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พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยต่อยอดการศึกษาระดับปฐมวัย

ก้าวสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมั่นใจ
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ผู้เขียน
ดร.อุไรวาส  ปรีดีดิลก
(ค.ด. การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   

คณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ครูประจำชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดพระธาตุ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ดร.ชบา  พันธุ์ศักดิ์  
(ค.ด. การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา

คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ปฐมวัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (สสวท.)

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

เด็กเก่ง วิทยาศาสตร์ อ.3 ล.2
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สร้างเสริมทักษะ

เตรียมความพร้อม

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการสำรวจ ทดลอง สืบค้นข้อมูลส่ิงต่างๆ เเละบันทึกผลตามสภาพจริง 
ได้ท้ังความรู้เเละความสนุกสนาน สอดคล้องกับหลักการทำงานของสมอง (BBL)

พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับวัย ได้เเก่  การสังเกต การจำเเนกประเภท
การวัด การคาดคะเน เเละการลงข้อสรุป

เช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์
เเละเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับประถมศึกษา

เสริมความรู้พ้ืนฐาน
สร้างพ้ืนฐานท่ีดี เพ่ือช่วยต่อยอดการเรียนวิทยาศาสตร์ (Science) ในระดับท่ีสูงข้ึน 
เเละเสริมรากฐานทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก

เรียนรู้อย่างสนุก
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แรงและการเคลื่อนที่4
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สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต
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เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
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ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2

เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่แวดลอมเด็ก
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   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.

คํานํา

 หนังสือชุดนี้ จะเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร และเรียนรูอยางมี

ความสุข สามารถนําการเรียนวิทยาศาสตรมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางม่ันใจ และเพื่ออํานวย

ความสะดวกใหกบัคร ูจงึไดจดัทาํแนวทางการจดักจิกรรมเพือ่เปนคูมอืสาํหรบัครใูนการนําไปใชจดัการเรยีนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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รปูแบบหลากหลาย 

เด็กไดเรียนรูผาน
 การสํารวจทดลอง

อนุบาล 1-3
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

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

แจกฟรี

เฉพาะครูผู้สอน

à´ç¡à¡‹§à´ç¡à¡‹§

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
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ใชควบคูกับแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

เนนลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเองผาน

 กจิกรรมแสนสนกุ

ฝกทําการทดลอง

งาย ๆ  เพื่อคนหา
 คําตอบดวยตนเอง

¨¡ÃÃÁ¡Ô
สารและสมบัติของสาร3

ธรรมชาติรอบตัว
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1  หยดสีผสมอาหาร 2-3 หยด

ลงในแกวนํ้า

2  แชกานดอกไมลงในแกวนํ้าสี 

 ทิ้งไว 2 วัน แลวบันทึกผล

ÊÕ¿‡Ò
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 คําตอบดวยตนเอง คําตอบดวยตนเอง คําตอบดวยตนเอง คําตอบดวยตนเอง

´Í¡äÁŒà»ÅÕèÂ¹ÊÕ
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ฉันเปนเด็ก           ผูหญิง            ผูชาย
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นองไกทอด

หมอน

ดอกมะลิ นํ้าสะอาด

ไมบล็อกรูปสัตว

ยาสีฟน
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เพลง ประสาทสัมผัส
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1  ตัดกระดาษเปนรูปวงกลม 
 เจาะรูตรงกลาง และระบายสี
 รูปวงกลมตามแบบ

2  ปนดินนํ้ามันเปนแทงยาวใสลง
กลางวงกลมเพื่อทําเปนแกน

3  หมุนแกนแทงดินนํ้ามัน และ
สังเกตสีของกระดาษขณะหมุน 
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ÅŒÒ§Á×Í»ÅÍ´âÃ¤

ปลายนิ้วถูขวางฝามือ

ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบ
ดวยฝามือ

ä»ÅŒÒ§Á×Í
¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò¤ÃÑº

ฝามือถูฝามือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

หลังนิ้วมือถูฝามือ

ฝามือถูกัน ถูรอบขอมือ

ฝามือถูหลังมือ
และนิ้วถูซอกนิ้ว

6

¨¡ÃÃÁ¡Ô เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต
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เพลง อวัยวะของเราสะอาด
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อายุ 10 เดือน  5 ป   10 ป      30 ป        50 ป          70 ป

5 ป

70 ป

 15 ป

50 ป
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¨¡ÃÃÁ¡Ô เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1



ÊíÒÃÇ¨Ê¶Ò¹·Õèã¹ªØÁª¹ àÃÔèÁ¨Ò¡ºŒÒ¹¢Í§µ¹àÍ§ áÅŒÇÇÒ´á¼¹¼Ñ§Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§æ µÒÁ¼Å¡ÒÃÊíÒÃÇ¨

á¼¹¼Ñ§ªØÁª¹

N

S

EW

ºŒÒ¹¢Í§©Ñ¹

8

¨¡ÃÃÁ¡Ô
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดลอมเด็ก

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



´Ñºà¤Ã×èÍ§Â¹µ� ËŒÒÁ¡‹Í»ÃÐ¡ÒÂä¿

»�´â·ÃÈÑ¾·�Á×Í¶×ÍËŒÒÁÊÙººØËÃÕè

Ê¹·¹Òà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹»˜�Á¹íéÒÁÑ¹ áÅŒÇÅÒ¡àÊŒ¹âÂ§ÀÒ¾ÊÑÞÅÑ¡É³�¢ŒÍ¤ÇÃ» Ô̄ºÑµÔÁÒËÒÀÒ¾Ã¶ 
áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾

»˜�Á¹íéÒÁÑ¹

9

¨¡ÃÃÁ¡Ô
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล

และสถานที่แวดลอมเด็ก

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม2



1  หยดสีผสมอาหารลงในแกวนํ้า 

แกวละ 1 สี

2  แชกานผักกาดลงในแกวนํ้าสี ประมาณ 

2 วัน แลวสังเกตสีของใบผักกาด

¼Å¡ÒÃ·´ÅÍ§

·´ÅÍ§àÃ×èÍ§¼Ñ¡¡Ò´áÊ¹¡Å áÅŒÇÊÑ§à¡µ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÊÕãº¼Ñ¡¡Ò´ áÅÐÃÐºÒÂÊÕÀÒ¾µÒÁ¼Å¡ÒÃÊÑ§à¡µ

¼Ñ¡¡Ò´áÊ¹¡Å

¡‹Í¹áª‹ã¹¹íéÒÊÕ ËÅÑ§áª‹ã¹¹íéÒÊÕ 2 ÇÑ¹
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¨¡ÃÃÁ¡Ô ธรรมชาติรอบตัว

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1



ชื่อตนไม ……………………………………………………………………………………..

        มีใบ   เล็ก   กลาง         ใหญ

        มีผล   กินได   กินไมได       ไมมีผล

        มีใบ   เล็ก   กลาง         ใหญ

        มีผล   กินได   กินไมได       ไมมีผล

        มีใบ   เล็ก   กลาง         ใหญ

        มีผล   กินได   กินไมได       ไมมีผล

        มีใบ   เล็ก   กลาง         ใหญ

        มีผล   กินได   กินไมได       ไมมีผล

µŒ¹äÁŒ·Õè©Ñ¹Ê¹ã¨µŒ¹äÁŒ·Õè©Ñ¹Ê¹ã¨µŒ¹äÁŒ·Õè©Ñ¹Ê¹ã¨

        มีผล   กินได   กินไมได       ไมมีผล

ÊíÒÃÇ¨µŒ¹äÁŒ·ÕèÊ¹ã¨ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾áÊ´§ÅÑ¡É³ÐÅíÒµŒ¹ ãº áÅÐ¼Å áÅÐºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ

ÊíÒÃÇ¨µŒ¹äÁŒ

µŒ¹µíÒÅÖ§ µŒ¹¡ÅŒÇÂ µŒ¹ÁÐ¾ÃŒÒÇ
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¨¡ÃÃÁ¡Ô ธรรมชาติรอบตัว

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1

เพลง ตนไมมีคุณคา



ÊÑ§à¡µ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ÊÑµÇ�µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ áÅŒÇÇÒ´ÀÒ¾ÊÑµÇ�·ÕèªÍº 1 ª¹Ô´ áÅÐºÍ¡¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè¢Í§ÊÑµÇ�

ÊÑµÇ�à¤Å×èÍ¹·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹

ชื่อสัตว ……………………………………………………………………………………

เคลื่อนที่โดยการ      เดิน  บิน   คลาน    วายนํ้าเคลื่อนที่โดยการ      เดิน  บิน   คลาน    วายนํ้าเคลื่อนที่โดยการ      เดิน  บิน   คลาน    วายนํ้าเคลื่อนที่โดยการ      เดิน  บิน   คลาน    วายนํ้าเคลื่อนที่โดยการ      เดิน  บิน   คลาน    วายนํ้า

ÊØ¹Ñ¢à´Ô¹ ¹¡ºÔ¹ ËÍÂ·Ò¡¤ÅÒ¹ »ÅÒÇ‹ÒÂ¹íéÒ
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¨¡ÃÃÁ¡Ô ธรรมชาติรอบตัว

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต

1
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