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ค�ำน�ำ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
จึงได้จัดท�ำกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแนวทางที่ชัดเจน
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ให้กบั เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามวัย
ทัง้ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปญ
ั ญา ตลอดจนเป็นการปูพนื้ ฐานทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทักษะการคิดและแก้ปญ
ั หา ปลูกฝังเจตคติทดี่ ี
ต่อการเรียนรู้และการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในชีวติ ประจ�ำวันอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เด็กมีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ เพือ่ น�ำมาใช้ในการดูแลตนเองและสิง่ แวดล้อมรวมถึงสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยตามวัย ซึง่ เป็นการวางรากฐานให้เด็กเติบโตขึน้ เป็นพลเมือง
ที่สร้างสรรค์ และเป็นนักสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคต
กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาจากเอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย และคู่มือ
กรอบมาตรฐานการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ให้มีความทันสมัยสอดรับกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยได้รวบรวมเนื้อหาจากเอกสารทั้ง 3 ฉบับ จัดท�ำเป็นเอกสารเล่มเดียว
เพื่อให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้
การพัฒนากรอบการเรียนรูแ้ ละแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักการศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
สถาบันอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากทุกภูมิภาคของประเทศ สสวท. ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังว่าเอกสารชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้เกี่ยวข้องในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะท�ำให้เอกสารนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้งให้ทาง สสวท. ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง
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ค�ำชี้แจง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ ด� ำ เนิ นโครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู ้ บู รณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ ปฐมวั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2549 เป็ น ต้ น มา โดยได้ พั ฒ นาและเผยแพร่ เ อกสาร 3 ฉบั บ ได้ แ ก่ กรอบมาตรฐานและคู ่ มื อ การจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย และคู่มือกรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุ ท ธศั ก ราช 2546 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็ นต้ นมา เพื่ อ ให้ ครู แ ละผู ้ พั ฒ นาหลั ก สู ตรสถานศึ กษาในระดั บ ปฐมวั ย ใช้ เป็ น แนวทางในการจั ด ประสบการณ์ การเรี ย นรู ้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัยในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว สสวท.
เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นในการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยสามารถพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็ก
ปฐมวัยมีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้และทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
สสวท. ได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งไทยและต่างประเทศ จัดการประชุมระดมความคิดแนวทางการพัฒนา
กรอบมาตรฐานการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลากรทางการศึกษาปฐมวัย
จากทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับพิจารณาข้อมูลสะท้อนกลับและข้อเสนอแนะจากครูปฐมวัยและนักวิชาการซึ่งเป็นผู้ใช้เอกสารกรอบมาตรฐานและคู่มือการจัด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปฐมวัยของ สสวท. ฉบับเดิม จากนั้นจึงน�ำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเอกสารให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
และได้รวมเอกสารทั้ง 3 ฉบับเข้าด้วยกัน จัดท�ำเป็นเอกสารฉบับใหม่ที่สะดวกต่อการใช้งานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยให้ชื่อเอกสารนี้ว่า
“กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560” ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ ดังนี้
ส่ว นที่ 1 กรอบการเรีย นรู้วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ตศาสตร์ ใ นระดั บ ปฐมวั ย (อายุ 3-6 ปี ) เป็ น การให้ ข อบเขตการจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยโดยก�ำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และตัวอย่างพฤติกรรม
ที่สะท้อนการมีเจตคติ และทักษะหรือความสามารถที่เด็กปฐมวัยควรแสดงออกเมื่อได้รับประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และอายุ 5-6 ปี รวมถึงให้ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ ตลอดจนตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส�ำหรับแต่ละหัวข้อการเรียนรู้
ส่ ว นที่ 2 ความรู ้ เ บื้ อ งต้ น ส� ำ หรั บ ครู ใ นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ บู ร ณาการวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ ปฐมวั ย
เป็ น การปูพื้นฐานให้ครูและบุคคลากรทางการศึ ก ษาปฐมวั ย ได้ ท ราบถึ ง ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู ้ ข องเด็ กปฐมวั ย กั บ การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ต ศาสตร์
ธรรมชาติและเป้าหมายในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ แนวทางและจุดเน้นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย รวมถึงสิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง
สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย ธรรมชาติของแต่ละสาระ และเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก
ส่วนที่ 3 แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) เป็นแนวทางการน�ำกรอบการเรียนรู้และแนวทาง
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ตามหลั ก สูตรการศึก ษาปฐมวัย พุท ธศัก ราช 2560 ฉบั บนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต ่ อ การจั ดประสบการณ์ การเรี ย นรู ้ เพื่ อ เตรี ย มเด็ กปฐมวั ย ส� ำ หรั บ การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา การด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการเป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต
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ส่วนที่ 1

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)

1

กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
(อายุ 3-6 ปี) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นเอกสารส�ำหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยจัดท�ำขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 เพื่ อ ให้ ค รู ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการออกแบบการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี ส�ำหรับ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาต่อไป
กรอบการเรียนรู้ฯ นี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย เป็นพฤติกรรมทางด้านเจตคติและทักษะหรือความสามารถทีเ่ ด็กควร
แสดงออกเมื่อจบการศึกษาปฐมวัย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ถูกก�ำหนดขึ้นบนพื้นฐาน
พัฒนาการตามวัย ซึ่งเด็กควรได้รับการพัฒนาผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับ
ปฐมวัย เป็นขอบเขตของความคิดรวบยอดที่เด็กปฐมวัยควรได้เรียนรู้ โดยสาระที่ควร
เรี ย นรู ้ นี้ จ ะใช้ เ ป็ น สื่ อ กลางในการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ
การพั ฒ นาเจตคติ แ ละทั ก ษะหรื อ ความสามารถตามผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง ที่ ไ ด้
ก�ำหนดไว้ ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ โดยไม่เน้นการท่องจ�ำเนื้อหา ทั้งนี้ครู
สามารถยืดหยุ่นหรือปรับให้สอดคล้องกับวัย ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจ
ของเด็กเป็นรายบุคคล และบริบทที่แวดล้อมเด็ก
ความสัมพันธ์ของกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัยกับมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ และ
สาระการเรียนรูข้ องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แสดงได้ดงั แผนภาพที่ 1
โดยครูสามารถน�ำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระที่ควรเรียนรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยได้

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

ตัวบ่งชี้และสภาพที่พึงประสงค์
ประสบการณ์ส�ำคัญ

สาระการเรียนรู้

กรอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

สาระที่ควรเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย

สาระที่ควรเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์

ทักษะหรือ
ความสามารถ

เจตคติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้
ในหลักสูตรสถานศึกษา

สาระการเรียนรู้
(สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์ส�ำคัญ)
กิจกรรม
การประเมินผลการเรียนรู้

แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ กับกรอบการเรียนรู้ฯ และการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยแสดงถึงพฤติกรรมทางด้านเจตคติและทักษะหรือความสามารถทีเ่ ด็กควรแสดงออก
เมื่อผ่านประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 6 ปี) โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเจตคติ และด้านทักษะหรือ
ความสามารถ ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนี้ถูกก�ำหนดขึ้นบนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยสอดคล้องกับการส่งเสริมให้เด็กมีสภาพที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังนี้
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ 12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น
สนใจในการเรียนรู้
1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นในการสืบเสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน
1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม
1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสม
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
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย

2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม เรียงล�ำดับ
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสม
กับวัย
2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 11.1 ท�ำงานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 11.2 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการ
		
อย่างสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ 12.2 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือ
สร้างสรรค์วิธีการหรือชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย ให้เหตุผล
และเชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะ
หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้
อย่างเหมาะสมกับวัย
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ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังด้านที่ 1 มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย
พฤติกรรมทีส่ ะท้อนการมีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรูข้ องเด็ก ก�ำหนดเป็น 3 ช่วงอายุ คือ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และ อายุ 5-6 ปี โดยพฤติกรรมนีเ้ ป็นพฤติกรรมปลายทาง
ซึง่ อาจยืดหยุน่ ตามความสามารถและความแตกต่างในการเรียนรูข้ องเด็กเป็นรายบุคคล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้
(1) แสดงความสนใจ อยากรู้
อยากเห็น กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

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

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

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน
(2) ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการสืบเสาะหาความรู้
หรือแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการสืบเสาะหาความรู้
หรือแก้ปัญหากับผู้อื่น

(2) ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่
ในการสืบเสาะหาความรูห้ รือ
แก้ปัญหาร่วมกัน

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม
(3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ
(3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ (3) แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจหรือ
จดจ่อในการท�ำกิจกรรม
จดจ่อ และอดทนพยายามใน
จดจ่อ และอดทนพยายาม
การท�ำกิจกรรม
ในการท�ำกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
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ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สร้ า งบรรยากาศแห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ย่ า งเปิ ด กว้ า ง
แสดงการยอมรับ การส่งเสริม และให้ก�ำลังใจเด็ก
ในการท�ำกิจกรรม โดยกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เด็ก
มีสว่ นร่วมในการคิด วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ และสะท้อน
การเรียนรู้ของตนเอง
• กระตุน้ และส่งเสริมการใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวันอย่างมี
ความหมาย เช่น การแก้ปัญหาในการเล่น การท�ำ
โครงงานหรือโครงการตามความสนใจ
• จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ เช่น มุมประสบการณ์ หนังสือนิทาน เพลง
เกมการศึกษา การทัศนศึกษาหรือส�ำรวจนอกสถานที่
การใช้สื่อของจริงที่จับต้องได้
• สอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในกิจวัตรและกิจกรรมประจ�ำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
1.4 ตระหนักรูถ้ งึ ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สงิ่ ของเครือ่ งใช้ทอี่ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันอย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ใน
ชีวติ ประจ�ำวันอย่างเหมาะสม
ปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

(4) ใช้งานและเลือกใช้สิ่งของ
เครือ่ งใช้ทอี่ ยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
และมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• ให้เด็กเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานใน
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เด็กได้ใช้วัสดุ
อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ อ ย่ า งประหยั ด คุ ้ ม ค่ า
ปลอดภัย ฝึกให้มกี ารจัดเก็บและทิง้ ขยะหลังการใช้งาน
• จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ตามแนวทางการจัดการเรียนรูต้ า่ ง ๆ ทีส่ ง่ เสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เช่น
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based
learning) การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน (Problembased learning) การเรียนรู้แบบโครงงาน (Projectbased learning) หรือโครงการ (Project approach)
การเรียนรู้บูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาหรือ
สตีมศึกษา (STEM Education หรือ STEAM Education) ใน
หัวข้อที่เด็กสนใจและเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
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ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังด้านที่ 2 มีทกั ษะหรือความสามารถทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนรู้ แสวงหาความรูแ้ ละแก้ปญ
ั หาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
				
อย่างเหมาะสมกับวัย
พฤติกรรมทีส่ ะท้อนการมีทกั ษะหรือความสามารถของเด็ก ก�ำหนดเป็น 3 ช่วงอายุ คือ อายุ 3-4 ปี อายุ 4-5 ปี และ อายุ 5-6 ปี โดยพฤติกรรมนีเ้ ป็นพฤติกรรมปลายทาง
ซึง่ อาจยืดหยุน่ ตามความสามารถและความแตกต่างในการเรียนรูข้ องเด็กเป็นรายบุคคล
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัย
(1) สังเกตสิ่งต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส

(1) สังเกตรายละเอียดของสิง่ ต่าง ๆ (1) สังเกตรายละเอียดของสิง่ ต่าง ๆ
โดยใช้ประสาทสัมผัส และ
โดยใช้ประสาทสัมผัส และ
เครือ่ งมืออย่างง่ายเมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
เครื่องมืออย่างง่ายด้วยตนเอง

(2) จับคูห่ รือเปรียบเทียบสิง่ ต่าง ๆ (2) จับคู่และเปรียบเทียบ
(2) จับคู่และเปรียบเทียบ
โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่
ความแตกต่างหรือความเหมือน
ความแตกต่างและความเหมือน
การใช้งานเพียงลักษณะเดียว
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ
ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ลักษณะ
ที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว ที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป
(3) จ�ำแนกสิ่งต่าง ๆ ตามลักษณะ (3) จ�ำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ (3) จ�ำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ
หรือหน้าที่การใช้งาน
โดยใช้เกณฑ์ตามทีผ่ อู้ นื่ ก�ำหนด โดยใช้เกณฑ์ตามทีผ่ อู้ นื่ ก�ำหนด
ตามเกณฑ์ที่ผู้อื่นก�ำหนดให้
หรือมีสว่ นร่วมในการก�ำหนด
หรือด้วยเกณฑ์ของตนเอง
เกณฑ์อย่างน้อยหนึ่งลักษณะ
ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไป
(4) เรียงล�ำดับสิ่งของหรือ
(4) เรียงล�ำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อยสามล�ำดับ
เหตุการณ์อย่างน้อยสี่ล�ำดับ
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(4) เรียงล�ำดับสิ่งของหรือ
เหตุการณ์อย่างน้อยห้าล�ำดับ

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• จัดสถานการณ์หรือสื่อการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เด็กได้ท�ำ
การสังเกตสิง่ ต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั โดยใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ
รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมืออย่างง่าย เช่น แว่นขยาย เชือก
เครือ่ งชัง่ สองแขนอย่างง่าย เพือ่ ให้เด็กได้ใช้ชว่ ยในการสังเกต
และเก็บข้อมูล
• ใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก นิทาน เพลง หรือเกมการศึกษา
เป็นสื่อในการกระตุ้นให้เด็กฝึกจับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก
จัดกลุ่มและเรียงล�ำดับ
• สอดแทรกการจับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่มและ
เรียงล�ำดับในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น จัดเก็บของใช้สว่ นตัวหรือ
ของเล่นเข้าที่ จ�ำแนกจาน ช้อน ส้อมเมื่อรับประทาน
อาหารเสร็จ เรียงล�ำดับความสูงของเพื่อนในขณะเข้าแถว
แสดงล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนการท� ำ งานโดยใช้ ภ าพและ/หรื อ
สัญลักษณ์

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(1) มีส่วนร่วมในการตั้งค�ำถาม (1) มีส่วนร่วมในการตั้งค�ำถาม (1) ตั้งค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่การ
• จัดสถานการณ์ให้เด็กเกิดความสนใจหรือสงสัยโดยใช้สอื่ และ
เพื่อน�ำไปสู่การค้นหาค�ำตอบ
เพื่อน�ำไปสู่การค้นหาค�ำตอบ
ค้นหาค�ำตอบด้วยตนเอง โดยใช้
แหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ แล้วกระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถามแล้วร่วมกัน
เมือ่ มีผชู้ แี้ นะ โดยใช้คำ� ถามว่า
เมื่อมีผู้ชี้แนะ โดยใช้ค�ำถามว่า
ค�ำถามว่า “เมือ่ ไร” “อย่างไร”
วางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรูด้ ว้ ยวิธกี ารต่าง ๆ
“ใคร” “อะไร”
“ที่ไหน” “ท�ำไม”
เช่น สังเกต ส�ำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูล สอบถามผู้รู้
• จัดสถานการณ์ให้เด็กเกิดความสนใจโดยใช้สื่อและแหล่ง
(2) บอกความต้องการที่เกี่ยวข้อง (2) ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอก (2) ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอก
เรียนรู้ต่าง ๆ กระตุ้นให้เด็กระบุปัญหาหรือความต้องการ
กับปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ
แล้วให้เด็กแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เช่น เล่นต่อภาพ
ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ปัญหาด้วยตนเอง
ตัดต่อ จัดเก็บของเล่นใส่กล่องให้พอดี หาวิธีตวงน�้ำใส่ขวด
หรือกระตุน้ ให้เด็กระบุปญ
ั หาหรือความต้องการ แล้วร่วมกัน
ออกแบบและสร้างชิ้นงานและ/หรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน
2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
(1) บอกวิธีการหรือขั้นตอน
(1) มีสว่ นร่วมในการวางแผนก�ำหนด (1) มีส่วนร่วมในการวางแผน
เพื่อหาค�ำตอบหรือแก้ปัญหา
วิธีการและขั้นตอนเพื่อหา
ออกแบบ ก�ำหนดวิธีการและ
อย่างง่ายเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ค�ำตอบหรือแก้ปญ
ั หาอย่างง่าย
ขั้นตอนการส�ำรวจตรวจสอบ
หรือแก้ปัญหาอย่างง่าย
(2) ส�ำรวจและเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์จากที่ก�ำหนดให้

• กระตุน้ ให้เด็กร่วมกันคิดวิธกี ารในการหาค�ำตอบของค�ำถาม
หรือหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ หลังจากที่เด็กเกิด
ความสงสัย ตั้งค�ำถามหรือบอกปัญหาหรือความต้องการ
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแล้ว โดยให้เด็กอภิปรายร่วมกันและ
ครูใช้คำ� ถามน�ำ เช่น เด็กคิดว่าจะหาค�ำตอบของค�ำถามนีไ้ ด้
(2) ส�ำรวจและเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ (2) วางแผนเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างไร เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เคยพบปัญหาแบบนี้
ทีก่ ำ� หนดให้ พร้อมบอกเหตุผล
ที่เหมาะสม พร้อมบอกเหตุผล
มาก่อนหรือไม่ หรือเคยท�ำอย่างไรมาก่อน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก ร่ ว มกั น ก� ำ หนดวิ ธี ก ารและขั้ น ตอนของ
การส�ำรวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหา และเลือกใช้วัสดุและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการหาค�ำตอบหรือแก้ปัญหาโดย
ครู อ าจใช้ ค� ำ ถามน� ำ และช่ ว ยเขี ย นสรุ ป ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน
การส�ำรวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
ที่จะใช้ตามที่เด็กเสนอความคิด
• จั ด กิ จ กรรมที่ เ อื้ อ อ� ำ นวยต่ อ การฝึ ก การคิ ด เชิ ง ค� ำ นวณ
เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น
- เรียงล�ำดับภาพขั้นตอนการประกอบอาหารอย่างง่าย
- บอกขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาการต่อไม้บล็อกอย่างเป็นล�ำดับ
- เคลื่อนไหวร่างกายแบบผู้น�ำผู้ตามอย่างเป็นล�ำดับ
- เล่ น เกมหาสมบั ติ โ ดยวางแผนการเดิ น ทางบนตาราง
แผนที่โดยใช้ลูกศรก�ำหนดทิศทาง
- ส�ำรวจ จ�ำแนก จัดเก็บของเล่นตามสัญลักษณ์หรือเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
- แสดงล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนการท� ำ งานโดยใช้ ภ าพและ/หรื อ
สัญลักษณ์
- เขียนหรือใช้สญ
ั ลักษณ์แทนค�ำสัง่ อย่างง่ายในการด�ำเนินการ
อย่างเป็นล�ำดับ (Coding) เช่น ออกแบบชุดค�ำสั่งด้วย
สัญลักษณ์ในการเล่นบทบาทสมมติเพื่อให้หุ่นยนต์
เคลื่อนไหวหรือท�ำงานตามที่ต้องการ ออกแบบชุดค�ำสั่ง
ด้วยสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือสร้างสรรค์วิธีการหรือชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(1) ส�ำรวจตรวจสอบเพื่อหา
ค�ำตอบตามวิธีการเมื่อมี
ผูช้ แี้ นะ

(1) ส�ำรวจตรวจสอบเพือ่ หาค�ำตอบ (1) ส�ำรวจตรวจสอบเพือ่ หาค�ำตอบ • จัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยเปิดโอกาสให้เด็กลงมือส�ำรวจ
ตามวิธีการของตนเอง
โดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลายด้วย
ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลด้วยตนเองตามวิธกี ารและขัน้ ตอน
ตนเอง
ที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ โดยครูคอยสังเกตพฤติกรรมและให้
การชี้แนะหรือช่วยเหลือตามความจ�ำเป็นหรือเมื่อเด็กขอ
(2) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลโดย (2) บันทึกข้อมูลอย่างง่ายตาม
(2) มีส่วนร่วมในการออกแบบ
ความช่วยเหลือ เช่น
ให้ผู้อื่นช่วยบันทึก
วิธีการของตนเอง
วิธกี ารบันทึกข้อมูล และบันทึก
- ในการหาค�ำตอบว่า “เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในห้องนี้มา
ข้อมูลตามวิธีที่ร่วมกันก�ำหนด
โรงเรียนทัง้ หมดกีค่ น” ให้เด็กร่วมกันก�ำหนดวิธกี ารหา
ค�ำตอบ เช่น การนับ แล้วให้เด็ก ๆ ช่วยกันนับและบอก
(3) แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุ (3) แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้วัสดุ (3) แก้ปญ
ั หาอย่างง่ายโดยใช้วสั ดุ
จ�ำนวนของเด็กในห้องเรียนด้วยตนเอง
อุปกรณ์หรือวิธีการด้วย
อุปกรณ์หรือวิธีการตามที่
อุปกรณ์หรือวิธกี ารตามที่
- ในการหาค�ำตอบว่า “เราจะรูไ้ ด้อย่างไรว่าใครสูงกว่ากัน”
การลองผิดลองถูก
วางแผนเมื่อมีผู้ชี้แนะ
วางแผน รวมทัง้ มีการทดสอบ
ให้เด็กร่วมกันก�ำหนดวิธกี ารหาค�ำตอบ เช่น จับคูก่ นั แล้ว
ประเมินและปรับปรุงผลงาน/
ไปยืนตรงหน้ากระจก สังเกตว่าศีรษะของใครสูงกว่ากัน
วิธกี ารแก้ปญ
ั หาเมือ่ มีผชู้ แี้ นะ
บันทึกผลด้วยการวาดภาพ หรือน�ำเชือกมาวัดความสูง
(4) สร้างวิธีการหรือชิ้นงานตาม (4) ออกแบบและสร้างวิธีการหรือ (4) ออกแบบและสร้างวิธีการหรือ
ของแต่ละคนแล้วเปรียบเทียบความยาวของเชือก จากนัน้
ความคิดของตนเอง
ชิน้ งานตามความคิดของตนเอง
ชิน้ งานด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
ให้เด็กท�ำตามวิธกี ารทีร่ ว่ มกันก�ำหนดขึน้ โดยครูคอย
และแปลกใหม่ตามวัย
แนะน�ำช่วยเหลือ
- ในการหาค�ำตอบว่า “เด็ก ๆ ในห้องชอบดืม่ นมรสชาติอะไร
มากทีส่ ดุ ” ให้เด็ก ๆ ร่วมกันก�ำหนดวิธกี ารรวบรวมข้อมูล
และบันทึกข้อมูล เช่น ช่วยกันท�ำตารางบันทึกข้อมูล ให้
เด็กน�ำสติก๊ เกอร์รปู หน้ายิม้ ไปติดในช่องของตารางทีต่ รงกับ
รสชาติของนมทีต่ นเองชอบทีส่ ดุ จากนัน้ มาร่วมกันนับและ
เปรียบเทียบจ�ำนวน และจัดท�ำเป็นแผนภูมอิ ย่างง่าย โดยครู
คอยช่วยเหลือ
10

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
- ในการหาค�ำตอบว่า “เด็ก ๆ ควรแต่งกายอย่างไรในแต่ละ
ฤดู” ให้เด็ก ๆ ร่วมกันออกแบบวิธกี ารหาค�ำตอบและ
การบันทึกข้อมูล เช่น การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
การสอบถามผูป้ กครอง และบันทึกค�ำตอบด้วยการวาดภาพ
จากนัน้ ให้เด็กลงมือหาค�ำตอบและบันทึกข้อมูลมาน�ำเสนอ
• จัดสถานการณ์ให้เด็กได้ออกแบบและสร้างสรรค์วธิ กี ารหรือ
ชิ้นงาน เช่น
- ออกแบบและสร้างสรรค์วธิ กี ารจัดเก็บของเล่นหรือของใช้
ในพื้นที่ที่มีจ�ำกัด วิธีการแยกขยะหรือป้องกันกลิ่น จาก
ห้องน�้ำ
- ออกแบบและท�ำกระเป๋าที่สามารถกันน�้ำ หรือตะกร้าที่
สามารถบรรจุสิ่งของที่ก�ำหนด

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย ให้เหตุผลและเชื่อมโยงได้อย่างเหมาะสมกับวัย
(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ

(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้วยตนเอง

(1) คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น
ด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล

(2) บอกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต (2) มีส่วนร่วมในการลงความเห็น (2) มีส่วนร่วมในการลงความเห็น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
จากข้อมูล
จากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(3) บอกผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ (3) บอกสาเหตุ หรือผลที่เกิดขึ้น (3) อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและ
หรือการกระท�ำเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ในเหตุการณ์หรือการกระท�ำ
ผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
การกระท�ำด้วยตนเอง
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• ให้เด็กท�ำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย โดยก่อนทีจ่ ะ
ลงมือท�ำการทดลอง ครูใช้คำ� ถามกระตุน้ ให้เด็กได้คาดคะเน
สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจากท�ำการทดลองให้เด็กอธิบาย
เชื่ อ มโยงสาเหตุ แ ละผลที่ เกิ ด ขึ้ น จากการกระท� ำ ต่ าง ๆ
ในการทดลอง และร่วมกันลงความคิดเห็นเพื่อสรุปสิ่งที่พบ
หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง
• จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ หรือ
แบบโครงงานหรื อ โครงการแล้ ว กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก ร่ ว มกั น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือตั้งข้อสันนิษฐานก่อนที่จะ
เริ่ ม ท� ำ การรวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี การต่ าง ๆ เมื่ อ เด็ กได้
รวบรวมข้ อ มู ล มาแล้ ว กระตุ ้ น ให้ เ ด็ ก บอกสิ่ ง ที่ พ บ
ลงความคิดเห็นจากข้อมูล อภิปรายและสรุปข้อค้นพบร่วมกัน
• ใช้คำ� ถามกระตุน้ ให้เด็กให้เหตุผลในสถานการณ์ตา่ ง ๆ เช่น
- อธิบายเหตุผลประกอบค�ำตอบของตนเอง เช่น “รู้ได้
อย่างไรว่าของกลุ่มนี้มีจ�ำนวนมากที่สุด” “รู้ได้อย่างไรว่า
(5) ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ (5) ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ (5) ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
ใครสูงกว่ากัน”
ในเรื่องง่าย ๆ ตามวัย
ในเรื่องง่าย ๆ อย่างเป็นเหตุ
อย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยตนเอง
- ฟังนิทานและเล่นเกมเรียงล�ำดับบัตรภาพตามเหตุการณ์
เป็นผลเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ก่อนหลัง พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�ำไมหนูเรียงบัตรภาพ
เช่นนั้น”
(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน
(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน
(6) เชื่อมโยงความรู้ไปใช้ใน
- เปรียบเทียบจ�ำนวนของสิง่ ต่าง ๆ จากแผนภูมแิ สดงความชอบ
ชีวิตประจ�ำวันเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ชีวิตประจ�ำวันหรือ
ชีวติ ประจ�ำวัน ในการแก้ปญั หา
นมรสชาติต่างๆ ของเด็กในห้อง พร้อมบอกเหตุผลว่า
ในการแก้ปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
และการเรียนรู้เรื่องอื่นเมื่อมี
“ท�ำไมหนูจึงบอกว่าเพื่อนในห้องชอบนมรสชาตินี้
ผู้ชี้แนะ
มากที่สุด”
- จ�ำแนกรูปเรขาคณิตในระหว่างท�ำกิจกรรมหาสิ่งของ
ในห้องที่คล้ายรูปเรขาคณิต พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�ำไม
หนูหยิบชิ้นนี้มา”
- ต่อเติมแบบรูปของรูปร่างตามความเข้าใจของตนเอง
พร้อมบอกเหตุผลว่า “ท�ำไมจึงต่อแบบนี้”
- เล่นเกมจ�ำแนกและบอกชนิดของเงินเหรียญและธนบัตร
โดยให้เหตุผลการจ�ำแนกจากลักษณะของเงินทีส่ งั เกตพบ
(4) บอกสิ่งที่พบจากการส�ำรวจ
ตรวจสอบเมื่อมีผู้ชี้แนะ

(4) บอกสิ่งที่พบจากการส�ำรวจ (4) อภิปรายผลของการส�ำรวจ
ตรวจสอบและสรุปข้อค้นพบ
ตรวจสอบโดยเปรียบเทียบสิง่ ที่
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ตนเองพบกับสิง่ ทีผ่ อู้ นื่ พบ หรือ
สิง่ ทีพ่ บกับสิง่ ทีค่ าดคะเน และ
สรุปข้อค้นพบเมื่อมีผู้ชี้แนะ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

• เชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
- ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์เกีย่ วกับการจ�ำแนกรูปเรขาคณิต
และต�ำแหน่งในการสร้างแบบรูปของรูปเรขาคณิต
ใช้ความรู้เกี่ยวกับจ�ำนวนในการนับหน่วยวัดความยาว
เพื่อบอกความยาวของสิ่งที่วัด
- ใช้ความรูท้ างคณิตศาสตร์กบั วิทยาศาสตร์ในการตัง้ ค�ำถาม
เกีย่ วกับใบไม้ในโรงเรียน ส�ำรวจต้นไม้ในโรงเรียน เก็บใบไม้
ที่สนใจมาคนละใบ สังเกตใบไม้ จัดกลุ่มใบไม้ตามรูปร่าง
ของใบไม้ ได้กี่กลุ่ม มีรูปร่างคล้ายรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง
แต่ละกลุ่มมีใบไม้จ�ำนวนกี่ใบ ท�ำแผนภูมิอย่างง่ายแสดง
รูปร่างของใบไม้ในโรงเรียน โดยอาจให้ติดใบไม้ลงใน
แผนภูมิและแสดงจ�ำนวนของใบไม้แต่ละกลุ่มด้วย
สัญลักษณ์ตัวเลข
- ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ในการร่วมกันประกอบอาหารโดยตวงเครือ่ งปรุงตามสูตร
ที่ร่วมกันคิดหรือตามที่ก�ำหนด และเลือกใช้อุปกรณ์
ที่เหมาะสม
2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
(1) น�ำเสนอสิ่งที่ค้นพบ
ตามวิธีการที่ผู้อื่นก�ำหนด
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(1) น�ำเสนอกระบวนการและสิ่งที่ (1) น�ำเสนอกระบวนการอย่างเป็น
ค้นพบเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่น
ล�ำดับ และสิ่งที่ค้นพบเพื่อ
เข้าใจตามวิธีที่ก�ำหนด
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วย
วิธีการต่าง ๆ เมื่อมีผู้ชี้แนะ

• จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ จัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบโครงงาน
หรือโครงการ แล้วครูกระตุน้ ให้เด็กร่วมน�ำเสนอกระบวนการ
และสิ่ ง ที่ ค ้ น พบด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น พู ด บอกเล่ า
แสดงท่าทาง วาดภาพ สร้างชิ้นงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
(2) ใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
การสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย
การสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย
การสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย
และการนําเสนอเพือ่ ถ่ายทอด
และการนาํ เสนอเพือ่ ถ่ายทอด
และการนาํ เสนอเพือ่ ถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจเมื่อมีผู้ชี้แนะ
ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ
ให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• ให้เด็กแสดงจ�ำนวนโดยใช้วธิ กี ารทีห่ ลากหลาย เช่น เล่นเกม
หยิบบัตรตัวเลข ขดดินน�้ำมันหรือลวดก�ำมะหยี่เป็นตัวเลข
แสดงจ�ำนวน กระโดดปรบมือตามจ�ำนวน เล่นเกมทอยลูกเต๋า
แล้วเดินตามจ�ำนวนจุดบนหน้าลูกเต๋าที่นับได้
• ให้เด็กร่วมกันปั้นแป้งโดประกอบการเล่านิทานโดยใช้ค�ำที่
ระบุ ต� ำ แหน่ ง ทิ ศ ทาง ระยะทาง เช่ น ข้ างบน-ข้ างล่ าง
ข้างหน้า-ข้างหลัง ระหว่าง ข้างซ้าย-ข้างขวา ใกล้-ไกล
• จัดช่วงเวลาให้เด็กผลัดกันเล่ากิจวัตรประจ�ำวันหรือเหตุการณ์
ประทับใจ โดยให้เรียงล�ำดับเหตุการณ์เป็นช่วงเวลา เช่น
ก่อน-หลัง เช้า เที่ยง เย็น กลางวัน กลางคืน หรือวาดภาพ
และเล่าถึงกิจกรรมที่ท�ำเมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
• สนทนาเกี่ยวกับข้อมูลในการส�ำรวจรสชาติของอาหาร เช่น
ผลไม้ นมที่เด็กชอบจากแผนภูมิที่ช่วยกันท�ำ เช่น เท่ากัน
ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า มากที่สุด น้อยที่สุด
• ใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน (Code)
โดยสัญลักษณ์อาจอยู่ในรูปของภาพ ตัวอักษร ตัวเลข ค�ำ
หรืออักขระพิเศษ
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สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะ
หรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก�ำหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย และ
หัวข้อที่ 2 สาระทีค่ วรเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ซึง่ มีความสอดคล้องกับสาระทีค่ วรเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
สาระที่ควรเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หัวข้อสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

• เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
• เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและ 1.1 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ เรียนรูเ้ กีย่ วกับร่างกาย 1) ชื่อ ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช
สถานที่แวดล้อมเด็ก
ของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแลรักษาร่างกาย 2) การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
• ธรรมชาติรอบตัว
ของตนเอง การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์ 3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อเจริญเติบโต
• สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
และพืช การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษา 4) ประโยชน์และอันตรายของสัตว์และพืชที่มีต่อมนุษย์ และการดูแลรักษาสัตว์และพืช
สัตว์และพืช
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1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรูเ้ กีย่ วกับวัตถุและ
การเปลี่ยนแปลงของวัตถุ การใช้ประโยชน์
จากวัตถุ การเลือกใช้วัตถุอย่างเหมาะสม
ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ พลังงานในชีวิต
ประจ�ำวัน

1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่างเหมาะสม
3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
4) ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
5) พลังงานในชีวิตประจ�ำวันและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

1.3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
ดิน น�้ำ และการใช้ประโยชน์ ลมฟ้าอากาศ
และการปฏิบตั ติ น ท้องฟ้าในเวลากลางวันและ
กลางคืน

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

สาระที่ควรเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

หัวข้อสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
2.1 จ�ำนวนและพีชคณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับการแสดง 1) จ�ำนวนและการด�ำเนินการ
จ�ำนวน การด�ำเนินการของจ�ำนวน แบบรูป 2) แบบรูปและความสัมพันธ์
และความสัมพันธ์
2.2 การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับการวัด 1) ความยาว
ความยาว น�้ ำ หนั ก ปริ ม าตร เวลา เงิ น 2) น�้ำหนัก
ต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต 3) ปริมาตร
4) เวลา
5) เงิน
6) ต�ำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
7) รูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ
2.3 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูล
การให้ขอ้ มูล การจัดกระท�ำและการน�ำเสนอ
ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
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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�ำหนดสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล และสอดคล้องกับบริบทของชั้นเรียน ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ดังตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์ โดยไม่ควรน�ำสาระทีค่ วรเรียนรูเ้ หล่านีม้ าใช้ในการบรรยายเพือ่ บอกความรูแ้ ก่เด็ก ไม่เน้นการท่องจ�ำเนือ้ หา และไม่ควรใช้ในการวัดและ
ประเมินความรู้ของเด็กปฐมวัย
หัวข้อที่ 1 สาระทีค่ วรเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

1.1 วิทยาศาสตร์
• มนุษย์ สัตว์ และพืช
(1) ชื่อและต�ำแหน่ง (1) ชื่อ ต�ำแหน่ง และ (1) ชื่อ ต�ำแหน่ง
ชีวภาพ
แต่ละชนิดมีชื่อและ
ของส่วนต่าง ๆ
ลักษณะของ
ลักษณะ และหน้าที่
1) ชือ่ ลักษณะ และ ลักษณะของส่วนต่าง ๆ
ของร่างกาย
ส่วนต่าง ๆ ของ
ของตา หู จมูก ลิน้
ส่วนต่าง ๆ
ที่แตกต่างกันไป และ
ตนเอง สัตว์ หรือ ร่างกายมนุษย์
และผิวหนังทีใ่ ช้ใน
ของร่างกาย
สามารถจัดกลุ่มโดยใช้
พืชใกล้ตัว
สัตว์ หรือพืชทีส่ นใจ การรับรู้สิ่งต่าง ๆ
ของมนุษย์ สัตว์ ลักษณะที่สงั เกตได้
และพืช
• มนุษย์ใช้ตา หู จมูก ลิ้น
(2) ความเหมือนและ (2) ความเหมือน
และผิวหนังช่วยใน
ความแตกต่างของ ความแตกต่างของ
การรับรู้สิ่งต่างๆ
ลักษณะทีส่ งั เกตได้ ลักษณะทีส่ งั เกตได้
ของมนุษย์ สัตว์
และการจัดกลุม่
หรือพืชที่สนใจ
มนุษย์ สัตว์ หรือ
พืชที่สนใจ
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ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สังเกตร่างกายของตนเองและแสดงต�ำแหน่งของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองโดยวิธกี ารต่าง ๆ
เช่น ชีบ้ อก ต่อภาพตัดต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
หรือจัดวางบัตรภาพส่วนต่าง ๆ บนภาพร่างกาย
ให้ตรงกับต�ำแหน่งที่เป็นจริง
• ส�ำรวจสัตว์และพืชในบริเวณโรงเรียน สนทนาและ
ระบุชื่อและลักษณะของสัตว์และพืชแต่ละชนิด
• สังเกตลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
สัตว์ หรือพืชที่สนใจ
• สังเกต เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของลักษณะที่สังเกตได้ของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
จากของจริง หรือใช้สอื่ บัตรภาพและร่วมกันก�ำหนด
ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มมนุษย์ สัตว์ หรือพืช
• เล่มเกมสังเกตบัตรภาพและจัดกลุม่ สัตว์ทมี่ ลี กั ษณะ
เหมือนกันหรือชนิดเดียวกัน

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
ความสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายของมนุษย์ทใี่ ช้ในการรับรูส้ งิ่ ต่าง ๆ โดยใช้สอื่
และแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถามแล้ว
ร่วมกันวางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สังเกต
ส�ำรวจ สืบค้นข้อมูล สอบถามผูร้ ้ ู อภิปรายและบอก
ข้อค้นพบเกีย่ วกับชือ่ หน้าทีข่ องส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายของมนุษย์ที่ใช้ในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ

2) การดูแลรักษา • เราต้องดูแลรักษา
(2) การดูแลรักษา
ร่างกายของ
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ความสะอาด
ตนเอง
ให้สะอาดและปลอดภัย
ของร่างกาย
ตนเอง

(3) การดูแลรักษา (3) การดูแลรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของ
ส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกายตนเอง
ร่างกายตนเอง
ให้สะอาดและ
ที่ใช้ในการรับรู้
ปลอดภัย
สิ่งต่าง ๆ
ให้ปลอดภัย

• ฟังค�ำคล้องจอง เพลง นิทาน แสดงบทบาทสมมติ
เพือ่ แสดงวิธกี ารดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองให้สะอาดและปลอดภัย
• แสดงบทบาทสมมติเพื่อแสดงวิธีการดูแลรักษา
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษย์ทใี่ ช้ในการรับรู้
สิ่งต่าง ๆ ให้ปลอดภัย
• ฝึกปฏิบัติการดูแลรักษาส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ตนเองให้สะอาดและปลอดภัย
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

3) การเปลีย่ นแปลง • มนุษย์ สัตว์ และพืช
(3) การเปลี่ยนแปลง (4) การเปลี่ยนแปลง (4) การเปลี่ยนแปลง • สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
ลักษณะของ
มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะของ
ลักษณะของมนุษย์ ลักษณะของ
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับการเจริญเติบโตและ
มนุษย์ สัตว์
ลักษณะเมื่อเจริญเติบโต
ร่างกายตนเอง
สัตว์ หรือพืช
มนุษย์ สัตว์หรือ การเปลีย่ นแปลงของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช โดยใช้
และพืช
ขึ้นตามล�ำดับ
สัตว์ หรือพืช
ที่สนใจ เมื่อมี
พืชที่สนใจ เมื่อมี สือ่ และแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม
เมือ่ เจริญเติบโต
ที่ใกล้ตัว
การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต แล้วร่วมกันวางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะ
ขึ้นตามล�ำดับ
หาความรูแ้ ละบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
ปลูกพืชหรือเลีย้ งสัตว์ทสี่ นใจ สังเกต อภิปรายและ
บอกข้อค้นพบเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของพืชหรือ
สัตว์เมื่อเจริญเติบโต
• เล่มเกมเรียงล�ำดับบัตรภาพการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ สัตว์หรือพืช
4) ประโยชน์และ
อันตรายของสัตว์
และพืชที่มีต่อ
มนุษย์ และ
การดูแลรักษา
สัตว์และพืช
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• สัตว์และพืชมีประโยชน์ (4) ประโยชน์ของ (5) ประโยชน์ของ (5) ประโยชน์และ • ฟังเพลงและร่วมกันเล่านิทานถึงผลกระทบของ
ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
สัตว์หรือพืช
สัตว์หรือพืช
อันตรายของสัตว์ การทิง้ ขยะลงในแหล่งน�ำ้ อภิปรายถึงวิธกี ารอนุรกั ษ์
เช่น การใช้เป็นอาหาร
ทีใ่ กล้ตัวหรือ
ทีใ่ กล้ตัวหรือ
หรือพืชที่ใกล้ตัว แหล่งน�ำ้ เพือ่ ให้สตั ว์และพืชทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้
การเลี้ยงหรือปลูกไว้
สนใจและวิธีการ
สนใจทีม่ ตี อ่ มนุษย์ หรือสนใจที่มีต่อ • สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
เพื่อความเพลิดเพลิน
ดูแลรักษาสัตว์
และวิธีการ
มนุษย์
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับประโยชน์ของสัตว์และ
และสวยงาม
หรือพืชที่ใกล้ตัว
ดูแลรักษาสัตว์
พืชทีม่ ตี อ่ มนุษย์ในด้านต่าง ๆ และอันตรายจากสัตว์
หรือสนใจ
หรือพืชใกล้ตัว
และพืชทีม่ ตี อ่ มนุษย์ ผลกระทบและการดูแลรักษา
หรือสนใจ
สัตว์หรือพืช โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด
• การน�ำสัตว์และพืชมาใช้
ประโยชน์มากเกินไป
หรือไม่ดูแลรักษาสัตว์
และพืช อาจท�ำให้
เกิดผลกระทบต่อสัตว์
หรือพืช เช่น ท�ำให้มี
จ�ำนวนลดลง บาดเจ็บ
เสียหาย หรือตาย
• สัตว์หรือพืชบางชนิด
อาจมีอันตรายต่อมนุษย์
จึงต้องหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้น

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(6) ผลกระทบต่อสัตว์ - กระตุ ้ น ให้ เด็ กตั้ ง ค� ำ ถาม เช่ น สั ต ว์ ห รื อ พื ช
หรือพืชที่เกิดจาก
มีประโยชน์กบั เราอย่างไร อันตรายจากสัตว์และ
การใช้ประโยชน์
พืชทีพ่ บทีโ่ รงเรียนมีอะไรบ้างและควรหลีกเลีย่ ง
และวิธีการดูแล
อันตรายนี้อย่างไร การน�ำสัตว์และพืชมาใช้
รักษาสัตว์หรือพืช
ประโยชน์แล้วไม่ดแู ลสัตว์และพืชจะเป็นอย่างไร
หรือเราจะมีวิธีการดูแลสัตว์และพืชอย่างไร
- ร่ ว มกั น วางแผนและลงมื อ ท� ำ การสื บ เสาะ
หาความรูแ้ ละบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
ส�ำรวจสัตว์หรือพืชและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์ของสัตว์หรือพืช สอบถาม
ผูป้ กครองหรือคนในชุมชนเกีย่ วกับอันตรายจาก
สัตว์และพืชและแนวทางการหลีกเลีย่ งอันตราย
สั ง เกต ส� ำ รวจหรื อ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลที่เกิดขึ้นต่อสัตว์หรือพืชเมื่อมนุษย์น�ำมา
ใช้ประโยชน์และไม่ดูแล
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่ วกับการน�ำสัตว์
และพืชมาใช้ประโยชน์ ผลกระทบและวิธดี แู ล
สัตว์และพืช
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการดูแลสัตว์และพืชใกล้ตวั อย่างเหมาะสม
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

1.2 วิทยาศาสตร์
• วัตถุหรือสิ่งของ
กายภาพ
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว
1) ชื่อ ลักษณะ
มีชื่อ ลักษณะ และ
และส่วนประกอบ ส่วนประกอบต่าง ๆ
ของวัตถุหรือ
ที่แตกต่างกันไป และ
สิ่งของ
สามารถจัดกลุ่มได้
เครื่องใช้
โดยใช้ลักษณะหรือ
ส่วนประกอบ
ที่เหมือนกัน
2) การใช้ประโยชน์
จากวัตถุและ
การเลือกใช้วัตถุ
หรือสิ่งของ
เครื่องใช้
อย่างเหมาะสม
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• สิ่งของเครื่องใช้
ที่มนุษย์สร้างขึ้น
แต่ละชนิดมีประโยชน์
และการใช้งานต่างกัน

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(1) ชื่อและลักษณะ (1) ชื่อ ลักษณะ และ (1) ชื่อ ลักษณะ
• ส�ำรวจวัตถุ สิง่ ของเครือ่ งใช้หรือของเล่นในห้องเรียน
ของวัตถุหรือ
ส่วนประกอบของ ส่วนประกอบของ สนทนาและระบุชอื่ เรียกและลักษณะของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้
วัตถุหรือสิ่งของ
วัตถุหรือสิ่งของ
สิง่ ของเครือ่ งใช้ เช่น รูปร่าง สี ขนาด ผิวสัมผัส
ทีใ่ กล้ตวั หรือสนใจ เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว เครื่องใช้ต่าง ๆ • สังเกตและระบุลกั ษณะและส่วนประกอบของวัตถุ
หรือสนใจ
และการจัดกลุ่ม หรือสิง่ ของเครื่องใช้ที่ใกล้ตัวหรือของเล่นที่สนใจ
ของวัตถุหรือ
• สังเกต เปรียบเทียบและจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งของ
สิ่งของเครื่องใช้
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัว โดยใช้ของจริงหรือภาพถ่าย
ตามลักษณะหรือ โดยร่วมกันก�ำหนดเกณฑ์ในการจัดกลุ่มสิ่งของ
ส่วนประกอบ
เครือ่ งใช้ทม่ี สี ว่ นประกอบเหมือนกัน เช่น สิง่ ของ
ที่มีฝากับไม่มีฝา มีล้อกับไม่มีล้อ
(2) ประโยชน์ของ (2) ประโยชน์และ (2) ประโยชน์
สิ่งของเครื่องใช้
วิธีการใช้งาน
วิธกี ารใช้งาน และ
ของตนเอง
สิง่ ของเครื่องใช้
ความเหมาะสม
ในชีวิตประจ�ำวัน
ของสิง่ ของเครือ่ งใช้
ในการน�ำมาใช้งาน

• สังเกตและอภิปรายเกีย่ วกับประโยชน์ของสิง่ ของ
เครื่องใช้ที่ใกล้ตัวอาจแนะน�ำหรือให้เด็กสืบค้น
เกี่ยวกับวิธีการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็ก
สนใจ และให้เด็กแสดงวิธีการใช้สิ่งของเครื่องใช้
อย่างปลอดภัย

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด
• การเลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้แต่ละชนิด
ต้องเลือกตามหน้าที่
ใช้สอยและค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยต่อชีวิต
และรักษาสิ่งแวดล้อม
• สิ่งของเครื่องใช้
บางอย่างสามารถลด
การใช้และ/หรือน�ำ
กลับมาใช้ซ�้ำเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(3) การใช้สิ่งของ (3) การใช้สิ่งของ (3) การเลือกใช้และ
เครื่องใช้
เครื่องใช้ใน
การใช้สิ่งของ
ของตนเอง
ชีวิตประจ�ำวัน
เครื่องใช้ในชีวิต
อย่างเหมาะสม
อย่างปลอดภัยและ ประจ�ำวันโดย
เหมาะสมกับวัย
ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของ
ชีวิตและรักษา
สิ่งแวดล้อม
(4) การลดการใช้
สิ่งของเครื่องใช้
และ/หรือ
น�ำกลับมาใช้ซำ�้ เพือ่
รักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สืบเสาะหาความรู้โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก
เกิดความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับการเลือกใช้สงิ่ ของ
เครื่องใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น สิง่ ของทีเ่ ด็กสนใจ
มีวธิ กี ารใช้งานอย่างไร ควรท�ำอย่างไรจึงจะใช้ได้
อย่างปลอดภัย มีอะไรที่สามารถน�ำมาใช้ใน
การตัดกระดาษได้บ้าง และเด็ก ๆ จะเลือกใช้
อะไร เพราะเหตุใด หรือมีสิ่งของอะไรบ้าง
ที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้
- ร่ ว มกั น วางแผนและลงมื อ ท� ำ การสื บ เสาะ
หาความรูแ้ ละบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
ส�ำรวจและสืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับประโยชน์และ
วิ ธี ก ารใช้ ง านของสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ ส นใจ
เปรียบเทียบ จ�ำแนก และจัดกลุม่ สิง่ ของเครือ่ งใช้
ทีใ่ กล้ตวั โดยใช้ประโยชน์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์
ส�ำรวจและจ�ำแนกสิง่ ของเครือ่ งใช้เพือ่ น�ำกลับมา
ใช้ซ�้ำหรือดัดแปลงแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่ วกับการเลือกใช้
สิง่ ของเครือ่ งใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รักษา
สิ่งแวดล้อม
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างปลอดภัย
ประหยัดและลดการใช้ หรือน�ำสิง่ ของเครือ่ งใช้
มาใช้ซ�้ำโดยการออกแบบและสร้างของเล่น
ของใช้ตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

3) การเปลีย่ นแปลง • วัตถุหรือสิ่งของ
ของวัตถุหรือ
เครื่องใช้อาจ
สิ่งของเครื่องใช้ เปลีย่ นแปลงลักษณะ
เมื่อผสมกับสิ่งอื่น หรือ
เมื่อท�ำให้ร้อนขึ้นหรือ
เย็นลง
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(4) การเปลี่ยนแปลง (4) การเปลี่ยนแปลง (5) การเปลี่ยนแปลง
ของวัตถุหรือ
ของวัตถุหรือ
ของวัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้
สิ่งของเครื่องใช้
สิ่งของเครื่องใช้
เมื่อผสมกับสิ่งอื่น เมื่อผสมกับสิ่งอื่น
หรือเมื่อท�ำให้
ร้อนขึน้ หรือเย็นลง

• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงของ
วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่สนใจ โดยใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น ถ้าน�ำสิง่ ของบางอย่าง
มาท�ำให้รอ้ นขึน้ หรือเย็นลงด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
น�ำสิง่ ของไปไว้กลางแดดหรือใส่ในช่องแช่แข็ง
ต้มหรือทอดไข่ ใส่ไอศกรีม น�้ำหรือวุ้นในช่อง
แช่ แข็ ง แล้ ว สิ่ ง นั้ น จะเป็ น อย่ างไร ถ้ าผสม
บางอย่างเข้าด้วยกัน เช่น ผสมน�้ำกับแป้ง น�้ำ
กับน�้ำตาล จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
หรือถ้าใส่บางอย่างลงไปในน�้ำจะเกิดอะไรขึ้น
- ร่ ว มกั น วางแผนและลงมื อ ท� ำ การสื บ เสาะ
หาความรูแ้ ละบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น
ทดลองน�ำดินน�้ำมัน น�้ำแข็ง เทียนไข เหรียญ
รับความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือใส่ในช่องแช่แข็ง
ของตูเ้ ย็นในระยะเวลาเท่ากัน จากนัน้ สังเกตและ

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงของวัตถุแต่ละชนิด
ทดสอบให้ความร้อนกับไข่ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น
ต้ม ทอด แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทดสอบ ท� ำ ให้ วั ต ถุ เ ย็ น ลงแล้ ว สั ง เกต
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เช่น ไอศกรีม น�ำ้ วุน้
ทดสอบผสมส่ ว นผสมต่ า ง ๆ เข้ า ด้ ว ยกั น
เช่ น น�้ ำ กั บ แป้ ง น�้ ำ กั บ น�้ ำ ตาล แล้ ว สั ง เกต
การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น ทดสอบใส่ วั ต ถุ
หรื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ล งไปในน�้ ำ สั ง เกต
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวัตถุ
- อภิ ป รายและบอกข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วกั บ
การเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน หรือการเลือกใช้วธิ กี าร
ที่เหมาะสม

4) ผลของแรงที่ • เมื่อออกแรงกระท�ำต่อ
กระท�ำต่อวัตถุ วัตถุหรือสิ่งของ
หรือสิ่งของ
เครือ่ งใช้ด้วยวิธีต่าง ๆ
เครื่องใช้
เช่น ผลัก ดึง บีบ ทุบ
เคาะ อาจท�ำให้วัตถุ
หรือสิ่งของเครื่องใช้
เกิดการเปลี่ยนแปลง

(5) ผลของ
(5) ผลของ
(6) ผลของแรงที่มา • สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก
การออกแรง
การออกแรง
จากแหล่งต่าง ๆ เกิดความสนใจหรือสงสัยเกี่ยวกับผลของแรง
กระท�ำต่อ
กระท�ำต่อ
ที่มากระท�ำต่อ
ที่กระท�ำต่อวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ที่ ส นใจ
วัตถุหรือสิ่งของ
วัตถุหรือสิ่งของ
วัตถุหรือสิ่งของ
โดยใช้ส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
เครื่องใช้
เครื่องใช้ด้วย
เครื่องใช้
วิธีการต่าง ๆ

24

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด
ต่าง ๆ เช่น
เปลี่ยนแปลงรูปร่าง
หรือการเคลื่อนที่
• เมื่อมีแรงจาก
แหล่งต่าง ๆ มากระท�ำ
ต่อวัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้ เช่น น�้ำ หรือ
อากาศ แม่เหล็ก
อาจท�ำให้วัตถุหรือ
สิ่งของเครื่องใช้
มีการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างหรือการเคลื่อนที่
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ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น ถ้าออกแรงกระท�ำ
ต่อสิ่งของบางอย่าง เช่น บีบหรือทุบดินน�้ำมัน
เตะหรื อ ผลั กลู กบอล ดึ ง หรื อ ลากโต๊ ะ แล้ ว
สิง่ ของนัน้ จะเป็นอย่างไร หรือถ้ามีแรงทีม่ าจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น ลม น�ำ้ หรือแม่เหล็ก มากระท�ำ
ต่อสิง่ ของบางอย่าง แล้วของสิง่ นัน้ จะเป็นอย่างไร
- ร่วมกันวางแผน ลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น ทดลอง
ออกแรง กระท�ำต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยวิธกี ารต่าง ๆ แล้วสังเกตการเปลีย่ นแปลง
ลั ก ษณะหรื อ การเคลื่ อ นที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น
ปั ้ น ดิ น น�้ ำ มั น หรื อ แป้ ง โดเป็ น รู ป ร่ างต่ าง ๆ
ลากสิ่งของ เตะหรือโยนลูกบอล ฉีดน�้ำใส่วัตถุ
หรื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เป่ า วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของ
เครือ่ งใช้ เล่นกังหันลม น�ำแม่เหล็กมาไว้ใกล้ ๆ
กับสิง่ ของต่างๆ
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่ วกับผลของแรง
ที่กระท�ำต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการท� ำ ให้ วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการเคลื่อนที่
ในชีวิตประจ�ำวันหรือกิจกรรมอื่น ๆ

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

5) พลังงานใน
• รอบตัวเรามีเสียงต่าง ๆ
ชีวิตประจ�ำวัน ที่มาจากแหล่งก�ำเนิด
และการใช้
เสียงต่างกัน
ประโยชน์
เราสามารถท�ำให้
จากพลังงาน
สิ่งต่าง ๆ เกิดเสียง
ด้วยวิธีต่าง ๆ
• แสงช่วยให้มองเห็น
สิ่งต่าง ๆ ได้ และ
เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ
ไปบังแสงจะมีเงาเกิดขึ้น
โดยรูปร่างของเงาขึ้นอยู่
กับสิ่งที่น�ำมาบังแสงนั้น
• การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
อาจต้องใช้แสง
ความร้อน ไฟฟ้า
ซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ
เช่น ดวงอาทิตย์ น�้ำ ลม
• แหล่งพลังงานที่ใช้ใน
การผลิตไฟฟ้ามีอยู่
จ�ำกัด เราจึงต้องใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(6) เสียงต่าง ๆ
รอบตัว

(6) เสียงที่เกิดจาก (7) เสียงที่เกิดจาก • ส�ำรวจเสียงทีพ่ บโดยเริม่ จากเสียงทีอ่ ยูร่ อบตัวและ
แหล่งก�ำเนิดเสียง แหล่งก�ำเนิดเสียง คุน้ เคย เช่น เสียงภายในบริเวณโรงเรียน และร่วมกัน
ที่ต่างกัน
และวิธีการท�ำให้ ระบุแหล่งก�ำเนิดเสียง
เกิดเสียง
• เล่นเกมทายแหล่งก�ำเนิดเสียงโดยอาจใช้สอื่ ของจริง
ที่แตกต่างกัน
มาท�ำให้เกิดเสียงหรือใช้เสียงจากสือ่ ดิจทิ ลั รูปแบบ
ต่าง ๆ
(7) การมองเห็น
(7) การเกิดเงาเมื่อมี (8) รูปร่างของเงา • ทดสอบท�ำให้วตั ถุหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้เกิดเสียงโดย
สิ่งต่าง ๆ
สิง่ ต่าง ๆ ไปบังแสง ขึน้ อยูก่ บั สิง่ ต่าง ๆ ใช้วิธีต่าง ๆ
เมื่อมีแสง
ที่มาบังแสง
• เล่นเกมจับคูเ่ สียง โดยใช้กล่องทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน
ใส่สงิ่ ของทีเ่ หมือนและแตกต่างกันกล่องละ 1 ชิน้
ทดสอบท�ำให้เกิดเสียง เปรียบเทียบเสียงทีไ่ ด้ยนิ แล้ว
จับคู่กล่องที่ใส่สิ่งของที่มีเสียงเหมือนกัน
(8) กิจกรรมที่ใช้
(8) กิจกรรมที่ใช้แสง (9) กิจกรรมที่ใช้แสง • เล่นกับเงาโดยใช้สว่ นต่าง ๆ ของร่างกายหรือสิง่ ของ
แสง ความร้อน
ความร้อน ไฟฟ้า
ความร้อน ไฟฟ้า รอบตัวแล้วสังเกตรูปร่างของเงาที่เกิดขึ้น
ไฟฟ้าในชีวิต
ที่มาจากแหล่ง
ที่มาจากแหล่ง • ส�ำรวจเงาทีเ่ กิดขึน้ โดยใช้ไฟฉายส่องผ่านสิง่ ต่าง ๆ
ประจ�ำวัน
ต่าง ๆ ในชีวิต
ต่าง ๆ ในชีวิต
แล้วสังเกตลักษณะของเงาที่เกิดขึ้น
ประจ�ำวัน
ประจ�ำวัน
• สังเกตและบอกรูปร่างของเงาทีเ่ กิดจากสิง่ ต่าง ๆ
(9) การใช้ไฟฟ้า
(9) การใช้ไฟฟ้า
(10) การใช้ไฟฟ้า
รอบตัวมาบังแสงจากดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน ในชีวิตประจ�ำวัน
ในชีวิตประจ�ำวัน • สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
อย่างประหยัด
อย่างประหยัด
อย่างประหยัด
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับการใช้แสง ความร้อน
ไฟฟ้าทีม่ าจากแหล่งต่าง ๆ ในชีวติ ประจ�ำวันโดยใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
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ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น ท�ำไมตากผ้าแล้ว
แห้ง ไฟฟ้ามาจากไหน
- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น ส�ำรวจ
และสืบค้นเกี่ยวกับพลังงาน เช่น ไฟฟ้า แสง
ความร้อน และแหล่งพลังงานในชีวติ ประจ�ำวัน
ที่เด็กสนใจและได้ใช้จริง รวมถึงพลังงานที่มี
ในชุมชนตามบริบทของเด็กเอง
- บอกข้อค้นพบเกีย่ วกับกิจกรรมทีใ่ ช้พลังงานและ
แหล่งพลังงานในชีวิตประจ�ำวัน
- น�ำข้อค้นพบที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้
เกีย่ วกับการใช้พลังงานในชีวติ ประจ�ำวันอย่าง
ประหยัด

1.3 วิทยาศาสตร์โลก • ดินพบได้ตามบริเวณ
(1) บริเวณที่พบดิน (1) ลักษณะของดิน (1) ลักษณะของดิน
และอวกาศ
ต่าง ๆ รอบตัว
รอบตัว
จากบริเวณต่าง ๆ ประโยชน์ของดิน
ที่อยู่รอบตัว
และการดูแลรักษา
1) บริเวณที่พบ • ดินจากบริเวณต่าง ๆ
ดินในบริเวณ
ลักษณะ การใช้ มีลักษณะทีส่ ามารถ
ต่าง ๆ ที่อยู่
ประโยชน์ และ สังเกตได้ เช่น สี
รอบตัว
การดูแลรักษาดิน ผิวสัมผัส โดยอาจมี
ทั้งลักษณะที่เหมือนกัน
และแตกต่างกัน
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• ส�ำรวจดินตามบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียนและระบุ
ว่าพบดินที่บริเวณใดบ้าง
• สังเกตตัวอย่างดินจากบริเวณต่าง ๆ และเปรียบเทียบ
ลักษณะของดิน เช่น สี ผิวสัมผัส
• ส�ำรวจและบอกการน�ำดินมาใช้ประโยชน์และ
การดูแลรักษาดิน เช่น น�ำดินมาปลูกต้นไม้ควร
พรวนดินและใส่ปุ๋ยเพื่อบ�ำรุงดิน
• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับบริเวณทีพ่ บ ลักษณะ
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ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

• มนุษย์น�ำดินมาใช้
ประโยชน์ เช่น น�ำมา
ปลูกพืช ท�ำเป็นสิ่งของ
เครื่องใช้ เราจึงต้อง
ดูแลรักษาดิน

2) บริเวณที่พบ
ลักษณะ การใช้
ประโยชน์ และ
การดูแลรักษาน�ำ้

• น�้ำพบได้ตามบริเวณ
ต่าง ๆ รอบตัว เช่น
ทะเล แม่น�้ำ ทะเลสาบ
บึง น�้ำตก
• น�้ำมีลักษณะที่สังเกต
พบได้ เช่น เหลว ไหล
• มนุษย์น�ำน�้ำมาใช้
ประโยชน์ เช่น

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
การใช้ประโยชน์จากดินและการดูแลรักษาดิน
โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น ดินแต่ละบริเวณ
มีลกั ษณะเป็นอย่างไร เราน�ำดินมาใช้ประโยชน์
อะไรบ้าง มีวิธีการดูแลรักษาดินอย่างไร
- ร่วมกันวางแผน ลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น ส�ำรวจ
สืบค้นข้อมูล ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
ทดลองปลูกพืชและสังเกตการเจริญเติบโตของพืช
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่ วกับลักษณะของ
ดิน บริเวณทีพ่ บ การใช้ประโยชน์จากดินและ
การดูแลรักษาดิน
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้ใน
การดูแลรักษาดิน

(2) บริเวณที่พบน�้ำ (2) ลักษณะของน�ำ้ จาก (2) ลักษณะเฉพาะ
รอบตัว
บริเวณต่าง ๆ
บางอย่างของน�้ำ
ทีอ่ ยูร่ อบตัว
ประโยชน์ของน�้ำ
และการดูแล
รักษาน�ำ้ ในบริเวณ
ต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัว

• ส�ำรวจน�ำ้ ตามบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียนและระบุวา่
พบน�้ำที่บริเวณใดบ้าง
• สังเกตลักษณะของน�ำ้ เมือ่ ใส่ในภาชนะรูปทรงต่าง ๆ
• ส�ำรวจและบอกการน�ำน�้ำมาใช้ประโยชน์ และ
การดูแลรักษาน�ำ้ เช่น การน�ำน�ำ้ มาดืม่ ใช้ชำ� ระล้าง
ร่างกาย เราจึงไม่ควรทิง้ ขยะลงในแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ
• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็กเกิด
ความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับบริเวณทีพ่ บ ลักษณะ
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

น�ำน�้ำมาดื่ม
ใช้ท�ำความสะอาด
ร่างกายและสิ่งต่าง ๆ
เราจึงต้องดูแลรักษา
น�้ำอยู่เสมอ

3) ลักษณะและ
การเปลีย่ นแปลง
ของลมฟ้าอากาศ
และการปฏิบตั ติ น
ให้เหมาะสม
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• ลมฟ้าอากาศรอบตัว
(3) ลักษณะของ
ในแต่ละวันมีลักษณะ
ลมฟ้าอากาศ
ต่าง ๆ เช่น ฝนตก
ในแต่ละวัน
ลมพัด อากาศร้อน
หรือเย็น
• ลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละวันอาจ
มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
การใช้ประโยชน์จากน�ำ้ และการดูแลรักษาน�ำ้ โดยใช้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุ้นให้เด็กตั้งค�ำถาม เช่น ในชุมชนของเรา
พบน�ำ้ ได้ทใี่ ดบ้าง น�ำ้ จากแต่ละบริเวณมีลกั ษณะ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร เราน�ำน�ำ้ มาใช้
ท�ำอะไรบ้าง จะมีวิธีการดูแลรักษาน�้ำอย่างไร
- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะหาความรู้
และบันทึกข้อมูลด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น ส�ำรวจ
สืบค้นข้อมูล ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรูต้ า่ ง ๆ
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบเกีย่ วกับบริเวณทีพ่ บ
ลักษณะ การใช้ประโยชน์จากน�ำ้ และการดูแล
รักษาน�้ำ
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการดูแลรักษาน�้ำ

(3) การเปลี่ยนแปลง (3) สภาพลมฟ้า
ของลมฟ้าอากาศ อากาศในแต่ละฤดู
ในแต่ละวัน
และผลของสภาพ
ลมฟ้าอากาศใน
แต่ละฤดูที่มีต่อ
การด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์ สัตว์หรือ
พืช

• ให้เด็กสังเกตและบอกลักษณะของลมฟ้าอากาศ
ทีพ่ บในแต่ละวัน โดยครูอาจน�ำสนทนาในตอนเช้า
เช่น เด็ก ๆ วันนี้อากาศเป็นอย่างไร อากาศร้อน
มีลมพัด หรือมีฝนตกหรือไม่
• สั ง เกตและบั น ทึ ก ลั ก ษณะของลมฟ้ า อากาศ
ในช่วงเวลาต่าง ๆ ภายในหนึ่งวัน เช่น ตอนเช้า
ตอนกลางวัน ตอนบ่าย แล้วน�ำข้อมูลมาเปรียบเทียบ
เพือ่ ลงความคิดเห็นว่าในหนึง่ วันลมฟ้าอากาศใน

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

มีแดดจัด อากาศร้อน
แต่ละช่วงวันมีการเปลีย่ นแปลงอย่างไรบ้าง และ
หรือเย็น มีลมพัดแรง
อภิปรายว่าควรจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรจึงจะเหมาะสม
มีฝนตก มีรุ้ง มีเมฆมาก
• สืบเสาะหาความรู้ โดยจัดสถานการณ์ให้เด็ก
มืดครึ้ม ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
เกิดความสนใจหรือสงสัยเกีย่ วกับสภาพลมฟ้าอากาศ
• ลมฟ้าอากาศที่แตกต่าง
ในแต่ละฤดู ผลของสภาพลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดูตอ่
กันในแต่ละฤดูส่งผลต่อ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และ
การด�ำรงชีวิตของมนุษย์
การปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับสภาพลมฟ้าอากาศใน
สัตว์ หรือพืช
แต่ละฤดู โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
- กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถาม เช่น สภาพลมฟ้าอากาศ
• เราควรปฏิบัติตนให้
(4) การปฏิบัติตนให้ (4) การปฏิบัติตน (4) การปฏิบัติตน
ในแต่ละฤดูเป็นอย่างไร และส่งผลต่อการด�ำรง
เหมาะสมกับลมฟ้า
เหมาะสมกับลม
ให้เหมาะสมกับ
ให้เหมาะสมกับ
ชีวิตของเรา สัตว์และพืชรอบตัวเราอย่างไร
อากาศที่เปลี่ยนแปลงใน
ฟ้าอากาศใน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพลมฟ้าอากาศ
เราควรปฏิบตั ติ วั อย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพ
แต่ละวันและสภาพ
แต่ละวัน
ของลมฟ้าอากาศ ในแต่ละฤดู
ลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดู
ลมฟ้าอากาศแต่ละฤดู
ในแต่ละวัน
- ร่วมกันวางแผนและลงมือท�ำการสืบเสาะหา
ความรู้และบันทึกข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ
- อภิปรายและบอกข้อค้นพบ เช่น ในช่วงทีม่ อี ากาศ
หนาวเย็นควรสวมใส่เสือ้ ผ้าทีใ่ ห้ความอบอุน่ แก่
ร่างกาย ในช่วงทีม่ พี ายุ ฝนตกหนัก ลมพัดแรง
ท� ำ ให้ ต ้ น ไม้ หั กโค่ น หรื อ อาจเกิ ด ฟ้ าผ่ าท� ำ
อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในที่โล่ง หรือเกิด
ภัยธรรมชาติควรหลบอยูใ่ นบริเวณทีป่ ลอดภัย
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
- น�ำข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้
ในการปฏิบตั ติ นให้เหมาะสมกับลมฟ้าอากาศ
ในแต่ละฤดู

4) สิ่งที่พบบน
• บนท้องฟ้าจะสังเกต
ท้องฟ้าและ
พบสิ่งต่าง ๆ เช่น
ลักษณะของ
เมฆ ดวงอาทิตย์
ท้องฟ้าในเวลา ดวงจันทร์ ดวงดาว
กลางวันและ • ลักษณะของท้องฟ้า
กลางคืน
ในเวลากลางวันและ
เวลากลางคืนจะ
แตกต่างกัน เช่น เวลา
กลางวัน ท้องฟ้าเป็น
สีฟ้า บริเวณรอบตัว
สว่าง เวลากลางคืน
ท้องฟ้าจะมืด บริเวณ
รอบตัวมืด
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(5) สิ่งที่พบบน
ท้องฟ้าในเวลา
กลางวันและ
กลางคืน

(5) ลักษณะของ
(5) ลักษณะของ
• กระตุน้ ความสนใจของเด็กเกีย่ วกับท้องฟ้าโดยใช้
ท้องฟ้าและ
ท้องฟ้า สิ่งที่พบ สือ่ ต่าง ๆ เช่น นิทาน หรือเพลง แล้วให้เด็กสังเกต
สิง่ ทีพ่ บบนท้องฟ้า บนท้องฟ้า และ
ท้องฟ้า และบอกสิ่งที่สังเกตพบบนท้องฟ้า
ในเวลากลางวัน
สภาพแวดล้อม • สังเกตท้องฟ้าในเวลากลางวัน บอกลักษณะของ
และในเวลา
ในเวลากลางวัน
ท้องฟ้า สิ่งที่พบบนท้องฟ้า ส�ำรวจและบอก
กลางคืน
และในเวลา
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในเวลากลางวัน เช่น
กลางคืนจะ
มีแสงแดด สว่าง มองเห็นสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวได้ชดั เจน
แตกต่างกัน
หมายเหตุ ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยตรงเด็ดขาด
• สังเกตท้องฟ้าในเวลากลางคืนร่วมกับผูป้ กครอง และ
บันทึกสิ่งที่พบ เช่น บนท้องฟ้ามืด มีดวงดาว
รอบตัวมืด จากนัน้ น�ำมาเล่าให้เพือ่ นฟังในวันรุง่ ขึน้
และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างสิง่ ทีพ่ บบนท้องฟ้าและสภาพแวดล้อมใน
เวลากลางวันและในเวลากลางคืน

หัวข้อที่ 2 สาระทีค่ วรเรียนรูท้ างคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

2.1 จ�ำนวนและพีชคณิต จ�ำนวน
1) จ�ำนวนและ
• การนับปากเปล่า
การด�ำเนินการ
ต้องนับเรียงล�ำดับ
โดยไม่นับข้าม
• การนับปากเปล่า
ถอยหลังต้องนับ
เรียงล�ำดับ โดยไม่
นับข้าม
• การบอกจ�ำนวนของ
สิ่งต่าง ๆ สามารถ
ท�ำได้โดยการนับ

(1) การนับปากเปล่า (1) การนับปากเปล่า (1) การนับปากเปล่า • ร่วมกันร้องเพลง ท่องค�ำคล้องจอง หรือนับปากเปล่า
จาก 1 ถึง 10
จาก 1 ถึง 20
จาก 1 ถึง 30
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น นับขณะทีเ่ รียกเด็ก ๆ เข้าแถว
ตามล�ำดับ
ตามล�ำดับ
ตามล�ำดับ
นับเพือ่ ให้เวลากับการเก็บของเข้าที่ นับเพือ่ เตรียม
(2) การนับปากเปล่า ตัวออกจากจุดเริม่ ต้น ขณะท�ำกิจกรรมหรือเล่นกีฬา
ถอยหลังจาก 10 • นับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็กหรือสิง่ ทีเ่ ด็กสนใจ
ถึง 1 ตามล�ำดับ เช่น นับขนมในจาน นับส้มในตะกร้า นับจ�ำนวน
เพื่อนในกลุ่ม
• ก�ำหนดจ�ำนวนหรือแสดงบัตรตัวเลขให้เด็กหยิบ
(2) การบอกจ�ำนวน (2) การบอกจ�ำนวน (3) การบอกจ�ำนวน สิง่ ของหรือปัน้ แป้งโดหรือดินน�ำ้ มันเป็นก้อนกลม
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ตามจ�ำนวนที่ก�ำหนด
ไม่เกิน 5 สิ่ง
ไม่เกิน 10 สิ่ง
ไม่เกิน 20 สิ่ง
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
โดยการนับ
โดยการนับ
โดยการนับ
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เท่าไร ต่อไป ถัดไป
(3) การแสดง
(3) การแสดง
(4) การแสดง
• แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับจ�ำนวน
สิ่งต่าง ๆ
สิ่งต่าง ๆ
สิ่งต่าง ๆ
สือ่ สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�ำ
ตามจ�ำนวน
ตามจ�ำนวน
ตามจ�ำนวน
อธิบายและให้เหตุผลเกีย่ วกับจ�ำนวน เชือ่ มโยง
ที่ก�ำหนดให้ตั้งแต่ ที่ก�ำหนดให้ตั้งแต่ ที่ก�ำหนดให้
จ�ำนวนในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
1 ถึง 5
1 ถึง 10
ตั้งแต่ 1 ถึง 20 • อ่านตัวเลขในนิทาน ป้าย หรือภาพที่เด็กสนใจ
ตัวเลข
(4) การอ่านตัวเลข (4) การอ่านตัวเลข (5) การอ่านตัวเลข • สร้างตัวเลขโดยใช้วสั ดุตา่ ง ๆ เช่น ดินน�ำ้ มัน เชือก
เมล็ดถั่ว เพื่อแสดงจ�ำนวนของสิ่งที่นับ
• ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
ฮินดูอารบิก
ฮินดูอารบิก
ฮินดูอารบิก
ที่ใช้เขียนแสดงจ�ำนวน
ตั้งแต่ 1 ถึง 5
ตั้งแต่ 1 ถึง 10
ตั้งแต่ 1 ถึง 10
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ความคิดรวบยอด

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

• ตัวเลขไทยที่แสดง
(5) การใช้ตัวเลข (5) การใช้ตัวเลข
(6) การอ่านตัวเลข
จ�ำนวน ๑ ถึง ๙
ฮินดูอารบิก
ฮินดูอารบิก
ไทยตัง้ แต่ ๑ ถึง ๙
• ตัวเลขฮินดูอารบิกที่
แสดงจ�ำนวนของ แสดงจ�ำนวนของ (7) การใช้ตัวเลข
แสดงจ�ำนวน 1 ถึง 20
สิง่ ต่าง ๆ ตั้งแต่
สิง่ ต่าง ๆ ตั้งแต่
ฮินดูอารบิก
1 ถึง 5
1 ถึง 10
แสดงจ�ำนวนของ
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่
1 ถึง 20

• ใช้นวิ้ เขียนตามรอยในบัตรสัมผัสรูปตัวเลข หรือ
ในกระบะทราย ขีดเขียนตัวเลขทีส่ มั พันธ์กบั สิง่ ทีเ่ ด็ก
สนใจ
• แก้ปญั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการอ่าน
และใช้ตวั เลข สือ่ สารโดยการอ่านและใช้ตัวเลข
อธิ บ ายและให้ เ หตุ ผ ลเกี่ยวกับการอ่านและใช้
ตัวเลข เชือ่ มโยงการอ่านและใช้ตวั เลขในการเล่น
หรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

การเปรียบเทียบและ
(6) การเปรียบเทียบ (6) การเปรียบเทียบ (8) การเปรียบเทียบ
การเรียงล�ำดับจ�ำนวน
จ�ำนวนของ
จ�ำนวนของ
จ�ำนวนของ
• การเปรียบเทียบจ�ำนวน สิง่ ต่าง ๆ
สิง่ ต่าง ๆ สองกลุม่
สิง่ ต่าง ๆ สองกลุม่
ของสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม
สองกลุ่มที่แต่ละ
ทีแ่ ต่ละกลุ่ม
ที่แต่ละกลุ่ม
สามารถท�ำได้โดย
กลุม่ มีจ�ำนวน
มีจำ� นวนไม่เกิน 10 มีจำ� นวนไม่เกิน 20
การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง
ไม่เกิน 5 ว่ามี
ว่ามีจำ� นวนเท่ากัน ว่ามีจำ� นวนเท่ากัน
• จ�ำนวนสองจ�ำนวนเมื่อ
จ�ำนวนเท่ากัน
หรือไม่เท่ากัน และ หรือไม่เท่ากัน และ
น�ำมาเปรียบเทียบกัน
หรือไม่เท่ากัน
กลุ่มใดมีจำ� นวน
กลุ่มใดมีจ�ำนวน
จะเท่ากัน มากกว่ากัน
โดยใช้การจับคู่
มากกว่าหรือ
มากกว่าหรือ
หรือน้อยกว่ากัน
หนึ่งต่อหนึ่ง
น้อยกว่าโดยใช้
น้อยกว่า
อย่างใดอย่างหนึ่ง
การจับคู่
เพียงอย่างเดียว
หนึ่งต่อหนึ่ง

• เปรียบเทียบจ�ำนวนเด็กชายกับเด็กหญิง เด็กกับ
ขนม เด็กกับเก้าอี้ หรือแก้วกับแปรงสีฟนั โดยใช้
การจับคู่กันและสังเกตว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน
มากกว่าหรือน้อยกว่า
• เล่นเกมโยนลูกบอลลงตะกร้า แล้วน�ำลูกบอลของ
แต่ละกลุ่มมาเรียงล�ำดับจ�ำนวน
• เข้าแถวตามกลุม่ แล้วเรียงล�ำดับจ�ำนวนของเด็ก
ในแต่ละแถว
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า
น้อยกว่า พอดี ไม่พอดี คนละ กลุ่มละ คู่

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด
• การเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนของสิ่งต่าง ๆ
สามารถท�ำได้โดยน�ำ
จ�ำนวนมา
เปรียบเทียบกัน
และเรียงล�ำดับ
จากน้อยไปมาก หรือ
มากไปน้อย

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(9) การเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนของ
สิง่ ต่าง ๆ สามกลุม่
ที่แต่ละกลุ่มมี
จ�ำนวนไม่เกิน 20
ว่ากลุม่ ใดมีจำ� นวน
มากที่สุดหรือ
น้อยที่สุด

• แก้ ป ั ญ หาในสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การเปรียบเทียบและการเรียงล�ำดับจ�ำนวน สือ่ สาร
โดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�ำ อธิบาย
และให้ เ หตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ การเปรี ย บเที ย บและ
การเรียงล�ำดับจ�ำนวน เชือ่ มโยงการเปรียบเทียบ
และการเรียงล�ำดับจ�ำนวน ในการเล่นหรือการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ

อันดับที่
(7) การบอกอันดับที่ (7) การบอกอันดับที่ (10) การบอกอันดับที่
• อันดับที่เป็นการบอก
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ต�ำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
ไม่เกิน 2 สิ่ง
ไม่เกิน 3 สิ่ง
ไม่เกิน 5 สิ่ง
ที่เรียงกันเป็นล�ำดับ
(8) การแสดงสิง่ ต่าง ๆ (11) การแสดง
ซึ่งจะต้องรู้จุดอ้างอิง
ตามอันดับทีท่ ี่
สิ่งต่าง ๆ ตาม
ก่อน
ก�ำหนดให้
อันดับทีท่ กี่ ำ� หนดให้
• ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม
ที่สี่ ที่ห้า เป็นค�ำที่ใช้
ในการบอกอันดับที่

• บอกอันดับทีข่ องตนเองหรือเพือ่ นทีย่ นื อยูใ่ นแถว
• ชี้ หยิบ หรือวางสิ่งของตามอันดับที่ที่ครูก�ำหนด
• ใช้ค�ำถามเพือ่ ให้เด็กบอกอันดับที่ เช่น หนูเป็น
ลูกคนที่เท่าไร ตึกนี้มีกี่ชั้น ห้องเรียนของหนู
อยู่ชั้นที่เท่าไร
• สอดแทรกภาษาทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์ในชีวติ
ประจ�ำวัน เช่น คนที่ อันดับที่ ล�ำดับที่ ต่อไป ถัดไป
• แก้ปญั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับอันดับที่
สือ่ สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรือการกระท�ำ
อธิบายและให้เหตุผลเกีย่ วกับอันดับที่ เชือ่ มโยง
อันดับทีใ่ นการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
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ความคิดรวบยอด
การรวม
• การรวมกลุ่มเป็น
การรวมสิ่งต่าง ๆ
สองกลุ่มเข้าด้วยกัน
ท�ำให้จ�ำนวนของ
สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น
• การหาผลรวมของ
สิ่งต่าง ๆ สองกลุ่ม
สามารถท�ำได้โดย
การนับรวมกัน

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(8) การบอกได้ว่า (9) การบอกจ�ำนวน (12) การบอกจ�ำนวน
เมื่อน�ำสิ่งต่าง ๆ
ทั้งหมดที่เกิดจาก ทั้งหมดที่เกิดจาก
สองกลุม่ มารวมกัน การรวมสิ่งต่าง ๆ การรวมสิ่งต่าง ๆ
จะมีจ�ำนวนของ
สองกลุม่ ทีม่ ผี ลรวม สองกลุม่ ทีม่ ผี ลรวม
สิ่งต่าง ๆ มากขึ้น ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 10

การแยก
(9) การบอกได้ว่า (10) การบอกจ�ำนวน
ทีเ่ หลือเมื่อแยก
• การแยกกลุม่ เป็นการน�ำ เมื่อน�ำสิ่งต่าง ๆ
กลุม่ ย่อยออกจาก
สิ่งต่าง ๆ ออกจาก
ออกจากกลุ่ม
กลุม่ ใหญ่ที่มี
กลุ่ม หรือเป็นการแยก
จ�ำนวนของ
กลุ่มย่อยออกจาก
สิ่งต่าง ๆ ในกลุ่ม จ�ำนวนไม่เกิน 5
กลุม่ ใหญ่ จ�ำนวน
จะน้อยลง
สิ่งต่าง ๆ ในกลุ่มใหญ่
จะเหลือน้อยลง
• การหาจ�ำนวนที่เหลือ
ของสิ่งต่าง ๆ ในกลุ่ม
ใหญ่ สามารถท�ำได้
โดยการนับ
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• น�ำสีเทียนสองกองมารวมกัน สังเกตจ�ำนวนของ
สีเทียนโดยไม่ใช้การนับ แล้วบอกว่าจ�ำนวนของ
สีเทียนมากขึ้น
• น�ำผลไม้ในตะกร้าสองใบมารวมกัน สังเกตจ�ำนวน
ที่เพิ่มขึ้น จากนั้นนับและบอกจ�ำนวนทั้งหมด
• ฟังและร่วมเล่านิทานทีเ่ กีย่ วข้องกับการรวมและ
การแยก สนทนาถึงจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
• นับขนมทีม่ ใี นจาน แล้วแบ่งออกให้เพือ่ น จากนัน้
นับและบอกจ�ำนวนที่เหลือ
• สอดแทรกภาษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ�ำวัน เช่น รวมกัน ทั้งหมด มากขึ้น/
(13) การบอกจ�ำนวน
เพิม่ ขึน้ /เยอะขึน้ แบ่งกัน/แยกกัน น้อยลง/ลดลง
ที่เหลือเมื่อแยก
เหลือ
กลุ่มย่อยออกจาก
• แก้ปญั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการรวม
กลุ่มใหญ่ที่มี
และการแยก สือ่ สารโดยการใช้ภาษา การวาดหรือ
จ�ำนวนไม่เกิน 10
การกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผลเกีย่ วกับการรวม
และการแยก เชื่อมโยงการรวมและการแยกใน
การเล่นหรือท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

หัวข้อย่อย
2) แบบรูปและ
ความสัมพันธ์

ความคิดรวบยอด

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

• แบบรูปของสิ่งต่าง ๆ (10) การแสดง
เป็นชุดของสิ่งต่าง ๆ
แบบรูปของ
ที่มีความสัมพันธ์กัน
สิ่งต่าง ๆ
ในลักษณะของรูปร่าง
ให้เหมือนกับ
ขนาด สี ท่าทาง
แบบรูป
หรือเสียง อย่างใด
ที่ก�ำหนด
อย่างหนึ่ง

(11) การต่อแบบรูป (14) การสร้างแบบรูป
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ให้เข้าชุดกับ
ตามความคิด
แบบรูป
ของตนเอง
ที่ก�ำหนด

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• ร้อยลูกปัดทีม่ รี ปู ร่างเหมือนกันและขนาดใหญ่เท่ากัน
แต่สตี า่ งกันให้เป็นแบบรูป เช่น สีแดง สีเขียว สีแดง
สีเขียว สีแดง สีเขียว จากนัน้ ให้เด็กสังเกตลักษณะ
การจัดเรียงว่าเป็นอย่างไร และร้อยตาม
• จัดเรียงสือ่ ของจริงทีม่ รี ปู ร่างต่างกันให้เป็นแบบรูป
เช่น ช้อน ส้อม ช้อน ส้อม ช้อน ส้อม จากนัน้ ให้เด็ก
สังเกตลักษณะการจัดเรียงว่าเป็นอย่างไร และ
อภิปรายเกีย่ วกับแบบรูป เช่น มีอะไรหายไป ให้เด็ก
จัดเรียงต่อและให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงเรียง
เช่นนี้
• ให้เด็กมีส่วนร่วมในการหาแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ
รอบตัว เช่น ลายกระเบือ้ ง เสือ้ ผ้า ท่าทาง กิจวัตร
ประจ�ำวัน
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ต่อไป ถัดไป ข้างหน้า ก่อน
หน้า ข้างหลัง เหมือนกัน ซ�้ำ สลับกัน
• แก้ปัญหาในสถานการ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแบบรูป
สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ หรือ
การกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผลในการแสดง
แบบรูป ต่อแบบรูป และสร้างแบบรูป เชื่อมโยง
แบบรูปในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
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2.2 การวัดและ
เรขาคณิต
1) ความยาว
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ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี

• การวัดความยาว
(1) การเปรียบเทียบ (1) การเรียงล�ำดับ (1) การวัดและบอก
ของสิ่งต่าง ๆ
ความยาว/
ความยาว/
ความยาว/
เป็นการหาความยาว
ความสูงของ
ความสูงของ
ความสูงของ
ตามแนวนอน
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
• การวัดความสูงเป็นการหา โดยใช้ค�ำ
โดยใช้ค�ำ
เครื่องมือและ
ความยาวตามแนวตั้ง
ยาวกว่า-สั้นกว่า
ยาวที่สุด-สั้นที่สดุ
หน่วยที่ไม่ใช่
• ยาวกว่า สั้นกว่า
สูงกว่า-เตี้ยกว่า/
สูงที่สุด-เตี้ยที่สุด/ หน่วยมาตรฐาน
สูงกว่า เตี้ยกว่า/ต�่ำกว่า
ต�่ำกว่า
ต�่ำที่สุด
ยาวเท่ากัน/สูงเท่ากัน
ยาวเท่ากัน/
เป็นค�ำที่ใช้
สูงเท่ากัน
ในการเปรียบเทียบ
ความยาว/ความสูง
ของสิ่งต่าง ๆ
• การเรียงล�ำดับ
ความยาว/ความสูง
อาจเรียงจากน้อยไป
มากหรือมากไปน้อย
• การวัดความยาว หรือ
ความสูงของสิ่งต่าง ๆ
อาจใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• น�ำสิง่ ของชนิดเดียวกันทีม่ คี วามยาว/ความสูงต่างกัน
อย่างชัดเจนมาให้เด็กสังเกตทีละคู่ โดยเน้นค�ำว่า
ยาว สั้น สูง เตี้ย ต�่ำ เช่น กางเกงขายาว-กางเกง
ขาสั้น โต๊ะสูง-โต๊ะเตี้ย
• เปรียบเทียบและเรียงล�ำดับความสูงของเพือ่ น หรือ
ความยาวของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ไม้บล็อก
ดินสอไม้ ขวดน�้ำ
• วัดความยาวของสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ด็กสนใจโดยใช้สงิ่ ของ
ทีม่ ขี นาดเท่ากันน�ำมาต่อกัน เช่น ไม้บล็อก หลอด
ไม้ไอศกรีม พร้อมทั้งบอกความยาว ที่วัดได้ของ
สิ่งของนั้น ๆ ว่ามีจ�ำนวนเท่าใด
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น เท่ากัน ไม่เท่ากัน สัน้ ยาว สูง
เตี้ย ต�่ำ ...กว่า ...ที่สุด
• แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการวัด
สือ่ สารโดยการใช้ภาษา การวาด หรือการกระท�ำ
อธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับการวัด เชื่อมโยง
การวัดในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

หัวข้อย่อย
2) น�้ำหนัก

ความคิดรวบยอด
• หนักกว่า เบากว่า
หนักเท่ากัน เป็นค�ำที่
ใช้ในการเปรียบเทียบ
น�้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ
• การเรียงล�ำดับ
น�้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ
อาจเรียงจากน้อยไป
มากหรือมากไปน้อย
• การชั่งน�้ำหนักของ
สิ่งต่าง ๆ อาจใช้
เครื่องมือและหน่วยที่
ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(2) การเปรียบเทียบ (2) การเรียงล�ำดับ (2) การชั่งและบอก • น�ำสิง่ ของต่าง ๆ ทีม่ นี ำ�้ หนักแตกต่างกันอย่างชัดเจน
น�้ำหนักของ
น�้ำหนักของ
น�้ำหนักของ
ให้เด็กสังเกต และลองยกด้วยมือทั้งสองข้าง
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ แล้วบอกว่าสิ่งของชิ้นใดหนักกว่าหรือเบากว่า
โดยใช้ค�ำ
โดยใช้ค�ำ
เครื่องมือและ
• ให้เด็กเปรียบเทียบสิง่ ของทีม่ นี ำ�้ หนักต่างกัน 3 สิง่
หนักกว่า-เบากว่า หนักทีส่ ดุ -เบาทีส่ ดุ
หน่วยที่ไม่ใช่
ทีละคู่ แล้วเรียงล�ำดับจากหนักทีส่ ดุ ไปเบาทีส่ ดุ หรือ
หนักเท่ากัน
หน่วยมาตรฐาน จากเบาทีส่ ุดไปหนักที่สุด
• บอกน�้ำหนักของผลไม้ด้วยเครื่องชั่งสองแขน
อย่างง่ายโดยใช้ไม้บล็อกทีม่ รี ปู ทรงและขนาดเท่ากัน
เป็นหน่วยในการชั่งน�้ำหนัก
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เปรียบเทียบ เรียงล�ำดับ
เท่ากัน ไม่เท่ากัน หนัก เบา หนักกว่า เบากว่า
หนักที่สุด เบาที่สุด
• แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการชัง่
สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ หรือ
การกระท�ำ อธิบาย และให้เหตุผลเกีย่ วกับการชัง่
เชื่อมโยงการชั่งในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย
3) ปริมาตร
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ความคิดรวบยอด
• ปริมาตรมากกว่า
ปริมาตรน้อยกว่า
ปริมาตรเท่ากัน
เป็นค�ำที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบ
ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ
• การเรียงล�ำดับ
ปริมาตรของสิ่งต่าง ๆ
อาจเรียงจากน้อยไป
มากหรือมากไปน้อย
• การตวงสิ่งต่าง ๆ
อาจใช้เครื่องมือและ
หน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(3) การเปรียบเทียบ (3) การเรียงล�ำดับ (3) การตวงและบอก • น�ำภาชนะที่มีรูปร่างเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน
ปริมาตรของ
ปริมาตรของ
ปริมาตรของ
มาบรรจุทรายหรือถัว่ เขียว ให้เด็กสังเกตว่าสิง่ ของ
สิ่งต่าง ๆ 2 สิ่ง
สิ่งต่าง ๆ 3-5 สิ่ง สิ่งต่าง ๆ
ในภาชนะใบไหนมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่า
โดยใช้คำ� มากกว่า- โดยใช้คำ� มากทีส่ ดุ - ที่ก�ำหนดให้
โดยเปรียบเทียบระดับความสูงของสิง่ ของทีบ่ รรจุอยู่
น้อยกว่า เท่ากัน
น้อยที่สดุ
โดยใช้เครื่องมือ
ภายในภาชนะ
และหน่วยที่ไม่ใช่ • เล่นตวงทรายหรือน�ำ้ และบอกปริมาตรของทราย
หน่วยมาตรฐาน หรือน�้ำที่ตวงได้
• ร่ ว มกั น คิ ด สู ต รการท� ำ อาหารง่ าย ๆ โดยตวง
ส่วนประกอบตามที่ก�ำหนด
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เปรียบเทียบ เรียงล�ำดับ
เท่ากัน ไม่เท่ากัน มาก น้อย มากกว่า น้อยกว่า
มากที่สุด น้อยที่สุด
• แก้ปญ
ั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการตวง
สื่ อ สารโดยการพู ด การวาด การใช้ สื่ อ หรื อ
การกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผลเกีย่ วกับการตวง
เชือ่ มโยงการตวง ในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ

หัวข้อย่อย
4) เวลา

ความคิดรวบยอด
• เวลาแต่ละวันแบ่งเป็น
2 ช่วงใหญ่ ๆ คือ
กลางวันและกลางคืน
• ก่อน หลัง เช้า บ่าย
เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้
พรุ่งนี้ เป็นค�ำที่ใช้
บอกช่วงเวลาของ
เหตุการณ์ต่าง ๆ

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

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์

(4) การบอกกิจกรรม (4) การบอกกิจกรรม (4) การบอกกิจกรรม • เล่นเกมการศึกษาเรียงล�ำดับภาพเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
หรือเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์
หรือเหตุการณ์
ในช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน เช้า บ่าย เย็น หรือ
ที่เกิดขึ้นตาม
ที่เกิดขึ้นตาม
ที่เกิดขึ้นตาม
เล่ากิจกรรมของตนเองทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวันตัง้ แต่
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้าถึงเย็น
กลางวัน-กลางคืน กลางวัน-กลางคืน เย็น และใช้ค�ำ • วาดภาพและเล่ากิจกรรมที่ตนเองท�ำเมื่อวานนี้
ก่อน-หลัง
ก่อน-หลัง
เช้า บ่าย เย็น
วันนี้ พรุ่งนี้
และใช้ค�ำ
และใช้ค�ำ
เพื่อระบุช่วงเวลา • สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
กลางวัน-กลางคืน กลางวัน-กลางคืน ของกิจกรรมหรือ ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ก่อน หลัง
เพื่อระบุช่วงเวลา ก่อน-หลัง
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ เช้า บ่าย เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้
ของกิจกรรม
เพื่อระบุลำ� ดับ (5) การบอกกิจกรรม • แก้ปญั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบอก
หรือเหตุการณ์
ของกิจกรรมหรือ หรือเหตุการณ์
กิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลา
ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ที่
ที่เกิดขึ้นวันนี้
หรือวัน สื่อสารโดยการพูด การวาด การใช้สื่อ
เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้ หรือการกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับ
(6) การเรียงล�ำดับ
การบอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ตามช่วง
กิจกรรมหรือ
เวลาหรือวัน เชื่อมโยงช่วงเวลาในแต่ละวันและ
เหตุการณ์ใน
ค�ำที่ใช้บอกเกี่ยวกับวันในการเล่นหรื อ การท� ำ
ชีวติ ประจ�ำวันตาม กิจกรรมต่าง ๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย
เย็น เมื่อวานนี้
วันนี้ พรุ่งนี้
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หัวข้อย่อย
5) เงิน
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ความคิดรวบยอด
• เงินเหรียญและ
ธนบัตรเป็นสิ่งที่ใช้
ในการซื้อขายสินค้า
หรือการบริการ
• ตัวเลขที่ด้านหลัง
เงินเหรียญ บอกชนิด
และค่าของเงินเหรียญ
แต่ละเหรียญ
• ตัวเลขที่อยู่บนธนบัตร
บอกชนิดของธนบัตร
แต่ละฉบับ
• บาท เป็นหน่วยของ
เงินไทย

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(5) การส�ำรวจและ (5) การจ�ำแนกและ (7) การจ�ำแนกและ
จ�ำแนกเงินออก
บอกชนิดของเงิน บอกชนิดของเงิน
จากสิ่งอื่น
เหรียญ 1 บาท
เหรียญ 1 บาท
2 บาท 5 บาท
2 บาท 5 บาท
10 บาท
10 บาทและ
ธนบัตรฉบับละ
20 บาท
(8) การบอกค่าของ
เงินเหรียญ 1 บาท
2 บาท 5 บาท
และ 10 บาท

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• เล่นเกมจ�ำแนกเงินเหรียญและธนบัตร หรือเงิน
เหรียญชนิดต่าง ๆ
• ระบายสีลอกลายเหรียญและสังเกตลักษณะ ตัวเลข
บุคคลหรือสถานที่ที่แสดงบนเหรียญ
• เล่นบทบาทสมมติซอื้ ขายสินค้าในมุมประสบการณ์
และสถานการณ์จ�ำลอง
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น เงิน เหรียญ แบงค์ ธนบัตร บาท
• แก้ ป ั ญ หาในสถานการณ์ ต ่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
การจ�ำแนกและบอกชนิดของเงิน สื่อสารโดย
การพู ด การวาด การใช้ สื่ อ หรื อ การกระท� ำ
อธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับการจ�ำแนกและ
บอกชนิดของเงิน เชือ่ มโยงการจ�ำแนกและบอก
ชนิดของเงินในการเล่นหรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

6) ต�ำแหน่ง ทิศทาง • ข้างบน ข้างล่าง
และระยะทาง
ข้างใต้ ข้างใน
ข้างนอก ข้าง ๆ
ข้างหน้า ข้างหลัง
ระหว่าง ข้างซ้าย
ข้างขวา ใกล้ ไกล
เป็นค�ำที่ใช้บอก
ต�ำแหน่ง ทิศทาง
และระยะทางของ
สิ่งต่าง ๆ

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(6) การบอกต�ำแหน่ง (6) การบอกต�ำแหน่ง (9) การบอกต�ำแหน่ง
ของสิ่งต่าง ๆ
ของสิ่งต่าง ๆ
ทิศทาง และ
โดยใช้ค�ำ
โดยใช้ค�ำ
ระยะทางของ
ข้างบน ข้างล่าง
ข้างบน ข้างล่าง
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้ค�ำ
ข้างใต้ ข้างใน
ข้างใต้ ข้างใน
ข้างบน ข้างล่าง
ข้างนอก ข้าง ๆ
ข้างนอก ข้าง ๆ
ข้างใต้ ข้างใน
ข้างหน้า ข้างหลัง ข้างนอก ข้าง ๆ
และแสดงสิง่ ต่าง ๆ ข้างหน้า ข้างหลัง
ตามต�ำแหน่ง
ระหว่าง ข้างซ้าย
ที่ก�ำหนด
ข้างขวา ใกล้ ไกล
และแสดงสิง่ ต่าง ๆ
ตามต�ำแหน่ง
ทิศทาง และ
ระยะทางทีก่ ำ� หนด

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่อยู่ในห้องเรียน หรือ
ในสนามเด็กเล่น และสนทนาถึงต�ำแหน่ง
• บอกต�ำแหน่งของสิง่ ของ หรือหยิบสิง่ ของไปวาง
ตามต�ำแหน่งที่ครูหรือเพื่อนบอก
• วาดภาพโดยก�ำหนดสิ่งของในต�ำแหน่งต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ
• เล่นเกมนักสืบค้นหาสิ่งของต่าง ๆ ที่ถูกซ่อนไว้
ในต�ำแหน่งต่าง ๆ หรือเล่นเกมเขาวงกตเพือ่ เดิน
ตามเส้นทางไปสู่จุดหมายที่ก�ำหนด
• เคลื่อนไหวร่างกายสมมติเป็นกระต่ายกระโดด
เข้าข้างใน-ข้างนอกโพรง
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ที่ไหน ข้างไหน ข้างบน
ข้างล่าง ข้างหน้า ข้างหลัง ระหว่าง ใกล้ ไกล ข้าง ๆ
• แก้ปญั หาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับต�ำแหน่ง
ทิศทาง ระยะทาง สื่อสารโดยการพูด การวาด
การใช้สอื่ หรือการกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผล
เกี่ยวกับต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง เชื่อมโยง
ต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง ในการเล่นหรือการท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ
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หัวข้อย่อย

ความคิดรวบยอด

7) รูปเรขาคณิต • การจ�ำแนกทรงกลม
สามมิติ และ
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
รูปเรขาคณิต ทรงกระบอก และ
สองมิติ
กรวย ใช้วิธีพิจารณา
รูปร่าง
• การจ�ำแนกวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
ใช้วิธีพิจารณารูปร่าง
และขอบของรูป
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ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(7) การจ�ำแนก
(7) การจ�ำแนก
(10) การจ�ำแนก
ทรงกลม ทรง
ทรงกลม
ทรงกลม
สี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงสี่เหลีย่ ม
ทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉาก
มุมฉาก
ทรงกระบอก
ทรงกระบอก
และกรวย
และกรวย
(8) การระบุสิ่งต่าง ๆ (8) การระบุสิ่งต่าง ๆ (11) การระบุสงิ่ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน ในชีวิตประจ�ำวัน
ในชีวิตประจ�ำวัน
ทีเ่ หมือนหรือคล้าย ทีเ่ หมือนหรือคล้าย ที่เหมือนหรือ
ทรงกลม
ทรงกลม
คล้ายทรงกลม
ทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลีย่ มมุมฉาก
มุมฉาก
มุมฉาก
ทรงกระบอก
ทรงกระบอก
และกรวย
และกรวย
(12) การจ�ำแนก
วงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม
(13) การระบุสงิ่ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจ�ำวัน
ที่เหมือนหรือ
คล้าย วงกลม
รูปสี่เหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• จัดประสบการณ์ผ่านสื่อของจริงก่อนรูปภาพ
• เล่นต่อบล็อกรูปทรงต่าง ๆ ตามจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ สนทนาถึงรูปทรงของบล็อกทีใ่ ช้
• เล่นเกมค้นหาสิง่ ต่าง ๆ รอบตัวทีเ่ หมือนหรือคล้าย
รูปเรขาคณิต
• ปั้นแป้งโด/ดินน�้ำมันเป็นรูปทรงต่าง ๆ
• ประดิษฐ์ชนิ้ งานโดยใช้รปู ทรง รูปร่างของสิง่ ต่าง ๆ
รอบตัวมาประกอบกัน
• เคลือ่ นไหวร่างกายเดินตามเส้นเชือกรูปร่างต่าง ๆ
• สังเกตรูปเรขาคณิตที่พบในส่วนประกอบของ
สิ่งต่าง ๆ โดยการน�ำสิ่งของมาพิมพ์ภาพ เช่น
แก้วน�้ำ ฝาขวดน�้ำ กล่องนม โคนไอศกรีม
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวติ ประจ�ำวัน เช่น ทรงกลม ทรงสีเ่ หลีย่ มมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย วงกลม รู ป สี่ เ หลี่ ย ม
รูปสามเหลี่ยม
• แก้ ป ั ญ หาในสถานการ์ ต ่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ รู ป
เรขาคณิต สือ่ สารโดยการพูด การวาด การใช้สอื่
หรือการกระท�ำ อธิบายและให้เหตุผลเกี่ยวกับ
รูปเรขาคณิต เชื่อมโยงรูปเรขาคณิตในการเล่น
หรือการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ

หัวข้อย่อย
2.3 สถิติและ
ความน่าจะเป็น
1) การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และ
การน�ำเสนอ
ข้อมูล

ความคิดรวบยอด
• ข้อมูล หมายถึง
ข้อเท็จจริงของสิ่งที่
สนใจ ซึ่งได้จาก
การเก็บรวบรวม
อาจเป็นได้ทั้งภาพ
สัญลักษณ์ ข้อความ
และตัวเลข
• แผนภูมิอย่างง่าย
เป็นการน�ำเสนอ
ข้อมูลอย่างง่าย
โดยใช้สิ่งของ รูปภาพ
หรือสัญลักษณ์แสดง
จ�ำนวนของสิ่งต่าง ๆ
อาจวางตามแนวนอน
หรือแนวตั้งก็ได้

ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
อายุ 3-4 ปี
อายุ 4-5 ปี
อายุ 5-6 ปี
(1) การมีส่วนร่วม (1) การมีส่วนร่วม (1) การมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูล
ในการให้ขอ้ มูลและ ในการให้ข้อมูล
จัดกระท�ำกับ
จัดกระท�ำ และ
ข้อมูล
น�ำเสนอข้อมูล
ในรูปแผนภูมิ
อย่างง่าย
(2) การสนทนา
เกี่ยวกับข้อมูล
ในแผนภูมิ
อย่างง่าย

ตัวอย่างแนวการจัดประสบการณ์
• สนทนาถึงผลไม้ทเี่ ด็ก ๆ ชอบรับประทานมากทีส่ ดุ
โดยติดสติกเกอร์บนแผนภูมิรูปภาพ
• อ่านแผนภูมริ ปู ภาพผลไม้ทเ่ี ด็ก ๆ ชอบรับประทาน
มากที่ สุ ด และสนทนาถึ ง จ� ำ นวนเด็ ก ที่ ช อบ
รับประทานผลไม้แต่ละชนิด
• เปรียบเทียบจ�ำนวน และเรียงล�ำดับผลไม้ทเี่ ด็ก ๆ
ชอบรับประทานมากที่สุดจากแผนภูมิรูปภาพ
• กระตุน้ ให้เด็กตัง้ ค�ำถามและตอบค�ำถาม รวบรวม
จัดประเภท นับ น�ำเสนอ และสนทนาเกีย่ วกับข้อมูล
• กระตุน้ ให้เด็กตีความและคาดคะเนผลทีจ่ ะตามมา
จากข้อมูลที่ได้
• สอดแทรกภาษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์
ในชีวิตประจ�ำวัน เช่น เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน
เท่าไร เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่า น้อยกว่า มากทีส่ ดุ
น้อยที่สุด
• แก้ปญั หาในสถานการ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแผนภูมอิ ย่างง่าย สือ่ สารโดยการพูด
การวาด การใช้สื่อ หรือการกระท�ำ อธิบายและ
ให้เหตุผลเกีย่ วกับข้อมูล เชือ่ มโยงการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูลในการเล่นหรือ
การท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
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ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ส่วนที่ 2

ความรู้เบื้องต้นส�ำหรับครูในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
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เด็กปฐมวัยมีความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีค�ำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบ อยากค้นหาค�ำตอบในสิ่งที่สงสัย หาเหตุผลและค�ำอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งที่สงสัย ชอบการเล่นเกมที่ท้าทายการคิดและการแก้ปัญหา มีความต้องการ
ทีจ่ ะร่วมท�ำกิจกรรมต่าง ๆ กับผูใ้ หญ่หรือลงมือท�ำด้วยตนเอง มีความสามารถ ในการน�ำ
สิง่ ต่าง ๆ รอบตัวมาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นผลงานตามจินตนาการ ชอบหยิบจับสิง่ ของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้การใช้งานสิ่งเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์เป็นการตอบสนองต่อ
ธรรมชาติการเรียนรูข้ องเด็ก ช่วยส่งเสริมให้เด็กได้พฒ
ั นาทักษะในการเรียนรูด้ ว้ ยการสืบเสาะ
หาความรู้และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอดเพื่อ
ท�ำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ รอบตัวซึง่ สามารถน�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวติ รวมถึง
พัฒนาให้เด็กมีเจตคติทสี่ ง่ เสริมการเรียนรู้ เช่น เป็นคนช่างสังเกต รูจ้ กั คิดอย่างมีเหตุผล
ถ่ายทอดความคิดอย่างเป็นระบบ ครูจึงควรตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก
ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม ด้วยการปูพนื้ ฐานให้เด็กมีทกั ษะการคิดและการแก้ปญ
ั หา
มีกระบวนการเรียนรู้ และมีเจตคติทเี่ หมาะสมต่อการเรียนรูผ้ า่ นการเล่นและการลงมือ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ทเี่ หมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
และศักยภาพในการเรียนรูข้ องเด็ก เพือ่ เป็นการปูพนื้ ฐานการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ ในระดับต่อไป

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเป้าหมายในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์เป็นความพยายามของมนุษย์ในการศึกษา ท�ำความเข้าใจ และ
สร้างค�ำอธิบายเกีย่ วกับปรากฏการณ์ตา่ ง ๆ โดยอ้างอิงหลักฐานทีไ่ ด้จากการสังเกตหรือ
ทดลอง ความรูท้ างวิทยาศาสตร์นนั้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้เมือ่ มีขอ้ มูลหลักฐานเพิม่ ขึน้
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์บางส่วนได้มาจากการลงความเห็นจากข้อมูล บางส่วนได้มาจาก
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้การสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry)
ซึง่ ต้องอาศัยทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ ในการลงมือท�ำการศึกษาเกีย่ วกับปรากฏการณ์
เหล่านั้นอย่างเป็นกระบวนการ และใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude)
หรือจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind) เช่น ความสงสัยใคร่รู้ การช่างสังเกต ความอดทน
เพียรพยายาม จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเหตุผล การเปิดใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น และความมีจริยธรรมในการท�ำงาน เพื่อส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้
ให้ประสบความส�ำเร็จ
การสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ (Scientific inquiry) เป็นกระบวนการ
ทีน่ กั วิทยาศาสตร์กำ� หนดปัญหาข้อสงสัยหรือค�ำถามทีเ่ กิดจากการสังเกตสิง่ ต่าง ๆ หรือสิง่ ที่
ต้องการรู้ วางแผนและท�ำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสังเกต
การส�ำรวจ การทดลอง การสืบค้น การบันทึก จากนั้นจึงจัดกระท�ำและวิเคราะห์ข้อมูล
ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบายเพื่อตอบค�ำถามหรือข้อสงสัย นักวิทยาศาสตร์จะมีการ
พิจารณาเชื่อมโยงค�ำอธิบายของตนเองกับค�ำอธิบายหรือ ผลการศึกษาค้นคว้าของ
นักวิทยาศาสตร์คนอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของค�ำอธิบายที่ตนสร้างขึ้น
แล้วน�ำเสนอเผยแพร่ผลการศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลและหลักฐานจากการศึกษาและ
เปิดให้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล ผลที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้
ทางวิทยาศาสตร์คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในรูปของข้อเท็จจริง

แนวคิด กฎ หลักการ หรือทฤษฎี รวมถึงแบบจ�ำลองที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งผลจากการสืบเสาะหาความรู้นี้อาจน�ำไปสู่การเกิดค�ำถามใหม่และการสืบเสาะ
หาความรู้ต่อไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีข้อค้นพบใหม่เกิดขึ้น
ทั้งนี้การท�ำงานของนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีล�ำดับขั้นตอนที่แน่นอนโดยขั้นตอนทั้งหมด
สามารถย้อนกลับไปมาได้และอาศัยทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ มาช่วยในการท�ำงาน
เช่น ทักษะการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การตั้งค�ำถาม การวางแผน
และการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่าง ๆ การอธิบายหรือสื่อสารอย่างมีเหตุผล รวมถึง
การน�ำเครือ่ งมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมาใช้ในการเก็บข้อมูล และการใช้ทกั ษะและ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จงึ มีเป้าหมายเพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูห้ รือ
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ
ทีใ่ ช้ในการสืบเสาะหาความรูแ้ ละเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์เพือ่ น�ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและการด�ำรงชีวติ การจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
จึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท�ำกิจกรรมเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะ
หาความรู้
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ธรรมชาติของเทคโนโลยีและเป้าหมายในการเรียนรู้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเป็นสิง่ ทีม่ นุษย์สร้างหรือพัฒนาขึน้ ซึง่ เป็นได้ทงั้ สิง่ ของทีจ่ บั ต้องได้
หรือสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ โดยอาจเป็นวิธกี ารหรือกระบวนการ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในชีวติ หรือพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ให้ดขี นึ้ รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่ม
ความสามารถในการท�ำงานของมนุษย์ ปัจจุบนั เทคโนโลยีรอบตัวเรามีการเปลีย่ นแปลง
อยูต่ ลอดเวลา ขึน้ อยูก่ บั สาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความก้าวหน้าของศาสตร์ตา่ ง ๆ
โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปัญหาหรือความต้องการของมนุษย์ หรือ
เกิดจากปัจจัยอืน่ ๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม จึงท�ำให้
เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีและเกิดเป็นเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาหรือความต้องการ
การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงควรมุ่งเน้นที่การลงมือปฏิบัติ
พัฒนาการคิด ทักษะการแก้ปัญหามากกว่าเรียนรู้เพื่อเป็นผู้ใช้งาน ซึ่งทักษะและ
กระบวนการส�ำคัญของการสร้างเทคโนโลยี ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การท�ำงานร่วมกันและการสือ่ สาร กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
และการคิดเชิงค�ำนวณ
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering design process)
• ระบุปญ
ั หา (Identify problem) เป็นการค้นหาสาเหตุของปัญหา
เป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�ำคัญ หรือความไม่สะดวกสบาย จ�ำเป็นต้องแก้ปัญหา
ดังแสดงในแผนภาพที่ 2
		
• รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพือ่ สรรหาวิธกี ารทีเ่ ป็นไปได้ (Gather
possible solutions) เป็นการคิด ค้นหา และรวบรวมแนวคิดต่าง ๆ เพื่อแก้
ปัญหา อาจท�ำได้จากการสืบค้น สืบเสาะ ระดมความคิด เสวนา สัมมนา หรืออืน่ ๆ เพือ่
น�ำข้อมูลมาประมวลและวิเคราะห์หาวิธีที่เป็นไปได้ให้ได้มากที่สุดที่น่าจะสามารถน�ำไป
แก้ปัญหาได้
		
• เลือกและออกแบบวิธกี ารแก้ปญ
ั หา (Select and design solution)
เป็นการวิเคราะห์ และประเมินวิธตี า่ ง ๆ ทีเ่ ป็นไปได้แล้วตัดสินใจเลือกวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีอ่ าจ
แก้ปัญหาได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดแล้วออกแบบตามวิธีที่เลือก
		
• ด�ำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ (Create prototype)
เป็ น การวางแผนการด� ำ เนิ น การอย่ า งเป็ น ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนสิ้ น สุ ด
กระบวนการตามวิธีที่ออกแบบ แล้วลงมือแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้ จนได้ต้นแบบ
(Prototype) ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้
• ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ (Test, evaluate
and redesign prototype) เป็นการทดสอบและประเมินการท�ำงานของต้นแบบ
ซึ่งอาจเป็นวิธีการหรือชิ้นงานโดยผลที่ได้อาจน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ต้นแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
		• น�ำเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา (Communicate
solutions and prototype) เป็นการน�ำเสนอต้นแบบ พร้อมทั้งผลการทดสอบและ
ประเมินการท�ำงานของชิ้นงานหรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการแก้ปญั หาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ พร้อมทัง้ รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ กีย่ วข้อง
เพื่อน�ำมาปรับต้นแบบหรือการท�ำงานในครั้งถัดไป
แผนภาพที่ 2 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้น ไม่ได้มีล�ำดับ
ขัน้ ตอนทีต่ ายตัวโดยขัน้ ตอนทัง้ หมดสามารถย้อนกลับไปมาได้ ซึง่ กระบวนการแก้ปญ
ั หา
สามารถเกิดซ�ำ้ (Iterate) ในบางขัน้ ตอนหากต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดขี นึ้ โดยอาจ
ปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับความสามารถตามวัยของเด็ก
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การคิด เชิง ค�ำนวณ (Computational thinking) เป็ นกระบวนการ
ในการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา
ในรูปแบบทีส่ ามารถน�ำไปประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดเชิงค�ำนวณนีย้ งั เป็น
พื้นฐานส�ำคัญของความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือ โค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งเป็น
ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิ วเตอร์ โ ดยการสร้ า งล� ำ ดั บของค� ำ สั่ ง ให้
คอมพิ วเตอร์ท�ำงาน ช่วยให้มนุษย์สื่ อ สารวิ ธีก ารแก้ ปั ญ หาออกมาอย่ า งมี ต รรกะ
มี โ ครงสร้างและเป็นระบบ การคิดเชิ ง ค� ำ นวณมี อ งค์ ประกอบที่ ส� ำ คั ญ ดั ง แสดงใน
แผนภาพที่ 3

แผนภาพที่ 3 องค์ประกอบของการคิดเชิงค�ำนวณ
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• การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย (Decomposition)
เป็นการพิจารณาและแบ่งปัญหา/งาน/ส่วนประกอบออกเป็นส่วนย่อย เพือ่ ให้จดั การกับ
ปัญหาได้ง่ายขึ้น
		
• การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา (Pattern
recognition) เป็ น การพิ จ ารณารู ป แบบ แนวโน้ ม และลั กษณะทั่ ว ไปของข้ อ มู ล
โดยพิจารณาว่าเคยพบปัญหาลักษณะนีม้ าก่อนหรือไม่ หากมีรปู แบบของปัญหาทีค่ ล้ายกัน
สามารถน�ำวิธีการแก้ปัญหานั้นมาประยุกต์ใช้และพิจารณารูปแบบปัญหาย่อยซึ่งอยู่
ภายในปัญหาเดียวกัน ว่ามีส่วนใดที่เหมือนกัน เพื่อใช้วิธีการแก้ปัญหาเดียวกันได้
ท�ำให้จัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
		
• การพิจารณาสาระส�ำคัญของปัญหา (Abstraction) เป็นการพิจารณา
รายละเอียดที่ส�ำคัญของปัญหาแยกแยะสาระส�ำคัญออกจากส่วนที่ไม่ส�ำคัญ
		
• การออกแบบอัลกอริทึม (Algorithms) เป็นการก�ำหนดขั้นตอน
ในการแก้ปญ
ั หาหรือการท�ำงานโดยมีลำ� ดับของค�ำสัง่ หรือวิธกี ารทีช่ ดั เจน ทีค่ อมพิวเตอร์
สามารถปฏิบัติตามได้
การเรียนรู้เทคโนโลยีจึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความ
สามารถในการเป็นผูอ้ อกแบบและสร้างเทคโนโลยี โดยใช้ความรูแ้ ละทักษะเพือ่ แก้ปญ
ั หา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มี
การบูรณาการกับสาระอื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
รูจ้ กั การใช้เทคโนโลยีอย่างประหยัดและปลอดภัย ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และใช้การคิดเชิงค�ำนวณในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์
สังเคราะห์และน�ำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปญั หา สามารถประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง การท�ำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม ตลอดจนใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ และ
มีจริยธรรม

ธรรมชาติของคณิตศาสตร์และเป้าหมายในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เป็นการศึกษาท�ำความเข้าใจเพื่ออธิบายและแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
โครงสร้าง (Structure) ล�ำดับ (Order) และความสัมพันธ์ (Relation) ของสิ่งต่าง ๆ
ในเชิงจ�ำนวน แบบรูป การวัด เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
ทักษะและกระบวนในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเชื่อมโยง
การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ ธรรมชาติของคณิตศาสตร์มลี กั ษณะเป็นนามธรรม
มีความถูกต้องเทีย่ งตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ์
ในตัวเอง เป็นภาษาสากลทีท่ กุ คนเข้าใจตรงกันในการสือ่ สาร สือ่ ความหมายและถ่ายทอด
ความรูร้ ะหว่างศาสตร์ตา่ ง ๆ เป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ทเี่ กีย่ วกับแบบรูปและความสัมพันธ์
เพือ่ ให้ได้ขอ้ สรุปและน�ำไปใช้ประโยชน์ ความรูเ้ ชิงคณิตศาสตร์มลี กั ษณะเหมือนบันไดเวียน
มีความต่อเนือ่ งกัน มีลำ� ดับความยากง่ายทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนรูข้ นั้ ต่อ ๆ ไป ซึง่ ผูเ้ รียน
จะต้องมีพื้นฐานที่เพียงพอส�ำหรับการเรียนรู้ในเรื่องนั้น
คณิตศาสตร์ชว่ ยให้มนุษย์มคี วามคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ
มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถีถ่ ว้ น ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และสามารถน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน�ำความรู้ไป
ประยุ ก ต์ ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความรู ้ แ ละน� ำ ไปประยุ ก ต์ ใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปญั หาอย่างง่ายในชีวติ ประจ�ำวันด้วยตนเอง การให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและ
สรุปผลในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ การใชภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตรในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมาย และการนําเสนอเพือ่ ถ่ายทอดความคิด
ทางคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผอู้ นื่ เข้าใจด้วยวิธตี า่ ง ๆ การเชือ่ มโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์
ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันและเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ
รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์ในการขยายแนวคิดหรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุง
พัฒนาความรู้

การเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
รวบยอดทางคณิตศาสตร์ ความรูส้ กึ เชิงจ�ำนวนควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมและ
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุ ผ ล เป็ น ระบบ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ณิ ต ศาสตร์ ใ นการแก้ ป ั ญ หาและใช้ ใ น
ชีวิตประจ�ำวันได้
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ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ มีจดุ ประสงค์หรือเป้าหมายแตกต่างกัน
คือ วิทยาศาสตร์มเี ป้าหมายเพือ่ ทําความเข้าใจและสร้างคาํ อธิบายเกีย่ วกับปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติผ่านการสืบเสาะหาความรู้ เทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการของมนุษย์ผ่านกระบวนการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา คณิตศาสตร์
มีเป้าหมายเพือ่ ศึกษาท�ำความเข้าใจ อธิบายและแก้ปญ
ั หาเกีย่ วกับโครงสร้าง ล�ำดับ และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ในเชิงจ�ำนวน แบบรูป การวัด เรขาคณิต และการวิเคราะห์
ข้อมูล ผ่านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แต่ทงั้ สามสาระต่างมีความเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์จาํ เป็นต้องอาศัยอุปกรณ์
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีมาช่วยในการสํารวจตรวจสอบ
และเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ไม้บรรทัด หลอดทดลอง เครื่องชั่ง กล้องจุลทรรศน์
กล้องโทรทัศน์ และอาศัยความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเก็บรวบรวม วิเคราะห์
และน�ำเสนอข้อมูล เช่น การชั่ง ตวง วัด การคํานวณ การหาแบบรูปและความสัมพันธ์
ของข้อมูลในเชิงสมการความสัมพันธ์ การวิเคราะห์ค่าสถิติต่าง ๆ การสร้างแผนภูมิ
ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นผลผลิตของ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการคํานวณและวิเคราะห์ค่าทางสถิติต่าง ๆ ได้
การสร้างเทคโนโลยีต้องอาศัยข้อมูล ความรู้และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในหลายขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูลความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประกอบกับข้อมูลด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการเลือกและ
ออกแบบวิธีก ารแก้ปัญหา นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ เช่ น
การคํ านวณและการวัด หรือใช้ความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ม าช่ วยในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และในการทดสอบผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เช่น การสังเกต การตั้งค�ำถาม การวางแผน การออกแบบและทําการทดลอง การจัด
กระทํากับข้อมูล และการลงความเห็นหรือลงข้อสรุป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและ
51

เชื่อถือได้ ซึ่งในทางกลับกันความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็สามารถผลักดันให้
เกิดการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่จะนํามา
ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ช่วยส่งเสริมให้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมี
ความเจริญก้าวหน้า จากความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ที่จะศึกษาปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ นํา ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี เ พื่ อ ช่ ว ยใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และมีการพัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อใช้อธิบาย
ความสัมพันธ์ของข้อมูล แล้วทําให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ซึ่งสามารถนําไป
ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการทางเทคโนโลยี หรือสร้างเครือ่ งมือ
เพื่อใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์จึงสามารถ
สรุปได้ดังแผนภาพที่ 4

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี

คณิตศาสตร์

แผนภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
หลักการเบื้องต้นในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย
เด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถ รวมถึง
ความคิดรวบยอดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ได้ตง้ั แต่ในระดับปฐมวัย การส่งเสริมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย ควรยึดหลักการเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
		
• มุง่ เน้นการพัฒนาเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรูแ้ ละทักษะหรือความสามารถ
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้และการแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย
		
• จัดให้เด็กได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์โดยการบูรณาการในกิจวัตรประจ�ำวันอย่างเป็นธรรมชาติ หรือบูรณาการ
กับกิจกรรมในหน่วยการเรียนรูห้ รือกิจกรรมตามแนวนวัตกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนโดย
ไม่ต้องแยกเป็นวิชาหรือกิจกรรมเสริมพิเศษนอกเวลา
		
• ให้เด็กได้คดิ และลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง (Hands-on Minds-on)
และเรียนรู้ผ่านการเล่นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

		
• ใช้สงิ่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเด็กเป็นสือ่ ในการเรียนรูแ้ ละจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้
ต่อการเรียนรู้
		
• ยึดเด็กเป็นส�ำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยครูเป็น
ผูอ้ ำ� นวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) และค�ำนึงถึงความสนใจและพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก
		
• ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละสร้างความคิดรวบยอดทีเ่ ป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในเรื่องที่เด็กสนใจ
ตามบริบทรอบตัวของเด็ก ผ่านการลงมือปฏิบตั โิ ดยไม่เน้นการพยายามให้เด็กท�ำความเข้าใจ
หรือจดจ�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม
หรือซับซ้อน
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
แนวทางในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย
ครูสามารถจัดให้เด็กได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
โดยการบูรณาการเข้าไปในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในกิจวัตร
ประจ�ำวัน เป็นการจัดกิจวัตรประจ�ำวันตามปกติ โดยสอดแทรกการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์เข้าไปในระหว่างการท�ำกิจวัตรตามความเหมาะสม เช่น
สอดแทรกการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในการทิง้ ขยะ โดยให้เด็ก ๆ สังเกตลักษณะของขยะต่าง ๆ
และคัดแยกขยะตามประเภท แล้วน�ำไปทิ้งลงในถังขยะให้ตรงตามประเภทของ
ถังขยะ สอดแทรกการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยครูกระตุ้น
ให้เด็กสังเกตและเปรียบเทียบความสูงของตนเองและเพื่อนแล้วเข้าแถวตามล�ำดับ
ความสูง สอดแทรกการฝึกการคิดเชิงค�ำนวณในการเล่นหรือการเก็บของเล่นอย่างเป็น
ระเบียบ โดยให้เด็กร่วมกันสร้างข้อตกลงและทบทวนขั้นตอนการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ตามล�ำดับ สอดแทรกการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีในการใช้อปุ กรณ์ เช่น กรรไกร อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย และรู้จักการเก็บรักษาหลังเลิกใช้
2. การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วย
การเรียนรูห้ รือกิจกรรมตามแนวนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ในลักษณะของหน่วยการเรียนรูห้ รือกิจกรรมตามแนวนวัตกรรมต่าง ๆ ในระดับปฐมวัย
โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้สาระส�ำคัญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
คณิตศาสตร์ผ่านการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม การคิด
เชิงค�ำนวณ หรือมีการฝึกฝนทักษะหรือความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรือคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมนั้น ๆ และมีการระบุจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ใน
หน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมอย่างชัดเจน
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รูปแบบของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย สามารถท�ำได้โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในหน่วยการเรียนรูห้ รือกิจกรรมทัง้ แบบแยกสาขาวิชา (Disciplinary) แบบพหุวทิ ยาการ
(Multidisciplinary) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือแบบข้ามสาขาวิชา
(Transdisciplinary) โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
• การบูรณาการแบบแยกสาขาวิชา (Disciplinary) คือการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์แยกจากกันในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรม เช่น ครูก�ำหนด
หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งข้าวเพือ่ ให้เด็กเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโตของต้นข้าว
ลักษณะของเมล็ดข้าวพันธุ์ต่าง ๆ การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวเมื่อน�ำไปหุง โดยไม่มี
จุดประสงค์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือเทคโนโลยีในหน่วย
การเรียนรู้นี้ ก�ำหนดหน่วยการเรียนรู้เรื่องบ้านเพื่อให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ ก�ำหนด
หน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ งยานพาหนะเพือ่ ให้เด็กเรียนรูเ้ ทคโนโลยี รวมไปถึงจัดมุมประสบการณ์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
เช่น มุมธรรมชาติ มุมร้านค้า มุมบล็อก มุมวิทยาศาสตร์ มุมคณิตศาสตร์ มุมเครื่องเล่น
สัมผัส
		
• การบูรณาการแบบพหุ วิท ยาการ (Multidisciplinary) คื อ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์แยกกิจกรรมกัน แต่อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก (Theme)
เดียวกันภายในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน เช่น ครูก�ำหนดหัวข้อหลักในหน่วยการเรียนรู้
เรื่องข้าว โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การเจริญเติบโตของต้นข้าว
จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น การตวงและบอกปริมาตรของเมล็ดข้าว
โดยใช้อุปกรณ์และหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยี
เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการหุงข้าว

		
• การบูรณาการแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) คือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 สาระขึ้นไปร่วมกันภายในกิจกรรมเดียวกัน
โดยมีการเรียนรู้และใช้ทักษะของสาระเหล่านั้นเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เช่น ครูก�ำหนด
หน่วยการเรียนรู้เรื่องข้าว และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวเพื่อให้เด็ก
เรียนรู้ว่าต้นข้าวมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไร โดยให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงความสูง
ของต้นข้าว จัดประสบการณ์ให้เด็กรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัดและบอก
ความสูงของต้นข้าวในแต่ละวัน แล้วน�ำข้อมูลมาร่วมกันจัดกระท�ำในรูปของแผนภูมิ
อย่างง่ายเพือ่ แสดงการเปลีย่ นแปลงความสูงของต้นข้าวในแต่ละวัน ในกิจกรรมเด็กจะได้
เรียนรู้ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของพืชเมื่อ
เจริญเติบโต เรียนรู้และใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการวัดความสูงของต้นข้าวและ
การน�ำเสนอข้อมูลในรูปของแผนภูมิ รวมถึงรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการวัด
ความสูงซึ่งเป็นการเรียนรู้เทคโนโลยีไปพร้อม ๆ กัน
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• การบูรณาการแบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) คือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้เด็กได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการแก้ปญ
ั หาในชีวติ จริงตามความสนใจหรือปัญหาของเด็ก
โดยครูอาจก�ำหนดกรอบหรือ theme ของปัญหาหรือเรื่องที่อยากให้เด็กได้เรียนรู้
อย่างกว้าง ๆ ให้เด็กระบุปัญหาหรือสิ่งที่สงสัยอยากเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง แล้วร่วมกัน
หาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือหาค�ำตอบของสิง่ ทีส่ งสัยด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ซึง่ อาจจัดในรูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Project-based learning) หรือโครงการ
(Project approach) เช่น การท�ำโครงงานเรื่องข้าว โดยครูจัดสถานการณ์เพื่อกระตุ้น
ให้เด็กเกิดความสนใจ แล้วให้เด็กระบุสิ่งที่สงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับข้าว จากนั้นให้เด็ก
ร่วมกันวางแผนก�ำหนดขั้นตอนและวิธีการในการหาค�ำตอบ และลงมือหาค�ำตอบตาม

วิธีการที่ร่วมกันก�ำหนดขึ้น ตลอดจนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วน�ำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
หรือคณิตศาสตร์ สอดแทรกอยู่ในระหว่างการท�ำโครงงานเรื่องข้าว หรืออาจจัดเป็น
กิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) หรือสตีมศึกษา (STEAM
Education) ให้เด็กใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและแก้ปญ
ั หา
ในสถานการณ์และเงือ่ นไขต่าง ๆ เช่น ออกแบบและสร้างกระเป๋ากันน�ำ้ โดยสิง่ ของทีอ่ ยู่
ภายในกระเป๋าไม่เปียก
ระดับของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วย
การเรียนรู้หรือกิจกรรมในระดับปฐมวัย สามารถสรุปได้ดังแผนภาพที่ 5

การ

ระดับของการบูรณา
การแยกสาขาวิชา
Disciplinary
เรียนรู้ S, M, T
แยกกันคนละหน่วย
การเรียนรู้

พหุวิทยาการ
Multidisciplinary
เรียนรู้ S, M, T
แยกกิจกรรมใน
หน่วยการเรียนรู้
เดียวกัน

สหวิทยาการ
Interdisciplinary
เรียนรู้ S, M, T
ร่วมในกิจกรรม
เดียวกันในหน่วย
การเรียนรู้เดียวกัน

ข้ามสาขาวิชา
Transdisciplinary
เรียนรู้ S, M, T
ร่วมกันในกิจกรรม
หรือโครงงาน/
โครงการเพื่อ
การแก้ปัญหา
เดียวกัน

แผนภาพที่ 5 ระดับของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมในระดับปฐมวัย
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ ปฐมวั ย นอกจากครู จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง พั ฒนาการตามวั ย และ
ความสนใจหรือบริบทของเด็กปฐมวัยแล้ว ครูควรมีความเข้าใจในธรรมชาติและเป้าหมาย
ของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สาระวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ โ ดยบู ร ณาการสาระเหล่ า นี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ
เด็กปฐมวัย จุดเน้นของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและ
เป้าหมายของการเรียนรู้แต่ละสาระ มีรายละเอียดดังนี้
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยควรมุง่ เน้น
ให้ผ้เู รียนได้คิดและลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry - based
learning) ที่เหมาะสมกับวัยและศักยภาพของเด็ก เพื่อพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หรือจิตวิทยาศาสตร์และทักษะหรือความสามารถต่าง ๆ ในการสืบเสาะหาความรู้ ซึง่ จะ
น�ำไปสู่การสร้างความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อไป
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการเปิดโอกาสให้
เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ซึ่งคล้ายคลึงกับการท�ำงานของนักวิทยาศาสตร์ ครูควรจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยให้เด็กปฐมวัยได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะ
ส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ดังนี้
• การมีส่วนร่วมในค�ำถาม เด็กตั้งค�ำถามตามความสนใจเพื่อน�ำไปสู่
การหาค�ำตอบด้วยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งค�ำถามอาจเกิดจากตัวเด็กเอง มาจากเด็กกับครู
ร่วมกันตัง้ ค�ำถามขึน้ หรือมาจากครูเป็นผูก้ ำ� หนดและให้เด็กร่วมกันพิจารณาท�ำความเข้าใจ
กับค�ำถามก็ได้
		• การเก็บข้อมูลหลักฐาน เด็กร่วมวางแผนและลงมือส�ำรวจตรวจสอบ
เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานด้วยวิธกี ารต่าง ๆ เช่น การสังเกต การส�ำรวจ การทดลอง
การสืบค้น การสัมภาษณ์ และบันทึกผลด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามศักยภาพของเด็ก เช่น
การวาดภาพ การบอกสิง่ ทีพ่ บให้ครูจดบันทึกให้ การร่วมบันทึกด้วยการเขียนสัญลักษณ์
ลงในตาราง หรือการร่วมท�ำแผนภูมิอย่างง่าย
• การอธิบายสิง่ ทีพ่ บ เด็กร่วมท�ำความเข้าใจข้อมูลทีไ่ ด้จากการส�ำรวจ
ตรวจสอบ และสร้างค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลเพื่อตอบค�ำถามที่ตั้งขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูล
ที่ได้มา
		• การเชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ เด็กรับทราบข้อมูลหรือ
ค�ำอธิบายของผู้อื่น แล้วเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตนเองพบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบหรือค�ำอธิบาย
ของตนเองกับของผู้อื่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
		• การสือ่ สารและให้เหตุผล เด็กสือ่ สารน�ำเสนอการส�ำรวจตรวจสอบ
ที่ได้ท�ำและสิ่งที่ได้ค้นพบอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การท�ำท่าทาง
การจัดแสดงผลงาน
ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยสามารถแสดงได้
ดังแผนภาพที่ 6
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การมีส่วนร่วมในค�ำถาม

การสื่อสารและ
ให้เหตุผล

การเชื่อมโยง
สิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

การเก็บข้อมูล
หลักฐาน

การอธิบาย
สิ่งที่พบ

แผนภาพที่ 6 ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัยนั้น ไม่ได้มีล�ำดับ
ขัน้ ตอนทีแ่ น่นอน สามารถย้อนกลับไปมาได้ และสามารถเกิดซ�ำ้ ได้ การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ บางครั้งครูอาจมีบทบาทในการชี้น�ำการเรียนรู้ของ
เด็กมาก หรือบางครั้งครูอาจเปิดโอกาสให้เด็กสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองมาก ทั้งนี้
ขึ้นกับหัวข้อเรื่องที่เรียนรู้ ศักยภาพและพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 7

ลักษณะส�ำคัญ
ของการสืบเสาะหาความรู้

ระดับการสืบเสาะหาความรู้
Guided
Structured

Open

Confirmation

การมีส่วนร่วมในค�ำถาม

เด็กตั้งค�ำถามเอง

เด็กเลือกค�ำถามจากที่
ก�ำหนดให้หรือเสนอค�ำถามใหม่

ครูก�ำหนดค�ำถามให้เด็กเลือก
และท�ำความเข้าใจ

ครูเป็นคนตั้งค�ำถาม

การเก็บข้อมูลหลักฐาน

เด็กวางแผนและเก็บข้อมูลเอง

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการเก็บข้อมูล

ครูให้ข้อมูลเพื่อให้เด็ก
น�ำไปวิเคราะห์

ครูให้ข้อมูลและบอกวิธีวิเคราะห์

การอธิบายสิ่งที่พบ

เด็กท�ำความเข้าใจข้อมูล
อธิบายและสรุปเอง

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการอธิบายและสรุป

ครูให้แนวทางที่เป็นไปได้
เพื่อให้เด็กอธิบายและสรุป

ครูอธิบายและสรุปให้

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบ
กับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

เด็กค้นหาและเชื่อมโยงเอง

เด็กได้รับการชี้แนะ
แหล่งข้อมูล

ครูแนะน�ำถึงความเชื่อมโยง
ที่เป็นไปได้

ครูเชื่อมโยงให้

การสื่อสารและให้เหตุผล

เด็กสื่อสารอย่างมีเหตุผล
ด้วยตนเอง

เด็กได้รับการชี้แนะ
ในการสื่อสาร

เด็กได้รับการชี้แนะ
ให้สื่อสารได้ตรงประเด็น

ครูแสดงขั้นตอนและวิธีการ
สื่อสาร

มาก ----------------------------------- ระดับการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก --------------------------------- น้อย
น้อย ----------------------------------- ระดับการควบคุมและชี้น�ำของครู --------------------------------- มาก
ปรับปรุงจาก National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards: A guide for teaching and learning.
แผนภาพที่ 7 ระดับของการสืบเสาะหาความรู้ในชั้นเรียนปฐมวัย

ครูสามารถน�ำลักษณะส�ำคัญเหล่านี้ไปสอดแทรกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนซึ่งอาจมี
กระบวนการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป หากเด็กได้ท�ำตามลักษณะส�ำคัญเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเด็กได้สืบเสาะหาความรู้แล้ว
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
เด็กปฐมวัยเติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
เด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับมือกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต จึงจ�ำเป็นจะต้องมี
การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยให้สามารถเรียนรูแ้ ละใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมคือ
ใช้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไม่ตกเป็นทาสของเทคโนโลยี และรู้ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้อย่างประหยัด รวมถึงมีพื้นฐานของทักษะในการเป็นผู้ออกแบบ
และสร้างเทคโนโลยีในอนาคต
เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย จึ ง ไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เพี ย งอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต แต่ยงั หมายรวมถึงสิง่ ของเครือ่ งใช้ในชีวติ ประจ�ำวันรอบตัวเด็ก เช่น ของใช้
ประจ�ำตัวเด็ก ของเล่นในมุมประสบการณ์ ของเล่นสัมผัส ของเล่นประเภทกลไก
เครื่องเล่นสนาม เครื่องเขียน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
อย่างง่าย เป็นต้น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัยไม่ได้มุ่ง
ส่งเสริมให้เด็กฝึกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน อย่างไม่มเี ป้าหมายและปราศจากการมีปฎิสมั พันธ์และการมี
ส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ แต่เป็นการปูพื้นฐานการคิดเชิงค�ำนวณหรือการคิด
อย่างเป็นระบบ การแก้ปญั หา ตลอดจนความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม
โดยมีเป้าหมายดังนี้
		
• ปลูกฝังความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
		
• รู้จักน�ำความรู้ ทักษะ และวัสดุอุปกรณ์มาออกแบบและสร้าง
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ เ พื่ อ แก้ ป ั ญ หาหรื อ สนองความต้ อ งการของเด็ ก ผ่ า นกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
		
• ฝึกการคิดเชิงค�ำนวณผ่านการท�ำกิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติ
ผ่านสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่จับต้องได้แบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์ (Unplugged)
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การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีควรมุ่งเน้น ดังนี้
		
1) จัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น ลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ตรงผ่าน
ประสาทสัมผัส โดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
การคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและการประเมินพัฒนาการ
		
2) เลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมโดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ของวัย ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
		
3) จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีพฤติกรรม
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก กระตุ้นให้เด็กคิดริเริ่ม และยอมรับการตัดสินใจของเด็ก
		
4) ครู ผูป้ กครอง และผูเ้ กีย่ วข้อง ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยสรุป การจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีในระดับปฐมวัยมุง่ เน้นไปที่
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมที่ให้
เด็กได้ฝึกการคิดและลงมือแก้ปัญหาอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน ได้ส�ำรวจและเลือกใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสม และสามารถออกแบบวางแผนและสร้าง
ของเล่นของใช้ตามกระบวนการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัย

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ควรจัดในรูปของกิจกรรมแบบบูรณาการกับกิจวัตรและกิจกรรมประจ�ำวัน ผ่านการเล่น
เพื่ อ ให้ เด็ กเรียนรู้จ ากประสบการณ์ตรง เกิ ด ความรู ้ ความเข้ า ใจ มี ทัก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีเจตคติทด่ี ตี อ่ คณิตศาสตร์ ครูหรือผูท้ มี่ หี น้าทีอ่ บรม
เลี้ยงดูและพัฒนาเด็กควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม และ
ความสอดคล้องกับวุฒิภาวะของเด็ก ซึ่งมีจุดเน้นดังนี้
		
1) สร้างเสริมความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามธรรมชาติของ
เด็กผ่านประสบการณ์ตรง โดยการส�ำรวจ การเล่น การลงมือปฏิบัติในชีวิตประจ�ำวัน
รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
		
2) สร้างเสริมทักษะและความรูค้ วามเข้าใจทางคณิตศาสตร์บนพืน้ ฐาน
ของความสามารถ และพัฒนาการของเด็กรายบุคคลอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ตอน โดยเริม่ ต้น
จากความเข้าใจพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ในล�ำดับขั้น
ที่ยากขึ้นต่อไป และค�ำนึงถึงการเชื่อมโยงจากพื้นฐานทางครอบครัว ภาษา วัฒนธรรม
และชุมชนของเด็ก
		
3) ใช้สอื่ การเรียนรูท้ เี่ ป็นรูปธรรมไปสูน่ ามธรรม โดยเริม่ ต้นจากของจริง
ของจ�ำลอง รูปภาพ และสัญลักษณ์ตามล�ำดับ และใช้กลยุทธ์ทหี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น
กิจกรรม เพลง ค�ำคล้องจอง นิทาน เกม ร่วมกับการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
		
4) ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน
		
5) ใช้ภาษาทีเ่ กีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์สอดแทรกในชีวติ ประจ�ำวัน และ
การสื่อสารทางคณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย
		
6) ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้
เด็กได้แก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน การให้เหตุผลเพื่อถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการตอบค�ำถาม การเลือกวิธกี าร และการปฏิบตั ิ สือ่ สารความคิดในรูปแบบที่
หลากหลาย เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาระทางคณิตศาสตร์ด้วยกัน และ

บูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมไปถึง
การคิดสร้างสรรค์โดยการน�ำความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ไปริเริ่มและต่อยอด
		
7) บูรณาการคณิตศาสตร์ในกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
และเหมาะกับธรรมชาติรวมทั้งความสามารถตามวัยของเด็ก
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ถูกน�ำมาใช้ในการแสวงหาความรู้
และแก้ปัญหาอย่างสัมพันธ์กัน จึงสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือ
แบบข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary) เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรูท้ งั้ 3 สาระ ไปพร้อม ๆ กัน
ภายในหน่วยการเรียนรู้หรือกิจกรรมเดียวกันได้ โดยอาจจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละ
สาระแล้วประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ผ่านกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ภายใต้หน่วยการเรียนรู้เดียวกัน
หรือจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แต่ละสาระไปในระหว่างการแก้ปัญหาหรือหาค�ำตอบที่
สงสัย เช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบโครงงานหรือโครงการ การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน การจัด
การเรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
หรือสตีมศึกษา
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยมีข้อควรค�ำนึงถึงคือ การก�ำหนดสถานการณ์ปัญหาต้องไม่
ซับซ้อนเกินความสามารถ ควรเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นบริบทรอบตัวของเด็กและอยูใ่ นความสนใจ
ของเด็ก รวมถึงควรมีการตรวจสอบความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานหรือประสบการณ์เดิมของ
เด็กก่อนเริม่ กิจกรรมการแก้ปญ
ั หา หากเด็กยังไม่มพี นื้ ฐานควรจัดกิจกรรมเพือ่ ปูพนื้ ฐาน
ให้กับเด็กก่อน
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สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้
ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
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
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เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในวิทยาศาสตร์
ด้านเจตคติ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มเี จตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความชอบใน
การเรียนรูแ้ ละการท�ำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และควรได้รบั การพัฒนาให้มจี ติ วิทยาศาสตร์
ซึง่ เป็นคุณลักษณะหรือลักษณะนิสยั ของบุคคลทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์
ได้แก่ การสนใจใฝ่รู้ มุ่งมั่นอดทน ยอมรับฟังความคิดเห็น มีเหตุผล มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์
ด้านทักษะหรือความสามารถ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะ
หรือความสามารถในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐานและความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้
		
• ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ควรเริ่มจากการพัฒนาทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบ การจ�ำแนกประเภท และ
การวัด ซึง่ เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ แล้วจึงพัฒนาทักษะทีซ่ บั ซ้อนขึน้
อย่างเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย เช่น ทักษะการพยากรณ์ ควรให้เด็กได้ฝึก
การคาดคะเนเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล ทักษะการลงความคิดเห็น ควรให้เด็กได้ฝกึ
อ้างอิงจากประสบการณ์เดิมและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตตามศักยภาพของเด็ก
		
• ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ เด็กปฐมวัยควรได้รบั การพัฒนา
ให้มีความสามารถในการการตั้งค�ำถาม การวางแผนในการส�ำรวจตรวจสอบ การลงมือ
ส�ำรวจตรวจสอบ การบันทึกข้อมูล การอธิบายอย่างมีเหตุผล การสรุปข้อค้นพบ และ
การสื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้บพบด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับวัย
ด้านความคิดรวบยอด เด็กปฐมวัยควรได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามคิดรวบยอด
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยสาระส�ำคัญที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาระส�ำคัญ ดังนี้
		• วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะและ
ส่วนประกอบของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์ และพืช การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาสัตว์และพืช

• วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ เด็ กควรเรี ย นรู ้ เกี่ ย วกั บ ลั กษณะและ
ส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ ประโยชน์และการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของ
เครือ่ งใช้อย่างเหมาะสม การเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้ ผลของการออกแรง
กระท�ำต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ และพลังงานในชีวิตประจ�ำวัน
• วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของ
ดิน น�ำ้ ลมฟ้าอากาศ สิง่ ทีพ่ บบนท้องฟ้า และสภาพแวดล้อมในเวลากลางวันและกลางคืน
สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์แสดงได้ดังแผนภาพที่ 8

แผนภาพที่ 8 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์
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การพัฒนาความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครูควรค�ำนึงถึงความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เดิมของเด็กและระดับ
ความซับซ้อนของความคิดรวบยอด ควรจัดให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ความคิดรวบยอดจากเรื่องใกล้ตัวที่เป็นรูปธรรมหรือมีความซับซ้อนน้อยไปสู่เรื่องที่ไกลตัวที่เป็นนามธรรมหรือ
มี ค วามซับซ้อนมาก ดังตัวอย่างที่แสดงในแผนภาพที่ 9 อย่ า งไรก็ ต ามการจั ด ล� ำ ดั บหั วข้ อ สิ่ ง ที่ เด็ กควรเรี ย นรู ้ ส ามารถยื ด หยุ ่ น ได้ ต ามความต้ อ งการ ความสนใจหรื อ
ความพร้อมของเด็ก หากเด็กต้องการและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในหัวข้อที่มีความซับซ้อนก็สามารถน�ำมาจัดประสบการณ์ให้กับเด็กก่อนได้
ล�ำดับหัวข้อการเรียนรู้

สาระส�ำคัญ
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- มนุษย์
- สัตว์
- พืช

ชื่อและลักษณะ
ส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ สัตว์ พืช
ของร่างกายมนุษย์
สัตว์ พืช
การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง

วิทยาศาสตร์กายภาพ
- วัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้
- แรง
- พลังงาน
วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ
- ดิน
- น�้ำ
- ลมฟ้าอากาศ
- ท้องฟ้า

ชื่อและลักษณะ
ของวัตถุหรือสิ่งของ
เครื่องใช้

การจัดกลุ่มมนุษย์ สัตว์ การเปลี่ยนแปลงของ
และพืช โดยใช้ลักษณะ มนุษย์ สัตว์ พืช
ที่สังเกตได้
เมื่อเจริญเติบโต

ส่วนประกอบของวัตถุ ประโยชน์และการเลือก การเปลี่ยนแปลงของ ผลของการออกแรง
หรือสิ่งของเครื่องใช้ ใช้วัตถุหรือสิ่งของ
วัตถุหรือสิ่งของ
กระท�ำต่อวัตถุหรือ
เครื่องใช้
เครื่องใช้
สิ่งของเครื่องใช้

บริเวณที่พบดินและน�้ำ
ลักษณะของลมฟ้าอากาศในแต่ละวัน
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม

ลักษณะของดินและน�้ำ
การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศในแต่ละวัน
และการปฏิบัติตนให้เหมาะสม

ประโยชน์และวิธีการดูแลรักษาดินและน�้ำ
ผลของลมฟ้าอากาศในแต่ละฤดูต่อการด�ำรงชีวิต
ของมนุษย์ สัตว์หรือพืชและการปฏิบัติตนให้
เหมาะสม

สิ่งที่พบบนท้องฟ้า

ลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน สภาพแวดล้อมในเวลากลางวันและกลางคืน

แผนภาพที่ 9 ตัวอย่างการจัดล�ำดับหัวข้อการเรียนรู้ตามระดับความซับซ้อนของความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประโยชน์และอันตราย
ของสัตว์และพืชต่อ
มนุษย์ และการดูแล
รักษาสัตว์และพืช
พลังงานใน
ชีวิตประจ�ำวัน

เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในเทคโนโลยี
ด้านเจตคติ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีคือ การตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสม
สร้างสรรค์ ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม แสดงความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท�ำกิจกรรมและแก้ปัญหา
ด้านทักษะหรือความสามารถ เด็กปฐมวัยควรได้รบั การส่งเสริมให้มที กั ษะหรือความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างง่าย ด้วยกระบวนการออกแบบและการคิดเชิงค�ำนวณ
รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การท�ำงานร่วมกัน และการสื่อสาร โดยกระบวนการออกแบบและการคิดเชิงค�ำนวณส�ำหรับเด็กปฐมวัย มีรายละเอียด
ดังนี้
กระบวนการออกแบบ เด็กปฐมวัยควรได้รบั การส่งเสริมให้มที กั ษะหรือความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างง่ายโดยใช้กระบวนการออกแบบซึง่ เป็นกระบวนการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจใช้กระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
มีรายละเอียดดังนี้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ตัวอย่างพฤติกรรมส�ำหรับเด็กปฐมวัย

• ระบุปัญหา

ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือความต้องการที่จ�ำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยระบุว่าอะไรคือปัญหาหรือ
ความต้องการร่วมกับเพื่อนและครู

• รวบรวมข้อมูลและแนวคิด เพื่อสรรหาวิธีการ
ที่เป็นไปได้

ค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยอาจใช้การสังเกต ส�ำรวจ สืบค้น
สืบเสาะ ระดมความคิด อภิปราย หรืออื่น ๆ อย่างเหมาะสมตามวัย เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้
ร่วมกับเพื่อนและครู
เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ แล้วออกแบบตามวิธีที่เลือกโดยอาจใช้การเล่า การวาดเขียนหรือ
ร่างแบบ หรือการสร้างแบบจ�ำลองอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่คิดอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน
วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดตามวิธีการที่ออกแบบ โดยวางแผนถึง
สิ่งที่จ�ำเป็นต้องใช้และวิธีการใช้ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้
ทดสอบและประเมินแบบจ�ำลองหรือต้นแบบซึ่งอาจเป็นชิ้นงานหรือวิธีการร่วมกับเพื่อนและครู โดยผลที่ได้
อาจน�ำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
น�ำเสนอวิธีการหรือชิ้นงานที่สร้างเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสมตามวัย โดยอาจใช้การสนทนาถึงวิธีการท�ำ
ผลการทดสอบและปรับปรุง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาปรับปรุงหรือพัฒนาในครั้งต่อไป

• เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
• ด�ำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ
• ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ
• น�ำเสนอต้นแบบ วิธีการและผลการแก้ปัญหา
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การคิดเชิงค�ำนวณ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยมีการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็น
ขั้นตอน เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการคิดเชิงค�ำนวณ มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ส�ำคัญของการคิดเชิงค�ำนวณ
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ตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาการคิดเชิงค�ำนวณส�ำหรับเด็กปฐมวัย

• การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส บอกส่วนประกอบหรือจ�ำแนกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วน ๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหา

• การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธกี ารแก้ปญ
ั หา

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของสิ่งต่าง ๆ จ�ำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงหรือใช้ประสบการณ์เดิมในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์

• การพิจารณาสาระส�ำคัญของปัญหา

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส มีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ระบุปัญหาอย่างง่ายหรือบอกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญหา บอกสิ่งที่ส�ำคัญหรือจ�ำเป็นเพื่อใช้แก้ปัญหา

• การออกแบบอัลกอริทึม

สังเกตรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ประสาทสัมผัส เรียงล�ำดับสิ่งของหรือเหตุการณ์ มีส่วนร่วมใน
การวางแผน ออกแบบ ก�ำหนดขั้นตอนในการส�ำรวจตรวจสอบหรือแก้ปัญหาอย่างง่าย น�ำเสนอกระบวนการ
อย่างเป็นล�ำดับเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีการต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่เกี่ยวกับอันดับที่และเวลา

ทั ก ษะหรื อ ความสามารถในการแก้ ป ั ญ หาอย่ า งง่ า ยโดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคิดเชิงค�ำนวณ น�ำเสนอเป็น
ตารางการวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการเรี ย นรู ้ ที่ ค าดหวั ง ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์สำ� หรับเด็กปฐมวัย ดังรายละเอียด
ในภาคผนวก
ด้านความคิดรวบยอด เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มี
ความคิดรวบยอดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับลักษณะ
และส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ ประโยชน์และการเลือกใช้
สิง่ ของเครือ่ งใช้อย่างเหมาะสม การเปลีย่ นแปลงของวัตถุหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทเี่ หมาะสมในการท�ำงานหรือแก้ปญ
ั หา
อย่างเหมาะสมกับวัย
สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในเทคโนโลยีแสดงได้ดังแผนภาพที่ 10

แผนภาพที่ 10 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในเทคโนโลยี
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เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
ด้านเจตคติ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้มเี จตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้คณิตศาสตร์และความรู้สึกต่อการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ได้แก่ แสดงความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้ มุ่งมั่นในการท�ำ
กิจกรรมและใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวัน
ด้านทักษะหรือความสามารถ เด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมตามวัย ได้แก่ การแก้ปัญหาตามวัย
การให้เหตุผลง่าย ๆ การสือ่ สารและการสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์เพือ่ ถ่ายทอดให้
ผู้อื่นเข้าใจด้วยวิธีต่าง ๆ การเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ ในชีวิตประจ�ำวัน
และเชือ่ มโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์ในการเรียนรูเ้ รือ่ งอืน่ ๆ รวมไปถึงการคิดสร้างสรรค์
ในการขยายแนวคิดหรือสร้างแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุง พัฒนาความรู้
ด้านความคิดรวบยอด เด็กปฐมวัยควรได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical concepts) ที่ มี ความซั บซ้ อ นขึ้ นตามล� ำ ดั บ
ตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 3 สาระส�ำคัญ ดังนี้
• จ�ำนวนและพีชคณิต เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของ
การแสดงจ�ำนวน การด�ำเนินการของจ�ำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการ การระบุ
แบบรูปและความสัมพันธ์
• การวัดและเรขาคณิต เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการวัด ความยาว
น�้ำหนัก ปริมาตร เวลา เงิน การบอกต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต
• สถิติและความน่าจะเป็น เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและ
น�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
		
การส่งเสริมความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เด็กปฐมวัยจ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (Early Mathematics
concepts) เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรูใ้ นด้านความคิดรวบยอดซึง่ มี
ความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้ ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การจับคู่
หนึ่งต่อหนึ่ง การจ�ำแนก การเปรียบเทียบ และการเรียงล�ำดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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• การจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one correspondence) เป็น
การจับคู่กัน (Matching or Pairing) ในลักษณะความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (Oneto-one relationship) ระหว่างสิ่งต่าง ๆ สองสิ่งหรือสองกลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญ
ของจ�ำนวนและการด�ำเนินการ โดยการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งใช้ในการนับเพื่อบอกจ�ำนวน
ในลักษณะของการจับคูห่ นึง่ ต่อหนึง่ ระหว่างชือ่ เรียกจ�ำนวน (Number name) กับสิง่ ที่
นับโดยนับเพียงครั้งเดียว ไม่นับซ�้ำ หากเด็กไม่มีพื้นฐานการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง เด็กจะไม่
สามารถนับเพื่อบอกจ�ำนวนได้ถูกต้อง รวมไปถึงเป็นพื้นฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
จ�ำนวนระหว่างสิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มเพื่อบอกปริมาณว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากัน และกลุ่มใด
มีจ�ำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า โดยหากจับคู่สิ่งต่าง ๆ สองกลุ่มได้พอดีแสดงว่าสิ่งของ
ในสองกลุ่มนั้นมีจ�ำนวนเท่ากัน หากไม่พอดีแสดงว่ามีจ�ำนวนไม่เท่ากัน และกลุ่มที่มี
สิ่งของเหลืออยู่แสดงว่ามีจ�ำนวนมากกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ ในการเรียงล�ำดับ
จ�ำนวนก็จ�ำเป็นต้องอาศัยการจับคู่หนึ่งต่อหนึ่งเพื่อบอกปริมาณที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน
และกลุ่มใดมีจ�ำนวนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดอีกด้วย

		
• การจ�ำแนก (Classifying) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ ต่าง ๆ
ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกัน สัมพันธ์กนั หรือแตกต่างกัน เช่น สี รูปร่าง ขนาด หน้าทีก่ ารใช้งาน
เหตุการณ์ โดยการคัดแยกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล การจ�ำแนกช่วย
พัฒนาการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญที่ใช้ในการจ�ำแนกรูป
เรขาคณิต การบอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันตามช่วงเวลา การสังเกต
แบบรูปของสิง่ ต่าง ๆ การรวมและการแยก และการน�ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมอิ ย่างง่าย
		
• การเปรียบเทียบ (Comparing) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งต่าง ๆ สองสิ่งหรือสองกลุ่มที่มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน เช่น สี รูปร่าง ขนาด
รวมไปถึงการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิง่ ต่าง ๆ สองกลุม่ โดยอาศัยการจับคู่
หนึง่ ต่อหนึง่ เพือ่ บอกปริมาณว่า เท่ากัน ไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า การเปรียบเทียบ
เป็นพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการวัด การชัง่ การตวง การเปรียบเทียบจ�ำนวนของสิง่ ต่าง ๆ
การสังเกตแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ และการน�ำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
		
• การเรียงล�ำดับ (Ordering, Seriation) เป็นการหาความสัมพันธ์
ของสิ่งต่าง ๆ มากกว่าสองสิ่งหรือสองกลุ่มขึ้นไปที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ขนาด ปริมาณ
แล้วน�ำมาจัดเรียงโดยมีจุดเริ่มต้นและทิศทาง การเรียงล�ำดับเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญที่ใช้
ในการวัดสิง่ ต่าง ๆ การเรียงล�ำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวติ ประจ�ำวัน ตามช่วงเวลา
การเรียงล�ำดับจ�ำนวนของสิ่งต่าง ๆ การสังเกตแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ และการน�ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
สิ่งที่เด็กปฐมวัยเรียนรู้ในคณิตศาสตร์แสดงได้ดังแผนภาพที่ 11
แผนภาพที่ 11 สิ่งที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ในคณิตศาสตร์
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การพัฒนาความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยต้องเริ่มจากการพัฒนาความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็ก จากนั้นจึงจัดล�ำดับหัวข้อ
การเรียนรู้โดยควรค�ำนึงถึงล�ำดับความซับซ้อนของสาระส�ำคัญทางคณิตศาสตร์ในแต่ละสาระ และควรเริ่มจากสาระส�ำคัญทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานไปสู่สาระส�ำคัญ
ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนขึ้นตามล�ำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 12 นอกจากนี้ในการจัดประสบการณ์ต้องมีการตรวจสอบความรู้พื้นฐานและจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานนั้น
ให้กับเด็กก่อนที่จะพัฒนาความคิดรวบยอดใหม่
ล�ำดับหัวข้อการเรียนรู้

สาระส�ำคัญ
จ�ำนวน

การนับปากเปล่า การนับและบอก การแสดงสิ่งต่าง ๆ การเปรียบเทียบ
ตามล�ำดับ
จ�ำนวนของสิง่ ต่าง ๆ ตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนด จ�ำนวน
การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
การใช้ตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจ�ำนวน

พีชคณิต

การแสดงแบบรูปให้เหมือนกับแบบรูป
ที่ก�ำหนด

การต่อแบบรูปของสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าชุดกับ การสร้างแบบรูปตามความคิดของตนเอง
แบบรูปที่ก�ำหนด

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

การเปรียบเทียบความยาว

การเรียงล�ำดับความยาว

การวัดความยาวโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

การเปรียบเทียบน�้ำหนัก

การเรียงล�ำดับน�้ำหนัก

การชั่งโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

การเปรียบเทียบปริมาตร

การเรียงล�ำดับปริมาตร

การตวงโดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

การบอกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
การบอกกิจกรรม
ช่วงเวลากลางวัน-กลางคืน และก่อน-หลัง หรือเหตุการณ์
ตามช่วงเวลา
เช้า บ่าย เย็น

การบอกกิจกรรม
หรือเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นวันนี้
เมื่อวานนี้ พรุ่งนี้

การเรียงล�ำดับ
การบอกและ
จ�ำนวน
แสดงอันดับที่
การอ่านตัวเลขไทย

เรียงล�ำดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ตามช่วงเวลา เช้า บ่าย เย็น เมื่อวานนี้ วันนี้ พรุ่งนี้

การส�ำรวจและจ�ำแนกเงินออกจากสิ่งอื่น การจ�ำแนกและบอกชนิดของเงินเหรียญ การจ�ำแนกและบอกชนิด
ของเงินเหรียญและธนบัตร

69

การรวมกลุ่มและ
แยกกลุ่ม

การบอกค่าของเงินเหรียญ

ล�ำดับหัวข้อการเรียนรู้

สาระส�ำคัญ
เรขาคณิต

สถิติและ
ความน่าจะเป็น

การบอกต�ำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

การบอกต�ำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแสดง การบอกต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทางของสิ่งต่าง ๆ และ
สิ่งต่าง ๆ ตามต�ำแหน่งที่ก�ำหนด
แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทางที่ก�ำหนด

การจ�ำแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือน
หรือคล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

การจ�ำแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือน
หรือคล้ายทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก และกรวย

การจ�ำแนกและระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เหมือนหรือคล้ายวงกลม
รูปสี่เหลี่ยม และรูปสามเหลี่ยม

การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล

การจัดกระท�ำกับข้อมูล

การน�ำเสนอข้อมูลและสนทนาเกี่ยวกับข้อมูลในแผนภูมิ
อย่างง่าย

แผนภาพที่ 12 ตัวอย่างการจัดล�ำดับหัวข้อการเรียนรู้ตามระดับความซับซ้อนของความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
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การประเมินการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
การประเมินการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
อายุ 3-6 ปี เป็นไปเพื่อรับรู้ พัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
ตามศักยภาพที่มีความแตกต่างกัน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปกติที่จัดขึ้นให้เด็กในแต่ละวัน ผลการประเมิน
จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ช ่ ว ยให้ ค รู ผู ้ ส อนหรื อ ผู ้ ที่ เ ลี้ ย งดู แ ละพั ฒ นาเด็ ก น� ำ ไปวางแผน
การจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กแต่ละคนให้ได้รบั การส่งเสริม และพัฒนาตาม
ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังทัง้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะหรือความสามารถมากกว่าการตัดสิน
ว่าผ่านหรือไม่ โดยไม่ควรใช้แบบทดสอบ
การประเมินการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ควรยึดหลักดังนี้
		
1. การประเมิ น การเรี ย นรู ้ ค วรกระท� ำ ควบคู ่ ไ ปกั บ กระบวนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นรายบุคคล
		
2. การประเมินการเรียนรูค้ วรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ซึง่ จัดขึน้ อย่างเหมาะสมตามวัยในแต่ละช่วงอายุ และเชือ่ มโยงไปสูผ่ ลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
ทีก่ ำ� หนดไว้เป็นแนวทางตามกรอบการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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3. การประเมินการเรียนรูค้ วรให้ความส�ำคัญทัง้ ด้านเจตคติและทักษะ
หรือความสามารถตามสภาพจริง
		
4. การประเมินการเรียนรูค้ วรน�ำไปสูก่ ารเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านอย่างสอดคล้องกับจุดประสงค์และผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง ให้ความส�ำคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต โดยการใช้เครื่องมือและวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย อาทิ การสังเกต การสนทนา การบันทึกพฤติกรรม
		
5. การประเมินการเรียนรูค้ วรเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
ตัวเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดความสนใจใฝ่รู้และ
ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาไปสู ่ ก ารเกิ ด เจตคติ แ ละทั ก ษะหรื อ
ความสามารถซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ต่อไป
วิธีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงที่เหมาะสมส�ำหรับเด็กอายุ 3–6 ปี
ได้แก่ การสังเกต การบันทึกพฤติกรรม การสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลจากผลงานเด็กที่เก็บอย่างเป็นระบบโดยอาจจัดท�ำแฟ้มสะสมผลงาน
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ส่วนที่ 3

แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
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แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ในการออกแบบและวางแผนการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
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)
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) การสอนแบบเรกจิโอเอมิเลีย (Reggio Emilia)
การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป (Highscope) การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brainbased learning)
กรณีที่สถานศึกษาก�ำหนดรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบหน่วยการจัด
ประสบการณ์ ครูสามารถน�ำกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปใช้ในการปรับปรุง
หรือออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย เพื่อให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่ก�ำหนดไว้ในกรอบการเรียนรู้ฯ ส่วนที่ 1
โดยสามารถท�ำได้ 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1 การปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม

แนวทางที่ 2 การจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ขึ้นใหม่

ศึกษาท�ำความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ

ศึกษาท�ำความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ

พิจารณาและวิเคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์

ออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์

ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์

เขียนแผนการจัดประสบการณ์

แผนภาพที่ 13 แนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
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แนวทางที่ 1 ใช้กรอบการเรียนรูฯ้ ในการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
ที่มีอยู่เดิม สามารถด�ำเนินการตามแนวทางดังนี้
1. ศึกษาท�ำความเข้าใจกรอบการเรียนรู้ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
หรื อ พั ฒ นาการจั ด ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ รั บ การพั ฒ นาเจตคติ แ ละทั ก ษะหรื อ
ความสามารถตามผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย โดยใช้สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับวัย
ความสามารถ ความต้องการ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล
2. พิจารณารายละเอียดของหน่วยการจัดประสบการณ์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม ซึง่ ประกอบ
ด้วยมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ส�ำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ และวิเคราะห์
ความสอดคล้องและความครอบคลุมกับกรอบการเรียนรูฯ้ โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการจัดประสบการณ์กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ตามกรอบการเรียนรู้ฯ วิเคราะห์ความครอบคลุมและความเหมาะสมของสาระที่ควร
เรียนรู้ในหน่วยการจัดประสบการณ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยทีร่ ะบุในกรอบการเรียนรูฯ้ ตามช่วงวัย ทัง้ นีส้ ามารถยืดหยุน่
และปรับให้สอดคล้องกับบริบทในชีวิตประจ�ำวันของเด็กและบริบทของสถานศึกษา
3. ปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ให้มีความสอดคล้องและ
ครอบคลุมตามกรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โดยปรับปรุงหรือพัฒนา
จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรม รวมถึงการประเมินการเรียนรู้
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แนวทางที่ 2 ใช้กรอบการเรียนรูฯ้ เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์
ขึ้นใหม่ สามารถด�ำเนินการตามแนวทางดังนี้
1. ศึกษาท�ำความเข้าใจกรอบการเรียนรูฯ้ เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดท�ำแผน
การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
และใช้สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์โดยค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับวัย ความสามารถ
ความต้องการ ความสนใจของเด็กเป็นรายบุคคล
2. ออกแบบหน่วยการจัดประสบการณ์ โดยใช้กรอบการเรียนรูฯ้ ในการก�ำหนด
หัวเรื่องหรือชื่อหน่วยการจัดประสบการณ์ และก�ำหนดรายละเอียดของหน่วยการจัด
ประสบการณ์ ดังนี้
2.1 ก�ำหนดหัวเรือ่ งหรือชือ่ หน่วยการจัดประสบการณ์ โดยพิจารณาจาก
สาระที่ ควรเรี ย นรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดั บ ปฐมวั ย
ซึง่ ระบุไว้ในกรอบการเรียนรูฯ้ ส่วนที่ 1 อาจเลือกเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึง่ หรือมากกว่า
หนึ่งหัวข้อเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือ
คณิตศาสตร์ และน�ำมาก�ำหนดเป็นขอบเขตของสาระทีต่ อ้ งการให้เด็กได้เรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
กับวัยและพัฒนาการของเด็ก ตรงตามความต้องการและความสนใจของเด็กสอดคล้อง
กับสภาพและบริบทในชีวติ ประจ�ำวันของเด็กและบริบทของสถานศึกษา การก�ำหนดหัวเรือ่ ง
สามารถท�ำได้โดยครูเป็นผู้ก�ำหนด ครูและเด็กร่วมกันก�ำหนด หรือเด็กเป็นผู้ก�ำหนด
2.2 ก�ำหนดรายละเอียดของหน่วยการจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ จุดประสงค์การเรียนรู้
และสาระการเรียนรู้ทั้งประสบการณ์ส�ำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ให้สัมพันธ์กันทุก
องค์ประกอบ โดยสอดแทรกผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย รวมไปถึงสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามกรอบการเรียนรูฯ้ ทีเ่ หมาะสมกับเด็กและสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

		
2.2.1 มาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ก�ำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ที่เด็กจะได้รับ
การพั ฒ นาจากหน่ ว ยการจั ด ประสบการณ์ โ ดยค� ำ นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ วั ย
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริมให้เด็กเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามทีร่ ะบุในกรอบการเรียนรูฯ้
2.2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ ก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเมื่อท�ำกิจกรรมในหน่วยการจัดประสบการณ์แล้ว
โดยพิจารณาจากสภาพที่พึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยที่ก�ำหนดไว้ใน กรอบการเรียนรู้ฯ ทั้งนี้
การก�ำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถก�ำหนดให้สัมพันธ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ของ
หน่วยการจัดประสบการณ์โดยปรับให้สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก เพื่อน�ำไปสู่
ความสามารถตามสภาพที่พึงประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยต่อไป
		2.2.3 สาระการเรียนรู้ ก�ำหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ให้
เข้ากับหัวเรือ่ งหน่วยการจัดประสบการณ์ การก�ำหนดสาระการเรียนรูต้ อ้ งประกอบด้วย
ประสบการณ์ส�ำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
		
(1) ประสบการณ์สำ� คัญ ก�ำหนดประสบการณ์สำ� คัญทีจ่ ะใช้เป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับหน่วยการจัดประสบการณ์ทกี่ ำ� หนด เพือ่ พัฒนา
เด็กให้บรรลุผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครูสามารถคัดเลือกประสบการณ์ส�ำคัญจาก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในส่วนที่สัมพันธ์กับสาระที่ควรเรียนรู้ที่ก�ำหนดไว้หรืออาจ
พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมประสบการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ตามกรอบการเรียนรู้ฯ ได้ตาม
ความเหมาะสม
		
(2) สาระทีค่ วรเรียนรู้ ก�ำหนดรายละเอียดของสาระทีค่ วรเรียนรู้
โดยพิจารณาและคัดเลือกสาระทีค่ วรเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ในระดับปฐมวัยตามกรอบการเรียนรูฯ้ ทีส่ มั พันธ์กบั หัวเรือ่ งของหน่วยการจัดประสบการณ์
มาก�ำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในลักษณะที่เป็นแนวคิด เนื้อหา ทักษะ หรือเจตคติ
โดยค�ำนึงถึงสิ่งที่เด็กรู้แล้ว สิ่งที่เด็กต้องการรู้ และสิ่งที่เด็กควรรู้ พิจารณาให้มีระดับ
ความยากง่ายของสาระทีค่ วรเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับวัยและสิง่ แวดล้อมในชีวติ จริงของเด็ก
3. เขียนแผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบและก�ำหนดกิจกรรมทีช่ ว่ ยให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ครบตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการจัดประสบการณ์ ระบุ
รายละเอียดทีค่ รอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรูซ้ งึ่ ประกอบด้วยประสบการณ์
ส�ำคัญและสาระที่ควรเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ และการประเมิน ก�ำหนดวิธีการ
ด�ำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ช่วงความสนใจของเด็ก และจุดประสงค์
การเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการ โดยครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ามตัวอย่างแนวการจัด
ประสบการณ์ที่ระบุในตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือสาระที่ควรเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย และควรออกแบบการจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางในการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยทีร่ ะบุไว้ในส่วนที่ 2 ความรูเ้ บือ้ งต้นส�ำหรับ
ครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

สามารถดาวน์โหลด
ตัวอย่างแนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้ฯ
และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย หน่วย ขนมโค เพิ่มเติมได้ที่
http://ipst.me/11265 หรือสแกน QR Code
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ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดับปฐมวัย
การใช้กรอบการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ในการจัดท�ำแผนการจัดประสบการณ์ แสดงตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี)
หน่วย ขนมโค โดยน�ำเสนอภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5 กิจกรรม และตัวอย่าง
แผนการจัดประสบการณ์ฯ ซึง่ มีรปู แบบของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยในหน่วยการเรียนรูท้ งั้ แบบพหุวทิ ยาการ (Multidisciplinary)
โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 1 และแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์ร่วมกันภายในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 2 และ 3 รวมทั้งน�ำเสนอ
ตัวอย่างการวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับกรอบการเรียนรูฯ้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
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ภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค
การจัดประสบการณ์ในหน่วย ขนมโค เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารจากการท�ำขนมโคร่วมกับครูอย่างสนุกสนาน และได้น�ำความรู้เกี่ยวกับวิธีการท�ำ
ขนมโคไปใช้ในการออกแบบและท�ำขนมโคให้มีส่วนผสมหรือรูปร่างที่แตกต่างไปจากเดิม ตลอดจนสร้างสรรค์กล่องใส่ขนมโค ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข โดยภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีดังนี้
กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค (S)
- สังเกตและบอกลักษณะของขนมโค
- คาดคะเนส่วนประกอบของขนมโค

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค (T, M, S)
- ออกแบบและประดิษฐ์กล่องใส่ขนมโค
- น�ำเสนอการออกแบบและขั้นตอน
การสร้างกล่องใส่ขนมโค

การบูรณาการ

หน่วย
ขนมโค

กิจกรรมที่ 4 ขนมโคของฉัน (T, M, S)
- ออกแบบและท�ำขนมโคให้มีส่วนผสมหรือ
รูปร่างอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
S : Science (วิทยาศาสตร์)

M : Mathematics (คณิตศาสตร์)

กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร (S, M, T)
- ทดลองท�ำแป้งให้เป็นก้อน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผงแป้งขณะที่
ท�ำให้เป็นก้อน
- เรียงล�ำดับขัน้ ตอนการท�ำผงแป้งให้เป็นก้อน
กิจกรรมที่ 3 ท�ำขนมโคกันเถอะ (M, S, T)
- บอกปริมาตรของแป้งและน�้ำจากการตวง
- สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่างท�ำขนมโคแต่ละขั้นตอน

T : Technology (เทคโนโลยี)

78

ตัวอย่างที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ
1. สังเกตขนมโค
โดยใช้ประสาท
สัมผัส (S)
2. บอกลักษณะ
ของขนมโคจาก
การสังเกต (S)
3. สังเกตและ
คาดคะเน
ส่วนผสมของ
ขนมโค (S)
4. แสดงความสนใจ
อยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม
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ขนมโค เป็นขนม • การสังเกตลักษณะ
ในท้องถิ่นของภาคใต้ ส่วนประกอบของ
มีลักษณะภายนอก
สิง่ ต่างๆ โดยใช้
เป็นก้อนกลม สีขาว
ประสาทสัมผัส
นิ่ม เหนียว คลุกด้วย อย่างเหมาะสม
มะพร้าวขูดขาว
• การคาดเดาหรือ
มีกลิ่น ข้างในมีไส้
การคาดคะเนสิ่งที่
ท�ำจากน�้ำตาลอ้อย
อาจจะเกิดขึ้น
มีรสหวาน
อย่างมีเหตุผล
• การตั้งค�ำถาม
ในเรื่องที่สนใจ
• การสืบเสาะ
หาความรูเ้ พือ่ ค้นหา
ค�ำตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ

กิจกรรมที่ 1.1 สังเกตขนมโค
(ประมาณ 20 นาที)
1. ร่วมกันสังเกตขนมโคในจาน โดยครูอาจใช้ค�ำถามดังนี้
- เคยเห็นขนมชนิดนี้หรือไม่ มีใครรู้จักบ้าง เคยกิน
หรือไม่
- เด็ก ๆ สังเกตเห็นขนมนีม้ ลี กั ษณะเป็นอย่างไร ช่วยกัน
บอกลักษณะออกมาให้มากที่สุด (เป็นก้อนกลม สีขาว
มีเส้นสีขาวอยู่รอบก้อน เหมือนมะพร้าวขูด)
- ถ้าอยากจะสังเกตและบอกลักษณะให้มากขึ้นต้องท�ำ
อย่างไร (เอาไปดูใกล้ ๆ สัมผัส ดม ชิมผ่าดูข้างใน)
2. แบ่งเด็กออกเป็นกลุม่ กลุม่ ละ 4-5 คน ให้เด็กแต่ละกลุม่
ช่วยกันสังเกตอย่างละเอียดขึน้ โดยยังไม่ให้ชมิ ขณะทีเ่ ด็ก
ก�ำลังสังเกตครูควรเข้าไปกระตุน้ ให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตให้มากที่สุด
3. ให้เด็ก ๆ บอกลักษณะของขนมทีส่ งั เกตพบ มีลกั ษณะ
อะไรทีพ่ บเพิม่ ขึน้ บ้าง (มีกลิน่ ก้อนขนมนิม่ เหนียว
มีเส้นอยูร่ อบ ๆ )
4. กระตุน้ ให้เด็กสังเกตให้มากขึน้ โดยครูอาจใช้คำ� ถามดังนี้
- เด็ก ๆ อยากรูห้ รือไม่วา่ ข้างในขนมนีม้ ลี กั ษณะเป็น
อย่างไร และถ้าอยากรูจ้ ะท�ำอย่างไร (ผ่าดู)

• ขนมโคที่ท�ำ
1. สังเกตพฤติกรรม
เสร็จแล้ว 2-3
ของเด็กเกี่ยวกับ
ชิ้น/กลุ่ม
- การสังเกต
• จาน 1 ใบ/กลุ่ม
ลักษณะของ
• แว่นขยาย 1
ขนมโคโดยใช้
อัน/กลุ่ม
ประสาทสัมผัส
• มีดพลาสติก 1
- การแสดง
อัน/กลุ่ม
ความสนใจ
• ช้อนหรือส้อม
อยากรูอ้ ยากเห็น
ส�ำหรับชิมขนม
กระตือรือร้น
1 คัน/คน
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. สังเกตการตอบ
ค�ำถามของเด็ก
เกี่ยวกับ
- ลักษณะของ
ขนมโค
- คาดคะเน
ส่วนผสมของ
ขนมโค

จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ

กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

- จะใช้เครื่องมืออะไร เมื่อเด็กตอบ ครูแจกอุปกรณ์
ตามที่เด็กต้องการกลุ่มละ 1 อัน จากนั้นน�ำเด็ก
สนทนาว่าข้างในขนมเป็นอย่างไร (เป็นน�้ำสีน�้ำตาล
เหลว เหนียว กลิ่นเหมือนน�้ำตาล)
5. ถามเด็กว่ายังขาดการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสใด
(รสชาติ) ต้องท�ำอย่างไรจึงจะรูว้ า่ รสชาติเป็นอย่างไร (ชิม)
ให้เด็กแต่ละคนลองชิมขนม บอกลักษณะทีพ่ บจากการชิม
และชวนสนทนาโดยครูอาจใช้ค�ำถามดังนี้
- ขนมนี้เป็นอย่างไร (ถ้าเด็กตอบว่าอร่อย ให้ถามว่า
อร่อยอย่างไร) ตอนเคี้ยวรู้สึกอย่างไร (เหนียว)
- เมื่อเคี้ยวไปแล้วรสชาติเป็นอย่างไร (ไส้มีรสหวาน)
- มีใครเคยกินขนมนี้หรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเรียกว่าขนม
อะไร (บางคนอาจเคยกินขนมต้ม ถ้ามี ครูให้เด็กเล่า
ให้เพื่อนฟังว่าขนมต้มเป็นอย่างไร มีอะไรที่เหมือน
มีอะไรที่แตกต่างจากขนมที่เด็กเพิ่งชิมไปบ้าง)
6. ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าขนมที่น�ำมานี้เรียกว่า “ขนมโค”
ซึง่ เป็นขนมของภาคใต้ และให้เด็ก ๆ ร่วมกันสรุปลักษณะ
ของขนมโค
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จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1.2 สิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค
(ประมาณ 15 นาที)
7. ถามเด็กว่า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับขนมโคอีกบ้าง
ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งค�ำถามที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค
โดยไม่ซำ�้ กัน บันทึกค�ำถามของเด็กบนกระดาน (ค�ำถามที่
น�ำไปสู่กิจกรรมต่อไป เช่น มีวิธีท�ำอย่างไร มีส่วนผสม
อะไรบ้าง ท�ำไมเรียกว่าขนมโค ท�ำรูปร่างอื่นได้หรือไม่
ไส้คืออะไร ใส่ไส้อื่นได้หรือไม่ ท�ำสีอื่นได้หรือไม่)
8. ให้เด็กร่วมแสดงความคิดเห็นว่าอยากหาค�ำตอบในเรือ่ งใด
ก่อน กระตุ้นให้เด็กๆ อยากรู้ส่วนผสมของขนมโค
9. ร่วมกันสนทนาเกีย่ วกับส่วนผสมของขนมโค โดยครูอาจ
ใช้ค�ำถามดังนี้
- เด็ก ๆ คิดว่าส่วนผสมของขนมโคมีอะไรบ้าง และ
เด็ก ๆ รู้ได้อย่างไร (เด็กอาจตอบว่า แป้ง น�้ำตาล
มะพร้าว เพราะสังเกตเห็นเป็นสีขาว มีรสหวาน
มีเส้นเหมือนมะพร้าว หรือคล้ายขนมที่ท�ำจากแป้ง
ที่เคยกิน)
- ถ้าเราจะรู้ค�ำตอบ เราจะไปค้นหาค�ำตอบที่ไหนได้บ้าง
(กลับไปถามคุณแม่ ถามคุณยาย ถามป้าแม่ครัว
ถามแม่ค้าขนมหวาน ค้นหาในหนังสือ ค้นหาใน
อินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใหญ่)
10. ให้เด็ก ๆ แต่ละคนเลือกวิธกี ารหาส่วนผสมของขนมโค
จากวิธีที่เด็ก ๆ เสนอ แล้วให้น�ำค�ำตอบกลับมาสนทนา
ร่วมกันในวันต่อไป
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สื่อ

การประเมิน

ตัวอย่างที่ 2 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ
1. สังเกตและบอก
ลักษณะของ
ส่วนผสมต่าง ๆ
ของขนมโค (S)
2. ทดลองและบอก
การเปลี่ยนแปลง
ของแป้งใน
การท�ำผงแป้งให้
เป็นก้อน (S, M)
3. เรียงล�ำดับ
ขั้นตอนการท�ำ
ผงแป้งให้เป็นก้อน
(M, T)
4. ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ
ยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

แป้งเปลี่ยนแปลง • การเล่นและท�ำงาน
จากผงกลายเป็นก้อน ร่วมกับผู้อื่น
เมื่อใส่น�้ำลงไปใน
• การสังเกตลักษณะ
ผงแป้งด้วยปริมาณที่ ส่วนประกอบ
เหมาะสมและใช้มือ
การเปลี่ยนแปลง
นวดแป้ง
และความสัมพันธ์
ของสิง่ ต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
• การชั่ง ตวง วัด
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครือ่ งมือและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน
• การอธิบายเชือ่ มโยง
สาเหตุและผลที่
เกิดขึน้ ในเหตุการณ์
หรือการกระท�ำ

กิจกรรมที่ 2.1 สังเกตส่วนผสมขนมโค
(ประมาณ 15 นาที)
1. ให้เด็กร่วมกันสังเกตขนมโคทีค่ รูใส่จานวางบนโต๊ะหน้าห้อง
และน�ำเด็กสนทนาร่วมกัน โดยครูอาจใช้คำ� ถามดังนี้
- เด็ก ๆ จ�ำได้หรือไม่วา่ ขนมทีอ่ ยูบ่ นโต๊ะ มีชอื่ ว่าอะไร
(ขนมโค)
- มีใครได้ไปค้นหาส่วนผสมของขนมโคมาบ้างหรือไม่
และได้คำ� ตอบว่าอย่างไร (ถ้ามีให้เด็กออกมาน�ำเสนอ
ว่าได้คำ� ตอบมาจากไหน ครูบนั ทึกส่วนผสมไว้บนกระดาน)
- ถ้าไม่มใี ครหาข้อมูลมาครูให้เด็กคาดคะเนส่วนผสมเอง
จากการสังเกตขนมโคหน้าห้อง พร้อมให้เด็กบอกเหตุผล
2. ให้เด็กร่วมกันสรุปส่วนผสมของขนมโค จากนัน้ น�ำส่วนผสม
ขึน้ มาแนะน�ำ ชือ่ และส่งไปให้เด็กสังเกต ทีละอย่าง
พร้อมสนทนาร่วมกัน โดยครูอาจใช้คำ� ถามดังนี้
- มะพร้าวขูดขาวมีลกั ษณะเป็นอย่างไร (เส้นเล็ก ๆ สีขาว)
เด็ก ๆ คิดว่ามะพร้าวขูดเป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของ
ขนมโค รูไ้ ด้อย่างไร (คลุกอยูร่ อบนอก เพราะรอบนอก
ของขนมโค มีเส้น ๆ ขาว ๆ)
- น�ำ้ ตาลอ้อยมีลกั ษณะเป็นอย่างไร (สีนำ�้ ตาลเป็นก้อน
แข็ง หวาน มีกลิน่ ) เด็ก ๆ คิดว่าน�ำ้ ตาลอ้อยเป็น

• ขนมโค 1 จาน 1. สังเกตพฤติกรรม
• แป้งข้าวเหนียว
ของเด็ก
ประมาณ
- การสังเกต
1 กิโลกรัม
- การทดลอง
• ถ้วยพลาสติก
- การร่วมแสดง
ขนาด 4 ออนซ์
ความคิดเห็น
ส�ำหรับตวงแป้ง
และยอมรับ
1 ใบ/กลุ่ม
ความคิดเห็นของ
• ถ้วยพลาสติก
ผู้อื่น
ขนาด 4 ออนซ์ 2. สังเกตการตอบ
ส�ำหรับตวงน�้ำ
ค�ำถามของเด็ก
1 ใบ/กลุ่ม
เกี่ยวกับ
• ช้อนทีม่ กี า้ นยาว
- ลักษณะของ
หรือมีดพลาสติก
ส่วนผสมต่าง ๆ
1 อัน
ของขนมโค
• ชามผสมแป้ง 1
- การเปลีย่ นแปลง
ใบ/กลุ่ม
ของแป้งใน
• น�้ำเปล่า
การท�ำให้เป็น
• น�้ำตาลอ้อย
ก้อน
1 จาน
- ขัน้ ตอนการท�ำผง
แป้งให้เป็นก้อน
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กิจกรรม

สื่อ

ส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ ด้อย่างไร (เป็นไส้ของ • มะพร้าวขูดขาว
ขนมโค เพราะไส้ของขนมโคมีสีน�้ำตาลและมีรสหวาน) 1 จาน
- แป้งข้าวเหนียวมีลกั ษณะเป็นอย่างไร (สีขาว เป็นผง • ผ้ากันเปื้อน
ละเอียด นิ่ม ลื่น มีกลิ่น) เด็ก ๆ คิดว่าแป้งข้าวเหนียว 1 ผืน/คน
เป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ ด้อย่างไร (เป็น • ผ้าพลาสติก
ก้อนสีขาว เหนียวนุ่มที่ห่อไส้เอาไว้ เพราะเป็นสีขาว
หรือกระดาษ
เหมือนแป้ง)
หนังสือพิมพ์
3. ร่วมกันเสนอความคิดว่าหากต้องการท�ำให้ผงแป้งจับตัวกัน ส�ำหรับปูพื้น
เป็นก้อนจะต้องท�ำอย่างไร (ตอบตามความคิดของเด็ก) โต๊ะกันเปื้อน
1 ชุด/กลุ่ม
กิจกรรมที่ 2.2 หาวิธีท�ำผงแป้งให้เป็นก้อน
(ประมาณ 30 นาที)
4. ให้เด็กจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท�ำข้อตกลงกับเด็กว่า
แต่ละกลุม่ จะได้รบั แป้ง 1 ถ้วย น�ำ้ 1 ถ้วยและชามส�ำหรับ
ผสมแป้ง 1 ใบ ให้แต่ละกลุ่มน�ำไปท�ำให้แป้งเป็นก้อน
ด้วยวิธีการตามที่เด็กช่วยกันคิดขึ้นเอง
5. ก่อนแจกอุปกรณ์ ร่วมกันสนทนาโดยครูอาจใช้ค�ำถาม
ดังนี้
- ใครเคยท�ำขนมบ้าง การตวงแป้งให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย
ท�ำได้อย่างไร (เด็กอาจตอบตามความรูเ้ ดิม เช่น น�ำถ้วย
มาตักแป้ง) ถ้ามีเด็กเคยตวงแป้ง ให้ออกมาสาธิตวิธกี าร
ตวงแป้งหน้าห้อง หากไม่มี ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวง

การประเมิน

จุดประสงค์
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กิจกรรม

สื่อ

การประเมิน

แป้งด้วยตนเอง จากนัน้ ครูสาธิตวิธกี ารตวงแป้งทีถ่ กู ต้อง
ให้เด็กร่วมกันสังเกต โดยใช้ช้อนตักแป้งข้าวเหนียวให้
พูนถ้วย โดยไม่ตอ้ งกดหรือเขย่า แล้วใช้สนั มีดพลาสติก
ที่เป็นด้านตรงหรือด้ามของช้อนปาดแป้งส่วนที่เกิน
ขอบถ้วยออกก็จะได้แป้ง 1 ถ้วย
- การตวงน�้ำให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย ท�ำได้อย่างไร
(เด็กอาจตอบตามความรู้เดิม เช่น เทน�้ำจากภาชนะ
ใส่น�้ำลงในถ้วย) ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวงน�้ำด้วย
ตนเอง จากนั้นครูสาธิตวิธีการตวงน�้ำที่ถูกต้องโดยให้
วางถ้วยบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ แล้วเติมน�้ำลงไปตาม
ระดับที่ก�ำหนด จากนั้นสังเกตระดับน�้ำโดยการมอง
ในระดับสายตา จะได้น�้ำ 1 ถ้วย
6. แจกวัสดุและอุปกรณ์ให้เด็กลงมือท�ำผงแป้งให้เป็นก้อน
ตามวิธีของเด็ก โดยให้เวลาประมาณ 5-10 นาที
ระหว่างที่เด็กแต่ละกลุ่มท�ำครูเข้าไปสังเกตให้ค�ำแนะน�ำ
และกระตุ้นให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้ง
จนกระทั่งจับตัวกันเป็นก้อน
7. ให้เด็กแต่ละกลุ่มมาน�ำเสนอ โดยครูอาจใช้ค�ำถามดังนี้
- มีวิธีการและขั้นตอนการท�ำให้แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร
(เช่น ใส่แป้งก่อน แล้วจึงใส่น�้ำจากนั้นขย�ำให้เข้ากัน)
- พบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร ให้เด็ก
เสนอวิธีแก้ปัญหา และท�ำตามวิธีที่แต่ละกลุ่มคิด
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(เช่น แป้งแฉะ ปัน้ เป็นก้อนไม่ได้แก้โดยเติมแป้ง ท�ำใหม่
ใส่น�้ำให้น้อยลง หรือวางทิ้งไว้ให้แห้ง)
8. น�ำเด็ก ๆ สนทนาว่าระหว่างทีท่ ำ� ให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
เด็ก ๆ สังเกตพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (ผงแป้ง
เมือ่ ใส่นำ�้ และเอามือขย�ำจะเริม่ จับตัวกันเป็นก้อนเล็ก ๆ ก่อน
เมื่อใส่น�้ำลงไปอีกจะจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้น แต่ถ้าใส่
น�้ำมากเกินไปจะเหลวไม่เป็นก้อน)
9. ให้เด็ก ๆ ร่วมกันสรุปว่าวิธกี ารท�ำ ให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
ท�ำได้อย่างไร ซึ่งควรสรุปได้ว่า ควรใส่น�้ำลงไปในแป้ง
ทีละน้อย และเอามือขย�ำ โดยต้องใส่น�้ำให้พอเหมาะ
ไม่มากเกินไป เด็ก ๆ บอกได้หรือไม่ว่าใส่แป้งกี่ถ้วย
ใส่น�้ำกี่ถ้วย
10. น�ำสนทนาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมในขั้นถัดไปว่า
เด็ก ๆ คิดว่าก้อนแป้งที่เด็ก ๆ ท�ำมีลักษณะเหมือนกับ
ขนมโคที่เราได้รับประทานหรือยัง และถ้าต้องการท�ำให้
เหมือนขนมโคจริง ๆ และรับประทานได้ ควรจะท�ำ
อย่างไรต่อไป (เอาไปใส่ไส้ แล้วเอาไปต้ม) แล้วชี้แจงว่า
เด็ก ๆ จะได้ลองท�ำในครั้งต่อไป
กิจกรรมเสนอแนะ
ส�ำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี ครูอาจให้เด็กเสนอชือ่ แป้งทีเ่ ด็กรูจ้ กั และคิดว่าน�ำมาท�ำขนมโคได้หรือไม่ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมัน แป้งข้าวเหนียว และเตรียมแป้งเหล่านัน้
มาทดสอบว่าควรใช้แป้งชนิดใดในการท�ำขนมโค โดยให้เด็กช่วยกันคิดวิธีทดสอบ (น�ำมาผสมกับน�้ำ ปั้นเป็นก้อน น�ำไปต้ม แล้วน�ำมาเปรียบเทียบกับขนมโค สังเกตว่าแป้งชนิดใด
มีลักษณะเหมือนขนมโคมากที่สุด) ท�ำการทดสอบตามวิธีที่เด็กคิด และหาข้อสรุปร่วมกันว่าแป้งที่ใช้ท�ำขนมโคเป็นแป้งชนิดใด
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ตัวอย่างที่ 3 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูบ้ รู ณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์
กิจกรรม
สื่อ
การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ
1. ออกแบบและ
สร้างกล่องใส่
ขนมโค
(S, M, T)
2. น�ำเสนอ
การออกแบบและ
ขั้นตอนการสร้าง
กล่องใส่ขนมโค
(S, M, T)
3. แสดงการใช้งาน
และเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย (T)

การท�ำภาชนะใส่
ขนม ท�ำได้โดย
การท�ำงานร่วมกับกลุม่
นับตัง้ แต่การสังเกต
และเลือกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ออกแบบโดยการวาด
ภาพเพื่อสื่อสารให้
คนที่ท�ำงานร่วมกัน
เข้าใจตรงกัน
วางแผนเพื่อแบ่งงาน
กันท�ำ เมื่อท�ำเสร็จ
แล้วลองใช้ดูว่าสิ่งที่
ท�ำขึ้นใช้ได้หรือไม่
ซึ่งอาจน�ำมาแก้ไข
ปรับปรุง
ให้ใช้ได้ดีขึ้น

• การเล่นและท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น
• การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ
• การบอกและ
เรียงล�ำดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
• การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา
• การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค
(ประมาณ 30-40 นาที)
1. ร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของขนมโค
จากนั้นครูน�ำขนมโคหรือดินน�้ำมันที่ปั้นเป็นก้อนแทน
ขนมโคมาให้เด็กสังเกตแล้วให้เด็กร่วมกันคิดว่าถ้าจะท�ำ
กล่องใส่ขนมโคทีแ่ ข็งแรงและมีขนาดทีส่ ามารถใส่ขนมโค
ทีท่ ำ� ขึน้ ได้ครบทุกลูก กล่องควรจะมีลกั ษณะเป็นอย่างไร
จะใส่ขนมกีล่ กู และหากต้องการให้กล่องสวยงามเพือ่ เป็น
ของขวัญจะท�ำอย่างไร และจะใช้วสั ดุอะไรในการท�ำกล่อง
(เด็กตอบตามความคิดเห็นของตนเอง)
2. แนะน�ำวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กสังเกตวัสดุ
และอุปกรณ์
3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วางแผนการท�ำกล่องใส่ขนมโค โดยแจกกระดาษขนาด
A4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้เด็กช่วยกันออกแบบกล่องใส่
ขนมโคของกลุ่มโดยวาดภาพแสดงรูปกล่องใส่ขนมโค
เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน
4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มน�ำเสนอแบบของกล่องใส่ขนมโค
ทีร่ ว่ มกันวางแผนไว้วา่ จะใช้วสั ดุอปุ กรณ์อะไรบ้าง
ในการท�ำกล่องใส่ขนมโค จะใส่ขนมโคจ�ำนวนเท่าใด
จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร

• กระดาษขนาด 1. สังเกตพฤติกรรม
A4 1 แผ่น/กลุม่
ของเด็ก
• วัสดุและอุปกรณ์ - การออกแบบ
ส�ำหรับ
และประดิษฐ์
การท�ำงาน เช่น
กล่องใส่ขนมโค
กาว กรรไกร
- การแสดง
สีเทียน 1
การใช้งานและ
ชุด/กลุ่ม
เลือกใช้สิ่งของ
• วัสดุอื่น ๆ เช่น
เครื่องใช้
กระดาษสี
อย่างเหมาะสม
กระดาษแข็ง
ปลอดภัย
ไหมพรม เชือก 2. สังเกตการน�ำ
กระดาษนิตยสาร เสนอของเด็ก
ใบโฆษณาสินค้า - การออกแบบ
ใบตอง
- ขั้นตอนการสร้าง
• ดินน�้ำมัน
กล่องใส่ขนมโค
(ส�ำหรับปั้น
- ผลงานกล่องใส่
ขนมโคจ�ำลอง)
ขนมโค
1 ก้อน/กลุ่ม
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จุดประสงค์

สาระการเรียนรู้
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�ำคัญ

กิจกรรม

สื่อ

• การเลือกวิธีการ 5. ให้เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ไปเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามที่
และแก้ปัญหาโดย
วางแผนไว้และน�ำวัสดุอุปกรณ์มาลงมือช่วยกันท�ำกล่อง
ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ ตามแบบจนเสร็จ ทดสอบกล่องใส่ขนมโคโดยอาจน�ำ
วิธีการต่าง ๆ
ขนมโคมาใส่หรือปั้นดินน�้ำมันแทนขนมโค แล้วพัฒนา
ตามที่วางแผน
กล่องให้แข็งแรงและมีขนาดพอทีจ่ ะใส่ขนมได้หมด โดยให้
เวลาในการท�ำประมาณ 10 - 20 นาที
6. ให้เด็กแต่ละกลุม่ ผลัดกันออกมาน�ำเสนอวิธกี ารและผลงาน
กล่องใส่ขนมโคของกลุ่ม โดยใช้ค�ำถาม เช่น
- ลักษณะของกล่องใส่ขนมโคเป็นอย่างไร
- ใช้อะไรสร้างกล่องใส่ขนมโค
- มีขั้นตอนการสร้างกล่องใส่ขนมโคอย่างไร
- มีวิธีการใช้กล่องใส่ขนมโคอย่างไร
- กล่องใส่ขนมโคที่สร้าง เหมือนกับที่ออกแบบหรือไม่
- เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ ถ้ามี แก้ปัญหาอย่างไร
- พึงพอใจกับกล่องใส่ขนมโคหรือไม่ ต้องการปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่ ถ้ามี จะปรับปรุงแก้ไขอะไร (หากเด็ก
ต้องการปรับปรุงแก้ไข ครูสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลงมือท�ำตามที่เด็กต้องการได้)
สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้ฯ และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หน่วย ขนมโค เพิ่มเติมได้ที่ http://ipst.me/11265 หรือสแกน QR Code
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การประเมิน

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค กับกรอบการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโคสอดคล้อง
กับกรอบการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย ได้แก่ ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวังทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย สาระทีค่ วรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรูส้ �ำหรับเด็กปฐมวัย
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมและทักษะ และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย และมีทกั ษะหรือความสามารถทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนรู้ แสวงหาความรูแ้ ละแก้ปญ
ั หาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
1. มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

2. มีทักษะหรือ
ความสามารถที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้
แสวงหาความรู้และแก้
ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

-

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะ
หาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

-

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม

-

-

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้
ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

-

-

2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมกับวัย

-

-

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปญ
ั หาหรือสนองความต้องการ
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

-

-

-

2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือสร้างสรรค์วิธีการ
หรือ ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย เชือ่ มโยงและให้เหตุผลได้
อย่างเหมาะสมกับวัย

-

-

-

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะ หาความรู้
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5
รู้จัก
แป้งเป็นก้อน ท�ำขนมโค
ขนมโค
กล่องใส่
ขนมโค
ได้อย่างไร
กันเถอะ
ของฉัน
ขนมโค

-

-

-

2. สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งมี
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
ทางคณิตศาสตร์
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
ในระดับปฐมวัย

สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย
1.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

1.3 วิทยาศาสตร์โลกและ
อวกาศ
2.1 จ�ำนวนและพีชคณิต
2.2 การวัดและเรขาคณิต

2.3 สถิติและ
ความน่าจะเป็น

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค
กิจกรรมที่ 1
รู้จักขนมโค

-

กิจกรรมที่ 2
แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร

-

กิจกรรมที่ 3
ท�ำขนมโคกันเถอะ

-

- ชื่อ ลักษณะและ
- การเปลี่ยนแปลงของ
- การเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนประกอบของขนมโค แป้งเมื่อผสมน�้ำ
ขนมโคเมื่อให้
- ผลของการออกแรง
ความร้อนโดยการต้ม
กระท�ำต่อแป้งที่ผสมน�้ำ

- การระบุรูปร่างของ
ขนมโค

-

-

-

กิจกรรมที่ 4
ขนมโคของฉัน

-

-

- การนับและบอกจ�ำนวน
ถ้วยใส่แป้งและน�้ำ
- การเรียงล�ำดับขั้นตอน - การตวงและบอกปริมาตร - การระบุรูปร่างของ
การท�ำผงแป้งให้เป็นก้อน ของแป้งและน�้ำ
ขนมโค
- วิธีการตวงแป้งและน�้ำ - การเรียงล�ำดับขั้นตอน
การท�ำขนมโค

-

-

- การเปลี่ยนแปลงของ
- ชื่อและลักษณะของ
แป้งเมื่อผสมน�้ำ
วัสดุและอุปกรณ์ที่
- ผลของการออกแรง
ใช้ท�ำกล่องใส่ขนมโค
กระท�ำต่อแป้งที่ผสมน�้ำ - การใช้งานและเลือกใช้
- การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งของเครือ่ งใช้
ขนมโคและไส้ขนมโค
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
เมื่อให้ความร้อนโดย
- การใช้ประโยชน์จาก
การต้ม
วัตถุและการเลือกใช้
วัตถุหรือสิง่ ของเครือ่ งใช้
อย่างเหมาะสม

-

-

กิจกรรมที่ 5
กล่องใส่ขนมโค

-

- การเรียงล�ำดับขั้นตอน
การสร้างกล่องใส่ขนมโค
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3. ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะ
ส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมกับลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
ลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้
ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค
การมีส่วนร่วมในค�ำถาม
ตั้งค�ำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโคว่า ขนมโคมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีวิธีการท�ำอย่างไร ค�ำถามเกี่ยวกับขนมโคของตนเองว่า
จะท�ำขนมโคให้เป็นอย่างไร ค�ำถามเกีย่ วกับกล่องใส่ขนมโคจะออกแบบให้กล่องมีลกั ษณะอย่างไร ใช้วสั ดุอะไรท�ำ มีขนาดเท่าใด
จึงจะใส่ขนมโคที่ท�ำไว้ได้หมด
การเก็บข้อมูลหลักฐาน
ร่วมวางแผนและลงมือส�ำรวจตรวจสอบเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลสืบค้นส่วนผสมและวิธที ำ� ขนมโค สังเกตขนมโคและส่วนผสมของ
ขนมโค ทดลองท�ำแป้งผงให้เป็นก้อน ร่วมบันทึกปริมาตรของแป้งและน�้ำด้วยการเขียนสัญลักษณ์ลงในตาราง การท�ำขนมโค
ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง
การอธิบายสิ่งที่พบ
ร่วมท�ำความเข้าใจข้อมูลทีไ่ ด้จากการท�ำขนมโค และสร้างค�ำอธิบายอย่างมีเหตุผลเพือ่ ตอบค�ำถามทีต่ งั้ ขึน้ ด้วยการท�ำขนมโคและ
กล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเอง
การเชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม วิธีการท�ำขนมโค และกล่องใส่ขนมโคแล้วเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตนเองพบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบหรือ
ค�ำอธิบายของตนเองกับของผู้อื่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
การสื่อสารและให้เหตุผล
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สือ่ สารน�ำเสนอขัน้ ตอนการท�ำขนมโคและกล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเองทีไ่ ด้ทำ� โดย การพูด การท�ำท่าทาง การจัดแสดงผลงาน

4. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะหรือความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้กระบวนการออกแบบซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา แสดง
ในตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
ระบุปัญหา

ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค
ระบุปัญหาหรือความต้องการคือ กล่องใส่ขนมโคที่แข็งแรงและมีขนาดที่สามารถใส่ขนมโคที่ท�ำขึ้นได้ครบทุกลูก

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อสรรหา
วิธีการที่เป็นไปได้

ค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการออกแบบกล่องใส่ขนมโค กล่องควรจะมีลกั ษณะเป็นอย่างไร จะใส่ขนมกีล่ กู และหากต้องการ
ให้กล่องสวยงามเพื่อเป็นของขวัญจะท�ำอย่างไร และจะใช้วัสดุอะไรในการท�ำกล่องจึงจะแข็งแรงรับน�้ำหนักขนมโคทั้งหมดได้

เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

เลือกวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีน่ า่ จะเป็นไปได้ แล้วออกแบบกล่องใส่ขนมโคโดยการวาดเขียนหรือร่างแบบ เพือ่ ถ่ายทอดสิง่ ทีค่ ดิ อย่างเป็น
ล�ำดับขั้นตอน ทั้งลักษณะและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ท�ำกล่องใส่ขนมโค

ด�ำเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ

วางแผนการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นล�ำดับขัน้ ตอนตัง้ แต่เริม่ ต้นจนสิน้ สุดตามวิธกี ารทีอ่ อกแบบ โดยวางแผนถึงวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะใช้และ
วิธีการใช้ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
ทดสอบและประเมินโดย น�ำกล่องใส่ขนมโคทีท่ ำ� ขึน้ มาทดสอบใส่ขนมโคได้ตามต้องการหรือไม่ เด็กอาจด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ต้นแบบ
กล่องใส่ขนมโคให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจแค่เสนอเป็นความคิดเห็นว่าควรแก้ไขอย่างไร
น�ำเสนอต้นแบบ วิธกี ารและผลการแก้ปญ
ั หา น�ำเสนอวิธีการหรือชิน้ งานที่สร้างเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้การสนทนาถึงวิธีการท�ำอย่างเป็นขั้นตอน ผลการทดสอบและปรับปรุง
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาปรับปรุงหรือพัฒนา
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5. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้รบั การส่งเสริมพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมตามวัย แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้
ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การแก้ปัญหา

ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�ำในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้ำเพื่อแก้ปัญหาการท�ำให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดเพื่อแก้ปัญหาการสร้างกล่องใส่ขนมโคที่สามารถใส่ขนมโคที่ตนเองท�ำได้ครบทุกลูก

การให้เหตุผล

ให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับจ�ำนวน รูปร่างของกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองสร้าง

การเชื่อมโยง

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับและบอกจ�ำนวนเพื่อตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้ำ เชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแป้งเมื่อผสมน�้ำในการท�ำขนมโค
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดกับความรู้ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในการสร้างกล่องใส่ขนมโค

การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

ระบุรูปร่างของขนมโค วาดภาพร่างกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองออกแบบ บอกขั้นตอนการท�ำขนมโคและการสร้างกล่องใส่
ขนมโคตามล�ำดับ

การคิดสร้างสรรค์

ออกแบบและสร้างกล่องใส่ขนมโคตามความคิดของตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัวที่มีรูปเรขาคณิตสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์
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ค�ำอธิบายศัพท์
ค�ำอธิบายศัพท์ต่อไปนี้ไม่ใช่บทนิยาม แต่เป็นการอธิบายศัพท์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ส�ำหรับเด็กปฐมวัย ค�ำอธิบาย
ศัพท์เหล่านี้ใช้เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน
ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาษาไทย
การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
communication

ค�ำอธิบาย
การน�ำเสนอการส�ำรวจตรวจสอบที่ได้ท�ำและสิ่งที่ได้ค้นพบอย่างมีเหตุผลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การพูด การท�ำท่าทาง
การจัดแสดงผลงาน
การท�ำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผล
ของค�ำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง

การแก้ปัญหา

problem solving

ข้อมูล

data

ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องที่สนใจ ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวม อาจเป็นได้ทั้งข้อความและตัวเลข

คาดคะเน

predict

คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลที่สังเกตได้และประสบการ์ที่มี (พยากรณ์)

โค้ด

code

สัญลักษณ์แทนการด�ำเนินการอาจเป็นภาพ ตัวอักษร ตัวเลข ค�ำ หรืออักขระพิเศษ

โค้ดดิ้ง (การเขียนโค้ด) coding

การใช้สญ
ั ลักษณ์แทนค�ำสัง่ ในการด�ำเนินการอย่างเป็นล�ำดับ โดยสัญลักษณ์ทกี่ ล่าวถึงนีอ้ าจอยูใ่ นรูปของภาพ ตัวอักษร ตัวเลข
ค�ำ หรืออักขระพิเศษ

จัดกระท�ำกับข้อมูล

organizing data

น�ำผลการสังเกต การวัด การทดลอง จากแหล่งต่าง ๆ มาจัดกระท�ำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือสัมพันธ์กันมากขึ้น
จนง่ายต่อการท�ำความเข้าใจหรือเห็นแบบรูปของข้อมูล

จ�ำแนก

classifying

การแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเลือกและระบุเกณฑ์หรือลักษณะ
ร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ�ำแนก

ตระหนักรู้

awareness

ภาวะการรู้ชัดเกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีจากฐานความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ โทษ และ
เกิดความระมัดระวังที่จะเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ปัญหาจากภาวการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
102
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ภาษาไทย
ทดลอง

ภาษาอังกฤษ
conduct
experiment

ค�ำอธิบาย
ปฏิบัติการเพื่อหาค�ำตอบของค�ำถาม หรือปัญหาในการทดลอง โดยตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวแปรและ
วางแผนด�ำเนินการเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

ทักษะและ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์

science process
skills

กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์น�ำมาใช้เพื่อสืบเสาะหาความรู้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ขั้นคือ
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจ�ำแนกประเภท
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซ และสเปซกับเวลา ทักษะการใช้จ�ำนวน ทักษะการจัดกระท�ำและ
สื่อความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์
ขั้นผสม ได้แก่ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก�ำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการก�ำหนดและควบคุมตัวแปร
ทักษะการทดลอง ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ทักษะการสร้างแบบจ�ำลอง

บันทึก

record

วาดหรือเขียนข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพื่อช่วยจ�ำ หรือเพื่อเป็นหลักฐาน

ระบุ

identify

ชี้บอกสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลประกอบอย่างเพียงพอ

การลองผิดลองถูก

trial and error

วิธีการแก้ปัญหาหรือการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนซึ่งมีพื้นฐานความรู้เพียงเล็กน้อย คาดเดาค�ำตอบไปจนกระทั่งสามารถตอบได้
อย่างถูกต้อง

เลือกใช้

select

พิจารณา และตัดสินใจน�ำวัสดุสิ่งของ อุปกรณ์ หรือวิธีการมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุ

object

สิ่งของต่าง ๆ รอบตัว เช่น จาน ช้อน หนังสือ

วัสดุ

material

สิ่งที่น�ำมาท�ำเป็นวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้า ไม้ กระดาษ โลหะ แก้ว

วิทยาการค�ำนวณ

computing science การจัดการเรียนรู้ในสาระเทคโนโลยี ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีการคิดเชิงค�ำนวณ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ค�ำอธิบาย

วิทยาการคอมพิวเตอร์ computer science การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ การใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน การบูรณาการ
กับสาระอื่น การเขียนโปรแกรม การคาดการณ์ผลลัพธ์ การตรวจหาข้อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนา
โครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งในระดับปฐมวัยเน้นการลงมือปฏิบัติและการเล่นโดยใช้สื่อแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์
สร้างแบบจ�ำลอง

construct model

น�ำเสนอแนวคิดหรือเหตุการณ์ในรูปแบบของแผนภาพ ชิ้นงาน สมการ ข้อความ ค�ำพูดและ/หรือใช้แบบจ�ำลองเพื่ออธิบาย
ความคิด วัตถุ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ

สังเกต

observe

หาข้อมูลด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทัง้ ห้าทีเ่ หมาะสมตามข้อเท็จจริงทีป่ รากฎ โดยไม่ใช้ประสบการณ์เดิมหรือความคิดเห็นของ
ผู้สังเกต

ส�ำรวจ

explore

หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ โดยใช้วิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม เพื่อน�ำข้อมูลมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

สืบค้นข้อมูล

search

หาข้อมูลหรือข้อสนเทศที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์

อธิบาย

explain

กล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และมีข้อมูล หรือประจักษ์พยานอ้างอิง

อภิปราย

discuss

แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นหรือค�ำถามอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของผู้อภิปรายและข้อมูล
ประกอบ

104

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
ภาษาไทย
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ภาษาอังกฤษ

ค�ำอธิบาย

ความรู้สึกเชิงจ�ำนวน

number sense

ความเข้าใจเกี่ยวกับจ�ำนวนในความหมายและบริบทต่าง ๆ เช่น จ�ำนวนที่ใช้บอกปริมาณ จ�ำนวนที่ใช้บอกอันดับที่
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายของจ�ำนวน ผลที่เกิดขึ้นกับการด�ำเนินการของจ�ำนวน การอนุรักษ์จ�ำนวน ส่วนย่อยและ
ส่วนใหญ่ของจ�ำนวน

จ�ำนวน

number

เป็นค�ำที่ไม่มีค�ำจ�ำกัดความ (ค�ำนิยาม) จ�ำนวนแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ จ�ำนวนมีหลายชนิด เช่น จ�ำนวนนับ จ�ำนวนเต็ม
เศษส่วน ทศนิยม

จ�ำแนก

classifying

การแยกแยะ จัดพวกหรือจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ นอกจากนี้ยังหมายถึงการเลือกและระบุเกณฑ์หรือ
ลักษณะร่วมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการจ�ำแนก

ทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

mathematical
process skills

ความสามารถที่จะน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ เน้นที่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ�ำเป็น และต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ได้แก่
• การแก้ปญ
ั หา เป็นความสามารถในการท�ำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปญ
ั หาและเลือกใช้วธิ กี าร
ทีเ่ หมาะสมโดยค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลของค�ำตอบพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง
• การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้รูป ภาษาและสัญลักษณ์ทาง
คณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และน�ำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
• การเชื่อมโยง เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เนื้อหา
ต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และน�ำไปใช้ในชีวิตจริง
• การให้เหตุผล เป็นความสามารถในการให้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผล สนับสนุนหรือโต้แย้ง เพื่อน�ำไปสู่การสรุป
โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ
• การคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการขยายแนวคิดใหม่เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์ความรู้

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ค�ำอธิบาย

แบบรูป

pattern

ความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะส�ำคัญร่วมกันของรูปร่าง เรขาคณิต ขนาด สี หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น เสียง ท่าทาง ต�ำแหน่ง
เหตุการณ์หรือเวลา ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยการน�ำสิ่งต่างๆ มาเรียงล�ำดับกันตามกฎเกณฑ์
เมื่อมองเห็นกฎเกณฑ์จากการสังเกตและวิเคราะห์แล้ว สามารถคาดคะเนได้ว่าสิ่งต่อไปคืออะไร แบบรูปเบื้องต้นของเด็ก
ปฐมวัยนั้นเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสี หรือต�ำแหน่ง จากนั้นจึงพัฒนาเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ของเรขาคณิตและจ�ำนวน พัฒนาการของการส�ำรวจแบบรูปของเด็กมี 4 ขั้น ได้แก่ การรับรู้แบบรูป
(recognize) การอธิบายแบบรูป (describe) การต่อเติมแบบรูป (extend) และการสร้างแบบรูป (create)

รูปเรขาคณิต

geometric figure

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
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ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
การคิดสร้างสรรค์
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ภาษาอังกฤษ
creative thinking

ค�ำอธิบาย
การคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการคิดที่อาศัยความรู้พื้นฐาน จินตนาการและวิจารณญาณในการพัฒนาหรือคิดค้น
องค์ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ความคิดสร้างสรรค์มีหลายระดับ
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งเป็นความคิดที่อยู่ในระดับสูง

การเรียนรูแ้ บบโครงงาน project-based
learning

การจัดการเรียนรู้ที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้อย่างลุ่มลึก โดยมีกระบวนการขั้นตอนที่ไม่ตายตัว ใช้ลักษณะส�ำคัญ
ของกระบวนการในการท�ำโครงงาน (Project) มาเป็นฐานหรือแนวทางของการด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

การสอนแบบโครงการ project approach

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

การเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน

problem-based
learning

วิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงและด�ำเนินการแก้ปัญหานั้น
โดยเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนด�ำเนินการ เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหา การแสวงหาทางแก้ปัญหา ปฏิบัติการ
แก้ปัญหา การเก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยผู้สอนเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) จะท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางสังคมของผู้เรียนได้ด้วย

การสื่อสาร

communication

วิธีการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน การวาด/เขียน และการแสดงท่าทาง

ความคิดรวบยอด
(มโนทัศน์/แนวคิด)

concept

ภาพหรือความคิดในสมองที่เป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ประกอบด้วยคุณสมบัติร่วมที่ส�ำคัญของสิ่งนั้นซึ่งขาดไม่ได้
หากขาดไปจะท�ำให้ไม่ใช่สิ่งนั้น เช่น ดอกไม้ทุกชนิดมีลักษณะร่วมคือ มีกลีบดอก เกสร และก้านดอก

ความสามารถ
(สมรรถนะ)

competency

คุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงการท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้ มีความช�ำนาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่มีอยู่
อย่างเชี่ยวชาญ รวมทั้งรู้วิธีการที่จะท�ำงานให้ส�ำเร็จ ซึ่งน�ำมาใช้ในการพัฒนาวัดและประเมินผลด้วย

ตัวบ่งชี้

indicators

เป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นเกณฑ์ส�ำคัญส�ำหรับ
การประเมินพัฒนาการเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

ภาษาไทย
ทักษะ

ภาษาอังกฤษ
skill

ค�ำอธิบาย
ความช�ำนาญที่เป็นความสามารถในการกระท�ำหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเกิดขึ้นจากการฝึกฝนหรือกระท�ำ
บ่อย ๆ จนเกิดเป็นทักษะพิสัยด้านร่างกาย สติปัญญา หรือสังคม

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 21st century skills

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร ความร่วมมือ การสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

น�ำเสนอ

present

แสดงข้อมูล เรื่องราว หรือความคิด เพื่อให้ผู้อื่นรับรู้หรือพิจารณา

ประสบการณ์ส�ำคัญ

key experiences

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

พัฒนาการ

development

การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและวุฒิภาวะของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ของแต่ละบุคคล ที่ท�ำให้สามารถท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงสามารถเพิ่มทักษะใหม่ ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมที่เป็นตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในบริบทต่าง ๆ

มาตรฐานคุณลักษณะ desirable
ที่พึงประสงค์
characteristic
standards

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

สภาพที่พึงประสงค์

desirable
conditions

พฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถในแต่ละ
ระดับอายุ

สาระการเรียนรู้

learning strand

สื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกด้านให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร
ที่ก�ำหนด สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย ประสบการณ์ส�ำคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้

สาระที่ควรเรียนรู้

content for
learning

เรื่องราวรอบตัวเด็กที่น�ำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน�ำสาระที่ควรเรียนรู้นั้น ๆ มาจัด
ประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ก�ำหนดไว้
108

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

รวบรวมข้อมูลและแนวคิด
เพื่อสรรหาวิธีการที่เป็นไปได้
เลือกและออกแบบวิธีการ
แก้ปัญหา
ด�ำเนินการแก้ปัญหาเพื่อ
สร้างต้นแบบ
ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขต้นแบบ
น�ำเสนอต้นแบบ วิธีการและ
ผลการแก้ปัญหา
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-

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม
2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม
เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

-

-

-

-

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ
หรือสร้างสรรค์วิธีการหรือ ชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย
2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย
เชื่อมโยงและให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบ
จากการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย

2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่าย
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม

ระบุปัญหา
1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหา
ความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกรอบการเรียนรูว
้ ท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

-

-

-

-

-

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่าย
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ
หรือสร้างสรรค์วิธีการหรือ ชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

-

-

-

-

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย
เชื่อมโยงและให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมกับวัย
2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบ
จากการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย
หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย
2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม
เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม

การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็น
ปัญหา/งานย่อย
การพิจารณารูปแบบของปัญหา
หรือวิธีการแก้ปัญหา
การพิจารณาสาระส�ำคัญของ
ปัญหา
การออกแบบอัลกอริทึม
1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหา
ความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

องค์ประกอบของ
การคิดเชิงค�ำนวณ
1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความสอดคล้องขององค์ประกอบการคิดเชิงค�ำนวณกับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

-

สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

-

-

-

-
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ลักษณะส�ำคัญของ
การสืบเสาะหาความรู้

การมีส่วนร่วมในค�ำถาม
การเก็บข้อมูลหลักฐาน

111
-

การอธิบายสิ่งที่พบ
2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบ
จากการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

-

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบ
กับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

-

การสื่อสารและให้เหตุผล

-

หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย
เชื่อมโยงและให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมกับวัย

-

2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ
หรือสร้างสรรค์วิธีการหรือ ชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

-

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่าย
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย
2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม
เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

-

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหา
ความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของลักษณะส�ำคัญของการสืบเสาะหาความรู้กับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

การแก้ปัญหา
การให้เหตุผล

การเชื่อมโยง

การคิดสร้างสรรค์

-

-

การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

2. มีทักษะหรือความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ แสวงหา
ความรู้และแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย
หัวข้อที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ส�ำหรับเด็กปฐมวัย

หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบ
จากการสืบเสาะ หาความรู้ การแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สร้างค�ำอธิบาย
เชื่อมโยงและให้เหตุผลได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.4 รวบรวมข้อมูล แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบ
หรือสร้างสรรค์วิธีการหรือ ชิ้นงานได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา
หรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.2 ตั้งค�ำถามและระบุปัญหาอย่างง่าย
ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

1. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสม
กับวัย
2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�ำแนก จัดกลุ่ม
เรียงล�ำดับได้อย่างเหมาะสมกับวัยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และ
การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ำกิจกรรม

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะหา
ความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์กับกรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
สาระที่ควรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
ในระดับปฐมวัย

-

-

-

-
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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
กรอบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย
หัวข้อที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช การดูแล สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
รักษาร่างกายของตนเอง การเจริญเติบโตของมนุษย์ สัตว์ และพืช การใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง		
และการดูแลรักษาสัตว์และพืช
สิง่ ไม่มชี วี ติ กับสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ กับสิง่ มีชวี ติ 		
1) ชื่อ ลักษณะ และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของมนุษย์ สัตว์ และพืช
ต่าง ๆ ในระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงาน การเปลีย่ นแปลงแทนทีใ่ น
2) การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง
ระบบนิเวศ ความหมายของประชากร ปัญหาและผลกระทบที่มีต่อ		
3) การเปลี่ยนแปลงลักษณะของมนุษย์ สัตว์ และพืช เมื่อเจริญเติบโต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวทางในการอนุรักษ์
4) ลักษณะที่คล้ายกันของมนุษย์ในครอบครัวเดียวกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งน�ำความรู้
5) ประโยชน์และอันตรายของสัตว์และพืชที่มีต่อมนุษย์ และการดูแลรักษาสัตว์
ไปใช้ประโยชน์
และพืช
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มาตรฐาน ว 1.2 เข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
การล�ำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ที่ท�ำงานสัมพันธ์กัน
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของพืชที่
ท�ำงานสัมพันธ์กัน รวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 1.3 เข้าใจกระบวนการและความส�ำคัญของการถ่ายทอดลักษณะ
ทางพันธุกรรมสารพันธุกรรม การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่มีผล
ต่อสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิต รวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์

1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรูเ้ กีย่ วกับวัตถุและการเปลีย่ นแปลงของวัตถุ การใช้
ประโยชน์จากวัตถุ ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุ พลังงานในชีวิตประจ�ำวัน
1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
เหมาะสม
3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
4) ผลของแรงที่กระท�ำต่อวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
5) พลังงานในชีวิตประจ�ำวันและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน

สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร ความสัมพันธ์
ระหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนีย่ วระหว่างอนุภาค
หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร การเกิด
สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจธรรมชาติของแรงในชีวติ ประจ�ำวัน ผลของแรงทีก่ ระท�ำต่อ
วัตถุ ลักษณะการเคลือ่ นทีแ่ บบต่าง ๆ ของวัตถุ รวมทัง้ น�ำความรูไ้ ปใช้		
ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลีย่ นแปลงและการถ่ายโอน
พลังงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานใน
ชีวิตประจ�ำวัน ธรรมชาติของคลื่น ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง
แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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1.3 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับดิน น�้ำ และการใช้ประโยชน์ลมฟ้า สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวฒ
ั นาการ
อากาศและการปฏิบัติตน ท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน
1) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาดิน
ของเอกภพกาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสัมพันธ์
2) บริเวณที่พบ ลักษณะ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาน�้ำ
ภายในระบบสุริยะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3) ลักษณะและการเปลีย่ นแปลงของลมฟ้าอากาศ และการปฏิบตั ติ นให้เหมาะสม
อวกาศ
4) สิ่งที่พบบนท้องฟ้าและลักษณะของท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืน
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนผิวโลก ธรณีพิบัติภัย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศโลก รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี
1. สาระทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสอดแทรกอยูใ่ นสาระทีค่ วรเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด�ำรงชีวิตในสังคมที่มี
และเทคโนโลยี หัวข้อ 1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นการปูพนื้ ฐานความรูเ้ พือ่
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้าน
น�ำไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย ดังนี้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาหรือพัฒนา
1) ชื่อ ลักษณะและส่วนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
งานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
2) การใช้ประโยชน์จากวัตถุและการเลือกใช้วัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้อย่าง
เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวติ สังคม
เหมาะสม
และสิ่งแวดล้อม
3) การเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช้
2. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสอดแทรกอยู่ในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ด้านที่ 2 มีทกั ษะหรือความสามารถทีเ่ ป็นพืน้ ฐานในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้
และแก้ปญั หาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย
(รายละเอียดดังตารางการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง)
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มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในการแก้ปญ
ั หาทีพ่ บในชีวติ จริง		
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนรู้การท�ำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2.1 จ�ำนวนและพีชคณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับการแสดงจ�ำนวน การด�ำเนินการของจ�ำนวน
แบบรูปและความสัมพันธ์
1) จ�ำนวนและการด�ำเนินการ
2) แบบรูปและความสัมพันธ์

สาระที่ 1 จ�ำนวนและพืชคณิต
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจ�ำนวน ระบบจ�ำนวน
การด�ำเนินการของจ�ำนวน ผลทีเ่ กิดขึน้ จากการด�ำเนินการ สมบัตขิ อง
การด�ำเนินการ และน�ำไปใช้
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ล�ำดับและ
อนุกรม และน�ำไปใช้
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้นิพจน์ สมการ และอสมการ อธิบายความสัมพันธ์ หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก�ำหนดให้

2.2 การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเ้ กีย่ วกับการวัด ความยาว น�ำ้ หนัก ปริมาตร เวลา เงิน
ต�ำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต
1) ความยาว
2) น�้ำหนัก
3) ปริมาตร
4) เวลา
5) เงิน
6) ต�ำแหน่ง ทิศทาง และระยะทาง
7) รูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสองมิติ

สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่
ต้องการวัดและน�ำไปใช้
มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ
น�ำไปใช้
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2.3 สถิติและความน่าจะเป็น เรียนรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล การจัดกระท�ำและ
การน�ำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมในรูปแผนภูมิอย่างง่าย
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล และการน�ำเสนอข้อมูล
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สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น
มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 3.2 เข้าใจหลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น และน�ำไปใช้

หมายเหตุ การเชื่อมโยงสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง
สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ http://ipst.me/11315 หรือสแกน QR Code
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ชาญประเสริฐ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการ
				
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.สมเกียรติ
เพ็ญทอง		
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้ยกร่าง

ดร.เทพกัญญา พรหมขัตแิ ก้ว
นางสาวแคทลียา จักขุจนั ทร์
นางสาวณญาดา ณ นคร		
นางสาวสุณสิ า สมสมัย		
นางสาวภัสร�ำไพ จ้อยเจริญ
นางพัชรดา
รักยิง่ 		
นางนงลักษณ์ ศรีสวุ รรณ
ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
ผศ.ดร.วันดี
เกษมสุขพิพฒ
ั น์
ผศ.สิรมิ ณี
บรรจง 		
นางภาวิณี
แสนทวีสขุ
				
ดร.กานจุลี
ปัญญาอินทร์
				

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วรนาท
รักษ์สกุลไทย
นางเอมอร
รสเครือ 		
นางจงจิต
เค้าสิม 		
ดร.ชบา		
พันธุศ์ กั ดิ		์
				
ดร.นิทรา		
ช่อสูงเนิน
ดร.กันต์ฤทัย
นาห้วยทราย
นางจ�ำลองลักษณ์ ก้อนทอง		
นางพัชรา
อังกูรขจร
นางภัชราภรณ์ โพธิสาร		
นางฐิตมิ า
ศรีสขุ 		
นางเยาวนารถ เลาหบรรจง
นางสุพร
โขขัด		
นางวรรณภา
มังบูแ่ ว่น		
นางเลิศนารี
รอดก�ำเนิด
นางสาวจีเรียง บุญสม		

คณะผู้พิจารณา

นางชุตมิ า
นายประสาท
ดร.ณัฐธิดา
ดร.วันชัย		
ดร.พจนา		
ดร.เบ็ญจวรรณ
ดร.อรนิษฐ์

เตมียสถิต
สอ้านวงศ์
พรหมยอด
น้อยวงศ์		
ดอกตาลยงค์
หาญพิพฒ
ั น์
โชคชัย		

ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล)
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนชุมชนบึงบา จ.ปทุมธานี
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จ.ตาก
โรงเรียนบ้านสด�ำ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง จ.ระยอง
โรงเรียนอนุบาลกะบี่ จ.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลตรัง จ.ตรัง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนบ้านทุง่ มะขามเฒ่า จ.กาญจนบุรี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ดร.รณชัย
ปานะโปย
ดร.ภัทรวดี
หาดแก้ว		
นางสาวนวลจันทร์ ฤทธิข์ ำ		
�
ดร.เหมือนฝัน เยาว์ววิ ฒ
ั น์
ดร.เขมวดี
พงศานนท์
ดร.อภิสทิ ธิ์
ธงไชย 		
นางสาวสุทธิดา การีม		
ี
ดร.บุญวิทย์
รัตนทิพยาภรณ์
นายศิลปเวท
คนธิคามี
ดร.จีระพร
สังขเวทัย		
นางสาวจินดาพร หมวกหมืน่ ไวย
นางสาวชิรพรรณ ทองวิจติ ร
ศ.ดร.อารี
สัณหฉวี		
รศ.ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์		
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี		
				
ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ
ผศ.ดร.ยศวีร์
สายฟ้า		
ดร.อุไรวาส
ธ�ำรงธรรถ
ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต
รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่หม์ งคล
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
รศ.ดร.ศศิเทพ ปิตพิ รเทพิน
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต		
ผศ.ดร.ต้องตา สมใจเพ็ง		
ผศ.ดร.นฤมล ช่างศรี		
ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกลุ 		
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
สถาบันแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.สุทธาภา
โชติประดิษฐ์
รศ.ดร.นพพร แหยมแสง
ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานันท์
ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์		
ดร.สินชัย
จันเสม		
ดร.รังรอง
สมมิตร		
ดร.ชนิพรรณ
จาติเสถียร
				
รศ.ดร.อรุณี
หรดาล		
				
ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ
ดร.พัชราภรณ์ พุทธิกลุ 		
ผศ.เยีย่ มลักษณ์ อุดาการ		
ผศ.ดร.ศศิธร
จันทมฤก		
				
ผศ.ดร.สุภทั รา คงเรือง		
				
นางสาวนภัส
ศรีเจริญประมง
ดร.อภิรดี
ไชยกาล
ดร.อุไรรัตน์
ส�ำเริงวงศ์
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา		
				
ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ		
นางสาวธิดา
พิทกั ษ์สขุ
นางสาวกันยา สัตถาสาธุชนะ
				
นางกาญจนา คงสวัสดิ		์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
นักวิชาการอิสระ
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ

นายอมฤต
นางสาวกรกมล
นางเกศรา
นางจรรยารักษ์
นายสมบัติ
นางสาวลักคะณา
นางสุทธาทิพย์
ดร.ชัยวุฒิ
นางสาวธิตมิ า
นางหริณญา
นางโสรัจจะ
นายบรรพต
นายอรรถวิ
ดร.เขมศิริ
ดร.รัศมี		
ผศ.อรุณศรี
นางสาวแสงมณี
นางสาวชลิตตา
รศ.ลัดดา
รศ.ประภาภัทร
ดร.ค�ำแก้ว
นายประโมทย์
นายจรูญ
นายอดุสทิ ธ์
นางสาวสิรวิ รรณ
นายฉัตรมงคล
ดร.นฤมล

แย้มกมล		
จึงส�ำราญ
สุรวัลลภ		
โพธิท์ องงาม
เนตรสว่าง
เสโนฤทธิ์
เมืองสุข		
สินธุวงศานนท์
เรืองสกุล
รุง่ แจ้ง		
มีทรัพย์มนั่
ขันค�ำ 		
เดชรัตนสุวรรณ์
ประภามนตรีพงศ์
แดงสุวรรณ
จันทร์ทรง
มีนอ้ ย		
สิงห์สขุ 		
พูเ่ กียรติ		
นิยม 		
ไกรสรพงษ์
เยีย่ มสวัสดิ์
ยอดอุโมงค์
คิดรัมย์		
สังข์ตระกูล
รัตนปัญญา
เนียมหอม

นักวิชาการศึกษา เทศบาลนครล�ำพูน
นางพนิดา
ฉิมรักแก้ว
นักวิชาการศึกษาช�ำนาญการสภาการศึกษา
นางพรทิพย์
เวชกามา		
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการ เทศบาลเมืองนราธิวาส
คณะโรงเรียนร่วมทดลองใช้
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ เทศบาลนครราชสีมา
นางสาวกรรณิการ์ ชูมอื กู		
่
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ สพป.สระบุรี
นางปานหทัย อึง้ เกษมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักการศึกษา กทม.
นางสาวชัชดาพร อัมพรสายชล
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ เทศบาลนครนนทบุรี
นางสาวนิสารัตน์ สุดใจ		
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ สพป.นครราชสีมา
นางสาวกนกทิพย์ สีนวลใหญ่
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ สพป.นราธิวาส
นางจุฑามาศ
นันตาใหม่
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ สพป.ประจวบคีรขี นั ธ์
นางอรัญญา
วิจติ ร		
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิเศษ ส�ำนักการศึกษา กทม.
ด.ต.หญิง ชนัญธิดา ด�ำงาม		
ศึกษานิเทศก์ชำ� นาญการพิแศษ สพป.เชียงราย
				
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนนครนนท์วทิ ยา 4
นางสาวเพียงใจ สมโสภา		
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนประภามนตรี 2
นางสาวนงเยาว์ ปรือทอง		
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนมินเดอร์พฒ
ั นาศึกษา
นางลัดดา
แสนทวีสขุ
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ
นางสาวเปรมวราพร พิณจิรวิทย์
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิน่
นางสาวธนินท์ธร แดงทิม		
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านปางมะหัน
นางสุภาภรณ์ โพธิช์ ยั 		
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา
นางสาวธัญญาภรณ์ ปัญญาธรากร
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนรุง่ อรุณ
นางสาวดารินทร์ สุขสวัสดิ		์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
นางสาวรัตนา โนนกลาง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
				
รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ นาย
นางสาวจินตนา พันธ์พุ านิชย์
รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
				
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนบ้านปากแพรก
นางสาวยุพนิ
เจิมสุวรรณ์
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนยิ ม)
นางวาสนา
นุโรจน์		
โรงเรียนทุง่ มหาเมฆ
				

โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรตั นาราม)
โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จ.ตาก
โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง จ.ล�ำพูน
โรงเรียนสนามบิน จ.ขอนแก่น
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา
จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเด็กวารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสด�ำ จ.ศรีสะเกษ
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดยางเกาะ จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนสมาคมสตรีไทย กรุงเทพฯ
โรงเรียนคลองปักหลัก กรุงเทพฯ
โรงเรียนชุมชนบึงบา จ.ปทุมธานี
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จ.ระยอง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรตั นาราม)
จ.ระยอง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรตั นาราม)
จ.ระยอง
โรงเรียนตชด.บ้านคลองน้อย จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
จ.ชุมพร
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นางสุภคั จิรา
ศักดิน์ ำ� ชัย
นางโสภิดา
เพ็ญแก้ว		
นางเฉิดฉันท์
ส่งเสริม		
นางมารียา
แมหะ		
นายอันวาร์
ตอเลาะ		
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์
นางสาวขนิษฐา มาระพงษ์
นางจงกล
คารมย์กลาง
นางสาวปรียาภรณ์ ส่องแสง		
นางสาวภัทราภา จันทร์เพ็ญ
				
นางสาวธนัญกรณ์ ไมตรี		
				
นางสุวรรณี
คงทองจีน
นางวันเพ็ญ
ทิพย์เวียง
นางสาวสุภารัตน์ กาเส็ม		
นางรัชนี
นิลศรี		
นางสาวนิสา
พนมตัง้ 		
นางอรพรรณ สุทธิคำ� มงคล
นางสาวอรพรรณ มัคศรีพงษ์
นางจินตนา
โคทนา		
				
นางสาวกรุณา แจ่มหม้อ		
นางสาวเพ็ญนภา เวสยา		
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โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) จ.สงขลา
โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลอัจฉริยะ) จ.สงขลา
โรงเรียนบูรณะร�ำลึก จ.ตรัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ.ยะลา
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ จ.กระบี่
โรงเรียนอนุบาลตรัง จ.ตรัง
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิศ์ รีนครินทร์
กรุงเทพฯ
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทรายราษฎร์
ดรุณานุเคราะห์) จ.เชียงราย
โรงเรียนอนุบาลระนอง จ.ระนอง
โรงเรียนอนุบาลล�ำพูน จ.ล�ำพูน
โรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงเรียนอยูว่ ทิ ยา จ.น่าน
โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ จ.สุพรรณบุรี
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลม่วงหวาน
จ.ขอนแก่น
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล�ำพูน จ.ล�ำพูน

คณะบรรณาธิการ		
รศ.ดร.น้อมศรี
รศ.ดร.พัชรี
ผศ.พวงทอง
ดร.ปนัฐษรณ์
ดร.อัญญมณี

เคท		
ผลโยธิน		
อ่อนจ�ำรัส
จารุชยั นิวฒ
ั น์
บุญซือ่ 		

ภาพประกอบ			

ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
ข้าราชการบ�ำนาญ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิชาการอิสระ

โรงเรียนดาราคาม จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนชุมชนบึงบา จ.ปทุมธานี
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา (ท้องฟ้าจ�ำลองกรุงเทพฯ)

บัันทึึก

บันทึก

บันทึก

บัันทึึก

บัันทึึก

บัันทึึก

บัันทึึก

