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การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์

สําหรับเด็กปฐมวยัสําหรับเด็กปฐมวยั



การจดัประสบการทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็การจดัประสบการทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็
ปฐมวยัปฐมวยั

    

         เดก็ปฐมวยัเป็นวยัที�มีพฒันาการทกุๆ ด้านและเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว เดก็จะพฒันาความเป็นตวัของตนเอง เรียนรู้จากการ
เรียนแบบ กระตือรือร้น อยากเรียนอยากรู้ทกุ ๆ

    เรื�องที�สนใจรวมถึงสิ�งแปลกใหมร่อบตวั



          การจดัประสบการณ์เพื�อสง่เสริมพฒันาการด้านตา่ง ๆ 
ให้กบัเดก็วยันี �โดยผา่นทางกิจกรรมที�จดัเตรียมไว้จงึเป็นสิ�ง
สําคญั เพื�อให้เดก็ได้รู้จกัการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม
และสงัคมเป็นการปพืู �นฐานเพื�อการพฒันาคณุภาพชีวิตที�ดีให้
เดก็มีความพร้อมในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ



ความหมายความหมาย
การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็

ปฐมวยัปฐมวยั

  

              พชัรี ผลโยธิน ( 25 42,หน้าที�24-31) กลา่ววา่ เด็กอนบุาล
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ จากการสํารวจ สงัเกต โดยใช้ประสาทสมัผสั 
ประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของเดก็อนบุาลจะเกดขึ �นไมไ่ด้ถ้า
เดก็ไมมี่การสมัผสั ชิมรส การรู้สกึ การดมกลิ�น การผลกั การดงึ 
การหมนุ การผสม และอื�น ๆ



                            

            เบญจา แสงมลิ (2545,หน้า 21-22)  ให้ความหมายวา่ การ
จดัประสบการณ์ที�ให้เดก็คิดค้นด้วยตนเอง ตดัสินใจเอง มอบ
งานให้รับผิดชอบตามความสามารถ โดยการจดักิจกรรมขึ �นอยู่
กบัความต้องการของเด็กที�จะเรียน และระยะความสนใจ โดยให้
เดก็ลงมือกระทําด้วยตนเอง



                    

           นิวแมน (Neuman, 1981, p. 320) ได้ให้ความหมายวา่ การ
จดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที�เปิดโอกาส ให้
เดก็ได้สงัเกต ลงความเห็น จําแนกประเภท พร้อมทั �งเสนอผลที�
ค้นพบด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ กําหนดสถานการณ์



สรุปสรุปสรุปสรุป
  การจดัประสบการณ์ทางการจดัประสบการณ์ทาง

วิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั

                  

         การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั
หมายถึง  การจดักิจกรรมที�เดก็ได้มีโอกาสใช้ประสาทสมัผสัทั �ง
ห้า ได้ลงมือปฏิบตัจิริงด้วยตนเอง จากความต้องการ ความ
สนใจ ความอยากรู้ อยากเห็น เป็นการตอบคําถามที�เดก็สงสยั 
เป็นการหาคําตอบด้วยตนเองจากกิจกรรมที�มี

    ความหลากหลาย ให้เดก็ได้เลือกปฏิบตัิตาม

    ความต้องการ



ความสําคญัของการจดัประสบการณ์ทางความสําคญัของการจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั

 การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัโดยให้
เดก็เลือกทํากิจกรรมตา่ง ๆ ตามความสนใจ ความพอใจ และ
ตอบสนองความอยากรู้ อยากเห็น ตามวยัของเดก็ ย่อมช่วย
สร้างเสริมประสบการณ์ตา่งๆ ซึ�งได้กลา่วถึงความสําคญัดงันี �



1. เดก็ได้มีโอกาสใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื�อ
สงัเกต สิ�งแวดล้อมที�อยูร่อบตวัเดก็

2. เดก็ได้มีความสนใจอยากรู้ อยากเห็น สิ�งแวดล้อมรอบตวั ซึ�ง
เป็นสว่นหนึ�งของชีวิตประจําวนั

3. เดก็มีโอกาสใช้ประสาทสมัผสัทั �งห้า

4. เดก็สนกุสนานกบักิจกรรมตา่ง ๆ และค้นพบคําตอบที�สงสยั

5. เดก็ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื�น เป็นผู้ นํา และผู้ตามที�ดีได้



6. เดก็ได้พฒันาตนเองได้เตม็ศกัยภาพที�ตนมีอยู่อยา่งมีคณุภาพ
และมีความก้าวหน้าทางความคดิ

7. เดก็ได้นําการคดิมาเป็นเครื�องมือในการค้นคว้าหาความรู้ และ
การหาคําตอบ

8. เดก็มีความกระตือรือร้นที�จะพิสจูน์ให้ได้มาซึ�งคําตอบที�ตน
อยากรู้

9. เดก็ได้พฒันาทกัษะที�จําเป็นในชีวิตประจําวนั

10. เดก็ได้เห็นความสําคญัของการรอคอย การรู้จกัยอมรับใน
ความผิดพลาดของตนเอง



ประโยชน์ของการจดัประสบการณ์ทางประโยชน์ของการจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั

1. เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบตักิิจกรรมด้วย
ตนเอง ทําให้เดก็เกิดการเรียนรู้ และจดจําได้นาน

2. เดก็สามารถรับรู้การเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์

3. เดก็ได้แสดงความสามารถ ความคิด ความ ให้เป็นที�ยอมรับใน
กลุม่เพื�อน



4. เดก็เรียนรู้และรักที�จะทํางานหรือสร้างสรรค์ผลงานที�ดี

5. เดก็ประสบความสําเร็จจากการทํากิจกรรม เป็นการสร้างความ
มั�นใจให้กบัตนเอง

6. เดก็ได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนรู้

7. เดก็มีอิสระในการแสดงออก การใช้ความคิดหาเหตผุลในการ
เลือกทํากิจกรรม



8. เดก็ได้ฝึกทกัษะการสงัเกตซึ�งเป็นทกัษะเบื �องต้น

9. เดก็ได้เรียนรู้กระบวนการในการค้นคว้าข้อมลูที�เป็นระบบ

10. เดก็ได้ทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ซํ �าๆ ชว่ย
ให้เดก็มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์เพิ�มขึ �น



จดุมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ทางจดุมุ่งหมายของการจดัประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยั

มีจดุมุง่หมายหลกั  3 ประการคือ

1. เพื�อให้เดก็มีความรู้

2. เพื�อให้เดก็มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. เพื�อให้เดก็เกิดมีจิตวิทยาศาสตร์ หรือเจตคตทิางวิทยาศาสตร์



หลกัการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับหลกัการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สําหรับ
เดก็ปฐมวยัเดก็ปฐมวยั

  

          การให้เด็กได้เรียนรู้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย
การจดัประสบการณ์ เด็กจะได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยผา่นการ
ใช้ประสาทสมัผสัทั �งห้าและได้เคลื�อนไหวส่วนตา่งๆ ของร่างกาย 
เพื�อให้เดก็เข้าใจและได้ข้อค้นพบจากประสบการณ์ที�เดก็ได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง มีขั �นตอนในการจดัประสบการณ์ดงันี �



1. การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ทกุครั �งต้องมี                  
การวางแผนที�ดี มีการกําหนดจดุมุง่หมายที�ชดัเจน

2. การจดัประสบการณ์ควรมุง่เน้นพฒันาความรู้ ทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. การจดัประสบการณ์ควรเลือกกิจกรรมที�เหมาะสมกบั
ความสามารถตามวยัและความสนใจของเดก็



4. การจดัประสบการณ์ควรมีการแนะนําวสัดอุปุกรณ์ชกัชวนให้
เดก็สนใจ

5. การจดัประสบการณ์ครูควรจดัประสบการณ์หลายๆ ประเภท

6. การจดัประสบการณ์ครูควรใช้คําถามกระตุ้นให้เดก็คดิและมี
ความกระตือรือร้นที�จะค้นหาคําตอบด้วยตนเอง

7. ควรเปิดโอกาสให้เดก็ถามคําถาม โดยครูไมค่วรตอบเดก็ทนัที



8. 8. ควรมีการยืดหยุน่เวลาในขณะทํากิจกรรม

9. ควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมตา่งๆ 

10. ควรจดักิจกรรมให้มีความตอ่เนื�องสมํ�าเสมอและหมนุเวียน
สบัเปลี�ยนกิจกรรมไปตามเหตกุารณ์

11.  การจดัสภาพแวดล้อมให้นา่สนใจ ปลอดภยัตอ่การให้เดก็
สํารวจ ค้นคว้า



12. 12. การจดัประสบการณ์ควรเป็นเรื�องราว และสภาพแวดล้อมที�ใกล้
ตวัเดก็

13. การจดัประสบการณ์แตล่ะครั �งควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มีสว่น
ร่วมในการจดัเพื�อสร้างความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งเดก็และครู

14. การจดัประสบการณ์ด้านตา่ง ๆ เพื�อให้เด็กสํารวจ สงัเกต สิ�ง
เหลา่นี �จะเป็นพื �นฐานของความรู้ที�ยากขึ �นตอ่ไปภายภาคหน้า

15. ครูควรทําความเข้าใจวา่เดก็ปฐมวยันั �นเป็นนกัวิทยาศาสตร์โดย
ธรรมชาติอยูแ่ล้ว



สรุป หลกัการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สรุป หลกัการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
สําหรับเดก็ปฐมวยัสําหรับเดก็ปฐมวยั

            หลกัการจดัประสบการณ์ต้องคํานงึถึงธรรมชาตติามวยั            หลกัการจดัประสบการณ์ต้องคํานงึถึงธรรมชาตติามวยั
และความพร้อมของเดก็เป็นสําคญั ควรจดัประสบการณ์เพื�อ
สนบัสนนุให้เดด็ค้นคว้า ค้นพบ และสํารวจสภาพแวดล้อม ตา่งๆ 
ด้วยตนเอง โดยครูควรจดักิจกรรมที�เหมาะสม เอื �อประโยชน์ตอ่
ความงอกงามทางสตปัิญญาของเดก็



ขอบขา่ยเนื �อหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ขอบขา่ยเนื �อหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ขอบขา่ยเนื �อหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ขอบขา่ยเนื �อหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็
ปฐมวยัปฐมวยั

                 

             ขอบข่ายเนื �อหาทางวิทยาศาสตร์สําหรับเดก็ปฐมวยัควรมี
ความยากง่ายสลบักนัไป โดยสงัเกตจากพฒันาการของเดก็ เมื�อ
กําหนดเนื �อหาในการสอนไว้แล้วสามารถปรับเปลี�ยนเนื �อหาได้
ตามสภาพการณ์ที�จําเป็น โดยสงัเกตจากเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นใน
ชีวิตประจําวนั



            เดก็ปฐมวยัแม้จะอยู่ในวยัใกล้เคียงกนัและห้องเรียน
เดียวกนั เดก็ก็ยงัมีสว่นที�เหมือนกนัและแตกตา่งกนั เชน่ อายุ

ของเดก็ เดก็บางคนอายมุากกวา่เดก็อีกคนหนึ�ง 2 เดือน 4 
เดือน 7 เดือน ก็มี ยอ่มทําให้ความสามารถในการเรียนรู้ของ
เดก็แตกตา่งกนัไปด้วย



               สําหรับหรับส่วนที�เดก็ปฐมวยัมีเหมือนกนั  เชน่ ทางด้าน
สตปัิญญา  เดก็เริ�มมีเหตผุลในการตดัสินใจ มีความสามารถใน
การใช้ทกัษะตา่ง ๆ ที�จําเป็นในชีวิตประจําวนั ทางด้านสงัคมเดก็
วยันี �จะมีอารมณ์สลบัซบัซ้อน เชน่ อารมณ์กลวั อารมณ์โกรธ 
เป็นต้น



             เมื�อเป็นเชน่นี �แล้ว ย่อมมีประโยชน์ในการนําความรู้เรื�อง
เหลา่นี �มาช่วยในการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยจดั
กิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื�อให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของเดก็ ประภาพรรณ สวุรรณศขุ (2538, หน้า 358-364) 
ได้แบง่การจดัประสบการณ์เป็น 3 ประเภทคือ



11. . การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบเป็น
ทางการทางการ

         การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นทางการ 
หมายถึง การจดัประสบการทางวิทยาศาสตร์ที�ครูเป็นผู้ กําหนด
หวัเรื�องให้เดก็ พร้อมทั �งเป็นผู้ เตรียมวสัดอุปุกรณ์ ตา่งๆ ที�จะต้อง
ใช้เกี�ยวกบัเรื�องนั �นๆ ไว้อยา่งพร้อมเพรียง



             การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นทางการ 
ควรให้เดก็ได้ทําการทดลองด้วยตนเอง ให้เด็กมีโอกาสลองผิด
ลองถกูจากการทดลองนั �น โดยผา่นการใช้ประสาทสมัผสัทั �งห้า  
ลกัษณะเนื �อหาที�ควรนํามาจดัประสบการณ์ให้กบัเดก็แบง่

ออกเป็น 4  ด้านคือ



                    
11..11  เรียนรู้เกี�ยวกบัเรื�องคณุสมบตัิของวตัถุเรียนรู้เกี�ยวกบัเรื�องคณุสมบตัิของวตัถุ

        เดก็สามารถเข้าใจเกี�ยวกบัคณุสมบตัติา่งๆ  ของวตัถจุะทํา
ให้เดก็เรียนรู้เกี�ยวกบัโลกรอบตวัได้ดีในลําดบัตอ่มา เชน่ 
อณุหภมูิ ลกัษณะของนํ �า สี กลิ�น ขนาด ความหนกัเบาและความ
ยืดหยุ่นของวตัถ ุเป็นต้น



11..2 2 การเปรียบเทียบวตัถุและความแตกต่างกนัการเปรียบเทียบวตัถุและความแตกต่างกนั
ระหวา่งวตัถุต่าง ๆ ระหวา่งวตัถุต่าง ๆ 

           หลงัจากเดก็เข้าใจเกี�ยวกบัคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของวตัถแุล้ว 
เดก็สามารถนําความรู้นั �นมาเป็นพื �นฐานในการเปรียบเทียบวตัถ ุ
ครูควรนําเอาสิ�งตา่งๆ รอบตวัเดก็มาให้เดก็เปรียบเทียบ เชน่ สี 
กลิ�น รูปร่าง ขนาด ลกัษณะ ปริมาณ และเสียง เป็นต้น



11..33 คณุสมบตัิของของแขง็ ของเหลวและก๊าซคณุสมบตัิของของแขง็ ของเหลวและก๊าซ

            การให้เด็กปฐมวยัได้เรียนรู้เกี�ยวกบัคณุสมบตัขิองของแข็ง 
ของเหลว และก๊าซ นบัวา่เป็นสิ�งสําคญัมาก  ทั �งนี �เพราะว่า
ความรู้เหลา่นี �จะชว่ยให้เดก็นกัเรียนรู้เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมรอบตวั
ได้ดีขึ �น มนัจะช่วยให้เดก็สามารถแสดงออกซึ�งความรู้ของเขา 
และสามารถอธิบายข้อเท็จจริงตา่ง ๆ ที�เขาสงัเกต

    ได้อย่างถกูต้อง



11..44 การเปลี�ยนแปลงของวตัถุการเปลี�ยนแปลงของวตัถุ

          การเรียนรู้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงของวตัถเุป็นสิ�งสําคญั
ในการพฒันาความรู้เกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง การให้เดก็ได้
ทดลองทําด้วยตนเองเป็นวิธีที�จะทําให้เดก็เข้าใจเกี�ยวกบัเรื�องนี �
ได้ดี



สรุป การจดัประสบการณ์แบบเป็นทางการสรุป การจดัประสบการณ์แบบเป็นทางการ

                  

 การจดัประสบการณ์แบบเป็นทางการ ควรประกอบไปด้วย
กิจกรรม การเรียนรู้เกี�ยวกบัคณุสมบตัขิองวตัถ ุการเปรียบเทียบ 
ความแตกตา่งกนัของวตัถ ุคณุสมบตัขิองแข็ง ของเหลว และก๊าซ 
การจดักิจกรรมเหล่านี �จะชว่ยพฒันากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์



22..การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบ
ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการ

       

              หมายถึง การสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที�
เปิดโอกาสให้เดก็เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจ และตาม
วิธีการของเดก็เอง  ครูเป็นผู้จดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ให้พร้อมและ
เพียงพอสําหรับเดก็ทกุคน และคอยกระตุ้นความ

    สนใจให้เด็กอยากเรียนรู้



             การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไมเ่ป็นทางการ
นบัวา่เป็นการจดัประสบการณ์ที�ตอบสนองความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคลได้ดี อีกทั �งเป็นการสง่เสริมให้เดก็แตล่ะคนประสบ
ความสําเร็จ เพราะ การจดัประสบการณ์แบบไมเ่ป็นทางการเปิด
โอกาสให้เดก็ทกุคนเลือกทํากิจกรรมตามที�ตนเองถนดัและสนใจ



                   

                สําหรับเนื �อหาการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
แบบไมเ่ป็นทางการนั �น ไมมี่หลกัเกณฑ์ที�ยดึแนน่ เพียงแตค่รูควร
ศกึษาถึงความสนใจของนกัเรียนในชั �นของตน แล้วกําหนด
เนื �อหาให้สอดคล้องกบัความสนใจและความต้องการของเดก็
เหลา่นั �น 



สรุป การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไม่สรุป การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไม่
เป็นทางการเป็นทางการ

              การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบไมเ่ป็นทางการ 
เน้นที�ตวัเดก็เป็นสําคญั โดยครูเป็นผู้ เตรียมวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ให้เดก็ได้เลือกทํากิจกรรมตามความสนใจได้ตามใจชอบอยา่ง
อิสระ โดยเดก็สามารถเลือกวิธีการเรียนรู้และหาคําตอบจากข้อ
สงสยัด้วยตนเอง



33. . การจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์แบบตามการจดัประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์แบบตาม
เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น

          หมายถึง การนําเรื�องราวเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที�เกิดขึ �นรอบตวั
เดก็และมีความเกี�ยวข้องกบัเดก็ มาจดักิจกรรมเพื�อให้เดก็มี
ความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกบัเรื�องนั �น เนื �อหาที�นํามาจดั
ประสบการณ์ควรเป็นสถานการณ์ที�เกี�ยวข้องกบัสิ�งแวดล้อม
รอบตวัเดก็ ดงันี �



 3.1 เหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นตามธรรมชาติ ได้แก่ พาย ุฟ้าร้อง ฟ้าแลบ 
ฝนตก นํ �าทว่ม แผน่ดนิไหว เป็นต้น

 3.2 เหตกุารณ์ที�มนษุย์ทําให้เกิดขึ �น ได้แก่ การสร้างอโุมงค์เพื�อดู
สตัว์ทะเลตามสถานที�ท่องเที�ยวตา่ง ๆ เป็นต้น

 3.3 เหตกุารณ์ที�มีความสมัพนัธ์กบัชีวิตของเดก็ ได้แก่ การเกิด
อบุตัเิหตกุบัเดก็ภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน เป็นต้น



สรุป การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบสรุป การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบ
ตามเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นตามเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �น

        การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แบบตามเหตกุารณ์ที�
เกิดขึ �นเป็นการจดัประสบการณ์ที�มีสว่นเกี�ยวข้องกบัตวัเด็ก โดย
ไมไ่ด้มีการวา่งแผนลว่งหน้าแตค่รูสามารถจดัตามสถานการณ์ที�
เกิดขึ �นจริงในขณะนั �น



ประเภทของการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ประเภทของการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
สําหรับเดก็ปฐมวยัสําหรับเดก็ปฐมวยั

        

        การจดัประสบการณ์หรือกิจกรรมสําหรับเดก็ปฐมวยัควรจดั
ลกัษณะการบรูณาการเนื �อหาและหนว่ยการสอนเข้าด้วยกนั โดย
มีการจดัประสบการณ์ตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี �



11. . การจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สาํหรับการจดัประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สาํหรับ
เดก็ปฐมวยัเดก็ปฐมวยั

          เป็นการจดัประสบการที�เปิดโอกาสให้เดก็ได้พดูคยุ และ
สนทนา แสดงความคิดเห็นแลกเปลี�ยนกบัเพื�อน ๆ  เดก็จะได้
เรียนรู้การเป็นผู้พดูและผู้ ฟังที�ดี กล้าแสดงความคดิเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อื�น



22. . การจดัประสบการณ์แบบการเลา่นิทานและการจดัประสบการณ์แบบการเลา่นิทานและ
ละครสร้างสรรค์ละครสร้างสรรค์

             

            เป็นการจดัประสบการณ์ที�เดก็ได้รับประสบการณ์ตรง 
เนื�องจากเดก็จะได้ถ่ายทอดความคิดโดยแสดงทา่ทางมีเนื �อหาที�
นา่สนใจ ชว่ยให้เดก็เข้าใจง่ายขึ �น ทั �งยงัชว่ยสง่เสริมลกัษณะนิสยั
ที�พงึประสงค์ตามวยัได้อีกวิธีหนึ�ง



33. . การจดัประสบการณ์แบบการศึกษานอกสถานที�การจดัประสบการณ์แบบการศึกษานอกสถานที�

          เป็นการจดัประสบการณ์การศกึษานอกห้องเรียน ทําให้เดก็
ได้ศกึษาจากสภาพจริงจากสภาพจริง สถานที�จริง การออกไป
สมัผสัพบสิ�งเหลา่นี � ทําให้เด็กสนกุสนาน อยา่งไมรู้่จกัเบื�อหน่าย 
ได้รับความรู้และจดจําได้นาน
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