่าย ๆ ตามวัย

(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(4) บอกสิ่งที่พบจากการส�ารวจ
ตรวจสอบเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(5) ให้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ 
ในเรื่องง่าย ๆ อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันหรือ 
ในการแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(4) บอกสิ่งที่พบจากการส�ารวจ
ตรวจสอบและสรุปข้อค้นพบ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(5) ให้เหตุผลประกอบการตดัสนิใจ 
อย่างเป็นเหตเุป็นผลด้วยตนเอง 

(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน 
ชวีติประจ�าวนั ในการแก้ปัญหา 
และการเรียนรู้เรื่องอื่นเมื่อม ี
ผู้ชี้แนะ

(4) อภิปรายผลของการส�ารวจ
ตรวจสอบโดยเปรยีบเทยีบสิง่ที่
ตนเองพบกบัสิง่ทีผู่อ้ืน่พบ หรอื 
สิง่ทีพ่บกบัสิง่ทีค่าดคะเน และ
สรุปข้อค้นพบเมื่อมีผู้ชี้แนะ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

- ใช้ความรูท้างคณติศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ในการตัง้ค�าถาม  
  เก่ียวกับใบไม้ในโรงเรยีน ส�ารวจต้นไม้ในโรงเรยีน เก็บใบไม้  
  ที่สนใจมาคนละใบ สังเกตใบไม้ จัดกลุ่มใบไม้ตามรูปร่าง 
  ของใบไม้ ได้กี่กลุ่ม มีรูปร่างคล้ายรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง  
  แต่ละกลุ่มมีใบไม้จ�านวนกี่ใบ ท�าแผนภูมิอย่างง่ายแสดง 
  รูปร่างของใบไม้ในโรงเรียน โดยอาจให้ติดใบไม้ลงใน  
  แผนภูมิและแสดงจ�านวนของใบไม้แต่ละกลุ่มด้วย 
  สัญลักษณ์ตัวเลข
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
  ในการร่วมกันประกอบอาหารโดยตวงเคร่ืองปรงุตามสูตร   
  ที่ร่วมกันคิดหรือตามที่ก�าหนด และเลือกใช้อุปกรณ ์
  ที่เหมาะสม 

2.6  สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

(1) น�าเสนอสิ่งที่ค้นพบ 
ตามวิธีการที่ผู้อื่นก�าหนด

(1) น�าเสนอกระบวนการและสิ่งที่
ค้นพบเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่น
เข้าใจตามวิธีที่ก�าหนด

(1) น�าเสนอกระบวนการอย่างเป็น
ล�าดับ และสิ่งที่ค้นพบเพื่อ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย 
วิธีการต่าง ๆ เมื่อมีผู้ชี้แนะ

- ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร์เกีย่วกบัการจ�าแนกรปูเรขาคณติ  
  และต�าแหน่งในการสร้างแบบรูปของรูปเรขาคณิต 
  ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ�านวนในการนับหน่วยวัดความยาว  
  เพื่อบอกความยาวของสิ่งที่วัด

• จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ จัดประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบโครงงาน  
หรอืโครงการ แล้วครูกระตุน้ให้เดก็ร่วมน�าเสนอกระบวนการ
และสิ่งท่ีค ้นพบด้วยวิ ธีการต่าง ๆ  เช ่น พูดบอกเล่า  
แสดงท่าทาง วาดภาพ สร้างชิ้นงาน

• เชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5  ปี อายุ 5-6 ปี

• ให้เดก็แสดงจ�านวนโดยใช้วธิกีารท่ีหลากหลาย เช่น เล่นเกม
หยิบบัตรตัวเลข ขดดินน�้ามันหรือลวดก�ามะหยี่เป็นตัวเลข
แสดงจ�านวน กระโดดปรบมอืตามจ�านวน เล่นเกมทอยลกูเต๋า
แล้วเดินตามจ�านวนจุดบนหน้าลูกเต๋าที่นับได้ 

• ให้เด็กร่วมกันปั้นแป้งโดประกอบการเล่านิทานโดยใช้ค�าท่ี
ระบุต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง เช่น ข้างบน-ข้างล่าง  
ข้างหน้า-ข้างหลัง ระหว่าง ข้างซ้าย-ข้างขวา ใกล้-ไกล

• จดัช่วงเวลาให้เดก็ผลดักันเล่ากิจวตัรประจ�าวนัหรอืเหตกุารณ์
ประทับใจ โดยให้เรียงล�าดับเหตุการณ์เป็นช่วงเวลา เช่น 
ก่อน-หลัง เช้า เที่ยง เย็น กลางวัน กลางคืน หรือวาดภาพ
และเล่าถึงกิจกรรมที่ท�าเมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้

• สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลในการส�ารวจรสชาติของอาหาร เช่น 
ผลไม้ นมที่เด็กชอบจากแผนภูมิที่ช่วยกันท�า เช่น เท่ากัน 
ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า มากที่สุด น้อยที่สุด

• ใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงล�าดับขั้นตอนการท�างาน (Code) 
โดยสัญลักษณ์อาจอยู่ในรูปของภาพ ตัวอักษร ตัวเลข ค�า 
หรืออักขระพิเศษ

(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
การสือ่สาร การสือ่ความหมาย 
และการน�าเสนอเพือ่ถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
การสือ่สาร การสือ่ความหมาย 
และการน�าเสนอเพือ่ถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ 
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
การสือ่สาร การสือ่ความหมาย 
และการน�าเสนอเพือ่ถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ 
ด้วยตนเอง 
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สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะ
หรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก�าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย และ 
หวัข้อที ่2 สาระทีค่วรเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยั ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกบัสาระท่ีควรเรียนรู้ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 ดงัแสดงในตารางต่อไปนี้

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
• เรือ่งราวเกีย่วกบับคุคลและ

สถานที่แวดล้อมเด็ก
• ธรรมชาติรอบตัว
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก

หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

1.1 วทิยาศาสตร์ชวีภาพ  เรยีนรูเ้กีย่วกับร่างกาย
ของมนษุย์ สตัว์ และพชื การดแูลรกัษาร่างกาย
ของตนเอง การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์ 
และพืช การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา
สัตว์และพืช

1.2 วทิยาศาสตร์กายภาพ เรยีนรูเ้กีย่วกบัวตัถแุละ 
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การใช้ประโยชน ์
จากวัตถุ การเลือกใช้วัตถุอย่างเหมาะสม 
ผลของแรงที่กระท�าต่อวัตถุ พลังงานในชีวิต
ประจ�าวัน

1.3 วทิยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรยีนรูเ้ก่ียวกบั 
ดิน น�้า และการใช้ประโยชน์ ลมฟ้าอากาศ
และการปฏบิติัตน ท้องฟ้าในเวลากลางวนัและ 
กลางคืน

1) ชื่อ ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช
2) การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อเจริญเติบโต
4) ประโยชน์และอันตรายของสัตว์และพืชที่มีต่อมนุษย์ และการดูแลรักษาสัตว์และพืช

1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างเหมาะสม
3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
4) ผลของแรงที่กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
5) พลังงานในชีวิตประจ�าวันและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

1) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาดิน
2) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาน�้า
3) ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม
4) สิ่งที่พบบนท้องฟ้าและลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

หัวข้อสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

2.1 จ�านวนและพชีคณติ เรยีนรูเ้กีย่วกบัการแสดง
จ�านวน การด�าเนินการของจ�านวน แบบรูป
และความสัมพันธ์

2.2 การวดัและเรขาคณิต เรียนรู้เกีย่วกบัการวดั 
ความยาว น�้าหนัก ปริมาตร เวลา เงิน 
ต�าแหน่ง ทศิทาง ระยะทาง และรปูเรขาคณติ

2.3 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ
การให้ข้อมลู การจัดกระท�าและการน�าเสนอ
ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตนเองและส่ิงแวดล้อม 
ในรูปแผนภูมิอย่างง่าย

1) จ�านวนและการด�าเนินการ
2) แบบรูปและความสัมพันธ์

1) ความยาว 
2) น�้าหนัก
3) ปริมาตร
4) เวลา
5) เงิน
6) ต�าแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
7) รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน�าเสนอข้อมูล

หัวข้อสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ในแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด และขอบเขตของสาระ 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับตามช่วงอายุของเด็ก ได้แก่ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และ อายุ 5-6 ปี เพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของชั้นเรียน ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัต ิ
ดงัตวัอย่างแนวการจดัประสบการณ์ โดยไม่ควรน�ำสำระทีค่วรเรียนรูเ้หล่ำนีม้ำใช้ในกำรบรรยำยเพือ่บอกควำมรูแ้ก่เดก็ ไม่เน้นกำรท่องจ�ำเนือ้หำ และไม่ควรใช้ในกำรวดัและ
ประเมินควำมรู้ของเด็กปฐมวัย

หวัข้อที ่1 สาระทีค่วรเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนระดับปฐมวยั

หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

1.1 วิทยาศาสตร ์
ชีวภาพ 
1) ชือ่ ลักษณะ และ  
    ส่วนต่าง ๆ 
   ของร่างกาย 
   ของมนุษย์ สัตว์  
   และพืช

• มนุษย์ สัตว์ และพืช
แต่ละชนิดมีชื่อและ
ลักษณะของส่วนต่าง ๆ 
ที่แตกต่างกันไป และ
สามารถจัดกลุ่มโดยใช้
ลักษณะที่สังเกตได้

• มนุษย์ใช้ตา หู จมูก ลิ้น 
และผิวหนังช่วยใน 
การรับรู้สิ่งต่างๆ

(1) ชื่อ ต�าแหน่ง 
ลกัษณะ และหน้าที่
ของตา ห ูจมกู ลิน้ 
และผิวหนงัท่ีใช้ใน
การรับรู้สิ่งต่าง ๆ

(2) ความเหมือน
ความแตกต่างของ
ลกัษณะทีส่งัเกตได้
และการจัดกลุ่ม
มนษุย์ สัตว์ หรือ
พืชที่สนใจ

(1) ชื่อ ต�าแหน่ง และ
ลักษณะของ 
ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายมนุษย์  
สตัว์ หรอืพชืทีส่นใจ

(2) ความเหมือนและ
ความแตกต่างของ
ลกัษณะทีส่งัเกตได้
ของมนุษย์ สัตว์ 
หรือพืชที่สนใจ

(1) ชื่อและต�าแหน่ง
ของส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกาย 
ตนเอง สัตว์ หรือ
พืชใกล้ตัว

• สงัเกตร่างกายของตนเองและแสดงต�าแหน่งของ 
ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายของตนเองโดยวธิกีารต่าง ๆ  
เช่น ช้ีบอก ต่อภาพตดัต่อส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 
หรอืจดัวางบตัรภาพส่วนต่าง ๆ บนภาพร่างกาย 
ให้ตรงกับต�าแหน่งที่เป็นจริง

• ส�ารวจสตัว์และพชืในบรเิวณโรงเรยีน สนทนาและ
ระบุชื่อและลักษณะของสัตว์และพืชแต่ละชนิด

• สงัเกตลกัษณะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนษุย์ 
สัตว์ หรือพืชที่สนใจ

• สงัเกต เปรยีบเทยีบความเหมือนและความแตกต่าง
ของลักษณะที่สังเกตได้ของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช 
จากของจรงิ หรอืใช้สือ่บัตรภาพและร่วมกนัก�าหนด
ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มมนุษย์ สัตว์ หรือพืช

• เล่มเกมสงัเกตบตัรภาพและจดักลุม่สตัว์ทีม่ลีกัษณะ
เหมือนกันหรือชนิดเดียวกัน 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 2) การดูแลรักษา  
    ร่างกายของ 
    ตนเอง

• เราต้องดูแลรักษา 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ให้สะอาดและปลอดภัย

(3) การดูแลรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง 
ที่ใช้ในการรับรู ้
สิ่งต่าง ๆ  
ให้ปลอดภัย

(3) การดูแลรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง 
ให้สะอาดและ
ปลอดภัย

(2) การดูแลรักษา
ความสะอาด 
ของร่างกาย 
ตนเอง

• สืบเสาะหาความรู ้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด
ความสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายของมนษุย์ทีใ่ช้ในการรบัรูส้ิง่ต่าง ๆ  โดยใช้สือ่
และแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ  กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถามแล้ว 
ร่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต 
ส�ารวจ สบืค้นข้อมูล สอบถามผูรู้ ้อภปิรายและบอก
ข้อค้นพบเก่ียวกับช่ือ หน้าท่ีของส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายของมนุษย์ที่ใช้ในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ

• ฟังค�าคล้องจอง เพลง นทิาน แสดงบทบาทสมมติ  
เพือ่แสดงวธิกีารดแูลรกัษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองให้สะอาดและปลอดภัย

• แสดงบทบาทสมมติเพื่อแสดงวิธีการดูแลรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนษุย์ทีใ่ช้ในการรบัรู ้
สิ่งต่าง ๆ ให้ปลอดภัย

• ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองให้สะอาดและปลอดภัย
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 4)  ประโยชน์และ    
     อนัตรายของสตัว์   
      และพืชที่มีต่อ   
     มนุษย์ และ 
     การดูแลรักษา 
     สัตว์และพืช

 3)  การเปลีย่นแปลง  
     ลักษณะของ 
     มนุษย์ สัตว์  
    และพืช  
    เมือ่เจรญิเติบโต

• สัตว์และพืชมีประโยชน์
ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ  
เช่น การใช้เป็นอาหาร 
การเลี้ยงหรือปลูกไว ้
เพื่อความเพลิดเพลิน
และสวยงาม

• มนุษย์ สัตว์ และพืช  
มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะเมื่อเจริญเติบโต
ขึ้นตามล�าดับ

(5) ประโยชน์และ
อันตรายของสัตว์
หรือพืชที่ใกล้ตัว
หรือสนใจที่มีต่อ
มนุษย์

(4) การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของ 
มนุษย์ สัตว์หรือ 
พืชที่สนใจ เมื่อมี
การเจริญเติบโต 
ขึ้นตามล�าดับ

(5) ประโยชน์ของ 
สตัว์หรือพืช 
ที่ใกล้ตัวหรือ
สนใจทีม่ต่ีอมนษุย์
และวิธีการ 
ดูแลรักษาสัตว ์
หรือพืชใกล้ตัว 
หรือสนใจ

(4) การเปลี่ยนแปลง
ลกัษณะของมนษุย์ 
สัตว์ หรือพืช 
ที่สนใจ เมื่อม ี
การเจริญเติบโต

(4) ประโยชน์ของ
สัตว์หรือพืช 
ที่ใกล้ตัวหรือ 
สนใจและวิธีการ
ดูแลรักษาสัตว ์
หรือพืชที่ใกล้ตัว
หรือสนใจ

(3) การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของ
ร่างกายตนเอง 
สัตว์ หรือพืช 
ที่ใกล้ตัว

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด 
ความสนใจหรือสงสยัเกีย่วกบัการเจรญิเติบโตและ 
การเปล่ียนแปลงของมนษุย์ สัตว์ หรอืพืช โดยใช้ 
สือ่และแหล่งเรยีนรู ้ต่าง ๆ  กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม 
แล้วร่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะ
หาความรูแ้ละบันทึกข้อมูลด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น 
ปลกูพชืหรอืเลีย้งสตัว์ทีส่นใจ สงัเกต อภปิรายและ 
บอกข้อค้นพบเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงของพชืหรอื 
สัตว์เมื่อเจริญเติบโต

• เล่มเกมเรยีงล�าดบับตัรภาพการเจรญิเตบิโตของ 
มนุษย์ สัตว์หรือพืช

• ฟังเพลงและร่วมกันเล่านิทานถึงผลกระทบของ
การทิง้ขยะลงในแหล่งน�า้ อภปิรายถงึวธีิการอนรุกัษ์
แหล่งน�า้เพือ่ให้สตัว์และพชืทีอ่ยูใ่นน�า้ด�ารงชวีติอยูไ่ด้

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด 
ความสนใจหรอืสงสยัเก่ียวกบัประโยชน์ของสตัว์และ 
พชืทีม่ต่ีอมนษุย์ในด้านต่าง ๆ  และอนัตรายจากสตัว์ 
และพชืทีม่ต่ีอมนษุย์ ผลกระทบและการดแูลรกัษา 
สัตว์หรือพืช โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• การน�าสัตว์และพืชมาใช้
ประโยชน์มากเกินไป 
หรือไม่ดูแลรักษาสัตว์
และพืช อาจท�าให ้
เกิดผลกระทบต่อสัตว์
หรือพืช เช่น ท�าให้มี
จ�านวนลดลง บาดเจ็บ
เสียหาย หรือตาย

• สัตว์หรือพืชบางชนิด 
อาจมีอันตรายต่อมนุษย์
จึงต้องหลีกเลี่ยง 
อันตรายที่อาจจะ 
เกิดขึ้น 

(6) ผลกระทบต่อสัตว์
หรือพืชที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์
และวิธีการดูแล
รักษาสัตว์หรือพืช

- กระตุ ้นให้เด็กตั้งค�าถาม เช่น สัตว์หรือพืช 
มปีระโยชน์กบัเราอย่างไร อนัตรายจากสตัว์และ
พชืท่ีพบท่ีโรงเรยีนมีอะไรบ้างและควรหลีกเล่ียง
อันตรายนี้อย่างไร การน�าสัตว์และพืชมาใช้
ประโยชน์แล้วไม่ดแูลสัตว์และพชืจะเป็นอย่างไร 
หรือเราจะมีวิธีการดูแลสัตว์และพืชอย่างไร 

- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะ
หาความรูแ้ละบันทกึข้อมลูด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น 
ส�ารวจสัตว์หรือพืชและสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ 
การใช้ประโยชน์ของสัตว์หรือพืช สอบถาม 
ผูป้กครองหรอืคนในชมุชนเกีย่วกบัอนัตรายจาก
สตัว์และพชืและแนวทางการหลีกเลีย่งอนัตราย 
สังเกต ส�ารวจหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 
ผลที่เกิดขึ้นต่อสัตว์หรือพืชเม่ือมนุษย์น�ามา 
ใช้ประโยชน์และไม่ดูแล 

- อภปิรายและบอกข้อค้นพบเก่ียวกับการน�าสตัว์
และพชืมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบและวธิดีแูล
สัตว์และพืช 

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรู้ไปใช้
ในการดแูลสัตว์และพชืใกล้ตวัอย่างเหมาะสม
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

2) การใช้ประโยชน์  
 จากวัตถุและ 
 การเลือกใช้วัตถ ุ
 หรือสิ่งของ  
 เครื่องใช ้
 อย่างเหมาะสม

1.2 วิทยาศาสตร ์
กายภาพ 
1) ชื่อ ลักษณะ 
    และส่วนประกอบ   
     ของวัตถุหรือ  
    สิ่งของ 
    เครื่องใช้

• สิ่งของเครื่องใช้ 
ที่มนุษย์สร้างขึ้น 
แต่ละชนิดมีประโยชน์
และการใช้งานต่างกัน

• วัตถุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว 
มีชื่อ ลักษณะ และ 
ส่วนประกอบต่าง ๆ  
ที่แตกต่างกันไป และ
สามารถจัดกลุ่มได้  
โดยใช้ลักษณะหรือ 
ส่วนประกอบ 
ที่เหมือนกัน

(2) ประโยชน์  
วธิกีารใช้งาน และ
ความเหมาะสม 
ของสิง่ของเครือ่งใช้
ในการน�ามาใช้งาน

(1) ชื่อ ลักษณะ  
ส่วนประกอบของ 
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ 
และการจัดกลุ่ม
ของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้
ตามลักษณะหรือ 
ส่วนประกอบ

(2) ประโยชน์และ 
วิธีการใช้งาน
สิ่งของเครื่องใช ้
ในชีวิตประจ�าวัน 

(1) ชื่อ ลักษณะ และ
ส่วนประกอบของ
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว
หรือสนใจ

(2) ประโยชน์ของ
สิ่งของเครื่องใช้
ของตนเอง 

(1) ชื่อและลักษณะ
ของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช ้
ทีใ่กล้ตวัหรอืสนใจ

• ส�ารวจวตัถ ุสิง่ของเครือ่งใช้หรอืของเล่นในห้องเรยีน 
สนทนาและระบุช่ือเรยีกและลกัษณะของวตัถุหรอื 
ส่ิงของเครือ่งใช้ เช่น รปูร่าง สี ขนาด ผิวสัมผัส

• สงัเกตและระบลุกัษณะและส่วนประกอบของวตัถุ
หรอืสิง่ของเครื่องใช้ที่ใกล้ตัวหรือของเล่นที่สนใจ

• สังเกต เปรียบเทียบและจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว โดยใช้ของจริงหรือภาพถ่าย 
โดยร่วมกันก�าหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสิ่งของ
เครือ่งใช้ท่ีมีส่วนประกอบเหมือนกัน เช่น ส่ิงของ
ที่มีฝากับไม่มีฝา มีล้อกับไม่มีล้อ

• สงัเกตและอภปิรายเก่ียวกบัประโยชน์ของสิง่ของ
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัวอาจแนะน�าหรือให้เด็กสืบค้น
เก่ียวกับวิธีการใช้งานของส่ิงของเครื่องใช้ที่เด็ก
สนใจ และให้เด็กแสดงวิธีการใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างปลอดภัย 

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• การเลือกใช้สิ่งของ 
เครื่องใช้แต่ละชนิด 
ต้องเลือกตามหน้าที่
ใช้สอยและค�านึงถึง 
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และรักษาสิ่งแวดล้อม

• สิ่งของเครื่องใช้ 
บางอย่างสามารถลด 
การใช้และ/หรือน�า 
กลับมาใช้ซ�้าเพื่อรักษา 
สิ่งแวดล้อม

(3) การเลือกใช้และ
การใช้สิ่งของ 
เครื่องใช้ในชีวิต 
ประจ�าวันโดย 
ค�านึงถึง 
ความปลอดภยัของ
ชีวิตและรักษา 
สิ่งแวดล้อม

(4) การลดการใช้
สิ่งของเครื่องใช้
และ/หรือ 
น�ากลบัมาใช้ซ�า้เพือ่
รักษาสิ่งแวดล้อม

(3) การใช้สิ่งของ
เครื่องใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวัน 
อย่างปลอดภยัและ
เหมาะสมกับวัย

(3) การใช้สิ่งของ
เครื่องใช ้
ของตนเอง 
อย่างเหมาะสม

• สืบเสาะหาความรู ้โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก 
เกดิความสนใจหรอืสงสยัเกีย่วกบัการเลอืกใช้ส่ิงของ
เครื่องใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม เช่น ส่ิงของท่ีเดก็สนใจ

มวีธิกีารใช้งานอย่างไร ควรท�าอย่างไรจงึจะใช้ได้
อย่างปลอดภัย มีอะไรที่สามารถน�ามาใช้ใน
การตัดกระดาษได้บ้าง และเด็ก ๆ จะเลือกใช้
อะไร เพราะเหตุใด หรือมีส่ิงของอะไรบ้าง 
ที่สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้าได้ 

- ร ่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะ
หาความรูแ้ละบันทกึข้อมลูด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น 
ส�ารวจและสบืค้นข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์และ 
วิธีการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ที่สนใจ 
เปรยีบเทยีบ จ�าแนก และจัดกลุม่สิง่ของเครือ่งใช้ 
ทีใ่กล้ตวัโดยใช้ประโยชน์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ 
ส�ารวจและจ�าแนกสิง่ของเครือ่งใช้เพือ่น�ากลบัมา
ใช้ซ�้าหรือดัดแปลงแล้วน�ากลับมาใช้ใหม่ 

- อภปิรายและบอกข้อค้นพบเกีย่วกบัการเลอืกใช้
สิง่ของเครือ่งใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั รกัษา
สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

3) การเปลีย่นแปลง  
 ของวัตถุหรือ  
 สิ่งของเครื่องใช้

• วัตถุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้อาจ
เปลี่ยนแปลงลักษณะ 
เมื่อผสมกับสิ่งอื่น หรือ
เมื่อท�าให้ร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง

(5) การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุหรือ 
สิ่งของเครื่องใช ้
เมื่อผสมกับสิ่งอื่น 
หรือเมื่อท�าให ้
ร้อนข้ึนหรอืเย็นลง

(4) การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้
เมื่อผสมกับสิ่งอื่น

(4) การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรูไ้ปใช้ 
ในการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย 
ประหยดัและลดการใช้ หรอืน�าสิง่ของเคร่ืองใช้
มาใช้ซ�้าโดยการออกแบบและสร้างของเล่น 
ของใช้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด
ความสนใจหรอืสงสยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของ 
วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่สนใจ โดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
- กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม เช่น ถ้าน�าสิง่ของบางอย่าง

มาท�าให้ร้อนข้ึนหรอืเยน็ลงด้วยวิธกีารต่าง ๆ  เช่น 
น�าสิง่ของไปไว้กลางแดดหรอืใส่ในช่องแช่แขง็ 
ต้มหรือทอดไข่ ใส่ไอศกรีม น�้าหรือวุ้นในช่อง
แช่แข็ง แล้วสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไร ถ้าผสม 
บางอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ผสมน�้ากับแป้ง น�้า
กับน�้าตาล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
หรือถ้าใส่บางอย่างลงไปในน�้าจะเกิดอะไรขึ้น

- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะ 
หาความรูแ้ละบันทกึข้อมลูด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น
ทดลองน�าดินน�้ามัน น�้าแข็ง เทียนไข เหรียญ 
รบัความร้อนจากดวงอาทติย์หรอืใส่ในช่องแช่แขง็
ของตูเ้ยน็ในระยะเวลาเท่ากนั จากนัน้สงัเกตและ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 4) ผลของแรงที ่
    กระท�าต่อวัตถ ุ
    หรือสิ่งของ 
    เครื่องใช้

• เมื่อออกแรงกระท�าต่อ
วัตถุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้ด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น ผลัก ดึง บีบ ทุบ 
เคาะ อาจท�าให้วัตถ ุ
หรือสิ่งของเครื่องใช ้
เกิดการเปลี่ยนแปลง

(6) ผลของแรงที่มา
จากแหล่งต่าง ๆ 
ที่มากระท�าต่อ 
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้

(5) ผลของ 
การออกแรง
กระท�าต่อ 
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วย 
วิธีการต่าง ๆ 

(5) ผลของ 
การออกแรง
กระท�าต่อ 
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก 
เกิดความสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับผลของแรง 
ที่กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่สนใจ  
โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของวตัถแุต่ละชนดิ 
ทดสอบให้ความร้อนกับไข่ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 
ต้ม ทอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทดสอบ ท� า ให ้ วั ตถุ เย็นลงแล ้ ว สั ง เกต 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เช่น ไอศกรีม น�า้ วุน้ 
ทดสอบผสมส่วนผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
เช่น น�้ากับแป้ง น�้ากับน�้าตาล แล้วสังเกต 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น ทดสอบใส่วัตถ ุ
หรือสิ่ งของเครื่องใช ้ลงไปในน�้า สังเกต 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุ

-  อภิปรายและบอกข ้ อค ้ นพบเกี่ ย วกั บ 
การเปล่ียนแปลงของวตัถหุรอืส่ิงของเครือ่งใช้

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรูไ้ปใช้
ในการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน หรอืการเลอืกใช้วิธีการ 
ที่เหมาะสม

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
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ต่าง ๆ เช่น  
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 
หรือการเคลื่อนที่

• เมื่อมีแรงจาก 
แหล่งต่าง ๆ มากระท�า
ต่อวัตถุหรือสิ่งของ 
เครื่องใช้ เช่น น�้า หรือ
อากาศ แม่เหล็ก 

 อาจท�าให้วัตถุหรือ
 สิ่งของเครื่องใช้ 

มีการเปลี่ยนแปลง  
รูปร่างหรือการเคลื่อนที่

- กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม เช่น ถ้าออกแรงกระท�า
ต่อสิ่งของบางอย่าง เช่น บีบหรือทุบดินน�้ามัน 
เตะหรือผลักลูกบอล ดึงหรือลากโต๊ะ แล้ว
สิง่ของนัน้จะเป็นอย่างไร หรอืถ้ามีแรงท่ีมาจาก
แหล่งต่าง ๆ  เช่น ลม น�า้ หรอืแม่เหลก็ มากระท�า
ต่อสิง่ของบางอย่าง แล้วของสิง่นัน้จะเป็นอย่างไร

- ร่วมกนัวางแผน ลงมอืท�าการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น ทดลอง
ออกแรง กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยวธิกีารต่าง ๆ แล้วสงัเกตการเปลีย่นแปลง
ลักษณะหรือการเคลื่อนที่ที่ เ กิดขึ้น เช ่น  
ปั้นดินน�้ามันหรือแป้งโดเป็นรูปร่างต่าง ๆ  
ลากสิ่งของ เตะหรือโยนลูกบอล ฉีดน�้าใส่วัตถุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ เป่าวัตถุหรือสิ่งของ 
เครือ่งใช้ เล่นกงัหนัลม น�าแม่เหล็กมาไว้ใกล้ ๆ  
กับส่ิงของต่างๆ

- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่วกบัผลของแรง
ที่กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรูไ้ปใช้ 
ในการท� า ให ้ วัตถุหรือสิ่ งของ เครื่ อง ใช  ้
เกิดการเปล่ียนแปลงรูปร่างหรือการเคล่ือนที่
ในชีวิตประจ�าวันหรือกิจกรรมอื่น ๆ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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• รอบตัวเรามีเสียงต่าง ๆ 
ที่มาจากแหล่งก�าเนิด
เสียงต่างกัน 

 เราสามารถท�าให้ 
สิ่งต่าง ๆ เกิดเสียง 
ด้วยวิธีต่าง ๆ

(7) เสียงที่เกิดจาก
แหล่งก�าเนิดเสียง
และวิธีการท�าให้ 
เกิดเสียง 
ที่แตกต่างกัน

(6) เสียงที่เกิดจาก
แหล่งก�าเนิดเสียง 
ที่ต่างกัน

(6) เสียงต่าง ๆ  
รอบตัว

หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• แสงช่วยให้มองเห็น 
สิ่งต่าง ๆ ได้ และ 
เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ  
ไปบังแสงจะมีเงาเกิดขึ้น 
โดยรูปร่างของเงาขึ้นอยู่
กับสิ่งที่น�ามาบังแสงนั้น

• การท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
อาจต้องใช้แสง  
ความร้อน ไฟฟ้า  
ซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ 
เช่น ดวงอาทิตย์ น�้า ลม 

• แหล่งพลังงานที่ใช้ใน 
การผลิตไฟฟ้ามีอยู่ 
จ�ากัด เราจึงต้องใช ้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด

(8) รูปร่างของเงา 
ขึน้อยูกั่บส่ิงต่าง ๆ 
ที่มาบังแสง

(9) กิจกรรมที่ใช้แสง 
ความร้อน ไฟฟ้า
ที่มาจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน

(10) การใช้ไฟฟ้า 
ในชีวิตประจ�าวัน
อย่างประหยัด

(7) การเกิดเงาเมื่อมี
สิง่ต่าง ๆ ไปบงัแสง

   

(8) กิจกรรมที่ใช้แสง 
ความร้อน ไฟฟ้า
ที่มาจากแหล่ง 
ต่าง ๆ ในชีวิต
ประจ�าวัน

(9) การใช้ไฟฟ้า 
ในชีวิตประจ�าวัน
อย่างประหยัด

(7) การมองเห็น 
สิ่งต่าง ๆ  
เมื่อมีแสง 

(8) กิจกรรมที่ใช ้
แสง ความร้อน 
ไฟฟ้าในชีวิต
ประจ�าวัน

(9) การใช้ไฟฟ้า 
ในชีวิตประจ�าวัน
อย่างประหยัด

• ทดสอบท�าให้วตัถหุรอืสิง่ของเครือ่งใช้เกิดเสยีงโดย
ใช้วิธีต่าง ๆ 

• เล่นเกมจบัคูเ่สยีง โดยใช้กล่องทีม่ลีกัษณะเหมือนกนั
ใส่สิง่ของทีเ่หมอืนและแตกต่างกนักล่องละ 1 ชิน้ 
ทดสอบท�าให้เกิดเสียง เปรียบเทียบเสียงท่ีได้ยนิแล้ว
จับคู่กล่องที่ใส่สิ่งของที่มีเสียงเหมือนกัน 

• เล่นกับเงาโดยใช้ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายหรอืสิง่ของ
รอบตัวแล้วสังเกตรูปร่างของเงาที่เกิดขึ้น

• ส�ารวจเงาทีเ่กิดขึน้โดยใช้ไฟฉายส่องผ่านสิง่ต่าง ๆ 
แล้วสังเกตลักษณะของเงาที่เกิดขึ้น 

• สังเกตและบอกรูปร่างของเงาท่ีเกิดจากส่ิงต่าง ๆ 
รอบตวัมาบังแสงจากดวงอาทติย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด
ความสนใจหรอืสงสยัเกีย่วกบัการใช้แสง ความร้อน 
ไฟฟ้าทีม่าจากแหล่งต่าง ๆ ในชีวติประจ�าวนัโดยใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 5) พลังงานใน 
    ชีวิตประจ�าวัน 
    และการใช้     
    ประโยชน ์
    จากพลังงาน

• ส�ารวจเสยีงทีพ่บโดยเริม่จากเสยีงทีอ่ยูร่อบตัวและ
คุน้เคย เช่น เสยีงภายในบรเิวณโรงเรยีน และร่วมกนั
ระบุแหล่งก�าเนิดเสียง

• เล่นเกมทายแหล่งก�าเนดิเสยีงโดยอาจใช้สือ่ของจรงิ
มาท�าให้เกดิเสยีงหรอืใช้เสยีงจากสือ่ดจิทิลัรปูแบบ
ต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
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1.3 วิทยาศาสตร์โลก
และอวกาศ

• ดินพบได้ตามบริเวณ 
ต่าง ๆ รอบตัว

• ดินจากบริเวณต่าง ๆ  
มีลักษณะที่สามารถ
สังเกตได้ เช่น สี  
ผิวสัมผัส โดยอาจม ี
ทั้งลักษณะที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน

(1) ลักษณะของดิน 
ประโยชน์ของดิน
และการดแูลรกัษา
ดินในบริเวณ 
ต่าง ๆ ที่อยู ่
รอบตัว

(1) ลักษณะของดิน
จากบริเวณต่าง ๆ 
ที่อยู่รอบตัว

(1) บริเวณที่พบดิน
รอบตัว

• ส�ารวจดนิตามบรเิวณต่าง ๆ รอบโรงเรยีนและระบุ
ว่าพบดินที่บริเวณใดบ้าง

• สงัเกตตวัอย่างดนิจากบรเิวณต่าง ๆ  และเปรยีบเทยีบ
ลักษณะของดิน เช่น สี ผิวสัมผัส 

• ส�ารวจและบอกการน�าดินมาใช้ประโยชน์และ
การดูแลรักษาดิน เช่น น�าดินมาปลูกต้นไม้ควร
พรวนดินและใส่ปุ๋ยเพื่อบ�ารุงดิน

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด
ความสนใจหรอืสงสยัเกีย่วกับบรเิวณทีพ่บ ลกัษณะ 

- กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม เช่น ท�าไมตากผ้าแล้ว
แห้ง  ไฟฟ้ามาจากไหน

- ร่วมกนัวางแผนและลงมอืท�าการสืบเสาะหาความรู้
และบันทกึข้อมูลด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น ส�ารวจ 
และสืบค้นเกี่ยวกับพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แสง 
ความร้อน และแหล่งพลังงานในชวีติประจ�าวนั  
ที่เด็กสนใจและได้ใช้จริง รวมถึงพลังงานที่ม ี
ในชุมชนตามบริบทของเด็กเอง

- บอกข้อค้นพบเกีย่วกบักจิกรรมทีใ่ช้พลงังานและ
แหล่งพลังงานในชีวิตประจ�าวัน 

- น�าข้อค้นพบที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้
เกีย่วกบัการใช้พลงังานในชวีติประจ�าวนัอย่าง
ประหยัด

 1) บริเวณที่พบ   
    ลักษณะ การใช้  
    ประโยชน์ และ 
    การดแูลรกัษาดนิ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27



หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 2) บริเวณที่พบ   
    ลักษณะ การใช้  
    ประโยชน์ และ 
     การดแูลรกัษาน�า้

• น�้าพบได้ตามบริเวณ 
ต่าง ๆ รอบตัว เช่น 
ทะเล แม่น�้า ทะเลสาบ 
บึง น�้าตก 

• น�้ามีลักษณะที่สังเกต 
พบได้ เช่น เหลว ไหล 

• มนุษย์น�าน�้ามาใช้
ประโยชน์ เช่น  

(2) ลักษณะเฉพาะ
บางอย่างของน�้า 
ประโยชน์ของน�้า
และการดูแล 
รกัษาน�า้ในบริเวณ
ต่าง ๆ ที่อยู ่
รอบตัว

(2) ลกัษณะของน�า้จาก
บรเิวณต่าง ๆ  
ทีอ่ยูร่อบตัว

(2) บริเวณที่พบน�้า
รอบตัว

• ส�ารวจน�า้ตามบรเิวณต่าง  ๆรอบโรงเรยีนและระบุว่า
พบน�้าที่บริเวณใดบ้าง

• สงัเกตลกัษณะของน�า้เม่ือใส่ในภาชนะรปูทรงต่าง ๆ 
• ส�ารวจและบอกการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ และ

การดูแลรกัษาน�า้ เช่น การน�าน�า้มาดืม่ ใช้ช�าระล้าง
ร่างกาย เราจึงไม่ควรท้ิงขยะลงในแหล่งน�า้ต่าง ๆ

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เดก็เกิด
ความสนใจหรอืสงสยัเกีย่วกับบรเิวณทีพ่บ ลกัษณะ 

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• มนุษย์น�าดินมาใช้
ประโยชน์ เช่น น�ามา
ปลูกพืช ท�าเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ เราจึงต้อง 
ดูแลรักษาดิน

การใช้ประโยชน์จากดินและการดูแลรักษาดิน 
โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ให้เด็กตัง้ค�าถาม เช่น ดินแต่ละบรเิวณ

มีลกัษณะเป็นอย่างไร เราน�าดนิมาใช้ประโยชน์
อะไรบ้าง มีวิธีการดูแลรักษาดินอย่างไร 

- ร่วมกนัวางแผน ลงมอืท�าการสบืเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น ส�ารวจ  
สบืค้นข้อมลู ทศันศกึษาตามแหล่งเรยีนรูต่้าง ๆ 
ทดลองปลกูพชืและสงัเกตการเจรญิเติบโตของพชื 

- อภปิรายและบอกข้อค้นพบเกีย่วกบัลกัษณะของ  
ดนิ บรเิวณท่ีพบ การใช้ประโยชน์จากดนิและ
การดูแลรักษาดิน 

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรูไ้ปใช้ใน
การดูแลรักษาดิน
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 3) ลักษณะและ 
    การเปลีย่นแปลง  
    ของลมฟ้าอากาศ   
     และการปฏิบัตติน    
     ให้เหมาะสม

• ลมฟ้าอากาศรอบตัว 
ในแต่ละวันมีลักษณะ 
ต่าง ๆ เช่น ฝนตก  
ลมพัด อากาศร้อน 
หรือเย็น 

• ลมฟ้าอากาศ 
ในแต่ละวันอาจ 
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 

(3) สภาพลมฟ้า
อากาศในแต่ละฤดู
และผลของสภาพ
ลมฟ้าอากาศใน
แต่ละฤดูที่มีต่อ
การด�ารงชีวิตของ
มนุษย์ สัตว์หรือ
พืช 

(3) การเปลี่ยนแปลง
ของลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละวัน

 

(3) ลักษณะของ 
ลมฟ้าอากาศ 
ในแต่ละวัน

• ให้เดก็สังเกตและบอกลักษณะของลมฟ้าอากาศ
ทีพ่บในแต่ละวนั โดยครอูาจน�าสนทนาในตอนเช้า 
เช่น เด็ก ๆ วันนี้อากาศเป็นอย่างไร อากาศร้อน 
มีลมพัด หรือมีฝนตกหรือไม่

• สังเกตและบันทึกลักษณะของลมฟ้าอากาศ 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ภายในหนึ่งวัน เช่น ตอนเช้า 
ตอนกลางวนั ตอนบ่าย แล้วน�าข้อมลูมาเปรยีบเทยีบ
เพือ่ลงความคดิเหน็ว่าในหนึง่วนัลมฟ้าอากาศใน 

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- กระตุ้นให้เด็กตั้งค�าถาม เช่น ในชุมชนของเรา
พบน�า้ได้ทีใ่ดบ้าง น�า้จากแต่ละบรเิวณมีลกัษณะ
เหมือนหรอืแตกต่างกันอย่างไร เราน�าน�า้มาใช้
ท�าอะไรบ้าง จะมีวิธีการดูแลรักษาน�้าอย่างไร

- ร่วมกนัวางแผนและลงมอืท�าการสบืเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวธิกีารต่าง ๆ  เช่น ส�ารวจ 
สบืค้นข้อมลู ทศันศกึษาตามแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ 

- อภปิรายและบอกข้อค้นพบเกีย่วกบับรเิวณท่ีพบ 
ลกัษณะ การใช้ประโยชน์จากน�า้และการดูแล
รักษาน�้า

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสบืเสาะหาความรูไ้ปใช้
ในการดูแลรักษาน�้า

น�าน�้ามาดื่ม  
ใช้ท�าความสะอาด
ร่างกายและสิ่งต่าง ๆ 
เราจึงต้องดูแลรักษา 
น�้าอยู่เสมอ

การใช้ประโยชน์จากน�า้และการดแูลรกัษาน�า้ โดยใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีแดดจัด อากาศร้อน
หรือเย็น มีลมพัดแรง  
มีฝนตก มีรุ้ง มีเมฆมาก 
มืดครึ้ม ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 

• ลมฟ้าอากาศที่แตกต่าง
กันในแต่ละฤดูส่งผลต่อ
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ 
สัตว์ หรือพืช 

• เราควรปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับลมฟ้า
อากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
แต่ละวันและสภาพ 
ลมฟ้าอากาศแต่ละฤดู

(4) การปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับลม 
ฟ้าอากาศใน 
แต่ละวัน

(4) การปฏิบัติตน 
ให้เหมาะสมกับ  
การเปลี่ยนแปลง
ของลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละวัน

(4) การปฏิบัติตน 
ให้เหมาะสมกับ 
สภาพลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละฤดู

แต่ละช่วงวนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง และ
อภปิรายว่าควรจะปฏบัิติตวัอย่างไรจงึจะเหมาะสม 

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก 
เกิดความสนใจหรอืสงสัยเก่ียวกับสภาพลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละฤด ูผลของสภาพลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดตู่อ
การด�ารงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และ 
การปฏบัิตตินให้เหมาะสมกับสภาพลมฟ้าอากาศใน
แต่ละฤดู โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถาม เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ

ในแต่ละฤดเูป็นอย่างไร และส่งผลต่อการด�ารง
ชีวิตของเรา สัตว์และพืชรอบตัวเราอย่างไร 
เราควรปฏบัิตตัิวอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพ
ลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดู

- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�าการสืบเสาะหา 
ความรู้และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ

- อภปิรายและบอกข้อค้นพบ เช่น ในช่วงทีม่อีากาศ
หนาวเยน็ควรสวมใส่เสือ้ผ้าทีใ่ห้ความอบอุ่นแก่
ร่างกาย ในช่วงท่ีมีพาย ุฝนตกหนกั ลมพดัแรง 
ท�าให้ต้นไม้หักโค่น หรืออาจเกิดฟ้าผ่าท�า
อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในที่โล่ง หรือเกิด
ภยัธรรมชาตคิวรหลบอยูใ่นบรเิวณท่ีปลอดภยั
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 4) สิ่งที่พบบน 
    ท้องฟ้าและ  
    ลักษณะของ  
    ท้องฟ้าในเวลา 
    กลางวันและ  
    กลางคืน

• บนท้องฟ้าจะสังเกต 
พบสิ่งต่าง ๆ เช่น  
เมฆ ดวงอาทิตย์  
ดวงจันทร์ ดวงดาว

• ลักษณะของท้องฟ้า  
ในเวลากลางวันและ 
เวลากลางคืนจะ 
แตกต่างกัน เช่น เวลา
กลางวัน ท้องฟ้าเป็น 
สีฟ้า บริเวณรอบตัว 
สว่าง เวลากลางคืน 
ท้องฟ้าจะมืด บริเวณ
รอบตัวมืด 

(5) ลักษณะของ
ท้องฟ้า สิ่งที่พบ 
บนท้องฟ้า และ
สภาพแวดล้อม 
ในเวลากลางวัน 
และในเวลา 
กลางคืนจะ 
แตกต่างกัน 

(5) ลักษณะของ
ท้องฟ้าและ 
สิง่ท่ีพบบนท้องฟ้า
ในเวลากลางวัน
และในเวลา 
กลางคืน

(5) สิ่งที่พบบน
ท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและ 
กลางคืน

- น�าข้อค้นพบทีไ่ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ปใช้
ในการปฏิบัตตินให้เหมาะสมกับลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละฤดู

• กระตุน้ความสนใจของเดก็เก่ียวกับท้องฟ้าโดยใช้
สือ่ต่าง ๆ เช่น นทิาน หรอืเพลง แล้วให้เด็กสงัเกต
ท้องฟ้า และบอกสิ่งที่สังเกตพบบนท้องฟ้า

• สงัเกตท้องฟ้าในเวลากลางวนั บอกลกัษณะของ
ท้องฟ้า สิ่งที่พบบนท้องฟ้า ส�ารวจและบอก
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในเวลากลางวัน เช่น  
มีแสงแดด สว่าง มองเหน็สิง่ต่าง ๆ  รอบตัวได้ชัดเจน
หมำยเหต ุห้ามมองดวงอาทิตย์โดยตรงเดด็ขาด  

• สงัเกตท้องฟ้าในเวลากลางคนืร่วมกบัผูป้กครอง และ 
บันทึกสิ่งที่พบ เช่น บนท้องฟ้ามืด มีดวงดาว 
รอบตวัมดื จากนัน้น�ามาเล่าให้เพือ่นฟังในวนัรุง่ขึน้  
และเปรยีบเทยีบความเหมือนและความแตกต่าง 
ระหว่างส่ิงท่ีพบบนท้องฟ้าและสภาพแวดล้อมใน 
เวลากลางวันและในเวลากลางคืน

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31



หวัข้อที ่2 สาระทีค่วรเรยีนรูท้างคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยั 

หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

2.1 จ�านวนและพชีคณติ 
1) จ�านวนและ 
    การด�าเนินการ 

จ�านวน  
• การนับปากเปล่า 
  ต้องนับเรียงล�าดับ  
  โดยไม่นับข้าม 
• การนับปากเปล่า 
  ถอยหลังต้องนับ 
  เรียงล�าดับ โดยไม ่
  นับข้าม 
• การบอกจ�านวนของ 
  สิ่งต่าง ๆ สามารถ 
  ท�าได้โดยการนับ

(1) การนับปากเปล่า
จาก 1 ถึง 30  
ตามล�าดับ

(2) การนับปากเปล่า
ถอยหลังจาก 10 
ถึง 1 ตามล�าดับ

(3) การบอกจ�านวน
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 20 สิ่ง 
โดยการนับ

(4) การแสดง 
สิ่งต่าง ๆ  
ตามจ�านวน 
ที่ก�าหนดให ้
ตั้งแต่ 1 ถึง 20

(1) การนับปากเปล่า
จาก 1 ถึง 20  
ตามล�าดับ

(2) การบอกจ�านวน
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 10 สิ่ง 
โดยการนับ

(3) การแสดง 
สิ่งต่าง ๆ  
ตามจ�านวน 
ที่ก�าหนดให้ตั้งแต่ 
1 ถึง 10

(1) การนับปากเปล่า
จาก 1 ถึง 10  
ตามล�าดับ

(2) การบอกจ�านวน
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 5 สิ่ง 
โดยการนับ

(3) การแสดง 
สิ่งต่าง ๆ  
ตามจ�านวน 
ที่ก�าหนดให้ตั้งแต่ 
1 ถึง 5

• ร่วมกันร้องเพลง ท่องค�าคล้องจอง หรอืนบัปากเปล่า 
ในชีวติประจ�าวนั เช่น นบัขณะท่ีเรยีกเดก็ ๆ  เข้าแถว 
นบัเพือ่ให้เวลากบัการเกบ็ของเข้าที ่นบัเพือ่เตรยีม 
ตวัออกจากจุดเริม่ต้น ขณะท�ากิจกรรมหรอืเล่นกีฬา

• นบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็หรือสิง่ทีเ่ดก็สนใจ  
เช่น นับขนมในจาน นบัส้มในตะกร้า นบัจ�านวน 
เพื่อนในกลุ่ม

• ก�าหนดจ�านวนหรอืแสดงบัตรตวัเลขให้เดก็หยบิ
สิง่ของหรอืป้ันแป้งโดหรอืดนิน�า้มันเป็นก้อนกลม
ตามจ�านวนที่ก�าหนด

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เท่าไร ต่อไป ถัดไป 

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกับจ�านวน 
สือ่สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�า 
อธิบายและให้เหตุผลเกีย่วกบัจ�านวน เชือ่มโยง
จ�านวนในการเล่นหรอืการท�ากิจกรรมต่าง ๆ

ตัวเลข 
• ตัวเลขเป็นสัญลักษณ ์
  ที่ใช้เขียนแสดงจ�านวน

(5) การอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก  
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 

(4) การอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก  
ตั้งแต่ 1 ถึง 10

(4) การอ่านตัวเลข
ฮินดูอารบิก

 ตั้งแต่ 1 ถึง 5

• อ่านตัวเลขในนิทาน ป้าย หรือภาพที่เด็กสนใจ 
• สร้างตวัเลขโดยใช้วสัดตุ่าง ๆ เช่น ดินน�า้มนั เชอืก 

เมล็ดถั่ว เพื่อแสดงจ�านวนของสิ่งที่นับ 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 • ตัวเลขไทยที่แสดง 
  จ�านวน ๑ ถึง ๙  
• ตัวเลขฮินดูอารบิกที่  
  แสดงจ�านวน 1 ถึง 20 

การเปรียบเทียบและ
การเรียงล�าดับจ�านวน

• การเปรยีบเทยีบจ�านวน  
  ของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม   
  สามารถท�าได้โดย 
  การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง 
• จ�านวนสองจ�านวนเมื่อ   
  น�ามาเปรียบเทียบกัน  
  จะเท่ากัน มากกว่ากัน    
  หรือน้อยกว่ากัน  
  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  เพียงอย่างเดียว

(6) การอ่านตัวเลข
ไทยต้ังแต่ ๑ ถึง ๙

(7) การใช้ตัวเลข 
ฮินดูอารบิก 
แสดงจ�านวนของ 
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่  
1 ถึง 20

(8) การเปรียบเทียบ
จ�านวนของ 
ส่ิงต่าง ๆ สองกลุ่ม
ที่แต่ละกลุ่ม 
มจี�านวนไม่เกนิ 20 
ว่ามีจ�านวนเท่ากัน
หรอืไม่เท่ากนั และ
กลุ่มใดมีจ�านวน 
มากกว่าหรือ 
น้อยกว่า

(5) การใช้ตัวเลข 
ฮินดูอารบิก 
แสดงจ�านวนของ
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่  
1 ถึง 10

(6) การเปรียบเทียบ
จ�านวนของ 
สิง่ต่าง ๆ สองกลุม่
ที่แต่ละกลุ่ม 
มจี�านวนไม่เกนิ 10 
ว่ามจี�านวนเท่ากัน
หรอืไม่เท่ากนั และ
กลุ่มใดมีจ�านวน 
มากกว่าหรือ 
น้อยกว่าโดยใช ้
การจับคู ่
หนึ่งต่อหนึ่ง 

(5) การใช้ตัวเลข 
ฮินดูอารบิก 
แสดงจ�านวนของ
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่  
1 ถึง 5

(6) การเปรียบเทียบ
จ�านวนของ 
สิ่งต่าง ๆ  
สองกลุ่มที่แต่ละ
กลุ่มมีจ�านวน 
ไม่เกิน 5 ว่ามี
จ�านวนเท่ากัน 
หรือไม่เท่ากัน  
โดยใช้การจับคู่
หนึ่งต่อหนึ่ง

 

• ใช้นิว้เขยีนตามรอยในบตัรสมัผสัรปูตวัเลข หรอื
ในกระบะทราย ขดีเขยีนตวัเลขทีส่มัพนัธ์กบัสิง่ทีเ่ดก็
สนใจ

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการอ่าน
และใช้ตวัเลข สือ่สารโดยการอ่านและใช้ตัวเลข  
อธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับการอ่านและใช้
ตวัเลข เช่ือมโยงการอ่านและใช้ตัวเลขในการเล่น
หรอืการท�ากจิกรรมต่าง ๆ

• เปรยีบเทียบจ�านวนเดก็ชายกับเดก็หญิง เด็กกับ
ขนม เดก็กับเก้าอ้ี หรอืแก้วกับแปรงสีฟัน โดยใช้
การจับคู่กันและสังเกตว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน 
มากกว่าหรือน้อยกว่า

• เล่นเกมโยนลกูบอลลงตะกร้า แล้วน�าลกูบอลของ
แต่ละกลุ่มมาเรียงล�าดับจ�านวน 

• เข้าแถวตามกลุม่ แล้วเรยีงล�าดบัจ�านวนของเดก็
ในแต่ละแถว

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า  
น้อยกว่า พอดี ไม่พอดี คนละ กลุ่มละ คู่
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• การเรียงล�าดับ 
  จ�านวนของสิ่งต่าง ๆ    
  สามารถท�าได้โดยน�า   
  จ�านวนมา 
  เปรียบเทียบกัน  
  และเรียงล�าดับ 
  จากน้อยไปมาก หรือ   
  มากไปน้อย

อันดับที่
• อันดับที่เป็นการบอก  
  ต�าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ  
  ที่เรียงกันเป็นล�าดับ  
  ซึ่งจะต้องรู้จุดอ้างอิง 
  ก่อน 
• ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม  
  ที่สี่ ที่ห้า เป็นค�าที่ใช ้
  ในการบอกอันดับที่

(9) การเรียงล�าดับ
จ�านวนของ 
ส่ิงต่าง ๆ สามกลุ่ม
ที่แต่ละกลุ่มมี
จ�านวนไม่เกิน 20 
ว่ากลุ่มใดมีจ�านวน
มากที่สุดหรือ 
น้อยที่สุด 

(10) การบอกอันดับที่
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 5 สิ่ง

(11) การแสดง 
สิ่งต่าง ๆ ตาม
อนัดับทีท่ีก่�าหนดให้

(7) การบอกอันดับที่
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 3 สิ่ง

(8) การแสดงสิง่ต่าง ๆ 
ตามอันดับที่ที่
ก�าหนดให้

(7) การบอกอันดับที่
ของสิ่งต่าง ๆ  
ไม่เกิน 2 สิ่ง

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ 
การเปรยีบเทยีบและการเรยีงล�าดบัจ�านวน สือ่สาร
โดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�า อธบิาย
และให้เหตุผลเก่ียวกับการเปรียบเทียบและ
การเรยีงล�าดับจ�านวน เช่ือมโยงการเปรียบเทียบ
และการเรียงล�าดบัจ�านวน ในการเล่นหรือการท�า
กิจกรรมต่าง ๆ

• บอกอันดบัท่ีของตนเองหรอืเพือ่นท่ียนือยูใ่นแถว
• ชี้ หยิบ หรือวางสิ่งของตามอันดับที่ที่ครูก�าหนด
• ใช้ค�าถามเพื่อให้เด็กบอกอันดับที่ เช่น หนูเป็น

ลูกคนที่เท่าไร ตึกนี้มีก่ีชั้น ห้องเรียนของหน ู
อยู่ชั้นที่เท่าไร

• สอดแทรกภาษาทีเ่ก่ียวข้องกบัคณติศาสตร์ในชวีติ
ประจ�าวนั เช่น คนที ่อนัดบัที ่ล�าดบัที ่ต่อไป ถัดไป

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัอนัดบัที่ 
สือ่สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�า 
อธิบายและให้เหตุผลเกีย่วกบัอนัดบัที ่ เชือ่มโยง
อนัดบัทีใ่นการเล่นหรอืการท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์

อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

การรวม 
• การรวมกลุ่มเป็น 
  การรวมสิ่งต่าง ๆ  
  สองกลุ่มเข้าด้วยกัน  
  ท�าให้จ�านวนของ 
  สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น 
• การหาผลรวมของ 
  สิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม   
  สามารถท�าได้โดย 
  การนับรวมกัน

การแยก
• การแยกกลุม่เป็นการน�า   
  สิ่งต่าง ๆ ออกจาก   
  กลุ่ม หรือเป็นการแยก   
  กลุ่มย่อยออกจาก 
  กลุม่ใหญ่ จ�านวน 
  สิ่งต่าง ๆ ในกลุ่มใหญ ่
  จะเหลือน้อยลง 
• การหาจ�านวนที่เหลือ   
  ของสิ่งต่าง ๆ ในกลุ่ม  
  ใหญ่ สามารถท�าได ้
  โดยการนับ

(12) การบอกจ�านวน
ทั้งหมดที่เกิดจาก
การรวมสิ่งต่าง ๆ 
สองกลุม่ทีม่ผีลรวม
ไม่เกิน 10

(13) การบอกจ�านวน 
ที่เหลือเมื่อแยก
กลุ่มย่อยออกจาก 
กลุ่มใหญ่ที่มี
จ�านวนไม่เกิน 10

(9)  การบอกจ�านวน
ทั้งหมดที่เกิดจาก
การรวมสิ่งต่าง ๆ 
สองกลุม่ทีม่ผีลรวม
ไม่เกิน 5

(10) การบอกจ�านวน
ที่เหลือเมื่อแยก
กลุ่มย่อยออกจาก 
กลุ่มใหญ่ที่มี
จ�านวนไม่เกิน 5 

(8) การบอกได้ว่า 
เมื่อน�าสิ่งต่าง ๆ 
สองกลุม่มารวมกนั
จะมีจ�านวนของ 
สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น

(9) การบอกได้ว่า 
เมื่อน�าสิ่งต่าง ๆ 
ออกจากกลุ่ม 
จ�านวนของ 
สิ่งต่าง ๆ ในกลุ่ม
จะน้อยลง

• น�าสีเทียนสองกองมารวมกัน สังเกตจ�านวนของ
สีเทียนโดยไม่ใช้การนับ แล้วบอกว่าจ�านวนของ
สีเทียนมากขึ้น

• น�าผลไม้ในตะกร้าสองใบมารวมกนั สงัเกตจ�านวน
ที่เพิ่มขึ้น จากนั้นนับและบอกจ�านวนทั้งหมด

• ฟังและร่วมเล่านทิานทีเ่กีย่วข้องกบัการรวมและ
การแยก สนทนาถึงจ�านวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

• นบัขนมทีม่ใีนจาน แล้วแบ่งออกให้เพือ่น จากนัน้
นับและบอกจ�านวนที่เหลือ

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ�าวัน เช่น รวมกัน ทั้งหมด มากขึ้น/
เพิม่ขึน้/เยอะขึน้ แบ่งกนั/แยกกนั น้อยลง/ลดลง 
เหลือ

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการรวม
และการแยก สือ่สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรอื
การกระท�า อธบิายและให้เหตผุลเก่ียวกับการรวม
และการแยก เช่ือมโยงการรวมและการแยกใน
การเล่นหรือท�ากิจกรรมต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

 2) แบบรูปและ 
    ความสัมพันธ์ 

• แบบรูปของสิ่งต่าง ๆ    
  เป็นชุดของสิ่งต่าง ๆ  
  ที่มีความสัมพันธ์กัน 
  ในลักษณะของรูปร่าง    
  ขนาด  สี ท่าทาง  
  หรือเสียง อย่างใด 
  อย่างหนึ่ง

(14) การสร้างแบบรปู    
  ของสิ่งต่าง ๆ    
  ตามความคิด  
  ของตนเอง

(11) การต่อแบบรูป  
  ของสิ่งต่าง ๆ  
  ให้เข้าชุดกบั

   แบบรูป
   ที่ก�าหนด

(10) การแสดง 
  แบบรูปของ

   สิ่งต่าง ๆ 
  ให้เหมือนกับ

   แบบรูป
   ที่ก�าหนด

• ร้อยลกูปัดทีม่รีปูร่างเหมอืนกนัและขนาดใหญ่เท่ากนั 
แต่สต่ีางกันให้เป็นแบบรปู เช่น สแีดง สเีขยีว สแีดง 
สเีขยีว สแีดง สเีขยีว จากนัน้ให้เดก็สงัเกตลกัษณะ
การจัดเรียงว่าเป็นอย่างไร และร้อยตาม

• จดัเรยีงสือ่ของจรงิทีม่รีปูร่างต่างกันให้เป็นแบบรปู 
เช่น ช้อน ส้อม ช้อน ส้อม ช้อน ส้อม จากนัน้ให้เดก็
สังเกตลักษณะการจัดเรียงว่าเป็นอย่างไร และ
อภปิรายเก่ียวกบัแบบรปู เช่น มอีะไรหายไป ให้เดก็ 
จดัเรียงต่อและให้เหตผุลว่าเพราะเหตใุดจงึเรยีง
เช่นนี้

• ให้เด็กมีส่วนร่วมในการหาแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ 
รอบตวั เช่น ลายกระเบ้ือง เส้ือผ้า ท่าทาง กิจวตัร
ประจ�าวัน 

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ต่อไป ถดัไป ข้างหน้า ก่อน
หน้า ข้างหลัง เหมือนกัน ซ�้า สลับกัน

• แก้ปัญหาในสถานการ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแบบรูป 
สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ หรือ
การกระท�า อธิบายและให้เหตุผลในการแสดง
แบบรูป ต่อแบบรูป และสร้างแบบรูป เชื่อมโยง
แบบรูปในการเล่นหรือการท�ากิจกรรมต่าง ๆ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
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อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

2.2 การวัดและ
เรขาคณิต  
1) ความยาว 

• การวัดความยาว 
ของสิ่งต่าง ๆ  
เป็นการหาความยาว 
ตามแนวนอน 

• การวดัความสงูเป็นการหา 
ความยาวตามแนวตั้ง

• ยาวกว่า สั้นกว่า  
สูงกว่า เตี้ยกว่า/ต�่ากว่า 
ยาวเท่ากัน/สูงเท่ากัน 
เป็นค�าที่ใช ้
ในการเปรียบเทียบ 
ความยาว/ความสูง 
ของสิ่งต่าง ๆ

• การเรียงล�าดับ 
ความยาว/ความสูง  
อาจเรียงจากน้อยไป 
มากหรือมากไปน้อย

• การวัดความยาว หรือ
ความสูงของสิ่งต่าง ๆ 
อาจใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

(1) การวัดและบอก
ความยาว/ 
ความสูงของ 
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและ 
หน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

(1) การเรียงล�าดับ
ความยาว/ 
ความสูงของ 
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง
โดยใช้ค�า  
ยาวที่สุด-สั้นที่สุด 
สูงที่สุด-เตี้ยที่สุด/
ต�่าที่สุด 

 

(1) การเปรียบเทียบ
ความยาว/ 
ความสูงของ 
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง 
โดยใช้ค�า  
ยาวกว่า-สั้นกว่า 
สูงกว่า-เตี้ยกว่า/
ต�่ากว่า  
ยาวเท่ากัน/ 
สูงเท่ากัน 

• น�าสิง่ของชนดิเดยีวกนัทีม่คีวามยาว/ความสงูต่างกนั
อย่างชัดเจนมาให้เดก็สังเกตทีละคู่ โดยเน้นค�าว่า 
ยาว สั้น สูง เตี้ย ต�่า เช่น กางเกงขายาว-กางเกง
ขาสั้น โต๊ะสูง-โต๊ะเตี้ย 

• เปรยีบเทียบและเรยีงล�าดบัความสูงของเพือ่น  หรอื
ความยาวของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ไม้บล็อก 
ดินสอไม้ ขวดน�้า

• วดัความยาวของสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ด็กสนใจโดยใช้สิง่ของ
ทีม่ขีนาดเท่ากนัน�ามาต่อกนั เช่น ไม้บลอ็ก หลอด 
ไม้ไอศกรีม พร้อมทั้งบอกความยาว ที่วัดได้ของ
สิ่งของนั้น ๆ ว่ามีจ�านวนเท่าใด

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวติประจ�าวนั เช่น เท่ากัน ไม่เท่ากัน สัน้ ยาว สงู 
เตี้ย ต�่า ...กว่า ...ที่สุด

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการวัด 
สือ่สารโดยการใช้ภาษา การวาด หรอืการกระท�า 
อธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับการวัด เช่ือมโยง
การวัดในการเล่นหรือการท�ากิจกรรมต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• หนักกว่า เบากว่า  
หนักเท่ากัน เป็นค�าที ่
ใช้ในการเปรียบเทียบ 
น�้าหนักของสิ่งต่าง ๆ

• การเรียงล�าดับ 
น�้าหนักของสิ่งต่าง ๆ 
อาจเรียงจากน้อยไป 
มากหรือมากไปน้อย

• การชั่งน�้าหนักของ 
สิ่งต่าง ๆ อาจใช ้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

(2) การชั่งและบอก
น�้าหนักของ 
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครื่องมือและ 
หน่วยที่ไม่ใช ่
หน่วยมาตรฐาน

(2) การเรียงล�าดับ 
น�้าหนักของ 
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง 
โดยใช้ค�า  
หนกัทีส่ดุ-เบาทีส่ดุ

(2) การเปรียบเทียบ
น�้าหนักของ 
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง 
โดยใช้ค�า 
หนักกว่า-เบากว่า 
หนักเท่ากัน 

• น�าสิง่ของต่าง ๆ  ทีมี่น�า้หนกัแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ให้เด็กสังเกต และลองยกด้วยมือทั้งสองข้าง 
แล้วบอกว่าสิ่งของชิ้นใดหนักกว่าหรือเบากว่า 

• ให้เดก็เปรยีบเทยีบสิง่ของทีม่นี�า้หนกัต่างกัน 3 สิง่ 
ทีละคู่ แล้วเรยีงล�าดบัจากหนกัท่ีสุดไปเบาท่ีสุด หรอื
จากเบาที่สุดไปหนักที่สุด

• บอกน�้าหนักของผลไม้ด้วยเครื่องชั่งสองแขน
อย่างง่ายโดยใช้ไม้บลอ็กทีมี่รปูทรงและขนาดเท่ากัน
เป็นหน่วยในการชั่งน�้าหนัก 

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เปรียบเทียบ เรียงล�าดับ  
เท่ากัน ไม่เท่ากัน หนัก เบา หนักกว่า เบากว่า 
หนักที่สุด เบาที่สุด

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการช่ัง 
สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ หรือ
การกระท�า อธิบาย และให้เหตผุลเก่ียวกับการชัง่ 
เชื่อมโยงการชั่งในการเล่นหรือการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ

2) น�้าหนัก 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

3) ปริมาตร • ปริมาตรมากกว่า 
ปริมาตรน้อยกว่า
ปริมาตรเท่ากัน  
เป็นค�าที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบ 
ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ 

• การเรียงล�าดับ 
ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ 
อาจเรียงจากน้อยไป 
มากหรือมากไปน้อย

• การตวงสิ่งต่าง ๆ  
อาจใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

(3) การตวงและบอก
ปริมาตรของ 
สิ่งต่าง ๆ  
ที่ก�าหนดให้  
โดยใช้เครื่องมือ
และหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน

(3) การเรียงล�าดับ
ปริมาตรของ  
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง  
โดยใช้ค�ามากทีส่ดุ- 
น้อยที่สุด

(3) การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของ  
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง  
โดยใช้ค�ามากกว่า- 
น้อยกว่า เท่ากัน

• น�าภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน 
มาบรรจทุรายหรอืถัว่เขยีว ให้เดก็สงัเกตว่าสิง่ของ 
ในภาชนะใบไหนมปีรมิาตรมากกว่าหรอืน้อยกว่า
โดยเปรยีบเทยีบระดบัความสงูของสิง่ของทีบ่รรจอุยู่
ภายในภาชนะ

• เล่นตวงทรายหรอืน�า้ และบอกปรมิาตรของทราย
หรือน�้าที่ตวงได้

• ร่วมกันคิดสูตรการท�าอาหารง่าย ๆ โดยตวง 
ส่วนประกอบตามที่ก�าหนด

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เปรียบเทียบ เรียงล�าดับ 
เท่ากัน ไม่เท่ากัน มาก น้อย มากกว่า น้อยกว่า 
มากที่สุด น้อยที่สุด

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกับการตวง 
สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ หรือ
การกระท�า อธบิายและให้เหตผุลเกีย่วกบัการตวง 
เช่ือมโยงการตวง ในการเล่นหรอืการท�ากิจกรรม
ต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

4) เวลา • เวลาแต่ละวันแบ่งเป็น  
2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ  
กลางวันและกลางคืน

• ก่อน หลัง เช้า บ่าย  
เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้  
พรุ่งนี้ เป็นค�าที่ใช ้
บอกช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ

(4) การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นตาม 
ช่วงเวลา เช้า บ่าย 
เย็น และใช้ค�า 
เช้า บ่าย เย็น 
เพื่อระบุช่วงเวลา
ของกิจกรรมหรือ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

(5) การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นวันนี้  
เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้

(6) การเรยีงล�าดบั
กิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ใน 
ชวีติประจ�าวนัตาม
ช่วงเวลา เช้า บ่าย 
เย็น เมื่อวานนี้  
วันนี้ พรุ่งนี้ 

(4) การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นตาม 
ช่วงเวลา  
กลางวัน-กลางคืน 
ก่อน-หลัง  
และใช้ค�า  
กลางวัน-กลางคืน 
ก่อน-หลัง
เพื่อระบุล�าดับ 
ของกิจกรรมหรือ
เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น

(4) การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นตาม 
ช่วงเวลา  
กลางวนั-กลางคนื 
ก่อน-หลัง  
และใช้ค�า  
กลางวนั-กลางคนื 
เพื่อระบุช่วงเวลา
ของกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้น

• เล่นเกมการศกึษาเรยีงล�าดบัภาพเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้
ในช่วงเวลา กลางวนั กลางคืน เช้า บ่าย เยน็ หรอื
เล่ากจิกรรมของตนเองท่ีเกดิขึน้ในแต่ละวนัตัง้แต่
เช้าถึงเย็น

• วาดภาพและเล่ากิจกรรมที่ตนเองท�าเมื่อวานนี้ 
วันนี้ พรุ่งนี้ 

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชวิีตประจ�าวนั เช่น กลางวนั กลางคนื ก่อน หลงั  
เช้า บ่าย เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้ 

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัการบอก
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา
หรือวัน สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ 
หรือการกระท�า อธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับ
การบอกกจิกรรมหรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ตามช่วง
เวลาหรือวัน เชื่อมโยงช่วงเวลาในแต่ละวันและ
ค�าที่ใช้บอกเกี่ยวกับวันในการเล่นหรือการท�า
กิจกรรมต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

• เงินเหรียญและ 
ธนบัตรเป็นสิ่งที่ใช้
ในการซื้อขายสินค้า 
หรือการบริการ

• ตัวเลขที่ด้านหลัง 
เงินเหรียญ บอกชนิด 
และค่าของเงินเหรียญ
แต่ละเหรียญ

• ตัวเลขที่อยู่บนธนบัตร 
บอกชนิดของธนบัตร
แต่ละฉบับ

• บาท เป็นหน่วยของ 
เงินไทย

(7) การจ�าแนกและ
บอกชนิดของเงิน
เหรียญ 1 บาท  
2 บาท 5 บาท  
10 บาทและ
ธนบัตรฉบับละ  
20 บาท

(8) การบอกค่าของ
เงนิเหรยีญ 1 บาท 
2 บาท 5 บาท  
และ 10 บาท

(5) การจ�าแนกและ
บอกชนิดของเงิน
เหรียญ 1 บาท  
2 บาท 5 บาท  
10 บาท 

(5) การส�ารวจและ
จ�าแนกเงินออก
จากสิ่งอื่น

• เล่นเกมจ�าแนกเงินเหรียญและธนบัตร หรือเงิน
เหรียญชนิดต่าง ๆ 

• ระบายสลีอกลายเหรยีญและสงัเกตลกัษณะ ตวัเลข 
บุคคลหรือสถานที่ที่แสดงบนเหรียญ

• เล่นบทบาทสมมตซิือ้ขายสนิค้าในมมุประสบการณ์
และสถานการณ์จ�าลอง

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชวิีตประจ�าวนั เช่น เงนิ เหรยีญ แบงค์ ธนบตัร บาท

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ 
การจ�าแนกและบอกชนิดของเงิน สื่อสารโดย
การพูด การวาด การใช้สื่อ หรือการกระท�า 
อธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับการจ�าแนกและ
บอกชนดิของเงนิ เชือ่มโยงการจ�าแนกและบอก
ชนดิของเงนิในการเล่นหรือการท�ากจิกรรมต่าง ๆ

5) เงิน 
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

6) ต�าแหน่ง ทศิทาง 
และระยะทาง 

• ข้างบน ข้างล่าง  
ข้างใต้ ข้างใน  
ข้างนอก ข้าง ๆ  
ข้างหน้า ข้างหลัง 
ระหว่าง ข้างซ้าย  
ข้างขวา ใกล้ ไกล  
เป็นค�าที่ใช้บอก 
ต�าแหน่ง ทิศทาง  
และระยะทางของ 
สิ่งต่าง ๆ

(9) การบอกต�าแหน่ง 
ทิศทาง และ 
ระยะทางของ 
สิ่งต่าง ๆ  โดยใช้ค�า 
ข้างบน ข้างล่าง 
ข้างใต้ ข้างใน  
ข้างนอก ข้าง ๆ 
ข้างหน้า ข้างหลัง 
ระหว่าง ข้างซ้าย 
ข้างขวา ใกล้ ไกล  
และแสดงสิง่ต่าง ๆ 
ตามต�าแหน่ง 
ทิศทาง  และ 
ระยะทางทีก่�าหนด

 

(6) การบอกต�าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ   
โดยใช้ค�า 
ข้างบน ข้างล่าง
ข้างใต้ ข้างใน  
ข้างนอก ข้าง ๆ 
ข้างหน้า ข้างหลัง 
และแสดงสิง่ต่าง ๆ 
ตามต�าแหน่ง 
ที่ก�าหนด

 

(6) การบอกต�าแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ   
โดยใช้ค�า  
ข้างบน ข้างล่าง 
ข้างใต้ ข้างใน  
ข้างนอก ข้าง ๆ 

• สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่อยู่ในห้องเรียน หรือ
ในสนามเด็กเล่น และสนทนาถึงต�าแหน่ง

• บอกต�าแหน่งของส่ิงของ หรอืหยิบส่ิงของไปวาง
ตามต�าแหน่งที่ครูหรือเพื่อนบอก

• วาดภาพโดยก�าหนดสิ่งของในต�าแหน่งต่าง ๆ 
ตามที่ต้องการ

• เล่นเกมนักสืบค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกซ่อนไว้ 
ในต�าแหน่งต่าง ๆ  หรอืเล่นเกมเขาวงกตเพือ่เดนิ
ตามเส้นทางไปสู่จุดหมายที่ก�าหนด 

• เคลื่อนไหวร่างกายสมมติเป็นกระต่ายกระโดด
เข้าข้างใน-ข้างนอกโพรง 

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น ที่ไหน ข้างไหน ข้างบน 
ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลงั ระหว่าง ใกล้ ไกล ข้าง ๆ

• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัต�าแหน่ง 
ทิศทาง ระยะทาง สื่อสารโดยการพูด การวาด 
การใช้สือ่ หรอืการกระท�า อธบิายและให้เหตผุล
เก่ียวกับต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง เช่ือมโยง
ต�าแหน่ง ทศิทาง ระยะทาง ในการเล่นหรอืการท�า
กิจกรรมต่าง ๆ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

7) รูปเรขาคณิต
สามมิติ และ
รูปเรขาคณิต
สองมิติ 

• การจ�าแนกทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
ทรงกระบอก และ 
กรวย ใช้วิธีพิจารณา 
รูปร่าง

• การจ�าแนกวงกลม  
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยม  
ใช้วิธีพิจารณารูปร่าง 
และขอบของรูป

(7) การจ�าแนก 
ทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
ทรงกระบอก  
และกรวย

(8) การระบุสิ่งต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน
ทีเ่หมอืนหรอืคล้าย 
ทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยม-
มุมฉาก  
ทรงกระบอก 
และกรวย 

(10) การจ�าแนก 
ทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก  
ทรงกระบอก  
และกรวย

(11) การระบสุิง่ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน 
ที่เหมือนหรือ 
คล้ายทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยม-
มุมฉาก  
ทรงกระบอก 
และกรวย 

(12) การจ�าแนก
วงกลม  
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยม

(13) การระบสุิง่ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน 
ที่เหมือนหรือ

 คล้าย วงกลม  
รูปสี่เหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยม

(7) การจ�าแนก 
ทรงกลม ทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก

(8) การระบุสิ่งต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ�าวัน
ทีเ่หมอืนหรอืคล้าย
ทรงกลม  
ทรงสี่เหลี่ยม-
มุมฉาก  

• จัดประสบการณ์ผ่านสื่อของจริงก่อนรูปภาพ
• เล่นต่อบล็อกรปูทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการและ

ความคดิสร้างสรรค์ สนทนาถงึรปูทรงของบลอ็กทีใ่ช้
• เล่นเกมค้นหาสิง่ต่าง ๆ รอบตวัทีเ่หมอืนหรอืคล้าย

รูปเรขาคณิต
• ปั้นแป้งโด/ดินน�้ามันเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
• ประดษิฐ์ชิน้งานโดยใช้รปูทรง รปูร่างของสิง่ต่าง ๆ  

รอบตัวมาประกอบกัน 
• เคลือ่นไหวร่างกายเดินตามเส้นเชอืกรปูร่างต่าง ๆ
• สังเกตรูปเรขาคณิตที่พบในส่วนประกอบของ

สิ่งต่าง ๆ โดยการน�าสิ่งของมาพิมพ์ภาพ เช่น 
แก้วน�้า ฝาขวดน�้า กล่องนม โคนไอศกรีม

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวติประจ�าวนั เช่น ทรงกลม ทรงสีเ่หลีย่มมุมฉาก 
ทรงกระบอก กรวย วงกลม รูปสี่ เหลี่ยม  
รูปสามเหลี่ยม

• แก้ปัญหาในสถานการ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับรูป
เรขาคณติ ส่ือสารโดยการพดู การวาด การใช้ส่ือ 
หรือการกระท�า อธิบายและให้เหตุผลเก่ียวกับ
รูปเรขาคณิต เชื่อมโยงรูปเรขาคณิตในการเล่น
หรือการท�ากิจกรรมต่าง ๆ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
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หัวข้อย่อย ความคิดรวบยอด ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี อายุ 5-6 ปี

2.3 สถิติและ 
ความน่าจะเป็น  
1) การเกบ็รวบรวม  
    ข้อมูล และ 
    การน�าเสนอ   
    ข้อมูล 

• ข้อมูล หมายถึง  
ข้อเท็จจริงของสิ่งที ่
สนใจ ซึ่งได้จาก 
การเก็บรวบรวม  
อาจเป็นได้ทั้งภาพ 
สัญลักษณ์ ข้อความ 
และตัวเลข

• แผนภูมิอย่างง่าย 
เป็นการน�าเสนอ 
ข้อมูลอย่างง่าย  
โดยใช้สิ่งของ รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แสดง
จ�านวนของสิ่งต่าง ๆ 
อาจวางตามแนวนอน
หรือแนวตั้งก็ได้

(1) การมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูล  
จัดกระท�า และ 
น�าเสนอข้อมูล 
ในรูปแผนภูม ิ
อย่างง่าย

(2) การสนทนา 
เกี่ยวกับข้อมูล 
ในแผนภูม ิ
อย่างง่าย

(1) การมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมลูและ
จัดกระท�ากับ
ข้อมูล

(1) การมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูล

• สนทนาถงึผลไม้ท่ีเดก็ ๆ ชอบรบัประทานมากทีส่ดุ
โดยติดสติกเกอร์บนแผนภูมิรูปภาพ

• อ่านแผนภมูริปูภาพผลไม้ทีเ่ดก็ ๆ  ชอบรับประทาน
มากที่สุด และสนทนาถึงจ�านวนเด็กที่ชอบ 
รับประทานผลไม้แต่ละชนิด 

• เปรยีบเทยีบจ�านวน และเรยีงล�าดบัผลไม้ทีเ่ดก็ ๆ 
ชอบรับประทานมากที่สุดจากแผนภูมิรูปภาพ

• กระตุน้ให้เดก็ตัง้ค�าถามและตอบค�าถาม รวบรวม
จดัประเภท นบั น�าเสนอ และสนทนาเกีย่วกบัข้อมลู

• กระตุน้ให้เดก็ตคีวามและคาดคะเนผลทีจ่ะตามมา
จากข้อมูลที่ได้

• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน 
เท่าไร เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า มากทีส่ดุ 
น้อยที่สุด

• แก้ปัญหาในสถานการ์ต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วกับการน�าเสนอ
ข้อมลูในรปูแผนภมูอิย่างง่าย สือ่สารโดยการพดู 
การวาด การใช้สื่อ หรือการกระท�า อธิบายและ
ให้เหตผุลเกีย่วกับข้อมูล เชือ่มโยงการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล และการน�าเสนอข้อมูลในการเล่นหรือ
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ 

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
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 เด็กปฐมวัยมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีค�าถามเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบ อยากค้นหาค�าตอบในสิ่งที่สงสัย หาเหตุผลและค�าอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งที่สงสัย ชอบการเล่นเกมที่ท้าทายการคิดและการแก้ปัญหา มีความต้องการ
ทีจ่ะร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ใหญ่หรือลงมือท�าด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการน�า
สิง่ต่าง ๆ รอบตวัมาประดษิฐ์สร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ ชอบหยบิจับส่ิงของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้การใช้งานสิ่งเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เป็นการตอบสนองต่อ
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องเดก็ ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒันาทักษะในการเรยีนรูด้้วยการสบืเสาะ
หาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอดเพื่อ
ท�าความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ รอบตัวซึง่สามารถน�าไปใช้ในการด�ารงชีวิต รวมถงึ
พฒันาให้เดก็มีเจตคตท่ีิส่งเสรมิการเรยีนรู้ เช่น เป็นคนช่างสังเกต รูจั้กคิดอย่างมีเหตผุล 
ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ ครูจึงควรตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละคณติศาสตร์
ในระดบัปฐมวยัอย่างเหมาะสม ด้วยการปพูืน้ฐานให้เดก็มทีกัษะการคิดและการแก้ปัญหา  
มกีระบวนการเรยีนรู ้ และมีเจตคตท่ีิเหมาะสมต่อการเรียนรูผ่้านการเล่นและการลงมือ
ปฏบัิตกิจิกรรมวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณติศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการตามวยั
และศกัยภาพในการเรยีนรูข้องเด็ก เพือ่เป็นการปพูืน้ฐานการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ ในระดับต่อไป

ส่วนที่ 2 
ความรู้เบื้องต้นส�าหรับครูในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
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ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเป้าหมายในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์เป็นความพยายามของมนุษย์ในการศึกษา ท�าความเข้าใจ และ
สร้างค�าอธบิายเกีย่วกบัปรากฏการณ์ต่าง ๆ โดยอ้างองิหลักฐานท่ีได้จากการสังเกตหรือ
ทดลอง ความรูท้างวทิยาศาสตร์นัน้สามารถเปล่ียนแปลงได้เมือ่มข้ีอมลูหลักฐานเพ่ิมขึน้  
ความรูท้างวทิยาศาสตร์บางส่วนได้มาจากการลงความเหน็จากข้อมลู บางส่วนได้มาจาก
จนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์ โดยนกัวทิยาศาสตร์ใช้การสบืเสาะหาความรู ้ (Inquiry) 
ซึง่ต้องอาศยัทกัษะหรอืความสามารถต่าง ๆ  ในการลงมอืท�าการศกึษาเกีย่วกบัปรากฏการณ์
เหล่านั้นอย่างเป็นกระบวนการ และใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) 
หรอืจติวทิยาศาสตร์ (Scientific mind) เช่น ความสงสยัใคร่รู ้การช่างสงัเกต ความอดทน
เพียรพยายาม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล การเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น และความมีจริยธรรมในการท�างาน เพื่อส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู ้
ให้ประสบความส�าเร็จ
 การสบืเสาะหาความรูท้างวทิยาศาสตร์ (Scientific inquiry) เป็นกระบวนการ 
ทีน่กัวทิยาศาสตร์ก�าหนดปัญหาข้อสงสยัหรอืค�าถามทีเ่กดิจากการสงัเกตสิง่ต่าง ๆ  หรอืสิง่ที่
ต้องการรู้ วางแผนและท�าการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเกต 
การส�ารวจ การทดลอง การสืบค้น การบันทึก จากนั้นจึงจัดกระท�าและวิเคราะห์ข้อมูล 
ลงความคิดเห็น สร้างค�าอธิบายเพื่อตอบค�าถามหรือข้อสงสัย นักวิทยาศาสตร์จะมีการ
พิจารณาเชื่อมโยงค�าอธิบายของตนเองกับค�าอธิบายหรือ ผลการศึกษาค้นคว้าของ 
นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความน่าเช่ือถือของค�าอธิบายท่ีตนสร้างขึ้น 
แล้วน�าเสนอเผยแพร่ผลการศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลและหลักฐานจากการศึกษาและ
เปิดให้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล ผลท่ีได้จากการสืบเสาะหาความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในรูปของข้อเท็จจริง 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

แนวคิด กฎ หลักการ หรือทฤษฎี รวมถึงแบบจ�าลองที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งผลจากการสืบเสาะหาความรู้นี้อาจน�าไปสู่การเกิดค�าถามใหม่และการสืบเสาะ
หาความรู้ต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น 
ทั้งนี้การท�างานของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีล�าดับขั้นตอนที่แน่นอนโดยขั้นตอนท้ังหมด
สามารถย้อนกลับไปมาได้และอาศัยทักษะหรอืความสามารถต่าง ๆ มาช่วยในการท�างาน 
เช่น ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งค�าถาม การวางแผน
และการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ การอธิบายหรือสื่อสารอย่างมีเหตุผล รวมถึง
การน�าเครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยมีาใช้ในการเก็บข้อมูล และการใช้ทักษะและ 
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จงึมีเป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้สร้างองค์ความรูห้รอื
ความคิดรวบยอดทางวทิยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กบัการพัฒนาทกัษะหรอืความสามารถต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการสืบเสาะหาความรูแ้ละเจตคตทิางวทิยาศาสตร์หรอืจติวทิยาศาสตร์เพือ่น�าไปใช้
ให้เกดิประโยชน์ต่อสังคมและการด�ารงชีวติ การจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ทิยาศาสตร์
จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท�ากิจกรรมเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะ
หาความรู้
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ธรรมชาติของเทคโนโลยีและเป้าหมายในการเรียนรู้เทคโนโลยี
 เทคโนโลยเีป็นสิง่ทีม่นษุย์สร้างหรอืพฒันาขึน้ ซ่ึงเป็นได้ทัง้สิง่ของทีจ่บัต้องได้
หรอืสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ โดยอาจเป็นวธิกีารหรอืกระบวนการ เพือ่อ�านวยความสะดวก
ในชวีติหรือพฒันาคณุภาพชวิีตของมนษุย์ให้ดีขึน้ รวมถงึการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรเพื่อให้ชีวิตดีข้ึน ช่วยแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการท�างานของมนุษย์ ปัจจุบันเทคโนโลยีรอบตัวเรามกีารเปลีย่นแปลง
อยูต่ลอดเวลา ขึน้อยูก่บัสาเหตหุรอืปัจจยัต่าง ๆ  ได้แก่ ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ  
โดยเฉพาะวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ปัญหาหรือความต้องการของมนษุย์ หรือ
เกดิจากปัจจยัอืน่ ๆ เช่น สภาพเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม จงึท�าให้
เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีและเกิดเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการ 
 การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงควรมุ่งเน้นที่การลงมือปฏิบัติ 
พัฒนาการคิด ทักษะการแก้ปัญหามากกว่าเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งทักษะและ
กระบวนการส�าคัญของการสร้างเทคโนโลย ีได้แก่ การคดิสร้างสรรค์ การคดิอย่างมี
วจิารณญาณ การท�างานร่วมกนัและการส่ือสาร กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรม 
และการคิดเชิงค�านวณ
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 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process) 
เป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญ  
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  • ระบปัุญหา (Identify problem) เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
หรือความไม่สะดวกสบาย จ�าเป็นต้องแก้ปัญหา
  • รวบรวมข้อมลูและแนวคดิเพือ่สรรหาวธิกีารทีเ่ป็นไปได้ (Gather 
possible solutions) เป็นการคิด ค้นหา และรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ เพื่อแก้
ปัญหา อาจท�าได้จากการสืบค้น สืบเสาะ ระดมความคิด เสวนา สัมมนา หรอือ่ืน ๆ เพือ่
น�าข้อมลูมาประมวลและวิเคราะห์หาวิธีที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดที่น่าจะสามารถน�าไป 
แก้ปัญหาได้
  • เลอืกและออกแบบวธิกีารแก้ปัญหา (Select and design solution) 
เป็นการวเิคราะห์ และประเมนิวธิต่ีาง ๆ ทีเ่ป็นไปได้แล้วตดัสนิใจเลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุทีอ่าจ
แก้ปัญหาได้ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดแล้วออกแบบตามวิธีที่เลือก
  • ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (Create prototype) 
เป็นการวางแผนการด�าเนินการอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการตามวิธีที่ออกแบบ แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ จนได้ต้นแบบ 
(Prototype) ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้
  • ทดสอบ ประเมนิผล และปรบัปรุงแก้ไขต้นแบบ (Test, evaluate 
and redesign prototype) เป็นการทดสอบและประเมินการท�างานของต้นแบบ 
ซ่ึงอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานโดยผลที่ได้อาจน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • น�าเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา (Communicate 
solutions and prototype) เป็นการน�าเสนอต้นแบบ พร้อมทั้งผลการทดสอบและ
ประเมินการท�างานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน�ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พฒันาการแก้ปัญหาให้มีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้รับฟังความคิดเหน็จากผูเ้ก่ียวข้อง
เพื่อน�ามาปรับต้นแบบหรือการท�างานในครั้งถัดไป
 ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น ไม่ได้มีล�าดับ
ขัน้ตอนทีต่ายตวัโดยขัน้ตอนท้ังหมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ ซ่ึงกระบวนการแก้ปัญหา
สามารถเกดิซ�า้ (Iterate) ในบางขัน้ตอนหากต้องการพัฒนาหรอืปรับปรงุให้ดขีึน้ โดยอาจ
ปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับความสามารถตามวัยของเด็ก 
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แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบของการคิดเชิงค�านวณ

 การคิดเชิงค�านวณ (Computational thinking) เป็นกระบวนการ 
ในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา 
ในรปูแบบทีส่ามารถน�าไปประมวลผลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การคดิเชงิค�านวณนียั้งเป็น
พื้นฐานส�าคัญของความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือ โค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์โดยการสร้างล�าดับของค�าส่ังให้
คอมพิวเตอร์ท�างาน ช่วยให้มนุษย์สื่อสารวิธีการแก้ปัญหาออกมาอย่างมีตรรกะ  
มีโครงสร้างและเป็นระบบ การคิดเชิงค�านวณมีองค์ประกอบท่ีส�าคัญดังแสดงใน
แผนภาพที่ 3

  •  การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย (Decomposition) 
เป็นการพจิารณาและแบ่งปัญหา/งาน/ส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อย เพือ่ให้จดัการกบั
ปัญหาได้ง่ายขึ้น
  • การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา (Pattern 
recognition) เป็นการพิจารณารูปแบบ แนวโน้มและลักษณะทั่วไปของข้อมูล  
โดยพจิารณาว่าเคยพบปัญหาลกัษณะนีม้าก่อนหรือไม่ หากมรูีปแบบของปัญหาทีค่ล้ายกัน
สามารถน�าวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ใช้และพิจารณารูปแบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่
ภายในปัญหาเดียวกัน ว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน เพื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้ 
ท�าให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • การพจิารณาสาระส�าคญัของปัญหา (Abstraction) เป็นการพิจารณา
รายละเอียดที่ส�าคัญของปัญหาแยกแยะสาระส�าคัญออกจากส่วนที่ไม่ส�าคัญ
  • การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) เป็นการก�าหนดขั้นตอน 
ในการแก้ปัญหาหรอืการท�างานโดยมีล�าดบัของค�าส่ังหรือวธิกีารท่ีชัดเจน ท่ีคอมพวิเตอร์
สามารถปฏิบัติตามได้

 การเรียนรู ้เทคโนโลยีจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการเป็นผู้ออกแบบและสร้างเทคโนโลย ีโดยใช้ความรู้และทักษะเพือ่แก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มี
การบูรณาการกับสาระอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม 
รูจ้กัการใช้เทคโนโลยอีย่างประหยดัและปลอดภัย ค�านงึถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม และใช้การคิดเชิงค�านวณในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์และน�าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา สามารถประยกุต์ใช้ความรูด้้านวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง การท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ และ
มีจริยธรรม
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ธรรมชาติของคณิตศาสตร์และเป้าหมายในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาท�าความเข้าใจเพื่ออธิบายและแก้ปัญหาเก่ียวกับ
โครงสร้าง (Structure) ล�าดับ (Order) และความสัมพันธ์ (Relation) ของสิ่งต่าง ๆ  
ในเชิงจ�านวน แบบรูป การวัด เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
ทักษะและกระบวนในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเชื่อมโยง 
การให้เหตผุล และการคิดสร้างสรรค์ ธรรมชาตขิองคณติศาสตร์มลีกัษณะเป็นนามธรรม 
มคีวามถกูต้องเท่ียงตรง คงเส้นคงวา มรีะเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมคีวามสมบรูณ์
ในตวัเอง เป็นภาษาสากลทีท่กุคนเข้าใจตรงกนัในการสือ่สาร สือ่ความหมายและถ่ายทอด
ความรูร้ะหว่างศาสตร์ต่าง ๆ เป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ทีเ่ก่ียวกบัแบบรูปและความสมัพนัธ์ 
เพือ่ให้ได้ข้อสรปุและน�าไปใช้ประโยชน์ ความรูเ้ชงิคณติศาสตร์มลีกัษณะเหมอืนบนัไดเวยีน 
มคีวามต่อเนือ่งกนั มลี�าดบัความยากง่ายทีเ่ป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ข้ันต่อ ๆ ไป ซ่ึงผู้เรียน
จะต้องมีพื้นฐานที่เพียงพอส�าหรับการเรียนรู้ในเรื่องนั้น
 คณติศาสตร์ช่วยให้มนษุย์มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบ 
มแีบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถีถ้่วน ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน�าไปใช้
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ 
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ  
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู ้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้และน�าไปประยุกต์ใช้          
ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน 
การแก้ปัญหาอย่างง่ายในชวีติประจ�าวนัด้วยตนเอง การให้เหตผุลประกอบการตดัสนิใจและ
สรุปผลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ การใช้ภาษาและสัญลักษณ ์
ทางคณติศาสตร์ในการสือ่สาร การสือ่ความหมาย และการน�าเสนอเพือ่ถ่ายทอดความคดิ
ทางคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผูอ้ืน่เข้าใจด้วยวธิต่ีาง ๆ  การเชือ่มโยงความรู้ทางคณติศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้เร่ืองอื่น ๆ  
รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ในการขยายแนวคิดหรือสร้างแนวคิดใหม่เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาความรู้

 การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ ความรูส้กึเชิงจ�านวนควบคู่ไปกับการพฒันาทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมและ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้ใน 
ชีวิตประจ�าวันได้  
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เชื่อถือได้ ซึ่งในทางกลับกันความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็สามารถผลักดันให้
เกิดการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะน�ามา
ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 
 คณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีม ี
ความเจริญก้าวหน้า จากความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ที่จะศึกษาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติน�าไปสู ่การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยใน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการพัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ  เพื่อใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วท�าให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถน�าไป
ใช้เป็นข้อมลูในการแก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการทางเทคโนโลย ีหรอืสร้างเครือ่งมอื
เพื่อใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์จึงสามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 4

ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
 วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ มจีดุประสงค์หรือเป้าหมายแตกต่างกนั
คอื วิทยาศาสตร์มเีป้าหมายเพือ่ท�าความเข้าใจและสร้างค�าอธบิายเกีย่วกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติผ่านการสืบเสาะหาความรู้ เทคโนโลยีมีเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการของมนุษย์ผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา คณิตศาสตร ์
มเีป้าหมายเพือ่ศกึษาท�าความเข้าใจ อธบิายและแก้ปัญหาเกีย่วกบัโครงสร้าง ล�าดบั และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ในเชิงจ�านวน แบบรูป  การวัด เรขาคณิต และการวิเคราะห์
ข้อมลู ผ่านทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ แต่ท้ังสามสาระต่างมคีวามเกีย่วข้อง
สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 การสบืเสาะหาความรูท้างวิทยาศาสตร์ นกัวทิยาศาสตร์จ�าเป็นต้องอาศยัอปุกรณ์
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีมาช่วยในการส�ารวจตรวจสอบ
และเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ไม้บรรทัด หลอดทดลอง เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน์  
กล้องโทรทัศน์ และอาศัยความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์ 
และน�าเสนอข้อมูล เช่น การชั่ง ตวง วัด การค�านวณ การหาแบบรูปและความสัมพันธ์
ของข้อมูลในเชิงสมการความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ การสร้างแผนภูม ิ
ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลผลิตของ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการค�านวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้ 
 การสร้างเทคโนโลยีต้องอาศัยข้อมูล ความรู ้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในหลายขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูลความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเลือกและ
ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังต้องอาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่น  
การค�านวณและการวัด หรือใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เช่น การสังเกต การตั้งค�าถาม การวางแผน การออกแบบและท�าการทดลอง การจัด
กระท�ากับข้อมูล และการลงความเห็นหรือลงข้อสรุป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและ

แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์
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หลักการเบื้องต้นในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย
 เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถ รวมถึง
ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นพืน้ฐานของการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และคณติศาสตร์
ได้ตัง้แต่ในระดบัปฐมวยั การส่งเสริมการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั ควรยึดหลักการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
  • มุง่เน้นการพฒันาเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรูแ้ละทกัษะหรอืความสามารถ
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 
  • จดัให้เดก็ได้รบัประสบการณ์การเรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์โดยการบรูณาการในกจิวตัรประจ�าวนัอย่างเป็นธรรมชาติ หรือบรูณาการ
กบักจิกรรมในหน่วยการเรยีนรูห้รือกจิกรรมตามแนวนวตักรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนโดย
ไม่ต้องแยกเป็นวิชาหรือกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลา 
  • ให้เดก็ได้คิดและลงมอืปฏบิติักจิกรรมด้วยตนเอง (Hands-on Minds-on) 
และเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

  • ใช้สิง่ทีอ่ยูร่อบตวัเดก็เป็นสือ่ในการเรยีนรูแ้ละจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้
ต่อการเรียนรู้ 
  • ยึดเด็กเป็นส�าคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูเป็น 
ผูอ้�านวยความสะดวกในการเรยีนรู ้(Facilitator) และค�านงึถึงความสนใจและพฒันาการ
ตามวัยของเด็ก 
  • ให้เดก็ได้รบัประสบการณ์การเรียนรูแ้ละสร้างความคดิรวบยอดทีเ่ป็น 
พื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในเรื่องที่เด็กสนใจ
ตามบริบทรอบตวัของเดก็ ผ่านการลงมอืปฏบัิตโิดยไม่เน้นการพยายามให้เดก็ท�าความเข้าใจ
หรือจดจ�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม
หรือซับซ้อน

การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
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แนวทางในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
 ครสูามารถจดัให้เดก็ได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
โดยการบูรณาการเข้าไปในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้   
      1. การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในกิจวัตร
ประจ�าวนั เป็นการจดักจิวตัรประจ�าวนัตามปกต ิ โดยสอดแทรกการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีหรือคณิตศาสตร์เข้าไปในระหว่างการท�ากิจวัตรตามความเหมาะสม เช่น 
สอดแทรกการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ในการทิง้ขยะ โดยให้เดก็ ๆ  สงัเกตลกัษณะของขยะต่าง ๆ  
และคัดแยกขยะตามประเภท แล้วน�าไปทิ้งลงในถังขยะให้ตรงตามประเภทของ 
ถังขยะ สอดแทรกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยครูกระตุ้น
ให้เด็กสังเกตและเปรียบเทียบความสูงของตนเองและเพื่อนแล้วเข้าแถวตามล�าดับ
ความสูง สอดแทรกการฝึกการคิดเชิงค�านวณในการเล่นหรือการเก็บของเล่นอย่างเป็น
ระเบียบ โดยให้เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงและทบทวนขั้นตอนการท�ากิจกรรมต่าง ๆ 
ตามล�าดบั สอดแทรกการเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีนการใช้อุปกรณ์ เช่น กรรไกร อย่างถกูต้อง 
ปลอดภัย และรู้จักการเก็บรักษาหลังเลิกใช้ 
      2. การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วย
การเรยีนรูห้รอืกิจกรรมตามแนวนวตักรรมการเรยีนรู ้เป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้
ในลกัษณะของหน่วยการเรยีนรูห้รอืกิจกรรมตามแนวนวตักรรมต่าง ๆ ในระดับปฐมวยั 
โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้สาระส�าคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
คณิตศาสตร์ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิด
เชิงค�านวณ หรือมีการฝึกฝนทักษะหรือความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
หรือคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมนั้น ๆ  และมีการระบุจุดประสงค ์
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ใน 
หน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั
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 รูปแบบของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์
ในระดบัปฐมวยั สามารถท�าได้โดยบรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในหน่วยการเรียนรูห้รอืกิจกรรมท้ังแบบแยกสาขาวชิา (Disciplinary) แบบพหวุทิยาการ 
(Multidisciplinary) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือแบบข้ามสาขาวิชา 
(Transdisciplinary) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • การบูรณาการแบบแยกสาขาวิชา (Disciplinary)  คือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์แยกจากกันในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรม เช่น ครูก�าหนด
หน่วยการเรยีนรู้เรือ่งข้าวเพือ่ให้เดก็เรียนรูว้ทิยาศาสตร์ เช่น การเจริญเตบิโตของต้นข้าว 
ลักษณะของเมล็ดข้าวพันธุ์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวเมื่อน�าไปหุง โดยไม่มี
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยีในหน่วย 
การเรียนรู้นี้ ก�าหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเพื่อให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก�าหนด
หน่วยการเรยีนรูเ้รือ่งยานพาหนะเพ่ือให้เดก็เรยีนรูเ้ทคโนโลย ี รวมไปถงึจดัมมุประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ 
เช่น มุมธรรมชาติ มุมร้านค้า มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ มุมเครื่องเล่น
สัมผัส 
  • การบูรณาการแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์แยกกิจกรรมกัน แต่อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก (Theme) 
เดียวกันภายในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน เช่น ครูก�าหนดหัวข้อหลักในหน่วยการเรียนรู้
เรื่องข้าว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโตของต้นข้าว 
จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การตวงและบอกปริมาตรของเมล็ดข้าว 
โดยใช้อุปกรณ์และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยี 
เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงข้าว 

  • การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 สาระขึ้นไปร่วมกันภายในกิจกรรมเดียวกัน 
โดยมีการเรียนรู้และใช้ทักษะของสาระเหล่านั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น ครูก�าหนด
หน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าว และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวเพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ว่าต้นข้าวมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร โดยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงความสูง
ของต้นข้าว จัดประสบการณ์ให้เด็กรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัดและบอก
ความสูงของต้นข้าวในแต่ละวัน แล้วน�าข้อมูลมาร่วมกันจัดกระท�าในรูปของแผนภูมิ
อย่างง่ายเพือ่แสดงการเปล่ียนแปลงความสูงของต้นข้าวในแต่ละวนั ในกิจกรรมเดก็จะได้
เรียนรู้ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพืชเมื่อ
เจริญเติบโต เรียนรู้และใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการวัดความสูงของต้นข้าวและ
การน�าเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิ รวมถึงรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัด
ความสูงซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน
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  • การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) คือ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้โดยให้เด็กได้เรียนรู ้และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหาในชีวติจริงตามความสนใจหรือปัญหาของเด็ก 
โดยครูอาจก�าหนดกรอบหรือ theme ของปัญหาหรือเรื่องที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างกว้าง ๆ ให้เด็กระบุปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยอยากเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง แล้วร่วมกัน
หาวธิกีารแก้ปัญหาหรอืหาค�าตอบของส่ิงทีส่งสัยด้วยวธิกีารต่าง ๆ ซ่ึงอาจจัดในรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบโครงงาน (Project-based learning) หรอืโครงการ 
(Project approach) เช่น การท�าโครงงานเรื่องข้าว โดยครูจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความสนใจ แล้วให้เด็กระบุสิ่งที่สงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับข้าว จากนั้นให้เด็ก
ร่วมกันวางแผนก�าหนดขั้นตอนและวิธีการในการหาค�าตอบ และลงมือหาค�าตอบตาม

แผนภาพที่ 5 ระดับของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมในระดับปฐมวัย

วิธีการที่ร่วมกันก�าหนดขึ้น ตลอดจนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วน�าเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน 
รูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
หรือคณิตศาสตร์ สอดแทรกอยู่ในระหว่างการท�าโครงงานเรื่องข้าว หรืออาจจัดเป็น
กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) หรือสตีมศึกษา (STEAM  
Education) ให้เดก็ใช้กระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรมในการออกแบบและแก้ปัญหา
ในสถานการณ์และเงือ่นไขต่าง ๆ เช่น ออกแบบและสร้างกระเป๋ากันน�า้โดยส่ิงของท่ีอยู่
ภายในกระเป๋าไม่เปียก 
 ระดับของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วย
การเรียนรู้หรือกิจกรรมในระดับปฐมวัย สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5

การแยกสาขาวิชา
Disciplinary

พหุวิทยาการ
Multidisciplinary

ระดับของการบูรณาการ

สหวิทยาการ
Interdisciplinary

ข้ามสาขาวิชา
Transdisciplinary

เรียนรู้ S, M, T
แยกกันคนละหน่วย

การเรียนรู้

เรียนรู้ S, M, T
แยกกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้

เดียวกัน

เรียนรู้ S, M, T
ร่วมในกิจกรรม
เดียวกันในหน่วย

การเรียนรู้เดียวกัน

เรียนรู้ S, M, T
ร่วมกันในกิจกรรม

หรือโครงงาน/
โครงการเพื่อ
การแก้ปัญหา

เดียวกัน
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 การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย นอกจากครูจะต้องค�านึงถึงพัฒนาการตามวัยและ 
ความสนใจหรอืบรบิทของเดก็ปฐมวยัแล้ว ครคูวรมคีวามเข้าใจในธรรมชาตแิละเป้าหมาย
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถจัดประสบการณ ์
การเรียนรู ้โดยบูรณาการสาระเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
เด็กปฐมวัย จุดเน้นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
เป้าหมายของการเรียนรู้แต่ละสาระ มีรายละเอียดดังนี้ 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูบ้รูณาการวทิยาศาสตร์ในระดบัปฐมวยัควรมุง่เน้น
ให้ผู้เรียนไดค้ิดและลงมือปฏบัิตด้ิวยการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้(Inquiry - based 
learning) ที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก เพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หรอืจติวทิยาศาสตร์และทักษะหรอืความสามารถต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู ้ซึง่จะ
น�าไปสู ่การสร้างความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป
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 ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ได้มีล�าดับ
ขัน้ตอนทีแ่น่นอน สามารถย้อนกลับไปมาได้ และสามารถเกิดซ�า้ได้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บางครั้งครูอาจมีบทบาทในการช้ีน�าการเรียนรู้ของ
เด็กมาก หรือบางครั้งครูอาจเปิดโอกาสให้เด็กสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมาก ทั้งนี้
ขึ้นกับหัวข้อเรื่องที่เรียนรู้ ศักยภาพและพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 7

แผนภาพที่ 6 ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย

การมีส่วนร่วมในค�าถาม

การเก็บข้อมูล
หลักฐาน

การสื่อสารและ
ให้เหตุผล

การอธิบาย
สิ่งที่พบ

การเชื่อมโยง
สิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ซึ่งคล้ายคลึงกับการท�างานของนักวิทยาศาสตร์ ครูควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะ
ส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้ 
  • การมีส่วนร่วมในค�าถาม เด็กตั้งค�าถามตามความสนใจเพื่อน�าไปสู่
การหาค�าตอบด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งค�าถามอาจเกิดจากตัวเด็กเอง มาจากเด็กกับครู
ร่วมกนัตัง้ค�าถามขึน้ หรอืมาจากครเูป็นผูก้�าหนดและให้เด็กร่วมกนัพจิารณาท�าความเข้าใจ
กับค�าถามก็ได้ 
  • การเกบ็ข้อมลูหลกัฐาน เดก็ร่วมวางแผนและลงมอืส�ารวจตรวจสอบ
เพือ่เกบ็รวบรวมข้อมลูหลกัฐานด้วยวธิกีารต่าง ๆ เช่น การสงัเกต การส�ารวจ การทดลอง 
การสืบค้น การสัมภาษณ์ และบันทึกผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามศักยภาพของเด็ก เช่น 
การวาดภาพ การบอกสิง่ทีพ่บให้ครจูดบนัทกึให้ การร่วมบนัทึกด้วยการเขยีนสญัลักษณ์
ลงในตาราง หรือการร่วมท�าแผนภูมิอย่างง่าย
  • การอธบิายส่ิงทีพ่บ เดก็ร่วมท�าความเข้าใจข้อมลูทีไ่ด้จากการส�ารวจ
ตรวจสอบ และสร้างค�าอธิบายอย่างมีเหตุผลเพื่อตอบค�าถามที่ตั้งขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล
ที่ได้มา
  • การเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบกับสิ่งที่ผู ้อื่นพบ เด็กรับทราบข้อมูลหรือ 
ค�าอธิบายของผู้อื่น แล้วเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตนเองพบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบหรือค�าอธิบาย
ของตนเองกับของผู้อื่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  • การสือ่สารและให้เหตผุล เดก็สือ่สารน�าเสนอการส�ารวจตรวจสอบ 
ที่ได้ท�าและสิ่งที่ได้ค้นพบอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การท�าท่าทาง 
การจัดแสดงผลงาน  
 ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัยสามารถแสดงได้
ดังแผนภาพที่ 6
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 ครูสามารถน�าลักษณะส�าคัญเหล่านี้ไปสอดแทรกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนซึ่งอาจมี
กระบวนการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป หากเด็กได้ท�าตามลักษณะส�าคัญเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเด็กได้สืบเสาะหาความรู้แล้ว

ปรับปรุงจาก  National Research Council. (2000).  Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning.

แผนภาพที่ 7 ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนปฐมวัย

ระดับการสืบเสาะหาความรู้

Open Guided Structured Confirmation

ลักษณะส�าคัญ
ของการสืบเสาะหาความรู้

การมีส่วนร่วมในค�าถาม

การเก็บข้อมูลหลักฐาน

การอธิบายสิ่งที่พบ

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบ
กับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

การสื่อสารและให้เหตุผล

เด็กตั้งค�าถามเอง

เด็กวางแผนและเก็บข้อมูลเอง

เด็กท�าความเข้าใจข้อมูล 
อธิบายและสรุปเอง

เด็กค้นหาและเชื่อมโยงเอง

เด็กสื่อสารอย่างมีเหตุผล
ด้วยตนเอง

เด็กเลือกค�าถามจากที่
ก�าหนดให้หรือเสนอค�าถามใหม่

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการเก็บข้อมูล

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการอธิบายและสรุป

เด็กได้รับการชี้แนะ
แหล่งข้อมูล

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการสื่อสาร

ครูก�าหนดค�าถามให้เด็กเลือก
และท�าความเข้าใจ

ครูให้ข้อมูลเพื่อให้เด็ก
น�าไปวิเคราะห์

ครูให้แนวทางที่เป็นไปได้
เพื่อให้เด็กอธิบายและสรุป

ครูแนะน�าถึงความเชื่อมโยง
ที่เป็นไปได้

เด็กได้รับการชี้แนะ
ให้สื่อสารได้ตรงประเด็น

ครูเป็นคนตั้งค�าถาม

ครูให้ข้อมูลและบอกวิธีวิเคราะห์

ครูอธิบายและสรุปให้

ครูเชื่อมโยงให้

ครูแสดงขั้นตอนและวิธีการ
สื่อสาร

มาก -----------------------------------  ระดับการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก  ---------------------------------  น้อย  

น้อย -----------------------------------   ระดับการควบคุมและชี้น�าของครู   ---------------------------------  มาก
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย  
 เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับมือกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต จึงจ�าเป็นจะต้องมี
การเตรยีมความพร้อมเด็กปฐมวยัให้สามารถเรยีนรูแ้ละใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสมคอื 
ใช้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี และรู้ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและใช้อย่างประหยัด รวมถึงมีพื้นฐานของทักษะในการเป็นผู้ออกแบบ
และสร้างเทคโนโลยีในอนาคต
 เทคโนโลยีส�าหรับเด็กปฐมวัยจึงไม่ได ้หมายถึงเพียงอุปกรณ์เครื่องมือ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอือปุกรณ์ดจิทิลั เช่น คอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน 
หรอืแทบ็เลต็ แต่ยงัหมายรวมถึงสิง่ของเครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนัรอบตวัเด็ก เช่น ของใช้
ประจ�าตัวเด็ก ของเล่นในมุมประสบการณ์ ของเล่นสัมผัส ของเล่นประเภทกลไก 
เครื่องเล่นสนาม เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างง่าย เป็นต้น
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยไม่ได้มุ่ง
ส่งเสริมให้เด็กฝึกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เช่น โปรแกรม
คอมพวิเตอร์ สมำร์ทโฟน อย่างไม่มเีป้าหมายและปราศจากการมปีฎสัิมพนัธ์และการมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ แต่เป็นการปูพื้นฐานการคิดเชิงค�านวณหรือการคิด
อย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์นวตักรรม 
โดยมีเป้าหมายดังนี้ 
  • ปลูกฝังความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
  • รู้จักน�าความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์มาออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของเด็กผ่านกระบวนการ 
แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน 
  • ฝึกการคิดเชิงค�านวณผ่านการท�ากิจกรรมท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติ
ผ่านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่จับต้องได้แบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ (Unplugged)

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีควรมุ่งเน้น ดังนี้
  1) จัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรงผ่าน
ประสาทสัมผัส โดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล  
การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการ 
  2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโดยค�านึงถึงความเหมาะสม
ของวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
  3) จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก กระตุ้นให้เด็กคิดริเริ่ม และยอมรับการตัดสินใจของเด็ก
  4) คร ูผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้อง ปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างท่ีดใีนการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
 โดยสรปุ การจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ทคโนโลยใีนระดับปฐมวยัมุ่งเน้นไปท่ี
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมที่ให้
เด็กได้ฝึกการคิดและลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน ได้ส�ารวจและเลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม และสามารถออกแบบวางแผนและสร้าง
ของเล่นของใช้ตามกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย  
ควรจัดในรปูของกจิกรรมแบบบรูณาการกบักิจวตัรและกิจกรรมประจ�าวนั ผ่านการเล่น
เพื่อให้เด็กเรียนรู ้จากประสบการณ์ตรง เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและ
กระบวนการทางคณติศาสตร์ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอคณติศาสตร์ ครหูรอืผู้ทีม่หีน้าท่ีอบรม
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยค�านึงถึงความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องกับวุฒิภาวะของเด็ก ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้
  1) สร้างเสริมความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามธรรมชาติของ
เด็กผ่านประสบการณ์ตรง โดยการส�ารวจ การเล่น การลงมือปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 
รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
  2) สร้างเสรมิทักษะและความรูค้วามเข้าใจทางคณติศาสตร์บนพืน้ฐาน
ของความสามารถ และพฒันาการของเดก็รายบคุคลอย่างเป็นล�าดับขัน้ตอน โดยเริม่ต้น
จากความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ในล�าดับขั้น 
ที่ยากขึ้นต่อไป และค�านึงถึงการเชื่อมโยงจากพื้นฐานทางครอบครัว ภาษา วัฒนธรรม
และชุมชนของเด็ก 
  3) ใช้สือ่การเรียนรู้ทีเ่ป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม โดยเร่ิมต้นจากของจริง 
ของจ�าลอง รปูภาพ และสญัลกัษณ์ตามล�าดบั และใช้กลยทุธ์ทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
กิจกรรม เพลง ค�าคล้องจอง นิทาน เกม ร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  4) ให้ความส�าคัญกบัการส่งเสรมิพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน
  5) ใช้ภาษาทีเ่กีย่วข้องกบัคณติศาสตร์สอดแทรกในชวีติประจ�าวนั และ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย
  6) ส่งเสรมิทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้
เด็กได้แก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน การให้เหตุผลเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการตอบค�าถาม การเลอืกวธิกีาร และการปฏิบตั ิสือ่สารความคดิในรปูแบบท่ี
หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาระทางคณิตศาสตร์ด้วยกัน และ

บูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึง
การคิดสร้างสรรค์โดยการน�าความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ไปริเริ่มและต่อยอด
  7) บูรณาการคณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
และเหมาะกับธรรมชาติรวมทั้งความสามารถตามวัยของเด็ก

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ถูกน�ามาใช้ในการแสวงหาความรู้
และแก้ปัญหาอย่างสัมพันธ์กัน จึงสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู ้บูรณาการ
แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือ
แบบข้ามสาขาวชิา (Transdisciplinary) เพือ่ให้เดก็ได้เรยีนรูท้ั้ง 3 สาระ ไปพร้อม ๆ กัน
ภายในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมเดียวกันได้ โดยอาจจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละ
สาระแล้วประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ผ่านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ  ภายใต้หน่วยการเรียนรู้เดียวกัน 
หรือจัดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้แต่ละสาระไปในระหว่างการแก้ปัญหาหรือหาค�าตอบที่
สงสยั เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้บบโครงงานหรอืโครงการ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การจัด 
การเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
หรือสตีมศึกษา 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยมีข้อควรค�านึงถึงคือ การก�าหนดสถานการณ์ปัญหาต้องไม่
ซับซ้อนเกินความสามารถ ควรเป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นบรบิทรอบตวัของเดก็และอยู่ในความสนใจ
ของเด็ก รวมถึงควรมกีารตรวจสอบความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐานหรอืประสบการณ์เดมิของ
เด็กก่อนเร่ิมกจิกรรมการแก้ปัญหา หากเดก็ยงัไม่มพืีน้ฐานควรจดักจิกรรมเพือ่ปพูืน้ฐาน
ให้กับเด็กก่อน
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 เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ควรได้รับการเตรียมความพร้อมทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถของเด็ก          
เป็นรายบุคคลใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ เจตคติ ทักษะหรือความสามารถ และความคิด
รวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้
เด็กมีทักษะการคิดและการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
พัฒนาการด้านสติปัญญาในการมีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้  
มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ 
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้
ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
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แผนภาพที่ 8 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์

เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
 ด้านเจตคต ิ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มเีจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความชอบใน
การเรยีนรูแ้ละการท�ากจิกรรมทางวทิยาศาสตร์ และควรได้รบัการพฒันาให้มจีติวทิยาศาสตร์ 
ซึง่เป็นคุณลกัษณะหรอืลกัษณะนสิยัของบคุคลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์ 
ได้แก่ การสนใจใฝ่รู้ มุ่งมั่นอดทน ยอมรับฟังความคิดเห็น มีเหตุผล มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 ด้านทักษะหรือความสามารถ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ 
หรอืความสามารถในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้
  • ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเด็กปฐมวัย 
ควรเริ่มจากการพัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ�าแนกประเภท และ
การวดั ซึง่เป็นพืน้ฐานทีส่�าคญัในการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ แล้วจงึพฒันาทกัษะทีซ่บัซ้อนขึน้
อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เช่น ทักษะการพยากรณ์ ควรให้เด็กได้ฝึก 
การคาดคะเนเก่ียวกบัสิง่ต่าง ๆ อย่างมเีหตุผล ทกัษะการลงความคดิเหน็ ควรให้เดก็ได้ฝึก
อ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตามศักยภาพของเด็ก
  • ความสามารถในการสบืเสาะหาความรู ้เด็กปฐมวยัควรได้รบัการพฒันา 
ให้มีความสามารถในการการตั้งค�าถาม การวางแผนในการส�ารวจตรวจสอบ การลงมือ
ส�ารวจตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล การอธิบายอย่างมีเหตุผล การสรุปข้อค้นพบ และ
การสื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้บพบด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย
 ด้านความคดิรวบยอด เดก็ปฐมวยัควรได้รบัการส่งเสริมให้มคีวามคดิรวบยอด
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยสาระส�าคัญที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู ้  
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาระส�าคัญ ดังนี้
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับช่ือ ลักษณะและ 
ส่วนประกอบของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง 
การเจรญิเตบิโตของมนษุย์ สตัว์ และพชื การใช้ประโยชน์และการดแูลรกัษาสตัว์และพชื

  • วิทยาศาสตร์กายภาพ เด็กควรเรียนรู ้เกี่ยวกับลักษณะและ 
ส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเคร่ืองใช้ ประโยชน์และการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของ
เครือ่งใช้อย่างเหมาะสม การเปลีย่นแปลงของวัตถหุรอืสิง่ของเครือ่งใช้ ผลของการออกแรง
กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ และพลังงานในชีวิตประจ�าวัน
  • วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
ดิน น�า้ ลมฟ้าอากาศ สิง่ทีพ่บบนท้องฟ้า และสภาพแวดล้อมในเวลากลางวนัและกลางคืน 
สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์แสดงได้ดังแผนภาพที่ 8
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 การพัฒนาความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูควรค�านึงถึงความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของเด็กและระดับ 
ความซับซ้อนของความคิดรวบยอด ควรจัดให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดจากเรื่องใกล้ตัวที่เป็นรูปธรรมหรือมีความซับซ้อนน้อยไปสู่เรื่องที่ไกลตัวที่เป็นนามธรรมหรือ
มีความซับซ้อนมาก ดังตัวอย่างที่แสดงในแผนภาพท่ี 9 อย่างไรก็ตามการจัดล�าดับหัวข้อส่ิงท่ีเด็กควรเรียนรู ้สามารถยืดหยุ ่นได้ตามความต้องการ ความสนใจหรือ 
ความพร้อมของเด็ก หากเด็กต้องการและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในหัวข้อที่มีความซับซ้อนก็สามารถน�ามาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กก่อนได้

ล�าดับหัวข้อการเรียนรู้สาระส�าคัญ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- มนุษย์
- สัตว์
- พืช

ชื่อและลักษณะ
ของร่างกายมนุษย์ 
สัตว์ พืช

ชื่อและลักษณะ
ของวัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้

การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง

บริเวณที่พบดินและน�้า

ลักษณะของลมฟ้าอากาศในแต่ละวัน
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม

สิ่งที่พบบนท้องฟ้า

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วัตถุหรือสิ่งของ  
  เครื่องใช้
- แรง
- พลังงาน

วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ
- ดิน
- น�้า
- ลมฟ้าอากาศ
- ท้องฟ้า

ประโยชน์และการเลือก
ใช้วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ 

ลักษณะของดินและน�้า

การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศในแต่ละวัน 
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม

ลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน

การเปลี่ยนแปลงของ
มนุษย์ สัตว์ พืช 
เมื่อเจริญเติบโต

ผลของการออกแรง
กระท�าต่อวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้

ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาดินและน�้า

ผลของลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดูต่อการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์ สัตว์หรือพืชและการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม

สภาพแวดล้อมในเวลากลางวันและกลางคืน

ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืช

ส่วนประกอบของวัตถุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้ 

การจัดกลุ่มมนุษย์ สัตว์ 
และพืช โดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตได้ 

การเปลี่ยนแปลงของ
วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้

ประโยชน์และอันตราย
ของสัตว์และพืชต่อ
มนุษย์ และการดูแล
รักษาสัตว์และพืช

พลังงานใน
ชีวิตประจ�าวัน

แผนภาพที่ 9 ตัวอย่างการจัดล�าดับหัวข้อการเรียนรู้ตามระดับความซับซ้อนของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในเทคโนโลยี
 ด้านเจตคติ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีคือ การตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม 
สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม แสดงความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท�ากิจกรรมและแก้ปัญหา
 ด้านทกัษะหรอืความสามารถ เดก็ปฐมวยัควรได้รับการส่งเสริมให้มทัีกษะหรือความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างง่าย ด้วยกระบวนการออกแบบและการคดิเชงิค�านวณ 
รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท�างานร่วมกัน และการสื่อสาร โดยกระบวนการออกแบบและการคิดเชิงค�านวณส�าหรับเด็กปฐมวัย มีรายละเอียด
ดังนี้
  กระบวนการออกแบบ เดก็ปฐมวยัควรได้รบัการส่งเสรมิให้มทีกัษะหรอืความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้กระบวนการออกแบบซึง่เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
มีรายละเอียดดังนี้

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตัวอย่างพฤติกรรมส�าหรับเด็กปฐมวัย

• ระบุปัญหา

• เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

• ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ

• รวบรวมข้อมูลและแนวคิด เพื่อสรรหาวิธีการ
  ที่เป็นไปได้

ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือความต้องการที่จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยระบุว่าอะไรคือปัญหาหรือ
ความต้องการร่วมกับเพื่อนและครู

เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ แล้วออกแบบตามวิธีที่เลือกโดยอาจใช้การเล่า การวาดเขียนหรือ
ร่างแบบ หรือการสร้างแบบจ�าลองอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่คิดอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน

วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตามวิธีการที่ออกแบบ โดยวางแผนถึง
สิ่งที่จ�าเป็นต้องใช้และวิธีการใช้ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้

ค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยอาจใช้การสังเกต ส�ารวจ สืบค้น 
สืบเสาะ ระดมความคิด อภิปราย หรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้
ร่วมกับเพื่อนและครู

• ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ

• น�าเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา

ทดสอบและประเมินแบบจ�าลองหรือต้นแบบซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือวิธีการร่วมกับเพื่อนและครู โดยผลที่ได้
อาจน�ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

น�าเสนอวิธีการหรือชิ้นงานที่สร้างเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามวัย โดยอาจใช้การสนทนาถึงวิธีการท�า 
ผลการทดสอบและปรับปรุง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาปรับปรุงหรือพัฒนาในครั้งต่อไป
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  การคิดเชิงค�านวณ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งองค์ประกอบที่ส�าคัญของการคิดเชิงค�านวณ มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบที่ส�าคัญของการคิดเชิงค�านวณ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการคิดเชิงค�านวณส�าหรับเด็กปฐมวัย

• การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย 

• การพิจารณาสาระส�าคัญของปัญหา

• การออกแบบอัลกอริทึม 

• การพจิารณารปูแบบของปัญหาหรอืวธีิการแก้ปัญหา 

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส บอกส่วนประกอบหรือจ�าแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ 
เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา บอกสิ่งที่ส�าคัญหรือจ�าเป็นเพื่อใช้แก้ปัญหา

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส เรียงล�าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ออกแบบ ก�าหนดขั้นตอนในการส�ารวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหาอย่างง่าย น�าเสนอกระบวนการ
อย่างเป็นล�าดับเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์         
ที่เกี่ยวกับอันดับที่และเวลา

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของสิ่งต่าง ๆ จ�าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงหรือใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์
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 ทักษะหรือความสามารถในการแก้ป ัญหาอย่างง ่ายโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคิดเชิงค�านวณ น�าเสนอเป็น
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ส�าหรบัเด็กปฐมวยั ดงัรายละเอยีด
ในภาคผนวก
 ด้านความคิดรวบยอด เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มี
ความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับลักษณะ
และส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ ประโยชน์และการเลือกใช้
สิง่ของเครือ่งใช้อย่างเหมาะสม การเปลีย่นแปลงของวตัถหุรอืสิง่ของเคร่ืองใช้ 
เพือ่น�าไปสูก่ารเลอืกใช้วสัดอุปุกรณ์ทีเ่หมาะสมในการท�างานหรอืแก้ปัญหา
อย่างเหมาะสมกับวัย
 สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในเทคโนโลยีแสดงได้ดังแผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในเทคโนโลยี

66



  • การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one correspondence) เป็น 
การจับคู่กัน (Matching or Pairing) ในลักษณะความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-
to-one relationship) ระหว่างสิ่งต่าง ๆ สองสิ่งหรือสองกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ของจ�านวนและการด�าเนินการ โดยการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งใช้ในการนับเพื่อบอกจ�านวน
ในลกัษณะของการจับคู่หนึง่ต่อหนึง่ระหว่างช่ือเรยีกจ�านวน (Number name) กับส่ิงท่ี
นับโดยนับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ�้า หากเด็กไม่มีพื้นฐานการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง เด็กจะไม่
สามารถนับเพื่อบอกจ�านวนได้ถูกต้อง รวมไปถึงเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
จ�านวนระหว่างสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มเพื่อบอกปริมาณว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน และกลุ่มใด
มีจ�านวนมากกว่าหรือน้อยกว่า โดยหากจับคู่สิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มได้พอดีแสดงว่าสิ่งของ
ในสองกลุ่มนั้นมีจ�านวนเท่ากัน หากไม่พอดีแสดงว่ามีจ�านวนไม่เท่ากัน และกลุ่มท่ีมี
สิ่งของเหลืออยู่แสดงว่ามีจ�านวนมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ในการเรียงล�าดับ
จ�านวนก็จ�าเป็นต้องอาศัยการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งเพื่อบอกปริมาณที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน 
และกลุ่มใดมีจ�านวนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดอีกด้วย

เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
 ด้านเจตคติ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มเีจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความรู้สึกต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้แก่ แสดงความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท�า
กิจกรรมและใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวัน
 ด้านทักษะหรือความสามารถ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรอ์ย่างเหมาะสมตามวัย ได้แก่ การแก้ปัญหาตามวัย 
การให้เหตุผลง่าย ๆ การสือ่สารและการส่ือความหมายทางคณติศาสตร์เพ่ือถ่ายทอดให้ 
ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในชีวิตประจ�าวัน
และเช่ือมโยงความรูท้างคณติศาสตร์ในการเรยีนรูเ้รือ่งอืน่ ๆ รวมไปถงึการคดิสร้างสรรค์
ในการขยายแนวคิดหรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุง พัฒนาความรู้
 ด้านความคดิรวบยอด เดก็ปฐมวยัควรได้รบัการส่งเสริมให้มคีวามคดิรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concepts) ท่ีมีความซับซ้อนขึ้นตามล�าดับ  
ตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาระส�าคัญ ดังนี้
  • จ�านวนและพีชคณิต เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของ
การแสดงจ�านวน การด�าเนินการของจ�านวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ การระบุ
แบบรูปและความสัมพันธ์ 
  • การวัดและเรขาคณิต เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด ความยาว  
น�้าหนัก ปริมาตร เวลา เงิน การบอกต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต
  • สถิติและความน่าจะเป็น เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและ
น�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
  การส่งเสรมิความคดิรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เดก็ปฐมวยัจ�าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Early Mathematics 
concepts) เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมก่อนการเรียนรูใ้นด้านความคดิรวบยอดซึง่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การจับคู่
หนึ่งต่อหนึ่ง การจ�าแนก การเปรียบเทียบ และการเรียงล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  • การจ�าแนก (Classifying)  เป็นการหาความสมัพันธ์ระหว่างสิง่ต่าง ๆ 
ทีม่ลัีกษณะเหมือนกนั สมัพันธ์กนั หรือแตกต่างกัน เช่น ส ีรูปร่าง ขนาด หน้าทีก่ารใช้งาน 
เหตุการณ์ โดยการคัดแยกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล การจ�าแนกช่วย
พัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ใช้ในการจ�าแนกรูป
เรขาคณิต การบอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวันตามช่วงเวลา การสังเกต
แบบรปูของสิง่ต่าง ๆ การรวมและการแยก และการน�าเสนอข้อมลูในรปูแผนภมูอิย่างง่าย 
  • การเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งต่าง ๆ สองสิ่งหรือสองกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน เช่น สี รูปร่าง ขนาด 
รวมไปถงึการหาความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณของสิง่ต่าง ๆ สองกลุม่โดยอาศยัการจับคู่
หนึง่ต่อหนึง่เพือ่บอกปริมาณว่า เท่ากนั ไม่เท่ากนั มากกว่าหรอืน้อยกว่า การเปรยีบเทยีบ
เป็นพ้ืนฐานทีส่�าคญัทีใ่ช้ในการวดั การชัง่ การตวง การเปรียบเทยีบจ�านวนของสิง่ต่าง ๆ 
การสังเกตแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ และการน�าเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
  • การเรียงล�าดับ (Ordering, Seriation) เป็นการหาความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ  มากกว่าสองสิ่งหรือสองกลุ่มขึ้นไปที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ขนาด ปริมาณ 
แล้วน�ามาจัดเรียงโดยมีจุดเริ่มต้นและทิศทาง การเรียงล�าดับเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่ใช้
ในการวดัสิง่ต่าง ๆ การเรยีงล�าดบักจิกรรมหรอืเหตุการณ์ในชีวติประจ�าวนั ตามช่วงเวลา 
การเรียงล�าดับจ�านวนของสิ่งต่าง ๆ การสังเกตแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ และการน�าเสนอ
ข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
 สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในคณิตศาสตร์แสดงได้ดังแผนภาพที่ 11

แผนภาพที่ 11 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในคณิตศาสตร์
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 การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มจากการพัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก จากนั้นจึงจัดล�าดับหัวข้อ 
การเรียนรู้โดยควรค�านึงถึงล�าดับความซับซ้อนของสาระส�าคัญทางคณิตศาสตร์ในแต่ละสาระ และควรเริ่มจากสาระส�าคัญทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานไปสู่สาระส�าคัญ 
ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นตามล�าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 12 นอกจากนี้ในการจัดประสบการณ์ต้องมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานและจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานนั้น
ให้กับเด็กก่อนที่จะพัฒนาความคิดรวบยอดใหม่

ล�าดับหัวข้อการเรียนรู้สาระส�าคัญ

จ�านวน

พีชคณิต

การวัด
- ความยาว
- น�้าหนัก
- ปริมาตร
- เวลา
- เงิน

การนับปากเปล่า
ตามล�าดับ

การนับและบอก
จ�านวนของสิง่ต่าง ๆ

การแสดงสิ่งต่าง ๆ 
ตามจ�านวนทีก่�าหนด

การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ตามช่วงเวลา  
เช้า บ่าย เย็น

การเปรียบเทียบ
จ�านวน

การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ ์
ที่เกิดขึ้นวันนี้  
เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้

การเรียงล�าดับ
จ�านวน

การจ�าแนกและบอกชนิด
ของเงินเหรียญและธนบัตร

การบอกค่าของเงินเหรียญ

การบอกและ
แสดงอันดับที่

การรวมกลุ่มและ
แยกกลุ่ม

การแสดงแบบรูปให้เหมือนกับแบบรูป
ที่ก�าหนด

การเปรียบเทียบความยาว

การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก

การเปรียบเทียบน�้าหนัก

การเปรียบเทียบปริมาตร

การส�ารวจและจ�าแนกเงินออกจากสิ่งอื่น

การบอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม 
ช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน และก่อน-หลัง

การต่อแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าชุดกับ
แบบรูปที่ก�าหนด

การเรียงล�าดับความยาว

การใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ�านวน

การเรียงล�าดับน�้าหนัก

การเรียงล�าดับปริมาตร

การจ�าแนกและบอกชนิดของเงินเหรียญ

การสร้างแบบรูปตามความคิดของตนเอง

การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

การอ่านตัวเลขไทย

การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

เรียงล�าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�าวัน 
ตามช่วงเวลา เช้า บ่าย เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
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ล�าดับหัวข้อการเรียนรู้สาระส�าคัญ

เรขาคณิต

สถิติและ
ความน่าจะเป็น

การบอกต�าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

การจ�าแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือน
หรือคล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การบอกต�าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแสดง
สิ่งต่าง ๆ ตามต�าแหน่งที่ก�าหนด

การจัดกระท�ากับข้อมูล

การจ�าแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือน
หรือคล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
ทรงกระบอก และกรวย

การบอกต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ และ 
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทางที่ก�าหนด

การน�าเสนอข้อมูลและสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลในแผนภูมิ
อย่างง่าย

การจ�าแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายวงกลม 
รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม

แผนภาพที่ 12 ตัวอย่างการจัดล�าดับหัวข้อการเรียนรู้ตามระดับความซับซ้อนของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
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 การประเมนิการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยั 
อายุ 3-6 ปี เป็นไปเพื่อรับรู้ พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  
ตามศักยภาพที่มีความแตกต่างกัน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดขึ้นให้เด็กในแต่ละวัน ผลการประเมิน
จะเป ็นข ้อมูลที่ช ่วยให ้ครูผู ้สอนหรือผู ้ที่ เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กน�าไปวางแผน 
การจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ส�าหรบัเด็กแต่ละคนให้ได้รบัการส่งเสรมิ และพฒันาตาม
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัทัง้ด้านเจตคต ิและด้านทักษะหรือความสามารถมากกว่าการตัดสิน
ว่าผ่านหรือไม่ โดยไม่ควรใช้แบบทดสอบ
 การประเมนิการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยั 
ควรยึดหลักดังนี้
  1. การประเมินการเรียนรู ้ควรกระท�าควบคู ่ไปกับกระบวนการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่องเป็นรายบุคคล
  2. การประเมนิการเรยีนรูค้วรสอดคล้องกบัจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ซึง่จดัข้ึนอย่างเหมาะสมตามวยัในแต่ละช่วงอาย ุและเชือ่มโยงไปสู่ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ทีก่�าหนดไว้เป็นแนวทางตามกรอบการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

  3. การประเมนิการเรยีนรูค้วรให้ความส�าคัญทัง้ด้านเจตคตแิละทกัษะ
หรือความสามารถตามสภาพจริง 
  4. การประเมนิการเรยีนรูค้วรน�าไปสูก่ารเกบ็รวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านอย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ให้ความส�าคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การสนทนา การบันทึกพฤติกรรม 
  5. การประเมนิการเรยีนรูค้วรเป็นกระบวนการทีท่�าให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบั
ตัวเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่รู้และ
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู ้ เพื่อพัฒนาไปสู ่การเกิดเจตคติและทักษะหรือ 
ความสามารถซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ต่อไป
 วิธีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงที่เหมาะสมส�าหรับเด็กอายุ 3–6 ปี 
ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างเป็นระบบโดยอาจจัดท�าแฟ้มสะสมผลงาน
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ส่วนที่ 3
แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

 การจัดประสบการณ์การเรยีนรูบ้รูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดับปฐมวัย มีรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัด
ประสบการณ์แบบหน่วยการจัดประสบการณ์ (Theme) การเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project-based learning) หรือ แนวการสอนแบบโครงการ (Project approach) 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) การเรียนรู้บูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) หรือสตีมศึกษา (STEAM Education) 
การสอนแบบมอนเตสซอรี ่(Montessori) การสอนแบบเรกจิโอเอมิเลีย (Reggio Emilia) 
การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (Highscope) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-
based learning) 
 กรณีที่สถานศึกษาก�าหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบหน่วยการจัด
ประสบการณ์ ครูสามารถน�ากรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พทุธศักราช 2560 ไปใช้ในการปรบัปรงุ
หรือออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่ก�าหนดไว้ในกรอบการเรียนรู้ฯ ส่วนที่ 1 
โดยสามารถท�าได้ 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 

ในการออกแบบและวางแผนการจัดประสบการณ์
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แผนภาพที่ 13 แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

แนวทางที่ 1 การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม

ศึกษาท�าความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ

พิจารณาและวิเคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์

ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์

ศึกษาท�าความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ

ออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์

เขียนแผนการจัดประสบการณ์

แนวทางที่ 2 การจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์ขึ้นใหม่
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แนวทางที ่1 ใช้กรอบการเรยีนรูฯ้ ในการปรบัปรุงหรอืพฒันาแผนการจัดประสบการณ์
ที่มีอยู่เดิม สามารถด�าเนินการตามแนวทางดังนี้
 1. ศึกษาท�าความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือ 
ความสามารถตามผลการเรียนรูท้ีค่าดหวงัทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดับปฐมวัย โดยใช้สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับวัย 
ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล
 2. พจิารณารายละเอยีดของหน่วยการจดัประสบการณ์ทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่ประกอบ
ด้วยมาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ตัวบ่งชี ้สภาพทีพ่งึประสงค์ จดุประสงค์การเรยีนรู้ 
และสาระการเรียนรู ้ทั้งประสบการณ์ส�าคัญและสาระท่ีควรเรียนรู ้ และวิเคราะห ์
ความสอดคล้องและความครอบคลมุกบักรอบการเรยีนรูฯ้ โดยวเิคราะห์ความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการจัดประสบการณ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ตามกรอบการเรียนรู้ฯ วิเคราะห์ความครอบคลุมและความเหมาะสมของสาระที่ควร
เรียนรู้ในหน่วยการจัดประสบการณ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยัท่ีระบุในกรอบการเรยีนรูฯ้ ตามช่วงวยั ทัง้นีส้ามารถยดืหยุน่
และปรับให้สอดคล้องกับบริบทในชีวิตประจ�าวันของเด็กและบริบทของสถานศึกษา 
 3. ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โดยปรับปรุงหรือพัฒนา 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม รวมถึงการประเมินการเรียนรู้

แนวทางที ่2 ใช้กรอบการเรยีนรู้ฯ เป็นแนวทางในการจดัท�าแผนการจดัประสบการณ์
ขึ้นใหม่ สามารถด�าเนินการตามแนวทางดังนี้
 1. ศกึษาท�าความเข้าใจกรอบการเรยีนรูฯ้ เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัท�าแผน 
การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
และใช้สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับวัย ความสามารถ 
ความต้องการ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล
 2. ออกแบบหน่วยการจดัประสบการณ์ โดยใช้กรอบการเรยีนรูฯ้ ในการก�าหนด
หัวเร่ืองหรือช่ือหน่วยการจัดประสบการณ์ และก�าหนดรายละเอียดของหน่วยการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้
   2.1 ก�าหนดหวัเรือ่งหรอืช่ือหน่วยการจดัประสบการณ์ โดยพจิารณาจาก
สาระท่ีควรเรียนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 
ซ่ึงระบไุว้ในกรอบการเรยีนรูฯ้ ส่วนที ่1 อาจเลอืกเพยีงหวัข้อใดหวัข้อหนึง่ หรอืมากกว่า
หนึ่งหัวข้อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
คณติศาสตร์ และน�ามาก�าหนดเป็นขอบเขตของสาระท่ีต้องการให้เดก็ได้เรยีนรูใ้ห้เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของเด็ก ตรงตามความต้องการและความสนใจของเด็กสอดคล้อง
กบัสภาพและบรบิทในชวีติประจ�าวันของเดก็และบรบิทของสถานศึกษา การก�าหนดหวัเรือ่ง
สามารถท�าได้โดยครูเป็นผู้ก�าหนด ครูและเด็กร่วมกันก�าหนด หรือเด็กเป็นผู้ก�าหนด 
   2.2 ก�าหนดรายละเอียดของหน่วยการจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย 
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสาระการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ส�าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กันทุก
องค์ประกอบ โดยสอดแทรกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย รวมไปถึงสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั ตามกรอบการเรยีนรูฯ้ ทีเ่หมาะสมกบัเด็กและสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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  2.2.1 มาตรฐานคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ตวับ่งชี ้สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ก�าหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ที่เด็กจะได้รับ
การพัฒนาจากหน่วยการจัดประสบการณ์โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับวัย 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริมให้เด็กเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทาง
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดับปฐมวยั ตามทีร่ะบุในกรอบการเรียนรู้ฯ 
  2.2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเมื่อท�ากิจกรรมในหน่วยการจัดประสบการณ์แล้ว 
โดยพิจารณาจากสภาพท่ีพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่ก�าหนดไว้ใน กรอบการเรียนรู้ฯ ทั้งนี้
การก�าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถก�าหนดให้สัมพันธ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ของ
หน่วยการจัดประสบการณ์โดยปรับให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก เพื่อน�าไปสู่
ความสามารถตามสภาพท่ีพึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยต่อไป 
  2.2.3 สาระการเรียนรู้ ก�าหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ให้
เข้ากบัหวัเรือ่งหน่วยการจดัประสบการณ์ การก�าหนดสาระการเรียนรู้ต้องประกอบด้วย 
ประสบการณ์ส�าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
           (1) ประสบการณ์ส�าคญั ก�าหนดประสบการณ์ส�าคญัทีจ่ะใช้เป็น
แนวทางในการจดักจิกรรมให้เหมาะสมกบัหน่วยการจดัประสบการณ์ทีก่�าหนด เพือ่พฒันา
เด็กให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูสามารถคัดเลือกประสบการณ์ส�าคัญจาก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในส่วนท่ีสัมพันธ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ที่ก�าหนดไว้หรืออาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ส�าคัญที่เก่ียวข้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ฯ ได้ตาม
ความเหมาะสม 
           (2) สาระทีค่วรเรยีนรู ้ก�าหนดรายละเอียดของสาระทีค่วรเรยีนรู้ 
โดยพจิารณาและคัดเลอืกสาระทีค่วรเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์

สามารถดาวน์โหลด
ตัวอย่างแนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้ฯ 

และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ในระดับปฐมวัย หน่วย ขนมโค เพิ่มเติมได้ที่ 
http://ipst.me/11265 หรือสแกน QR Code

ในระดบัปฐมวยัตามกรอบการเรยีนรูฯ้ ท่ีสัมพนัธ์กับหัวเรือ่งของหน่วยการจัดประสบการณ์
มาก�าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในลักษณะที่เป็นแนวคิด เนื้อหา ทักษะ หรือเจตคติ 
โดยค�านึงถึงสิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องการรู้ และสิ่งที่เด็กควรรู้ พิจารณาให้มีระดับ
ความยากง่ายของสาระท่ีควรเรยีนรูท่ี้เหมาะสมกับวยัและส่ิงแวดล้อมในชีวติจริงของเด็ก 
 3. เขยีนแผนการจดัประสบการณ์ ออกแบบและก�าหนดกิจกรรมท่ีช่วยให้เดก็
เกิดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการจัดประสบการณ์ ระบ ุ
รายละเอยีดทีค่รอบคลมุจุดประสงค์การเรยีนรู ้สาระการเรยีนรูซ้ึง่ประกอบด้วยประสบการณ์
ส�าคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการประเมิน ก�าหนดวิธีการ
ด�าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ช่วงความสนใจของเด็ก และจุดประสงค ์
การเรียนรู้ท่ีต้องการ โดยครสูามารถออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูต้ามตวัอย่างแนวการจดั
ประสบการณ์ที่ระบุในตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือสาระที่ควรเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และควรออกแบบการจัด
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยัทีร่ะบไุว้ในส่วนที ่2 ความรูเ้บือ้งต้นส�าหรบั
ครใูนการจดัประสบการณ์การเรยีนรูบู้รณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ 
ในระดับปฐมวัย  
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 การใช้กรอบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั
ในการจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์ แสดงตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) 
หน่วย ขนมโค โดยน�าเสนอภาพรวมกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 5 กิจกรรม และตวัอย่าง
แผนการจดัประสบการณ์ฯ ซึง่มีรปูแบบของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
คณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยัในหน่วยการเรยีนรู้ทัง้แบบพหวุทิยาการ (Multidisciplinary) 
โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
ในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 1 และแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ร่วมกันภายในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 2 และ 3 รวมทั้งน�าเสนอ
ตวัอย่างการวเิคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับกรอบการเรยีนรูฯ้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดบัปฐมวยั
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ภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค
 การจัดประสบการณ์ในหน่วย ขนมโค เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารจากการท�าขนมโคร่วมกับครูอย่างสนุกสนาน และได้น�าความรู้เกี่ยวกับวิธีการท�า
ขนมโคไปใช้ในการออกแบบและท�าขนมโคให้มีส่วนผสมหรือรูปร่างที่แตกต่างไปจากเดิม ตลอดจนสร้างสรรค์กล่องใส่ขนมโค ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข โดยภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค (S) กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร (S, M, T)

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค (T, M, S) กิจกรรมที่ 3 ท�าขนมโคกันเถอะ (M, S, T) 

กิจกรรมที่ 4 ขนมโคของฉัน (T, M, S)

หน่วย
ขนมโค

การบูรณาการ     S : Science (วิทยาศาสตร์)     M : Mathematics (คณิตศาสตร์)     T : Technology (เทคโนโลยี)

- สังเกตและบอกลักษณะของขนมโค 
- คาดคะเนส่วนประกอบของขนมโค 

- ทดลองท�าแป้งให้เป็นก้อน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผงแป้งขณะที่  
  ท�าให้เป็นก้อน
- เรยีงล�าดบัขัน้ตอนการท�าผงแป้งให้เป็นก้อน

- ออกแบบและประดิษฐ์กล่องใส่ขนมโค 
- น�าเสนอการออกแบบและขั้นตอน
  การสร้างกล่องใส่ขนมโค

- บอกปริมาตรของแป้งและน�้าจากการตวง
- สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   
  ระหว่างท�าขนมโคแต่ละขั้นตอน

- ออกแบบและท�าขนมโคให้มีส่วนผสมหรือ   
  รูปร่างอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
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ตวัอย่างที ่1 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. สังเกตขนมโค 
โดยใช้ประสาท
สัมผัส (S)

2. บอกลักษณะ 
ของขนมโคจาก 
การสังเกต (S)

3. สังเกตและ 
คาดคะเน 
ส่วนผสมของ 
ขนมโค (S)

4. แสดงความสนใจ 
อยากรู้อยากเห็น 
กระตือรือร้น 
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

     ขนมโค เป็นขนม
ในท้องถิ่นของภาคใต้  
มีลักษณะภายนอก
เป็นก้อนกลม สีขาว 
นิ่ม เหนียว คลุกด้วย
มะพร้าวขูดขาว 
มีกลิ่น ข้างในมีไส้
ท�าจากน�้าตาลอ้อย
มีรสหวาน

• การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

• การคาดเดาหรือ
การคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น

 อย่างมีเหตุผล
• การตั้งค�าถาม
 ในเรื่องที่สนใจ
• การสืบเสาะ

หาความรูเ้พือ่ค้นหา
ค�าตอบของ 
ข้อสงสัยต่าง ๆ

1. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็กเกี่ยวกับ

 - การสังเกต  
  ลักษณะของ

   ขนมโคโดยใช้  
  ประสาทสัมผัส

 - การแสดง
   ความสนใจ    

  อยากรูอ้ยากเหน็   
  กระตือรือร้น

   ในการเข้าร่วม  
  กิจกรรม 

2. สังเกตการตอบ
ค�าถามของเด็ก
เกี่ยวกับ

 - ลักษณะของ
   ขนมโค
 - คาดคะเน
   ส่วนผสมของ  

  ขนมโค

• ขนมโคที่ท�า
 เสร็จแล้ว 2-3 
 ชิ้น/กลุ่ม
• จาน 1 ใบ/กลุ่ม
• แว่นขยาย 1 
 อัน/กลุ่ม
• มีดพลาสติก 1 
 อัน/กลุ่ม
• ช้อนหรือส้อม

ส�าหรับชิมขนม 
 1 คัน/คน

กิจกรรมที่ 1.1 สังเกตขนมโค
(ประมาณ 20 นาที)
1. ร่วมกันสังเกตขนมโคในจาน โดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้
 - เคยเห็นขนมชนิดนี้หรือไม่ มีใครรู้จักบ้าง เคยกิน
   หรือไม่
 - เด็ก ๆ สังเกตเหน็ขนมนีม้ลีกัษณะเป็นอย่างไร ช่วยกนั  

  บอกลักษณะออกมาให้มากที่สุด (เป็นก้อนกลม สีขาว  
  มีเส้นสีขาวอยู่รอบก้อน เหมือนมะพร้าวขูด)

 - ถ้าอยากจะสังเกตและบอกลักษณะให้มากขึ้นต้องท�า  
  อย่างไร (เอาไปดูใกล้ ๆ สัมผัส ดม ชิมผ่าดูข้างใน)

2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้เดก็แต่ละกลุม่
ช่วยกนัสงัเกตอย่างละเอยีดขึน้ โดยยงัไม่ให้ชมิ ขณะทีเ่ดก็
ก�าลงัสงัเกตครคูวรเข้าไปกระตุ้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตให้มากที่สุด

3. ให้เด็ก ๆ บอกลักษณะของขนมทีส่งัเกตพบ มลีกัษณะ
อะไรท่ีพบเพ่ิมข้ึนบ้าง (มกีลิน่ ก้อนขนมนิม่ เหนยีว 

 มเีส้นอยูร่อบ ๆ )
4. กระตุ้นให้เด็กสังเกตให้มากขึน้โดยครอูาจใช้ค�าถามดงันี้
 - เด็ก ๆ อยากรู้หรือไม่ว่าข้างในขนมนีม้ลีกัษณะเป็น  

  อย่างไร และถ้าอยากรู้จะท�าอย่างไร (ผ่าด)ู 
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

 - จะใช้เครื่องมืออะไร เมื่อเด็กตอบ ครูแจกอุปกรณ์
   ตามที่เด็กต้องการกลุ่มละ 1 อัน จากนั้นน�าเด็ก    

  สนทนาว่าข้างในขนมเป็นอย่างไร (เป็นน�้าสีน�้าตาล  
  เหลว เหนียว กลิ่นเหมือนน�้าตาล)

5. ถามเด็กว่ายังขาดการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสใด 
(รสชาติ) ต้องท�าอย่างไรจึงจะรู้ว่ารสชาตเิป็นอย่างไร (ชมิ) 
ให้เด็กแต่ละคนลองชมิขนม บอกลกัษณะทีพ่บจากการชมิ 
และชวนสนทนาโดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้

 - ขนมนี้เป็นอย่างไร (ถ้าเด็กตอบว่าอร่อย ให้ถามว่า  
  อร่อยอย่างไร) ตอนเคี้ยวรู้สึกอย่างไร (เหนียว)

 - เมื่อเคี้ยวไปแล้วรสชาติเป็นอย่างไร (ไส้มีรสหวาน)
 - มีใครเคยกินขนมนี้หรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเรียกว่าขนม  

  อะไร (บางคนอาจเคยกินขนมต้ม ถ้ามี ครูให้เด็กเล่า
   ให้เพื่อนฟังว่าขนมต้มเป็นอย่างไร มีอะไรที่เหมือน 
   มีอะไรที่แตกต่างจากขนมที่เด็กเพิ่งชิมไปบ้าง)
6. ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าขนมที่น�ามานี้เรียกว่า “ขนมโค” 
 ซ่ึงเป็นขนมของภาคใต้ และให้เดก็ ๆ ร่วมกันสรปุลกัษณะ

ของขนมโค 
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1.2 สิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค
(ประมาณ 15 นาที) 
7. ถามเด็กว่า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับขนมโคอีกบ้าง 
 ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งค�าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค 

โดยไม่ซ�า้กนั บนัทกึค�าถามของเด็กบนกระดาน (ค�าถามที่
น�าไปสู่กิจกรรมต่อไป เช่น  มีวิธีท�าอย่างไร มีส่วนผสม
อะไรบ้าง ท�าไมเรียกว่าขนมโค ท�ารูปร่างอื่นได้หรือไม่ 
ไส้คืออะไร ใส่ไส้อื่นได้หรือไม่ ท�าสีอื่นได้หรือไม่)

8. ให้เด็กร่วมแสดงความคิดเหน็ว่าอยากหาค�าตอบในเรือ่งใด
ก่อน กระตุ้นให้เด็กๆ อยากรู้ส่วนผสมของขนมโค

9. ร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัส่วนผสมของขนมโค โดยครอูาจ
ใช้ค�าถามดังนี้

 - เด็ก ๆ คิดว่าส่วนผสมของขนมโคมีอะไรบ้าง และ
   เด็ก ๆ รู้ได้อย่างไร (เด็กอาจตอบว่า แป้ง น�้าตาล    

  มะพร้าว เพราะสังเกตเห็นเป็นสีขาว มีรสหวาน 
   มีเส้นเหมือนมะพร้าว หรือคล้ายขนมที่ท�าจากแป้ง
   ที่เคยกิน)
 - ถ้าเราจะรู้ค�าตอบ เราจะไปค้นหาค�าตอบที่ไหนได้บ้าง   

  (กลับไปถามคุณแม่ ถามคุณยาย ถามป้าแม่ครัว  
  ถามแม่ค้าขนมหวาน ค้นหาในหนังสือ ค้นหาใน  
  อินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใหญ่)

10. ให้เด็ก ๆ แต่ละคนเลือกวธิกีารหาส่วนผสมของขนมโค 
จากวิธีที่เด็ก ๆ เสนอ แล้วให้น�าค�าตอบกลับมาสนทนา
ร่วมกันในวันต่อไป
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ตวัอย่างที ่2 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. สังเกตและบอก
ลักษณะของ

 ส่วนผสมต่าง ๆ 
ของขนมโค (S)

2. ทดลองและบอก
 การเปลี่ยนแปลง

ของแป้งใน
 การท�าผงแป้งให้

เป็นก้อน (S, M)
3. เรียงล�าดับ
 ขั้นตอนการท�า
 ผงแป้งให้เป็นก้อน 

(M, T)
4. ร่วมแสดง
 ความคิดเห็นและ

ยอมรับ
 ความคิดเห็น
 ของผู้อื่น

     แป้งเปลี่ยนแปลง
จากผงกลายเป็นก้อน 
เมื่อใส่น�้าลงไปใน
ผงแป้งด้วยปริมาณที่
เหมาะสมและใช้มือ
นวดแป้ง

• การเล่นและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น

• การสังเกตลักษณะ 
ส่วนประกอบ 

 การเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์
ของสิง่ต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสมัผสัอย่าง
เหมาะสม

• การชั่ง ตวง วัด
 สิ่งต่าง ๆ โดยใช้

เครือ่งมอืและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

• การอธบิายเชือ่มโยง
สาเหตุและผลที่

 เกดิขึน้ในเหตกุารณ์
หรือการกระท�า

1. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก

 - การสังเกต 
 - การทดลอง
 - การร่วมแสดง
   ความคิดเห็น
   และยอมรับ
   ความคิดเหน็ของ   

  ผู้อื่น
2. สังเกตการตอบ

ค�าถามของเด็ก
เกี่ยวกับ

 - ลักษณะของ 
  ส่วนผสมต่าง ๆ  
  ของขนมโค 

 - การเปลีย่นแปลง  
  ของแป้งใน 
  การท�าให้เป็น  
  ก้อน

 - ขัน้ตอนการท�าผง  
  แป้งให้เป็นก้อน

• ขนมโค 1 จาน
• แป้งข้าวเหนียว 

ประมาณ 
 1 กิโลกรัม
• ถ้วยพลาสติก 

ขนาด 4 ออนซ์ 
ส�าหรับตวงแป้ง 
1 ใบ/กลุ่ม

• ถ้วยพลาสติก 
ขนาด 4 ออนซ์ 
ส�าหรับตวงน�้า 
1 ใบ/กลุ่ม

• ช้อนท่ีมีก้านยาว 
หรอืมดีพลาสตกิ 
1 อัน

• ชามผสมแป้ง 1 
ใบ/กลุ่ม

• น�้าเปล่า
• น�้าตาลอ้อย 
 1 จาน

กิจกรรมที ่2.1 สังเกตส่วนผสมขนมโค
(ประมาณ 15 นาที)
1. ให้เดก็ร่วมกนัสงัเกตขนมโคทีค่รใูส่จานวางบนโต๊ะหน้าห้อง 

และน�าเด็กสนทนาร่วมกนั โดยครอูาจใช้ค�าถามดงันี้
 - เด็ก ๆ จ�าได้หรือไม่ว่าขนมท่ีอยูบ่นโต๊ะ มีชือ่ว่าอะไร   

  (ขนมโค)
 - มใีครได้ไปค้นหาส่วนผสมของขนมโคมาบ้างหรอืไม่  

  และได้ค�าตอบว่าอย่างไร (ถ้ามใีห้เดก็ออกมาน�าเสนอ  
  ว่าได้ค�าตอบมาจากไหน ครบูนัทกึส่วนผสมไว้บนกระดาน) 

 - ถ้าไม่มใีครหาข้อมลูมาครูให้เด็กคาดคะเนส่วนผสมเอง  
  จากการสงัเกตขนมโคหน้าห้อง พร้อมให้เดก็บอกเหตผุล

2. ให้เดก็ร่วมกนัสรปุส่วนผสมของขนมโค จากนัน้น�าส่วนผสม
ข้ึนมาแนะน�า ชือ่ และส่งไปให้เดก็สงัเกต ทลีะอย่าง
พร้อมสนทนาร่วมกนั โดยครูอาจใช้ค�าถามดงันี้

 - มะพร้าวขดูขาวมลัีกษณะเป็นอย่างไร (เส้นเลก็ ๆ สขีาว)  
  เด็ก ๆ คดิว่ามะพร้าวขูดเป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของ 
  ขนมโค รู้ได้อย่างไร (คลุกอยูร่อบนอก เพราะรอบนอก  
  ของขนมโค มเีส้น ๆ ขาว ๆ)

 - น�า้ตาลอ้อยมลัีกษณะเป็นอย่างไร (สนี�า้ตาลเป็นก้อน 
  แข็ง หวาน มกีล่ิน) เด็ก ๆ คดิว่าน�า้ตาลอ้อยเป็น
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

• มะพร้าวขูดขาว 
1 จาน

• ผ้ากันเปื้อน 
 1 ผืน/คน
• ผ้าพลาสติก

หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์
ส�าหรับปูพื้น
โต๊ะกันเปื้อน 

 1 ชุด/กลุ่ม

• การตัดสินใจและ
 มีส่วนร่วมใน

กระบวนการ
 แก้ปัญหา

   ส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ด้อย่างไร (เป็นไส้ของ   
  ขนมโค เพราะไส้ของขนมโคมีสีน�้าตาลและมีรสหวาน)

 - แป้งข้าวเหนยีวมลัีกษณะเป็นอย่างไร (สีขาว เป็นผง  
  ละเอียด นิ่ม ลื่น มีกลิ่น) เดก็ ๆ คดิว่าแป้งข้าวเหนยีว  
  เป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ด้อย่างไร (เป็น  
  ก้อนสีขาว เหนียวนุ่มที่ห่อไส้เอาไว้ เพราะเป็นสีขาว  
  เหมือนแป้ง)

3. ร่วมกนัเสนอความคดิว่าหากต้องการท�าให้ผงแป้งจบัตวักนั 
เป็นก้อนจะต้องท�าอย่างไร (ตอบตามความคิดของเด็ก)

กิจกรรมที่ 2.2  หาวิธีท�าผงแป้งให้เป็นก้อน
(ประมาณ 30 นาที)
4. ให้เด็กจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท�าข้อตกลงกับเด็กว่า

แต่ละกลุม่จะได้รบัแป้ง 1 ถ้วย น�า้ 1 ถ้วยและชามส�าหรบั
ผสมแป้ง 1 ใบ ให้แต่ละกลุ่มน�าไปท�าให้แป้งเป็นก้อน
ด้วยวิธีการตามที่เด็กช่วยกันคิดขึ้นเอง

5. ก่อนแจกอุปกรณ์ ร่วมกันสนทนาโดยครูอาจใช้ค�าถาม
ดังนี้

 - ใครเคยท�าขนมบ้าง การตวงแป้งให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย   
  ท�าได้อย่างไร (เดก็อาจตอบตามความรูเ้ดมิ เช่น น�าถ้วย  
  มาตกัแป้ง) ถ้ามเีดก็เคยตวงแป้ง ให้ออกมาสาธติวธิกีาร  
  ตวงแป้งหน้าห้อง หากไม่มี ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวง
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

   แป้งด้วยตนเอง จากน้ันครูสาธติวธิกีารตวงแป้งทีถ่กูต้อง    
  ให้เด็กร่วมกันสังเกต โดยใช้ช้อนตักแป้งข้าวเหนียวให้  
  พูนถ้วย โดยไม่ต้องกดหรือเขย่า แล้วใช้สนัมดีพลาสตกิ  
  ที่เป็นด้านตรงหรือด้ามของช้อนปาดแป้งส่วนที่เกิน 
  ขอบถ้วยออกก็จะได้แป้ง 1 ถ้วย

 - การตวงน�้าให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย ท�าได้อย่างไร 
   (เด็กอาจตอบตามความรู้เดิม เช่น เทน�้าจากภาชนะ  

  ใส่น�้าลงในถ้วย) ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวงน�้าด้วย  
  ตนเอง จากนั้นครูสาธิตวิธีการตวงน�้าที่ถูกต้องโดยให้  
  วางถ้วยบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ แล้วเติมน�้าลงไปตาม 
  ระดับที่ก�าหนด จากนั้นสังเกตระดับน�้าโดยการมอง 
  ในระดับสายตา จะได้น�้า 1 ถ้วย 

6. แจกวัสดุและอุปกรณ์ให้เด็กลงมือท�าผงแป้งให้เป็นก้อน
ตามวิธีของเด็ก โดยให้เวลาประมาณ 5-10 นาที 
ระหว่างที่เด็กแต่ละกลุ่มท�าครูเข้าไปสังเกตให้ค�าแนะน�า 
และกระตุ้นให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้ง

 จนกระทั่งจับตัวกันเป็นก้อน
7. ให้เด็กแต่ละกลุ่มมาน�าเสนอ โดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้
 - มีวิธีการและขั้นตอนการท�าให้แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร   

  (เช่น ใส่แป้งก่อน แล้วจึงใส่น�้าจากนั้นขย�าให้เข้ากัน) 
 - พบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร ให้เด็ก  

  เสนอวิธีแก้ปัญหา และท�าตามวิธีที่แต่ละกลุ่มคิด
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

   (เช่น แป้งแฉะ ป้ันเป็นก้อนไม่ได้แก้โดยเตมิแป้ง ท�าใหม่  
  ใส่น�้าให้น้อยลง หรือวางทิ้งไว้ให้แห้ง)

8. น�าเด็ก ๆ สนทนาว่าระหว่างท่ีท�าให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน 
เด็ก ๆ สังเกตพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (ผงแป้ง
เมือ่ใส่น�า้และเอามอืขย�าจะเริม่จบัตวักันเป็นก้อนเลก็ ๆ ก่อน 
เมื่อใส่น�้าลงไปอีกจะจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้น แต่ถ้าใส่
น�้ามากเกินไปจะเหลวไม่เป็นก้อน)

9. ให้เด็ก ๆ ร่วมกันสรปุว่าวธิกีารท�า ให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
ท�าได้อย่างไร ซึ่งควรสรุปได้ว่า ควรใส่น�้าลงไปในแป้ง 
ทีละน้อย และเอามือขย�า โดยต้องใส่น�้าให้พอเหมาะ 
ไม่มากเกินไป เด็ก ๆ บอกได้หรือไม่ว่าใส่แป้งกี่ถ้วย  
ใส่น�้ากี่ถ้วย

10. น�าสนทนาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมในขั้นถัดไปว่า 
เด็ก ๆ คิดว่าก้อนแป้งที่เด็ก ๆ ท�ามีลักษณะเหมือนกับ
ขนมโคที่เราได้รับประทานหรือยัง และถ้าต้องการท�าให้
เหมือนขนมโคจริง ๆ และรับประทานได้ ควรจะท�า
อย่างไรต่อไป (เอาไปใส่ไส้ แล้วเอาไปต้ม) แล้วชี้แจงว่า
เด็ก ๆ จะได้ลองท�าในครั้งต่อไป

กิจกรรมเสนอแนะ
 ส�าหรับเดก็อาย ุ5-6 ปี ครอูาจให้เด็กเสนอชือ่แป้งทีเ่ด็กรูจ้กัและคดิว่าน�ามาท�าขนมโคได้หรอืไม่ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมัน แป้งข้าวเหนยีว และเตรยีมแป้งเหล่านัน้
มาทดสอบว่าควรใช้แป้งชนิดใดในการท�าขนมโค โดยให้เด็กช่วยกันคิดวิธีทดสอบ (น�ามาผสมกับน�้า ปั้นเป็นก้อน น�าไปต้ม แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับขนมโค สังเกตว่าแป้งชนิดใด
มีลักษณะเหมือนขนมโคมากที่สุด) ท�าการทดสอบตามวิธีที่เด็กคิด และหาข้อสรุปร่วมกันว่าแป้งที่ใช้ท�าขนมโคเป็นแป้งชนิดใด
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ตวัอย่างที ่3 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. ออกแบบและ
สร้างกล่องใส่

 ขนมโค
 (S, M, T)
2. น�าเสนอ
 การออกแบบและ

ขั้นตอนการสร้าง
กล่องใส่ขนมโค 

 (S, M, T)
3. แสดงการใช้งาน

และเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างเหมาะสม 
ปลอดภัย (T)

     การท�าภาชนะใส่
ขนม ท�าได้โดย 
การท�างานร่วมกบักลุม่ 
นบัตัง้แต่การสงัเกต
และเลอืกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ออกแบบโดยการวาด
ภาพเพื่อสื่อสารให้
คนที่ท�างานร่วมกัน
เข้าใจตรงกัน 
วางแผนเพื่อแบ่งงาน
กันท�า เมื่อท�าเสร็จ
แล้วลองใช้ดูว่าสิ่งที่
ท�าขึ้นใช้ได้หรือไม่  
ซึ่งอาจน�ามาแก้ไข
ปรับปรุง
ให้ใช้ได้ดีขึ้น

• การเล่นและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น

• การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ 
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ

 สิ่งต่าง ๆ
• การบอกและ
 เรียงล�าดับกิจกรรม

หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

• การตัดสินใจและ
 มีส่วนร่วมใน

กระบวนการ
 แก้ปัญหา
• การสร้างสรรค์
 ชิ้นงานโดยใช้ 
 รูปร่างรูปทรงจาก

วัสดุที่หลากหลาย

1. สังเกตพฤติกรรม
 ของเด็ก
 - การออกแบบ  

  และประดิษฐ์
   กล่องใส่ขนมโค
 - การแสดง
   การใช้งานและ  

  เลือกใช้สิ่งของ 
  เครื่องใช้

   อย่างเหมาะสม    
  ปลอดภัย

2. สังเกตการน�า
เสนอของเด็ก

 - การออกแบบ
 - ขั้นตอนการสร้าง  

  กล่องใส่ขนมโค
 - ผลงานกล่องใส่  

  ขนมโค

• กระดาษขนาด 
A4 1 แผ่น/กลุ่ม

• วสัดแุละอปุกรณ์
ส�าหรับ 
การท�างาน เช่น 
กาว  กรรไกร 

 สีเทียน 1 
 ชุด/กลุ่ม
• วัสดุอื่น ๆ เช่น 

กระดาษสี 
กระดาษแข็ง  

 ไหมพรม เชือก 
กระดาษนติยสาร 

 ใบโฆษณาสินค้า 
ใบตอง

• ดินน�้ามัน 
(ส�าหรับปั้น
ขนมโคจ�าลอง) 
1 ก้อน/กลุ่ม 

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค
(ประมาณ 30-40 นาที)
1. ร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของขนมโค 

จากนั้นครูน�าขนมโคหรือดินน�้ามันที่ปั้นเป็นก้อนแทน
ขนมโคมาให้เด็กสังเกตแล้วให้เด็กร่วมกันคิดว่าถ้าจะท�า
กล่องใส่ขนมโคท่ีแขง็แรงและมีขนาดท่ีสามารถใส่ขนมโค
ทีท่�าข้ึนได้ครบทกุลกู กล่องควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร 
จะใส่ขนมกีล่กู และหากต้องการให้กล่องสวยงามเพือ่เป็น
ของขวญัจะท�าอย่างไร และจะใช้วสัดอุะไรในการท�ากล่อง 
(เด็กตอบตามความคิดเห็นของตนเอง)

2. แนะน�าวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กสังเกตวัสดุ
และอุปกรณ์

3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วางแผนการท�ากล่องใส่ขนมโค โดยแจกกระดาษขนาด 
A4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้เด็กช่วยกันออกแบบกล่องใส่
ขนมโคของกลุ่มโดยวาดภาพแสดงรูปกล่องใส่ขนมโค
เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน 

4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มน�าเสนอแบบของกล่องใส่ขนมโค
 ทีร่่วมกนัวางแผนไว้ว่าจะใช้วสัดุอุปกรณ์อะไรบ้าง 

ในการท�ากล่องใส่ขนมโค จะใส่ขนมโคจ�านวนเท่าใด  
จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

• การเลือกวิธีการ
และแก้ปัญหาโดย
ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการต่าง ๆ 

 ตามที่วางแผน 

5. ให้เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ไปเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามที่
วางแผนไว้และน�าวัสดุอุปกรณ์มาลงมือช่วยกันท�ากล่อง
ตามแบบจนเสร็จ ทดสอบกล่องใส่ขนมโคโดยอาจน�า
ขนมโคมาใส่หรือปั้นดินน�้ามันแทนขนมโค แล้วพัฒนา
กล่องให้แขง็แรงและมขีนาดพอทีจ่ะใส่ขนมได้หมด โดยให้
เวลาในการท�าประมาณ 10 - 20 นาที

6. ให้เดก็แต่ละกลุม่ผลดักนัออกมาน�าเสนอวิธกีารและผลงาน
กล่องใส่ขนมโคของกลุ่ม โดยใช้ค�าถาม เช่น

 - ลักษณะของกล่องใส่ขนมโคเป็นอย่างไร 
 - ใช้อะไรสร้างกล่องใส่ขนมโค 
 - มีขั้นตอนการสร้างกล่องใส่ขนมโคอย่างไร 
 - มีวิธีการใช้กล่องใส่ขนมโคอย่างไร 
 - กล่องใส่ขนมโคที่สร้าง เหมือนกับที่ออกแบบหรือไม่
 - เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ ถ้ามี แก้ปัญหาอย่างไร
 - พึงพอใจกับกล่องใส่ขนมโคหรือไม่ ต้องการปรับปรุง  

  แก้ไขหรือไม่ ถ้ามี จะปรับปรุงแก้ไขอะไร (หากเด็ก 
  ต้องการปรับปรุงแก้ไข ครูสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก   
  ได้ลงมือท�าตามที่เด็กต้องการได้)

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้ฯ และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หน่วย ขนมโค เพิ่มเติมได้ที่ http://ipst.me/11265 หรือสแกน QR Code
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 กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ หน่วย ขนมโคสอดคล้อง
กับกรอบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั ได้แก่ ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั สาระทีค่วรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั 
ลกัษณะส�าคัญของการสบืเสาะหาความรูส้�าหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมและทกัษะ และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค กับกรอบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวัย
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 1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์อย่างเหมาะสมกบัวยั และมทัีกษะหรือความสามารถทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู ้แสวงหาความรูแ้ละแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

กิจกรรมที่ 1
รู้จัก

ขนมโค

กิจกรรมที่ 2
แป้งเป็นก้อน
ได้อย่างไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

กิจกรรมที่ 3
ท�าขนมโค
กันเถอะ

กิจกรรมที่ 4
ขนมโค
ของฉัน

กิจกรรมที่ 5  
กล่องใส่
ขนมโค

1.  มเีจตคติทีด่ต่ีอการเรยีนรู้
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
 และคณิตศาสตร์
 อย่างเหมาะสมกับวัย

2.  มีทักษะหรือ
 ความสามารถที่เป็น
 พื้นฐานในการเรียนรู้ 

แสวงหาความรู้และแก้
ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์

 อย่างเหมาะสมกับวัย

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ากิจกรรม

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะ         
     หาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้  
     ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก จัดกลุ่ม เรียงล�าดับได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 ตั้งค�าถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.4 รวบรวมข้อมูล  แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือสร้างสรรค์วิธีการ 
     หรือ ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู ้การแก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการ 
      ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.5 คาดคะเน ลงความคดิเหน็ สร้างค�าอธิบาย เชือ่มโยงและให้เหตผุลได้ 
     อย่างเหมาะสมกับวัย

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะ หาความรู้ 
     การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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 2. สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งมี
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ในระดับปฐมวัย

1.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

1.3 วิทยาศาสตร์โลกและ  
       อวกาศ 

- ชื่อ ลักษณะและ
 ส่วนประกอบของขนมโค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- การเปลี่ยนแปลงของ
แป้งเมื่อผสมน�้า

-  ผลของการออกแรง
กระท�าต่อแป้งที่ผสมน�้า

- การเปลี่ยนแปลงของ
ขนมโคเมื่อให้

 ความร้อนโดยการต้ม

- การเปลี่ยนแปลงของ
แป้งเมื่อผสมน�้า

- ผลของการออกแรง
กระท�าต่อแป้งที่ผสมน�้า

- การเปลี่ยนแปลงของ
 ขนมโคและไส้ขนมโค
 เมื่อให้ความร้อนโดย
 การต้ม

-  ชื่อและลักษณะของ
วัสดุและอุปกรณ์ที่

 ใช้ท�ากล่องใส่ขนมโค
- การใช้งานและเลือกใช้

สิ่งของเครื่องใช้
 อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
- การใช้ประโยชน์จาก

วัตถุและการเลือกใช้
วตัถหุรอืสิง่ของเครือ่งใช้
อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

กิจกรรมที่ 1
รู้จักขนมโค

กิจกรรมที่ 2
แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 3
ท�าขนมโคกันเถอะ

กิจกรรมที่ 4
ขนมโคของฉัน

กิจกรรมที่ 5
กล่องใส่ขนมโค

หัว
ข้อ

ที่ 
1 

สา
ระ

ที่ค
วร

เร
ียน

รู้ท
าง

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

   
   

   
   

 เท
คโ

นโ
ลย

ีใน
ระ

ดับ
ปฐ

มว
ัย

2.1 จ�านวนและพีชคณิต

2.2 การวัดและเรขาคณิต

2.3 สถิติและ
     ความน่าจะเป็น 

-

-

-

-

- -

-

-

-

- การระบุรูปร่างของ
 ขนมโค

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
การท�าผงแป้งให้เป็นก้อน

- วิธีการตวงแป้งและน�้า

-  การนับและบอกจ�านวน
ถ้วยใส่แป้งและน�้า

- การตวงและบอกปรมิาตร
ของแป้งและน�้า

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
 การท�าขนมโค

- การระบุรูปร่างของ
 ขนมโค

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
การสร้างกล่องใส่ขนมโค

หัว
ข้อ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ค
วร

เร
ียน

รู้
   

   
   

   
 ท

าง
คณ

ิตศ
าส

ตร
 ์

   
   

   
   

 ใ
นร

ะด
ับป

ฐม
วัย
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 3. ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะ
ส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

การมีส่วนร่วมในค�าถาม

การเก็บข้อมูลหลักฐาน

การอธิบายสิ่งที่พบ

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

การสื่อสารและให้เหตุผล

ตั้งค�าถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโคว่า ขนมโคมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีวิธีการท�าอย่างไร ค�าถามเกี่ยวกับขนมโคของตนเองว่า 
จะท�าขนมโคให้เป็นอย่างไร ค�าถามเกีย่วกบักล่องใส่ขนมโคจะออกแบบให้กล่องมลีกัษณะอย่างไร ใช้วสัดอุะไรท�า มขีนาดเท่าใด
จึงจะใส่ขนมโคที่ท�าไว้ได้หมด

ร่วมวางแผนและลงมอืส�ารวจตรวจสอบเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลสบืค้นส่วนผสมและวิธที�าขนมโค สังเกตขนมโคและส่วนผสมของ
ขนมโค ทดลองท�าแป้งผงให้เป็นก้อน ร่วมบันทึกปริมาตรของแป้งและน�้าด้วยการเขียนสัญลักษณ์ลงในตาราง การท�าขนมโค
ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง

ร่วมท�าความเข้าใจข้อมลูท่ีได้จากการท�าขนมโค และสร้างค�าอธบิายอย่างมเีหตผุลเพือ่ตอบค�าถามทีต่ัง้ขึน้ด้วยการท�าขนมโคและ
กล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเอง

รับทราบข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม วิธีการท�าขนมโค และกล่องใส่ขนมโคแล้วเปรียบเทียบว่าสิ่งท่ีตนเองพบกับสิ่งที่ผู้อ่ืนพบหรือ
ค�าอธิบายของตนเองกับของผู้อื่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

สือ่สารน�าเสนอขัน้ตอนการท�าขนมโคและกล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเองท่ีได้ท�าโดย การพดู การท�าท่าทาง การจัดแสดงผลงาน

91



กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

ระบุปัญหา 

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อสรรหา
วิธีการที่เป็นไปได้ 

เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
ต้นแบบ

น�าเสนอต้นแบบ วธิกีารและผลการแก้ปัญหา

ระบุปัญหาหรือความต้องการคือ กล่องใส่ขนมโคที่แข็งแรงและมีขนาดที่สามารถใส่ขนมโคที่ท�าขึ้นได้ครบทุกลูก

ค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการออกแบบกล่องใส่ขนมโค กล่องควรจะมีลกัษณะเป็นอย่างไร จะใส่ขนมก่ีลกู และหากต้องการ 
ให้กล่องสวยงามเพื่อเป็นของขวัญจะท�าอย่างไร และจะใช้วัสดุอะไรในการท�ากล่องจึงจะแข็งแรงรับน�้าหนักขนมโคทั้งหมดได้

เลอืกวธิกีารแก้ปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปได้ แล้วออกแบบกล่องใส่ขนมโคโดยการวาดเขียนหรอืร่างแบบ เพ่ือถ่ายทอดส่ิงท่ีคิดอย่างเป็น
ล�าดับขั้นตอน ทั้งลักษณะและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ท�ากล่องใส่ขนมโค

วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สดุตามวธิกีารทีอ่อกแบบ โดยวางแผนถงึวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะใช้และ
วิธีการใช้ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้

ทดสอบและประเมนิโดย น�ากล่องใส่ขนมโคทีท่�าขึน้มาทดสอบใส่ขนมโคได้ตามต้องการหรอืไม่ เดก็อาจด�าเนนิการปรบัปรุงแก้ไข
กล่องใส่ขนมโคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจแค่เสนอเป็นความคิดเห็นว่าควรแก้ไขอย่างไร

น�าเสนอวิธีการหรือชิ้นงานที่สร้างเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้การสนทนาถึงวิธีการท�าอย่างเป็นขั้นตอน ผลการทดสอบและปรับปรุง 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาปรับปรุงหรือพัฒนา

 4. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะหรือความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้กระบวนการออกแบบซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา แสดง
ในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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 5. ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เดก็ได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมตามวัย แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

การแก้ปัญหา

การให้เหตุผล

การเชื่อมโยง 

การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

การคิดสร้างสรรค์

ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้าเพื่อแก้ปัญหาการท�าให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน 
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดเพื่อแก้ปัญหาการสร้างกล่องใส่ขนมโคที่สามารถใส่ขนมโคที่ตนเองท�าได้ครบทุกลูก

ให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับจ�านวน รูปร่างของกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองสร้าง

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับและบอกจ�านวนเพื่อตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้า เชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแป้งเมื่อผสมน�้าในการท�าขนมโค 
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดกับความรู้ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในการสร้างกล่องใส่ขนมโค

ระบุรูปร่างของขนมโค วาดภาพร่างกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองออกแบบ บอกขั้นตอนการท�าขนมโคและการสร้างกล่องใส่
ขนมโคตามล�าดับ

ออกแบบและสร้างกล่องใส่ขนมโคตามความคิดของตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัวที่มีรูปเรขาคณิตสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์
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เงิน แบบรูป

ปริมาตร

พลังงาน

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ลมฟ้าอากาศ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
เวลา

สถิติและความน่าจะเป็น 
สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
     เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
     ในระดับปฐมวัย

อันดับที่
อัลกอริทึม

รูปเรขาคณิต
รวบรวมข้อมูล
แรง

ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัทางวทิยาศาสตร์  
     เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ์
     ในระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์
แผนภูมิอย่างง่าย

จ�านวนและพีชคณิต 
จิตวิทยาศาสตร์ 
เจตคติ
เจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

ดิน

ตั้งค�าถาม
ตัวเลข
ต�าแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง

น�้า
น�้าหนัก

เทคโนโลยี 
ทักษะหรือความสามารถ
ทักษะและกระบวนการ
     ทางคณิตศาสตร์
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 ค�าอธิบายศัพท์ต่อไปนี้ไม่ใช่บทนิยาม แต่เป็นการอธิบายศัพท์ต่าง ๆ  ที่ปรากฏในกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย ค�าอธิบาย
ศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน

ค�าอธิบายศัพท์ 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การน�าเสนอการส�ารวจตรวจสอบที่ได้ท�าและสิ่งที่ได้ค้นพบอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การท�าท่าทาง 
การจัดแสดงผลงาน

การท�าความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผล
ของค�าตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข

คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้และประสบการ์ที่มี (พยากรณ์)

สัญลักษณ์แทนการด�าเนินการอาจเป็นภาพ ตัวอักษร ตัวเลข ค�า หรืออักขระพิเศษ

การใช้สัญลักษณ์แทนค�าส่ังในการด�าเนนิการอย่างเป็นล�าดบั โดยสญัลกัษณ์ทีก่ล่าวถงึนีอ้าจอยูใ่นรปูของภาพ ตวัอกัษร ตวัเลข 
ค�า หรืออักขระพิเศษ

น�าผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระท�าให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือสัมพันธ์กันมากขึ้น
จนง่ายต่อการท�าความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล

การแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะ
ร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ�าแนก

ภาวะการรู้ชัดเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีจากฐานความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โทษ และ
เกิดความระมัดระวังที่จะเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ปัญหาจากภาวการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การสื่อสาร

การแก้ปัญหา

ข้อมูล

คาดคะเน

โค้ด

โค้ดดิ้ง (การเขียนโค้ด)

จัดกระท�ากับข้อมูล

จ�าแนก

ตระหนักรู้

communication

problem solving

data

predict

code

coding

organizing data

classifying

awareness
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ปฏิบัติการเพื่อหาค�าตอบของค�าถาม หรือปัญหาในการทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการก�าหนดตัวแปรและ
วางแผนด�าเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์น�ามาใช้เพื่อสืบเสาะหาความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นคือ 
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ�าแนกประเภท  
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา ทักษะการใช้จ�านวน ทักษะการจัดกระท�าและ 
สื่อความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ 
ขั้นผสม ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก�าหนดและควบคุมตัวแปร  
ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ทักษะการสร้างแบบจ�าลอง

วาดหรือเขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยจ�า หรือเพื่อเป็นหลักฐาน

ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ

วิธีการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานความรู้เพียงเล็กน้อย คาดเดาค�าตอบไปจนกระทั่งสามารถตอบได้
อย่างถูกต้อง

พิจารณา และตัดสินใจน�าวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สิ่งของต่าง ๆ รอบตัว เช่น จาน ช้อน หนังสือ

สิ่งที่น�ามาท�าเป็นวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า ไม้ กระดาษ โลหะ แก้ว

การจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีการคิดเชิงค�านวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทดลอง

ทักษะและ   
กระบวนการทาง  
วิทยาศาสตร์

บันทึก

ระบุ

การลองผิดลองถูก

เลือกใช้

วัตถุ

วัสดุ

วิทยาการค�านวณ 

conduct
experiment

science process 
skills

record

identify

trial and error

select

object

material

computing science
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การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน การบูรณาการ
กับสาระอื่น การเขียนโปรแกรม การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนา
โครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งในระดับปฐมวัยเน้นการลงมือปฏิบัติและการเล่นโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์

น�าเสนอแนวคิดหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของแผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ ค�าพูดและ/หรือใช้แบบจ�าลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

หาข้อมลูด้วยการใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าท่ีเหมาะสมตามข้อเทจ็จรงิทีป่รากฎ โดยไม่ใช้ประสบการณ์เดมิหรอืความคดิเหน็ของ
ผู้สังเกต

หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

หาข้อมูลหรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์

กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือค�าถามอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สร้างแบบจ�าลอง

สังเกต

ส�ารวจ

สืบค้นข้อมูล

อธิบาย

อภิปราย

computer science

construct model

observe

explore

search

explain

discuss 
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

ความเข้าใจเกี่ยวกับจ�านวนในความหมายและบริบทต่าง ๆ เช่น จ�านวนที่ใช้บอกปริมาณ จ�านวนที่ใช้บอกอันดับที่ 
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ�านวน ผลที่เกิดขึ้นกับการด�าเนินการของจ�านวน การอนุรักษ์จ�านวน ส่วนย่อยและ
ส่วนใหญ่ของจ�านวน

เป็นค�าที่ไม่มีค�าจ�ากัดความ (ค�านิยาม) จ�านวนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จ�านวนมีหลายชนิด เช่น จ�านวนนับ จ�านวนเต็ม 
เศษส่วน ทศนิยม

การแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเลือกและระบุเกณฑ์หรือ
ลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ�าแนก

ความสามารถที่จะน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ�าเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียน ได้แก่ 
 • การแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการท�าความเข้าใจปัญหา คดิวเิคราะห์ วางแผนแก้ปัญหาและเลอืกใช้วธิกีาร 
   ทีเ่หมาะสมโดยค�านึงถึงความสมเหตุสมผลของค�าตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
 • การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทาง 
   คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน�าเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
 • การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหา 
   ต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน�าไปใช้ในชีวิตจริง 
 • การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผล สนับสนุนหรือโต้แย้ง เพื่อน�าไปสู่การสรุป  
   โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ
 • การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้

ความรู้สึกเชิงจ�านวน

จ�านวน

จ�าแนก

ทักษะกระบวนการ 
ทางคณิตศาสตร์

number sense

number

classifying

mathematical 
process skills
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ความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส�าคัญร่วมกันของรูปร่าง เรขาคณิต ขนาด สี หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียง ท่าทาง ต�าแหน่ง 
เหตุการณ์หรือเวลา ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการน�าสิ่งต่างๆ มาเรียงล�าดับกันตามกฎเกณฑ์ 
เมื่อมองเห็นกฎเกณฑ์จากการสังเกตและวิเคราะห์แล้ว สามารถคาดคะเนได้ว่าสิ่งต่อไปคืออะไร แบบรูปเบื้องต้นของเด็ก
ปฐมวัยนั้นเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสี หรือต�าแหน่ง จากนั้นจึงพัฒนาเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของเรขาคณิตและจ�านวน พัฒนาการของการส�ารวจแบบรูปของเด็กมี 4 ขั้น ได้แก่ การรับรู้แบบรูป 
(recognize) การอธิบายแบบรูป (describe) การต่อเติมแบบรูป (extend) และการสร้างแบบรูป (create)

เป็นรูปที่ประกอบด้วย จุด เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ ฯลฯ อย่างน้อยหนึ่งอย่าง
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ เช่น เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสองมิติ เช่น วงกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม
 ตัวอย่างของรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กรวย ลูกบาศก์ ปริซึม พีระมิด

แบบรูป

รูปเรขาคณิต

pattern 

geometric figure
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การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้พื้นฐาน จินตนาการและวิจารณญาณในการพัฒนาหรือคิดค้น
องค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดสร้างสรรค์มีหลายระดับ 
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูง

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างลุ่มลึก โดยมีกระบวนการขั้นตอนที่ไม่ตายตัว ใช้ลักษณะส�าคัญ
ของกระบวนการในการท�าโครงงาน (Project) มาเป็นฐานหรือแนวทางของการด�าเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การเรียนรู้รูปแบบหนึ่งของ Project-Based Learning ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เด็กสนใจในโลกแห่ง
ความเป็นจริงและพบเห็นอยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างลุ่มลึก แต่มีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่มีล�าดับขั้นตอน
อย่างชัดเจน ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มต้น ระยะพัฒนา ระยะสรุป

วิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงและด�าเนินการแก้ปัญหานั้น 
โดยเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนด�าเนินการ เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาทางแก้ปัญหา ปฏิบัติการ
แก้ปัญหา การเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยผู้สอนเป็นผู้อ�านวยความสะดวก (Facilitator) จะท�าให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางสังคมของผู้เรียนได้ด้วย

วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด 
การอ่าน การวาด/เขียน และการแสดงท่าทาง

ภาพหรือความคิดในสมองที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยคุณสมบัติร่วมที่ส�าคัญของสิ่งนั้นซึ่งขาดไม่ได้  
หากขาดไปจะท�าให้ไม่ใช่สิ่งนั้น เช่น ดอกไม้ทุกชนิดมีลักษณะร่วมคือ มีกลีบดอก เกสร และก้านดอก

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการท�าสิ่งต่าง ๆ ได้ มีความช�านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู ่
อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งรู้วิธีการที่จะท�างานให้ส�าเร็จ ซึ่งน�ามาใช้ในการพัฒนาวัดและประเมินผลด้วย 

เป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเกณฑ์ส�าคัญส�าหรับ 
การประเมินพัฒนาการเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

การคิดสร้างสรรค์

การเรยีนรูแ้บบโครงงาน

การสอนแบบโครงการ

การเรียนรู้โดยใช้  
ปัญหาเป็นฐาน

การสื่อสาร

ความคิดรวบยอด
(มโนทัศน์/แนวคิด)

ความสามารถ
(สมรรถนะ)

ตัวบ่งชี้

creative thinking

project-based 
learning

project approach

problem-based 
learning

communication

concept

competency

indicators
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ความช�านาญที่เป็นความสามารถในการกระท�าหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือกระท�า
บ่อย ๆ จนเกิดเป็นทักษะพิสัยด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ การสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้หรือพิจารณา

ช่วยอธิบายให้ผู้สอนเข้าใจว่าเด็กปฐมวัยต้องท�าอะไร เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างไร  ช่วยแนะผู้สอนในการสังเกต 
สนับสนุน และวางแผนการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ ลงมือฏิบัติ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความรู้หรือทักษะที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและวุฒิภาวะของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล ที่ท�าให้สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มทักษะใหม่ ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เป็นตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริบทต่าง ๆ

คุณภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวเด็กทั้งด้านความดี มีปัญญา และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เมื่อจบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในแต่ละระดับอายุ คือ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และอายุ 5-6 ปี

พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถในแต่ละ
ระดับอายุ

สื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร
ที่ก�าหนด สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์ส�าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้

เรื่องราวรอบตัวเด็กที่น�ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน�าสาระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ก�าหนดไว้

ทักษะ

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21

น�าเสนอ

ประสบการณ์ส�าคัญ

พัฒนาการ

มาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์

สภาพที่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

skill

21st century skills

present

key experiences

development

desirable 
characteristic 
standards

desirable 
conditions

learning strand

content for 
learning
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

ระบุปัญหา

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
เพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้
เลือกและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา

ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อ
สร้างต้นแบบ

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขต้นแบบ

น�าเสนอต้นแบบ วิธีการและ
ผลการแก้ปัญหา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร ์

ในระดับปฐมวัย

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

-

-

- - - - - - - -

-

- -- -

-

- -- -

- - -

- -

- - - - - -

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกรอบการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบการคิดเชิงค�านวณกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็น
ปัญหา/งานย่อย
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การพิจารณารูปแบบของปัญหา
หรือวิธีการแก้ปัญหา

การพิจารณาสาระส�าคัญของ
ปัญหา

การออกแบบอัลกอริทึม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร ์

ในระดับปฐมวัย

องค์ประกอบของ
การคิดเชิงค�านวณ
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ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้กับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

การมีส่วนร่วมในค�าถาม
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-การเก็บข้อมูลหลักฐาน

การอธิบายสิ่งที่พบ

การสื่อสารและให้เหตุผล

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบ

กับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร ์

ในระดับปฐมวัย

ลักษณะส�าคัญของ
การสืบเสาะหาความรู้
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ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

การแก้ปัญหา
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การให้เหตุผล
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การคิดสร้างสรรค์

การสื่อสารและสื่อความหมาย

ทางคณิตศาสตร์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�าหรับเด็กปฐมวัย
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1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร ์

ในระดับปฐมวัย

ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์
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การเชื่อมโยงสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะ
หรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อีกทั้งสาระที่ควรเรียนรู้นี้เป็นการปูพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อระหว่างระดับการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา ซึ่งมีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

1.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแล 
        รกัษาร่างกายของตนเอง การเจรญิเตบิโตของมนษุย์ สตัว์ และพชื การใช้ประโยชน์  
      และการดูแลรักษาสัตว์และพืช

สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง  
    ส่ิงไม่มีชีวติกับส่ิงมีชีวติ และความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติกับส่ิงมีชีวติ  
    ต่าง ๆ ในระบบนเิวศการถ่ายทอดพลังงาน การเปล่ียนแปลงแทนท่ีใน
    ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ ์
    ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน�าความรู ้
    ไปใช้ประโยชน์

1) ชื่อ ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช
2) การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อเจริญเติบโต
4) ลักษณะที่คล้ายกันของมนุษย์ในครอบครัวเดียวกัน
5) ประโยชน์และอันตรายของสัตว์และพืชที่มีต่อมนุษย์ และการดูแลรักษาสัตว์
    และพืช 
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1.2 วทิยาศาสตร์กายภาพ เรยีนรูเ้กีย่วกบัวตัถุและการเปล่ียนแปลงของวตัถุ การใช้ 
     ประโยชน์จากวัตถุ ผลของแรงที่กระท�าต่อวัตถุ พลังงานในชีวิตประจ�าวัน

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
   การล�าเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง   
   และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท�างานสัมพันธ์กัน   
   ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่  
   ท�างานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส�าคัญของการถ่ายทอดลักษณะ 
   ทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล 
   ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ 
   สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่าง  
    เหมาะสม
3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
4) ผลของแรงที่กระท�าต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
5) พลังงานในชีวิตประจ�าวันและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ ์
   ระหว่างสมบัตขิองสสารกับโครงสร้างและแรงยดึเหนีย่วระหว่างอนภุาค  
   หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด    
   สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวติประจ�าวนั ผลของแรงท่ีกระท�าต่อ  
   วตัถ ุลกัษณะการเคลือ่นทีแ่บบต่าง ๆ ของวตัถ ุรวมทัง้น�าความรูไ้ปใช้  
   ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปล่ียนแปลงและการถ่ายโอน 
   พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
   ชีวิตประจ�าวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง 
   แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์
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1.3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับดิน น�้า และการใช้ประโยชน์ลมฟ้า 
      อากาศและการปฏิบัติตน ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลกัษณะ กระบวนการเกิด และววัิฒนาการ 

   ของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์  
   ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี
   อวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพนัธ์ของระบบโลก กระบวนการ 
   เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ  
   เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต  
   และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด�ารงชีวิตในสังคมที่มี  
   การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้าน 
    วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพือ่แก้ปัญหาหรอืพฒันา  
    งานอย่างมคีวามคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  
    เลือกใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึผลกระทบต่อชีวิต สังคม  
    และสิ่งแวดล้อม

1. สาระทีเ่กีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีอดแทรกอยูใ่นสาระท่ีควรเรยีนรูท้างวทิยาศาสตร์ 
    และเทคโนโลย ีหวัข้อ 1.2 วทิยาศาสตร์กายภาพ เป็นการปูพืน้ฐานความรูเ้พือ่  
    น�าไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย ดังนี้
    1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
    2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่าง  
       เหมาะสม
    3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสอดแทรกอยู่ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    ด้านที ่2 มทีกัษะหรอืความสามารถทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรียนรู ้แสวงหาความรู้  
    และแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์อย่างเหมาะสมกบัวยั
    (รายละเอียดดังตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง)

สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ

สาระที่ 4 เทคโนโลยีหมายเหตุ   

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาดิน
2) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาน�้า
3) ลกัษณะและการเปลีย่นแปลงของลมฟ้าอากาศ และการปฏิบตัตินให้เหมาะสม
4) สิ่งที่พบบนท้องฟ้าและลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน
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      3. การคิดเชิงค�านวณสอดแทรกอยู่ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
          ด้านที ่2 มทีกัษะหรอืความสามารถทีเ่ป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้   
          และแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์อย่างเหมาะสมกบัวยั
         (รายละเอียดดังตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง)

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวติจรงิ  
   อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
   การสื่อสารในการเรียนรู้การท�างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี  
   ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

2.1 จ�านวนและพชีคณติ เรยีนรูเ้กีย่วกบัการแสดงจ�านวน การด�าเนินการของจ�านวน  
      แบบรูปและความสัมพันธ์
     1) จ�านวนและการด�าเนินการ
     2) แบบรูปและความสัมพันธ์

สาระที่ 1 จ�านวนและพืชคณิต

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต2.2 การวดัและเรขาคณติ เรยีนรูเ้กีย่วกบัการวดั ความยาว น�า้หนกั ปรมิาตร เวลา เงนิ  
      ต�าแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที ่

   ต้องการวัดและน�าไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต  
   ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ 
   น�าไปใช้

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ�านวน ระบบจ�านวน 
   การด�าเนนิการของจ�านวน ผลทีเ่กิดข้ึนจากการด�าเนนิการ สมบตัขิอง  
   การด�าเนินการ และน�าไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�าดับและ  
   อนุกรม และน�าไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย 
   แก้ปัญหาที่ก�าหนดให้

1) ความยาว 
2) น�้าหนัก
3) ปริมาตร
4) เวลา
5) เงิน
6) ต�าแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
7) รูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสองมิติ
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2.3  สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล การจัดกระท�าและ
      การน�าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
      1) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน�าเสนอข้อมูล

สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
      มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติใน
         การแก้ปัญหา
      มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน�าไปใช้

หมายเหตุ  การเชื่อมโยงสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
     สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ http://ipst.me/11315 หรือสแกน QR Code

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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คณะผู้จัดท�า
คณะที่ปรึกษา

คณะผู้ยกร่าง

คณะผู้พิจารณา

ศ.ดร.ชกูจิ ลมิปิจ�านงค์ ผูอ้�านวยการ
    สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย รองผู้อ�านวยการ
    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศักด์ิ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
    สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.กศุลิน มสุกิลุ  ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
    สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สุพรรณ ี ชาญประเสรฐิ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
    สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สมเกยีรติ เพญ็ทอง  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.เทพกญัญา พรหมขติัแก้ว สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวแคทลยีา  จักขจัุนทร์  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวณญาดา  ณ นคร  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสณุสิา สมสมยั  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภสัร�าไพ จ้อยเจรญิ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางพัชรดา รกัยิง่  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนงลักษณ์ ศรสีวุรรณ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.อรพรรณ  บตุรกตัญญู คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.วันดี  เกษมสขุพพิฒัน์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ผศ.สริิมณ ี  บรรจง   คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา
นางภาวิณี แสนทวสีขุ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
    กระทรวงศกึษาธกิาร
ดร.กานจุล ี ปัญญาอนิทร์ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
    กระทรวงศกึษาธกิาร

ดร.วรนาท รกัษ์สกลุไทย ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเกษมพทิยา (แผนกอนบุาล)
นางเอมอร รสเครอื   ข้าราชการบ�านาญ 
นางจงจติ เค้าสมิ   ข้าราชการบ�านาญ
ดร.ชบา  พนัธุศ์กัดิ ์ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา  
    สพุรรณบรุ ีเขต 1
ดร.นทิรา  ช่อสงูเนนิ โรงเรยีนอนบุาลอดุรธาน ีจ.อดุรธานี
ดร.กนัต์ฤทยั นาห้วยทราย โรงเรยีนบ้านคณุแม่ จ.เชยีงใหม่
นางจ�าลองลกัษณ์ ก้อนทอง  โรงเรยีนชมุชนบงึบา จ.ปทมุธานี
นางพชัรา องักรูขจร โรงเรยีนบ้านแม่ละเมา จ.ตาก
นางภชัราภรณ์ โพธสิาร  โรงเรยีนบ้านสด�า จ.ศรสีะเกษ
นางฐติมิา ศรสีขุ   โรงเรยีนสาธติเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
นางเยาวนารถ เลาหบรรจง โรงเรยีนอนบุาลกะบี ่จ.กระบี่
นางสพุร   โขขดั  โรงเรยีนอนบุาลตรงั จ.ตรงั
นางวรรณภา มงับูแ่ว่น  โรงเรยีนอนบุาลนครราชสมีา จ.นครราชสมีา
นางเลศินาร ี รอดก�าเนดิ โรงเรยีนอนบุาลสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม
นางสาวจเีรยีง บญุสม  โรงเรยีนบ้านทุง่มะขามเฒ่า จ.กาญจนบรุี

นางชตุมิา  เตมยีสถติ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายประสาท สอ้านวงศ์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ณฐัธดิา พรหมยอด สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.วนัชยั  น้อยวงศ์  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.พจนา  ดอกตาลยงค์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เบญ็จวรรณ หาญพพิฒัน์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อรนษิฐ์ โชคชยั  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดร.รณชยั ปานะโปย สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
ดร.ภทัรวดี หาดแก้ว  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวนวลจนัทร์  ฤทธิข์�า  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เหมอืนฝัน  เยาว์ววิฒัน์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.เขมวดี พงศานนท์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.อภสิทิธิ ์ ธงไชย   สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสทุธดิา การมี ี  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.บญุวทิย์  รตันทพิยาภรณ์ สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายศลิปเวท คนธคิาม ี สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.จรีะพร สงัขเวทยั  สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวจนิดาพร  หมวกหมืน่ไวย สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชริพรรณ  ทองวจิติร สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศ.ดร.อาร ี สณัหฉว ี  ข้าราชการบ�านาญ
รศ.ดร.จรีะพนัธุ ์ พลูพฒัน์  ข้าราชการบ�านาญ
รศ.พญ.นติยา  คชภกัดี  สถาบนัแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 
    มหาวทิยาลยัมหดิล
ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ผศ.ดร.ยศวร์ี สายฟ้า  คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ดร.อไุรวาส ธ�ารงธรรถ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ดร.ประภาศร ี นนัท์นฤมติ คณะแพทย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
รศ.ดร.ปัทมาวดี  เล่ห์มงคล คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บปุผชาติ  ทฬัหกิรณ์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ศศเิทพ ปิติพรเทพนิ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชลาธปิ สมาหโิต  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ต้องตา สมใจเพง็  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นฤมล ช่างศร ี  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ผศ.ดร.ศริประภา พฤทธกิลุ  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

ดร.สทุธาภา  โชตปิระดษิฐ์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา 
รศ.ดร.นพพร แหยมแสง คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ผศ.ดร.ขวญัฟ้า  รงัสยิานนัท์ คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ
ผศ.ดร.สทุธพิรรณ  ธรีพงศ์  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ดร.สนิชยั  จนัเสม  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 
ดร.รงัรอง สมมติร  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ดร.ชนพิรรณ  จาตเิสถยีร สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
    สโุขทยัธรรมาธริาช
รศ.ดร.อรณุ ี หรดาล  สาขาวชิาศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
    สโุขทยัธรรมาธริาช
ผศ.ดร.อญัชล ี ไสยวรรณ วทิยาลยัฝึกหดัคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
ดร.พชัราภรณ์  พทุธกิลุ  วทิยาลยัฝึกหดัคร ูมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
ผศ.เยีย่มลกัษณ์ อดุาการ  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่
ผศ.ดร.ศศธิร จนัทมฤก  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
    ในพระบรมราชปูถมัภ์
ผศ.ดร.สภุทัรา  คงเรอืง  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั  
    พระนครศรอียธุยา
นางสาวนภสั  ศรเีจรญิประมง คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัร�าไพพรรณี
ดร.อภริด ี ไชยกาล   คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ
ดร.อไุรรตัน์ ส�าเรงิวงศ์ นกัวชิาการอสิระ
ผศ.ดร.จรรยา  ดาสา  ศนูย์วทิยาศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยั 
    ศรนีครนิทรวโิรฒ
ดร.ประภาพรรณ จเูจรญิ  สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซยีน มหาวทิยาลยัมหดิล
นางสาวธดิา พทิกัษ์สขุ สมาคมอนบุาลศกึษาแห่งประเทศไทย
นางสาวกนัยา  สตัถาสาธชุนะ ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ 
    การศกึษา 
นางกาญจนา คงสวสัดิ ์ ฝ่ายการศกึษา อคัรสงัฆมณฑล กรุงเทพฯ
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คณะโรงเรียนร่วมทดลองใช้

นายอมฤต แย้มกมล  นกัวชิาการศกึษา เทศบาลนครล�าพนู
นางสาวกรกมล จึงส�าราญ นกัวชิาการศกึษาช�านาญการสภาการศกึษา
นางเกศรา สรุวลัลภ  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการ เทศบาลเมอืงนราธวิาส
นางจรรยารกัษ์ โพธิท์องงาม ศึกษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ เทศบาลนครราชสมีา
นายสมบติั  เนตรสว่าง  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ สพป.สระบรุี 
นางสาวลกัคะณา  เสโนฤทธิ ์ ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพิเศษ ส�านกัการศกึษา กทม.
นางสทุธาทพิย์ เมอืงสขุ  ศึกษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ เทศบาลนครนนทบุรี
ดร.ชยัวุฒ ิ สนิธวุงศานนท์  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ สพป.นครราชสมีา 
นางสาวธติิมา  เรอืงสกลุ  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ สพป.นราธวิาส 
นางหรณิญา รุง่แจ้ง  ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ประจวบครีขัีนธ์ 
นางโสรจัจะ มทีรพัย์มัน่ ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพิเศษ ส�านกัการศกึษา กทม.
นายบรรพต  ขนัค�า   ศกึษานเิทศก์ช�านาญการพแิศษ สพป.เชยีงราย 
นายอรรถว ิ เดชรตันสวุรรณ์ ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนนครนนท์วทิยา 4 
ดร.เขมศริ ิ ประภามนตรพีงศ์ ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนประภามนตร ี2  
ดร.รัศม ี  แดงสวุรรณ ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนมนิเดอร์พฒันาศกึษา 
ผศ.อรุณศร ี จันทร์ทรง ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนสาธติละอออทุศิ  
นางสาวแสงมณ ี มน้ีอย  ผูอ้�านวยการกลุม่งานส่งเสรมิการจัดการศึกษาท้องถ่ิน
นางสาวชลติตา  สงิห์สขุ  ผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านปางมะหนั 
รศ.ลัดดา  พูเ่กยีรติ  ผูอ้�านวยการโรงเรยีนสาธติพฒันา
รศ.ประภาภทัร นยิม   ผูอ้�านวยการโรงเรยีนรุง่อรณุ
ดร.ค�าแก้ว ไกรสรพงษ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลกรแก้ว
นายประโมทย์  เยีย่มสวสัด์ิ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลบ้านแพ้ว 
นายจรูญ  ยอดอโุมงค์ รองผูอ้�านวยการ โรงเรยีนเทศบาลประตลูี ้นาย
นายอดสุทิธ์ คดิรมัย์  รองผูอ้�านวยการ โรงเรยีนสเุหร่าหวัหมากน้อย 
นางสาวสริวิรรณ  สงัข์ตระกลู รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านปากแพรก 
นายฉตัรมงคล  รตันปัญญา รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลงาว (ภาณนุยิม) 
ดร.นฤมล เนยีมหอม โรงเรยีนทุง่มหาเมฆ 

นางพนดิา  ฉมิรกัแก้ว  โรงเรยีนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) 
นางพรทพิย์  เวชกามา  โรงเรยีนสาธติเทศบาลนครระยอง (วัดตรรัีตนาราม) 

นางสาวกรรณกิาร์ ชมูอืกู ่  โรงเรยีน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอปุถมัภ์ 2 จ.เชยีงใหม่
นางปานหทยั อึง้เกษมศร ี โรงเรยีนบ้านคณุแม่ จ.เชยีงใหม่
นางสาวชชัดาพร อมัพรสายชล โรงเรยีนบ้านคณุแม่ จ.เชยีงใหม่
นางสาวนสิารตัน์ สดุใจ  โรงเรยีนอนบุาลเชยีงใหม่  จ.เชียงใหม่
นางสาวกนกทพิย์ สนีวลใหญ่ โรงเรยีนบ้านแม่ละเมา จ.ตาก
นางจฑุามาศ นนัตาใหม่ โรงเรยีนเทศบาลสนัป่ายางหลวง จ.ล�าพนู
นางอรญัญา วจิติร  โรงเรยีนสนามบนิ จ.ขอนแก่น
ด.ต.หญงิ ชนญัธดิา ด�างาม  โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา   
    จ.อบุลราชธานี
นางสาวเพยีงใจ สมโสภา  โรงเรยีนบ้านเดก็วารนิช�าราบ จ.อบุลราชธานี
นางสาวนงเยาว์ ปรอืทอง  โรงเรยีนบ้านสด�า จ.ศรสีะเกษ
นางลดัดา  แสนทวสีขุ โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัสมอราย) จ.นครราชสมีา
นางสาวเปรมวราพร พณิจริวทิย์ โรงเรยีนวดัยางเกาะ จ.กาญจนบรุี
นางสาวธนนิท์ธร  แดงทมิ  โรงเรยีนสมาคมสตรไีทย กรงุเทพฯ
นางสภุาภรณ์  โพธิช์ยั  โรงเรยีนคลองปักหลกั  กรุงเทพฯ
นางสาวธญัญาภรณ์  ปัญญาธรากร โรงเรยีนชมุชนบงึบา จ.ปทมุธานี
นางสาวดารนิทร์  สขุสวสัดิ ์ โรงเรยีนบ้านมาบตาพดุ จ.ระยอง
นางสาวรตันา   โนนกลาง โรงเรยีนสาธติเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรตันาราม)  
    จ.ระยอง
นางสาวจนิตนา  พนัธุ์พานชิย์ โรงเรยีนสาธติเทศบาลนครระยอง(วดัตรีรตันาราม)  
    จ.ระยอง
นางสาวยพุนิ  เจมิสวุรรณ์ โรงเรยีนตชด.บ้านคลองน้อย จ.ประจวบคีรขีนัธ์
นางวาสนา นโุรจน์  โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร   
    จ.ชมุพร
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คณะบรรณาธิการ  

ภาพประกอบ   

นางสภุคัจริา ศกัด์ิน�าชยั โรงเรยีนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา
นางโสภดิา เพญ็แก้ว  โรงเรยีนเทศบาล 1 (อนบุาลอจัฉรยิะ) จ.สงขลา
นางเฉดิฉนัท์ ส่งเสรมิ  โรงเรยีนบรูณะร�าลกึ จ.ตรงั
นางมารยีา แมหะ  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ.ยะลา
นายอนัวาร์ ตอเลาะ  โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา จ.ยะลา
นางสาวจนัทร์เพญ็ สวุรรณฤทธิ ์ โรงเรยีนอนบุาลกระบี ่จ.กระบี่
นางสาวขนษิฐา มาระพงษ์ โรงเรยีนอนบุาลตรงั  จ.ตรงั
นางจงกล คารมย์กลาง โรงเรยีนอนบุาลนครราชสมีา จ.นครราชสมีา
นางสาวปรยีาภรณ์ ส่องแสง  โรงเรยีนอนบุาลบ้านเดก็ จ.อบุลราชธานี
นางสาวภทัราภา จนัทร์เพญ็ โรงเรยีนอนบุาลเปล่งประสทิธิศ์รนีครนิทร์  
    กรงุเทพฯ
นางสาวธนญักรณ์ ไมตร ี  โรงเรยีนอนบุาลเมอืงเชยีงราย (สนัทรายราษฎร์ 
    ดรณุานเุคราะห์) จ.เชยีงราย
นางสวุรรณี คงทองจีน โรงเรยีนอนบุาลระนอง จ.ระนอง
นางวนัเพญ็  ทพิย์เวยีง โรงเรยีนอนบุาลล�าพนู จ.ล�าพนู
นางสาวสภุารตัน์ กาเสม็  โรงเรยีนอนบุาลสตลู จ.สตลู
นางรชัน ี  นลิศร ี  โรงเรยีนอนบุาลสมทุรสงคราม จ.สมทุรสงคราม
นางสาวนสิา พนมต้ัง  โรงเรยีนอนบุาลอดุรธาน ีจ.อดุรธานี
นางอรพรรณ สทุธคิ�ามงคล โรงเรยีนอยูว่ทิยา จ.น่าน
นางสาวอรพรรณ  มคัศรพีงษ์ โรงเรยีนอนิทร์ศรทัธาราษฎร์ จ.สพุรรณบรุี
นางจนิตนา โคทนา  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลม่วงหวาน  
    จ.ขอนแก่น
นางสาวกรณุา แจ่มหม้อ  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงล�าพนู  จ.ล�าพูน
นางสาวเพญ็นภา เวสยา  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลเมอืงล�าพนู  จ.ล�าพูน

รศ.ดร.น้อมศร ี เคท  ข้าราชการบ�านาญ 
รศ.ดร.พชัร ี ผลโยธนิ  ข้าราชการบ�านาญ 
ผศ.พวงทอง  อ่อนจ�ารสั ข้าราชการบ�านาญ 
ดร.ปนฐัษรณ์  จารชุยันวิฒัน์ คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
ดร.อญัญมณ ี บญุซือ่  นกัวชิาการอสิระ

โรงเรยีนดาราคาม จ.กรงุเทพมหานคร
โรงเรยีนชมุชนบงึบา จ.ปทมุธานี
ศนูย์วทิยาศาสตร์เพือ่การศกึษา (ท้องฟ้าจ�าลองกรงุเทพฯ) 
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