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เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูลส่ิงต่างๆ เเละบันทึกผลตามสภาพจริง 
ได้ท้ังความรู้เเละความสนุกสนาน สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง (BBL)  

พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับวัย ได้เเก่  การสังเกต การจำเเนกประเภท
การวัด การคาดคะเน เเละการลงข้อสรุป

เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
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เเละเสริมรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก

เรียนรู้อย่างสนุก
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เเละกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

แนวทาง

ใช้ประกอบการสอนคู่กับหนังสือเรียน

ประสิทธิภาพการสอน

เพิ่ม บูรณาการเชื่อมโยงสาระที่ควรเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย

กล่องเครื่องมือเพิ่ม ช่วยครูเตรียมการสอน เเนะนำเทคนิคการสอน
เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก

กิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้เพิ่ม โดยใช้โครงงาน Project Approach 
บูรณาการ STEM

พัฒนา
กระบวนการคิด

อจท.

การวางเเผนสืบเสาะหาความรู้ การทดลองลงมือ
ปฏิบัติจริงเพื่อค้นหาคำตอบ สร้างลักษณะเด่นของ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21
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 รูปแบบหลากหลาย 

เด็กไดเรียนรูผาน

การสํารวจทดลอง

 ใชควบคูกับแนวทางการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

 เนนลงมือปฏิบัติ

ดวยตนเองผาน

กิจกรรมแสนสนุก

 เนนลงมือปฏิบัติ เนนลงมือปฏิบัติ

 ฝกทําการทดลอง

งาย ๆ  เพื่อคนหา

คาํตอบดวยตนเอง

   หนังสือเสริมประสบการณวิทยาศาสตร à´ç¡à¡‹§ ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� มีแนวคิดเพื่อพัฒนา

ศักยภาพทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรของเด็กปฐมวัย เริ่มจากกระบวนการคิด การวางแผน

สืบเสาะหาความรู และทดลองลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือคนหาคําตอบดวยตนเอง ซึ่งเปนคุณลักษณะหนึ่งของเด็กไทย

ในศตวรรษที่ 21 มีทั้งหมด 6 เลม แบงเปนระดับชั้นละ 2 เลม ออกแบบโครงสราง โดยคํานึงถึงพัฒนาการ

ตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และกรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรปฐมวัยของ สสวท.

 หนังสือชุดนี้ จะเปนเครื่องมือชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และเรียนรูอยางมี

ความสุข สามารถนําการเรียนวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางม่ันใจ และเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกบัคร ูจงึไดจดัทาํแนวทางการจดักจิกรรมเพือ่เปนคูมอืสาํหรบัครใูนการนําไปใชจดัการเรยีนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร. ชบา พันธุศักดิ์

ดร. อุไรวาส ปรีดีดิลก

 QR code เพลงแสนสนุกประกอบการเรียน



เกลือ

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก»ÃÐÊÒ·ÊÑÁ¼ÑÊÃÑºÃÙŒÃÊ
·´ÅÍ§ªÔÁÃÊªÒµÔ¢Í§ÊÔè§·Õè¡íÒË¹´ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾ÊÔè§·ÕèÁÕÃÊªÒµÔÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¡Ñº¢ŒÍ¤ÇÒÁ
Å§ã¹¡ÃÍº

ÃÊà»ÃÕéÂÇ ÃÊËÇÒ¹

ÃÊ¢Á ÃÊà¤çÁ

เพลง ประสาทสัมผัส 3

¨¡ÃÃÁ¡Ô

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1



ธรรมชาติรอบตัวµŒ¹äÁŒàµÔºâµ
ÇÒ´ÀÒ¾µŒ¹äÁŒ·Õèà¨ÃÔÞàµÔºâµãËŒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè¡íÒË¹´

4

¨¡ÃÃÁ¡Ô

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1



ธรรมชาติรอบตัวÊÑµÇ� âÅ¡¹‹ÒÃÙŒ
¡Ò ✗ ·ÑºÀÒ¾ÊÑµÇ�µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ (¡Òä´ŒÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 ¢ŒÍ)

ÊÑµÇ�·Õè
ÍÍ¡ÅÙ¡à»š¹ä¢‹

ÊÑµÇ�ÁÕ¾ÔÉ

ÊÑµÇ�àÅÕéÂ§

5

¨¡ÃÃÁ¡Ô

1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต



ธรรมชาติรอบตัวÊÑµÇ�º¡ ÊÑµÇ�¹íéÒ
µÑ´ÀÒ¾ÊÑµÇ�´ŒÒ¹Å‹Ò§ÁÒµÔ´Å§ã¹á¼¹ÀÙÁÔà¾×èÍ¨Ñ´¡ÅØ‹Á¢Í§ÊÑµÇ�

ÊÑµÇ�º¡

ÊÑµÇ�
¤ÃÖè§º¡¤ÃÖè§¹íéÒ

ÊÑµÇ�¹íéÒ

เพลง เสียงลูกสัตว

6

¨¡ÃÃÁ¡Ô

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอมเด็กÊíÒÃÇ¨ÊÑµÇ�âÅ¡

ÊíÒÃÇ¨ÊÑµÇ� ã¹âÃ§àÃÕÂ¹ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾»ÃÐ¡ÍºáÅÐºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ

ÊÑµÇ�·ÕèÊíÒÃÇ¨¾º ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ µÑÇ ä´Œá¡‹

1 Ê¶Ò¹·Õè¾º ÍÒËÒÃ¢Í§ÁÑ¹ ¤×Í

2 Ê¶Ò¹·Õè¾º ÍÒËÒÃ¢Í§ÁÑ¹ ¤×Í

7

¨¡ÃÃÁ¡Ô

2 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม



เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอมเด็กã¤ÃÍÂ‹ÙäË¹

ÊíÒÃÇ¨áËÅ‹§·ÕèÍÂ‹ÙÍÒÈÑÂ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·Õè¡íÒË¹´ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾»ÃÐ¡Íº

µÑÇ¢Í§àÃÒ

¡º µŒ¹äÁŒ

¹¡

8

¨¡ÃÃÁ¡Ô

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



ธรรมชาติรอบตัวÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÃÍºµÑÇ
µÑ´ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÒ¹Å‹Ò§ÁÒµÔ´Å§ã¹¡ÃÍºãËŒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèÁ¹ØÉÂ�ÊÃŒÒ§¢Öé¹

9

¨¡ÃÃÁ¡Ô

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



·Ôé§¢ÂÐÅ§áÁ‹¹íéÒ

à¡çº¢Í§àÅ‹¹à¢ŒÒ·Õè
»�´â·Ã·ÑÈ¹�àÁ×èÍàÅÔ¡´Ù

·Ôé§¢ÂÐÅ§¶Ñ§¢ÂÐ à»�´¹íéÒ·Ôé§äÇŒ

µÒÇÔàÈÉàËç¹¹Ð
ÃÐºÒÂ ÊÕà¢ÕÂÇ ÀÒ¾¡ÒÃãªŒáÅÐ´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁ 
ÃÐºÒÂ ÊÕá´§ ÀÒ¾¡ÒÃãªŒáÅÐ´ÙáÅÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè äÁ‹àËÁÒÐÊÁ

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2

ธรรมชาติรอบตัว

10

¨¡ÃÃÁ¡Ô

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



á»‡§

ä¢‹à¨ÕÂÇ

ä¢‹

»ÅÒ·Í´

»ÅÒ

¢ŒÒÇÊÇÂ

¢ŒÒÇÊÒÃ

¢¹ÁºÑÇÅÍÂ

ÍÒËÒÃ´ÕÁÕ»ÃÐâÂª¹�
âÂ§àÊŒ¹¨Ñº¤‹ÙÀÒ¾ÍÒËÒÃ¡‹Í¹»ÃØ§áÅÐËÅÑ§¨Ò¡»ÃØ§ÊØ¡·ÕèÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

เพลง อาหารดีมีประโยชน 11
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สารและสมบัติของสาร3



สิ่งตางๆ รอบตัวเด็กáÃ§áÁ‹àËÅç¡
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ÊÔè§¢Í§·ÕèáÁ‹àËÅç¡äÁ‹´Ù´

12
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แรงและการเคลื่อนที่4
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