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เอกสารรวบรวมผลงาน 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนําปฐมวัย สะเต็มศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนําปฐมวัย โรงเรียนเครือข่ายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ 

หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 

 

 

 

ปีการศึกษา 2560:  วันที่ 20 มีนาคม 2560 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
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ความนํา 
 
 

“โครงการพัฒนาผูบริหารและครูแกนนําปฐมวัย โรงเรียนเครือขายสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศ
ไทยฯ หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย” เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นใน
ปีท่ีสามของความรวมมือใน โครงการพัฒนาครูผูสอนวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ โรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ภายใตกรอบขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภแ สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการตอเนื่องระยะเวลา 3 ปี โดยมี
โรงเรียนเอกชนเครือขายสมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทยฯ ท่ัวประเทศ เขารวมโครงการเป็นจํานวน 43 
โรง 
 
 ในโครงการพัฒนาผูบริหารและครูแกนนําปฐมวัย หลักสูตรการจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาในระดับปฐมวัยนี้ มีการอบรมใหความรูผูบริหารและครูอยางตอเนื่อง ต้ังแตเดือนมีนาคม 2560 
จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 รวม 2 ครั้ง และในการอบรมครั้งท่ี 2 นี้ เป็นการนําเสนอผลงานการจัด
ประสบการณแการเรียนรูบูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยของแตละโรงเรียน 
 
 ดังนั้น คณะทํางาน จึงรวบรวมเอกสารจากการนําเสนอผลงานการจัดประสบการณแการเรียนรูท่ีบูรณา
การสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยของแตละโรงเรียน และจัดทําเป็นเอกสารสรุปผลงานของผูเขารวมโครงการฯ 
ในปีท่ีสามนี้ และหวังเป็นอยางยิ่งวาเอกสารนี้ จะเป็นขอมูลท่ีเป็นประโยชนแกับครูปฐมวัยและผูท่ีมีความสนใจ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยตอไป 
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รายชื่อโรงเรียนและกิจกรรม STEM 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน กิจกรรม 
1. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ ออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 

2. โรงเรียนจารุวรรณ อุปกรณ์กันแดด 

3. โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล ข้าว (ออกแบบแมวก)  

4. โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังแวัดพระนครศรีอยุธยา รถ 

5. โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา จังแวัดสมุทรปราการ ฉันรักเมืองไทย 

6. โรงเรียนดรุณรัตน์ เคร่ืองแบบอาชีพที่ชอบ 

7. โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา สมุนไพรไล่ยุง 

8. โรงเรียนทับทอง พัดคลายร้อน 

9. โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ที่อยู่อาศัยของสัตว์บก 

10. โรงเรียนนิธิปริญญา การท าน้ ามะนาว 

11. โรงเรียนนีรชา สัตว์น้ า 

12. โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ แป้งมแัศจรรย์ 

13. โรงเรียนบีคอนเฮาสแ์ย้มสอาดรังสิต ฤดูกาล (อุปกรณ์ป้องกันฝน)  

14. โรงเรียนบีคอนเฮาสแ์ย้มสอาดลาดพร้าว ต้นไม้ 

15. โรงเรียนบูรณะร าลึก จังแวัดตรัง ตู้ปลาแสนสวย 

16. โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ สี 

17. โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา ราษฎร์บูรณะ ตัวเลขแปลงกาย 

18. โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็ก อ าเภอเมือง จังแวัดอุบลราชธานี รถยนต์ของเล่น 

19. โรงเรียนบ้านเด็กวารินช าราบ จังแวัดอุบลราชธานี สีเทียนแท่งใแม่ 

20. โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา การคมนาคมทางบก 

21. โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ศรีนครินทร์ น้ าผลไม้แสนอร่อย 

22. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา การสื่อสาร 

23. โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา จังแวัดน่าน น้ าสะอาดด้วยมือเรา 

24. โรงเรียนพรศิริกุล การท าปุ๋ยแมัก 

25. โรงเรียนพีระวิทยา อ าเภอมวกเแล็ก จังแวัดสระบุรี ดอกไม้แสนอร่อย 

26. โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด กระเป๋าแน้าฝน 

27. โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อาบน้ าใแ้สะอาด 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน กิจกรรม 
28. โรงเรียนภัทรวิทยา ระมัดระวังอันตราย 

29. โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ประดิษฐ์ปลาจากเศษวัสดุที่ลอยน้ าได้ 

30. โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ อ าเภอเมืองแพร่ จังแวัดแพร่ กรอบรูปครอบครัว 

31. โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก ออกแบบและสร้างของเล่นทีแ่ข็งแรง 
สามารถเคลื่อนที่ได้ 

32. โรงเรียนอนุบาลวัฒนานเิวศน ์ สัตว์ป่า 

33. โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ ภาชนะใส่ผลไม้ 

34. โรงเรียนสมบุญวิทย์ การปลูกผักในขวดพลาสติก 

35. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ลูกสัตว์ผจญภัย 

36. โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ การดูแลรักษาอวัยวะ 

37. โรงเรียนแสงวิทยา จังแวัดสระบุรี กบของแนู 

38. โรงเรียนอุดมวิทยา จังแวัดราชบุรี ตัวเรา 

39. โรงเรียนอุดมวิทยา จังแวัดราชบุรี ต้นไม้ 

40. โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา จังแวัดน่าน โทรศัพท์แรรษา 
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 กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ” 

หน่วย “โลกสวยด้วยมือเรา” 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
 
จุดประสงค์ 
 1.สังเกตและบอกรูปทรง/ขนาดของวัสดุเหลือใชท่ีนํามาจากบาน 
 2. ออกแบบและสรางของเลน/ของใชท่ีแข็งแรงและนํามาเลนหรือใชได 
 
ขั้นนํา 

1. ครูเลานิทานเรื่อง “ลดโลกรอนกันเถอะ” และรวมสนทนาพูดคุยกัน 

- เด็กๆ สังเกตหรือพบเห็นอะไรจากในนิทานบางท่ีชวยลดโลกรอนได 

- เด็กๆ คิดวาเด็กๆจะชวยลดโลกรอนไดอยางไร 
2. ครูใหเด็กๆ กลับไปสํารวจท่ีบานวามีเศษวัสดุอะไรที่เด็กๆคิดวาจะชวยลดโลกรอนได ใหเด็กๆ เก็บ

และนํามาท่ีโรงเรียน 
 
ขั้นสอน 

3. เด็กๆ นําเศษวัสดุท่ีเก็บมาจากบานออกมาเลาใหเพื่อนและครูฟังวา 

-  เด็กๆ เก็บเศษวัสดุอะไรมาบาง มีลักษณะรูปทรงอยางไร  

- เด็กๆ คิดวาจะนําเศษวัสดุเหลานี้ไปทําอะไรใหเกิดประโยชนแได” 
4. ครูรวมสนทนากับเด็กๆ ถึงเศษวัสดุท่ีเก็บมา โดยใหเด็กๆ คิดวิธีการแยกเศษวัสดุวาจะแยกอยางไร 

และชวยกันจัดทํากลองใหเด็กๆ ไดแยกเศษวัสดุกันตามท่ีชวยกันคิดและชวยนับเศษวัสดุ 
เปรียบเทียบจํานวนมากท่ีสุด-นอยท่ีสุดและเทากัน 

5. ครูกําหนดใหเด็กๆ แตละกลุมสรางของเลน/ของใชจากเศษวัสดุ โดยมีเงื่อนไขวา 

- ของเลน/ของใชท่ีเด็กๆ สรางจากเศษวัสดุสามารถนํามาเลนหรือนํามาใชได 

-  เด็กแตละกลุมสามารถเลือกวัสดุอุปกรณแจากในกลองเศษวัสดุท่ีแยกไว กลุมละจํานวน 6 
ช้ินขึ้นไป และเลือกใชวัสดุอุปกรณแอื่นๆ เชน กาว กรรไกร เทปใส สีตางๆ เป็นตน จากใน
มุมศิลปะได 

6. เด็กเลือกจับกลุม กลุมละ 3-4 คน และพูดคุยปรึกษากันวาจะสรางของเลน/ของใชอะไรและ 
ใหเด็กๆ หาขอมูลของส่ิงท่ีเด็กๆ จะสรางจากแหลงสืบคนในหองเรียน เชน มุมหนังสือ  
มุมคอมพิวเตอรแ  
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7. เด็กๆ ไดมาสํารวจ สังเกต สัมผัสเศษวัสดุตางๆ ในกลองท่ีแยกเศษวัสดุไวและรวมพูดคุยกันวาจะ
เลือกใชวัสดุอุปกรณแใด เพราะอะไร 

8. เด็กแตละกลุมออกแบบของเลน/ของใชจากเศษวัสดุ โดยวาดภาพลงในกระดาษ A4 และปรึกษา
กันวาจะใชวัสดุอะไรบาง เพราะเหตุใด 

9. เด็กแตละกลุมวางแผนวิธีการสรางของเลน/ของใชจากเศษวัสดุท่ีไดออกมาเลือกไวกลุมละจํานวน 
6 ช้ินขึ้นไป 

10. เด็กแตละกลุมลงมือสรางของเลน/ของใชจากเศษวัสดุตามแบบ  
11. เด็กๆ ตรวจสอบของเลน/ของใชท่ีไดสรางไววาสามารถนํามาเลนหรือใชไดหรือไม และปรับปรุง

ผลงาน 
12. ครูเดินสังเกตเด็กแตละกลุมในขณะท่ีเด็กๆกําลังสรางผลงาน  

 
ขั้นสรุป 

13. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานการออกแบบและประดิษฐแจากเศษวัสดุวาใชเลนไดอยางไร 
หรือนํามาใชงานไดอยางไร ทําจากเศษวัสดุอะไรบาง และพูดคุยถึงการปรับปรุงผลงานโดยให
เด็กๆเลาวามีการปรับปรุงผลงานอยางไร กี่ครั้ง เพราะอะไร  

14. ใหแตละกลุมนําผลงานท่ีไดออกแบบและประดิษฐแจากเศษวัสดุมาจัดนิทรรศการ “ออกแบบและ
ประดิษฐแจากเศษวัสดุ” รวมกับหองเรียนตางๆในช้ันอนุบาล2และอนุบาล3 โดยสํารวจ สังเกต
ผลงานของตนเองและเพื่อนๆวาสรางเป็นอะไรไดบาง ใชเศษวัสดุใด เหมือนหรือตางกับของ
ตนเองอยางไร โดยผลัดกันเป็นผูนําเสนอใหซักถามกันตามความสนใจ 

15. เด็กและครูรวมพูดคุยสรุปจากการทํากิจกรรมนี้วาเศษวัสดุท่ีเด็กๆนํามาใชนั้นชวยลดโลกรอนได
อยางไร และเด็กๆจะมีวิธีการทําใหโลกสวยดวยมือเราไดอยางไร 

16. ใหแตละกลุมนําผลงานท่ีไดจัดแสดงนิทรรศการแลว นํามาเลนหรือมาใชในหองเรียนตามท่ีเด็กๆ
แสดงความคิดเห็นกัน 
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ภาพกิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ” 
หน่วย “โลกสวยด้วยมือเรา” 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 
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ตารางวิเคราะแ์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะแาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบ

เสาะแาความรู้ 
กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมในค าถาม เด็กได้คิดต้ังค าถามต้ังแต่ฟังนิทานกันว่า “จะช่วยลดโลกร้อนลดขยะ
กันได้อย่างไร” และก็ได้ช่วยกันค าตอบกัน จนกระท่ังเม่ือเด็กๆได้เสนอ
วิธีการเก็บเศษวัสดุมาจากบ้านและน ามาแลกเปลี่ยนกันน าเสนอก็ยัง
เกิดค าถามอีก 

- วัสดุที่น ามาท าจากอะไร มีรูปทรงใด 
- อยากรู้ว่าเราจะเอาเศษวัสดุพวกนี้มาท าเป็นของเล่นได้

อย่างไร 
- กล่องนมที่เราด่ืมแล้วเอาไปท าอะไรได้บ้าง 

การเก็บข้อมูลแลักฐาน -เด็กได้สืบค้นจากแแล่งข้อมูลในแ้องเรียน เช่น ในมุมแนังสือ เด็กๆได้
ไปเลือกแาแนังสือที่น าเศษวัสดุเแลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ / 
บางกลุ่มก็ช่วยกันกับครูในสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต 

การอธิบายสิ่งที่พบ -เด็กๆได้อธิบายถึงสิ่งที่ออกแบบวางแผนกันไว้และวัสดุที่จะเลือก
น ามาใช้ ใช้วัสดุใด ก่ีชิ้น มีรูปทรงอย่างไร  

การสื่อสารและใแ้เแตุผล -เด็กแต่ละกลุ่มน าผลงานที่สร้างเสร็จแล้วมาตรวจสอบ พูดคุยกันว่า
เป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงแรือไม่ และจะท าอย่างไร 
-น าผลงานที่ปรับปรุงเสร็จแล้วผลัดกันออกมาน าเสนอกันว่ามีวิธีการ
ออกแบบ สร้าง/เลือกใช้วัสดุใด เพราะอะไร 
-น าผลงานไปจัดแสดงในนิทรรศการและเล่าใแ้เพื่อนๆพี่ๆที่มาชม
นิทรรศการฟัง 
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ตารางวิเคราะแ์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม “ออกแบบและประดิษฐ์จากเศษวัสดุ” 

แน่วย “โลกสวยด้วยมือเรา” 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และช้ันอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ 

 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

-กระบวนการสืบเสาะ
ทางวิทยาศาสตร์)การ
สังเกต ส ารวจ 
ต้ังสมมติฐาน ทดสอบ( 
-สภาพแวดล้อมของ
ประเทศไทยและโลก 
ภาวะโลกร้อน 
-สมบัติของวัสดุแต่ละ
ชนิด 
-การเลือกแาวัสดุที่จะ
น ามาใช ้
- การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ประสบการณ์เดิม 
 
 

-รูปทรงของเศษวัสดุ 
-ขนาดของเศษวัสดุ 
-จ านวนเศษวัสดุ 
-การจัดกลุ่ม/จัดแยก
เศษวัสดุ 
-การเปรียบเทียบ
จ านวนมาก-น้อย-
เท่ากันของเศษวัสดุ 
-การวัดขนาดความสูง 
ความยาวของเล่น/ของ
ใช้ที่สร้างสรรค์ 
 

-การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ 
-การเลือกใช้เคร่ืองมือ
ในการเชื่อมต่อ การตัด 
เช่น กาว กาวน้ า เทปใส 
เทปกระดาษ กรรไกร ไม้
บรรทัด เป็นต้น  
-การสืบค้นแาข้อมูลจาก
แแล่งเรียนรู้ในแ้องเรียน 
เช่น มุมแนังสือ 
อินเทอร์เน็ต 

กระบวนการออกแบบ
เชิงวิศกรรมศาสตร์ 
1.ระบุปัญแา-เราจะช่วย
ลดเศษวัสดุเแล่านี้โดย
น ากลับมาใช้ใแม่ได้
อย่างไร 
)เง่ือนไข-ของเล่น ของ
ใช้ที่สร้างจากเศษวัสดุ
สามารถน ามาเล่นแรือ
น ามาใช้ได้ และต้องใช้
เศษวัสดุจ านวน 6 ช้ิน
ขึ้นไป( 
2.รวบรวมข้อมูล สืบค้น
จากในมุมแนังสือ ใน
อินเทอร์เน็ตถึงการแปร
รูปแรือการน ามาเศษ
วัสดุกลับมาใช้ใแม่ 
3.ออกแบบของเล่น 
ของใช้ เลือกเศษวัสดุที่
จะใช ้
4.วางแผนและ
ด าเนินการสร้างของเล่น
ของใช้ 
5.ตรวจสอบของเล่น
ของใช้และน ามา
ปรับปรุง 
6.น าเสนอผลงาน 
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การจัดประสบการณ์เรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง กลางวันกลางคืน 
กิจกรรม  “อุปกรณ์กันแดด” 

ผู้สอน  ครูศันสิตา   มหัทธโน,  ครูสรวงกนก  โปสันเทียะ        
JARUWON   MULTIPLE   INTELLIGENCE   SCHOOL 

 
ระดับชั้นอนุบาล 3  (อายุ 5 ปี )   
จุดประสงค ์  

1. สังเกตลักษณะของทองฟูาและส่ิงท่ีพบบนทองฟูาในเวลากลางวัน 
2. ออกแบบและสรางอุปกรณแกันแดดจากเศษวัสดุ 

 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม  
 กิจกรรมนี้เป็นการจัดประสบการณแเรียนรู หนวยกลางวันกลางคืน กิจกรรม “อุปกรณแกันแดด” ท่ีมี
การบูรณาการครบท้ัง 4 ศาสตรแ คือ วิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ เทคโลโลยี และ วิศวกรรมศาสตรแ  
 ดานวิทยาศาสตรแ เด็กๆไดเรียนรูจากกระบวนการสืบเสาะ มีการสังเกต การสืบคนขอมูล เรียนรู
เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ ความสมดุล การทดสอบ 
 ดานคณิตศาสตรแ เด็กๆไดเรียนรูเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต จํานวน การวัด ระยะทาง น้ําหนัก ขนาด 
ตําแหนง ทิศทาง เวลา 
 ดานเทคโนโลยี เด็กๆไดใชวัสดุอุปกรณแตางๆในการวาดภาพ เชน กระดาษ ดินสอ สี ยางลบ วัสดุ
อุปกรณแในการสรางอุปกรณแกันแดด เชน ถุงพลาสติก ไม หลอด แกนกระดาษทิชชู กระดาษแข็ง กระดาษสี  
 ดานวิศวกรรมศาสตรแ เด็กๆมีการเรียนรูและลงมือปฏิบัติอยางมีขั้นตอนตามหลักการออกแบบเชิง
วิศวกรรมครบถวนท้ัง 6 ข้ันตอน   
 
ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

กิจกรรมนี้ทําใหเด็กๆสนุกสนาน มีความกระตือรือรน อยากรวมกิจกรรม และสนุกกับการสืบคนขอมูล 
วางแผน ออกแบบ และแกปัญหาดวยตนเอง ซึ่งเด็กๆสามารถรวมกิจกรรมกลุม สนทนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นไดอยางมีเหตุผล ออกแบบอุปกรณแกันแดด ทําใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจ สงผลใหเด็กๆมีพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรูแบบบูรณาการในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 
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แผนการสอนกิจกรรม  “อุปกรณ์กันแดด”  

จุดประสงค ์

1. สังเกตลักษณะของทองฟูาและส่ิงท่ีพบบนทองฟูาในเวลากลางวัน 
2. ออกแบบและสรางอุปกรณแกันแดดจากเศษวัสดุ 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นนํา 

1. ครูอานปริศนาคําทายจากชารแตบนกระดาน แลวใหเด็กๆรวมกันคิดและตอบคําถามท่ีละขอ
ตอไปนี้  

 “เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ” 
 “เห็นไดในเวลากลางวัน” 
 “อยูบนทองฟูา” 
 “มีแสงเจิดจา แตใชตาจองมองไมได” 
 “แตถามีฝนตกหนัก เราอาจจะมองไมเห็นส่ิงนี้” 

2. ครูใหรายละเอียดเพิ่มเติมโดยการวาดรูปวงกลมวงกลมขนาดใหญบนกระดาน 1 รูป  
3. ใหเด็กๆสังเกตและบอกลักษณะ เชน 

 รูปนี้เป็นรูปทรงอะไร?     
 มีจํานวนเทาไหร?     
 รูปนี้มีลักษณะคลายอะไรบาง? 

4. ครูและเด็กๆรวมกันอานทบทวนปริศนาคํานายทีละขอ พรอมท้ังใหเด็กๆคิดเช่ือมโยงระหวาง
ปริศนาคําทายกับรูปวงกลมในกระดาน และรวมกันสรุปคําตอบวาคือ “ดวงอาทิตยแ”  

5. ครูใชคําถาม “เด็กๆอยากรูอะไรเกี่ยวกับดวงอาทิตยแบาง?” 
ขั้นสอน 

1. ครูพาเด็กๆ ไปสํารวจบริเวณนอกหองเรียนโดยใหเด็กๆสังเกตทองฟูา สภาพอากาศ และให
คําแนะนําเด็กๆวา ไมควรจองมองดวงอาทิตยแโดยตรงเพราะจะทําใหเกิดอันตรายตอดวงตา 

2. เด็กๆบันทึกขอมูลท่ีไดจากการสังเกต โดยการวาดภาพและระบายสีตามความเป็นจริง  
3. ครูและเด็กสนทนาแสดงความคิดเห็นรวมกันเกี่ยวกับการสํารวจและสังเกตทองฟูา สภาพอากาศ 

ในประเด็นตางๆ เชน   
 จากการสํารวจและสังเกตเด็กๆพบอะไรบาง?  
 เมื่อเด็กๆ ยืนอยูกลางแจง ท่ีมีแสงอาทิตยแสอง เด็กๆ รูสึกอยางไร? แลวถาตองยืนกลาง

แดดนานๆ เด็กๆ จะยืนไดหรือไม ถาไมไดเราจะมีวิธีใดท่ีจะทําใหเราสามารถยืนอยูกลาง
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แดดไดนานๆ แลวครูเช่ือมโยงไปถึงเรื่องความอันตรายท่ีเกิดขึ้นหากเราโดนแสงแดดเป็น
เวลานาน  

 เด็กๆชอบหรือไมชอบอะไรบาง เพราะเหตุใด?   
4. ครูและเด็กรวมกันสรุปวาชวงเวลากลางวัน เรารูสึกรอนและสามารถมองเห็นส่ิงต างๆไดชัดเจน 

ความรอนและแสงสวางดังกลาวมาจากดวงอาทิตยแ หรือท่ีเราเรียกวา “แสงแดด”  
5. ครูสนทนารวมกับเด็กๆเกี่ยวกับ “แสงแดด” ในประเด็นตอไปนี้ 

 เด็กๆอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับแสงแดด? (ครูบันทึกคําถามของเด็ก) 
 เด็กๆคิดวาแสงแดดมีประโยชนแหรือไม ใหอธิบายพรอมยกตัวอยาง 
 เด็กๆคิดวาแสงแดดมีอันตรายหรือไม ใหอธิบายพรอมยกตัวอยาง 

6. เด็กๆสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ เชน อินเตอรแเน็ต หนังสือ โดยสืบคนรวมกับผูปกครองเกี่ยวกับ
แสงแดด วามีประโยชนแดานใดบาง มีอันตรายอยางไรบาง และเราจะมีวิธีการใดท่ีจะปูองกัน
อันตรายจากแสงแดดได และในวันถัดไปใหเด็กๆนําเสนอขอมูลหนาช้ันเรียนพรอมท้ังอุปกรณแ
อางอิงประกอบการนําเสนอ เชน รูปภาพ หนังสือ หรืออุปกรณแของจริงตางๆท่ีเด็กๆสามารถ
นํามาจากบานได  

7. เด็กๆนําเสนอขอมูลหนาช้ันเรียน รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลท่ีได
สืบคน 

8. ครูถามเด็กๆวา “ถาหากตองการสรางอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด เด็กๆตองการหรือ
อยากรูขอมูลอะไรบาง?” ครูจดบันทึกส่ิงท่ีเด็กๆอยากรู และสรุปรวมกัน 

9. เด็กๆสํารวจและรวบรวมวัสดุอุปกรณแท่ีนาจะสามารถนํามาใชในการสรางอุปกรณแจําลองท่ีปูองกัน
ตัวเราจากแสงแดด   โดยวัสดุอุปกรณแดังกลาวเป็นวัสดุอุปกรณแเหลือใชจากท่ีบานของเด็กๆ เชน
อะไรบาง? (ใหเด็กๆยกตัวอยาง เชน ถุงพลาสติก หลอด ฝาขวดน้ํา ไมไอศกรีม ไมเสียบลูกช้ิน 
กลองขนม ฯลฯ)  

10. เด็กๆนําวัสดุอุปกรณแท่ีเตรียมไวมาท่ีโรงเรียนในวันถัดไป   
11. เมื่อเด็กๆนําวัสดุอุปกรณแมาแลว ใหเด็กๆแบงกลุม โดยการจับบัตรตัวเลข 1 - 4 แลวจัดกลุมตาม

บัตรตัวเลขท่ีจับได นับ  จํานวนสมาชิกในกลุม 
12. เด็กๆรวมกันสังเกตวัสดุอุปกรณแท่ีนํามาและบอกวาคืออะไร ลักษณะเป็นอยางไร รูปทรงอะไร ทํา

มาจากอะไร    (กระดาษ, พลาสติก, ไม, โลหะ) แลวแยกประเภท (กระดาษ 1 กอง, พลาสติก 1 
กอง, ไม 1 กอง, โลหะ 1 กอง)    

13. เด็กๆแตละกลุม รวมกันระดมความคิดและออกแบบอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด โดย
การวาดภาพรางลงใน   กระดาษ พรอมท้ังอธิบายวาเด็กๆเลือกออกแบบอุปกรณแใด เพราะเหตุใด 
และเลือกใชวัสดุอุปกรณแใดบางใหแสดง   เหตุผล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้    

 ปัญหาคือ “ถาหากตองการสรางอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด ควรเป็นอุปกรณแใด 
จะสรางอยางไร?”     

 เงื่อนไขคือ “ทําจากวัสดุอุปกรณแไมเกิน 10  ช้ิน”  
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14. เด็กๆแตละกลุมวางแผนวิธีการสรางอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด จากวัสดุอุปกรณแท่ีได
ตัดสินใจเลือก    

15. แตละกลุมลงมือสรางอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดดตามท่ีไดออกแบบไว   
16. แตละกลุมตรวจสอบช้ินงานท่ีได เป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม หากไมตรงตามเงื่อนไขใหปรับปรุง

ช้ินงาน  วิธีตรวจสอบช้ินงานคือใหเด็กใชอุปกรณแกันแดดท่ีสรางขึ้นแลวไปยืนกลางแดด 
ตรวจสอบวาสามารถกันแดดไดหรือไม 

17. แตละกลุมนําเสนอผลงานการสรางอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด พรอมแบบราง อธิบาย
การทํางานรวมกัน ภายในกลุม ประกอบดวยการแบงหนาท่ีกันวามีหรือไม ทําอยางไร ผลงานท่ี
ออกมาเป็นไปตามแบบท่ีไดรางไวหรือไม  มีลักษณะอยางไร เด็กๆทุกคนมีความรูสึกอยางไรตอ
ช้ินงานของกลุม ชอบหรือไมชอบในกิจกรรมนี้ ใหอธิบายแสดง ความคิดเห็น   

ขั้นสรุป  

1. ครูและเด็กๆสนทนาสรุปรวมกันเกี่ยวกับอุปกรณแท่ีปูองกันตัวเราจากแสงแดด ท้ังของจริงและท่ี
สรางขึ้น เป็นคําถามดังตอไปนี้  

 ลักษณะและสวนประกอบของอุปกรณแกันแดดแตละอยางเป็นอยางไร? (ท้ังของจริงและ
ท่ีสรางขึ้น)   

 รูปเรขาคณิตท่ีพบจากสวนประกอบของอุปกรณแกันแดดมีอะไรบาง? (ท้ังของจริงและท่ี
สรางขึ้น)  

 นอกจากช้ินงานนี้แลว สามารถนําวัสดุอุปกรณแเหลือใชมาทําประโยชนแอะไรไดอีกบาง? 
 

2. ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับดวงอาทิตยแ มีประโยชนแมากมาย เชน เป็นแหลงพลังงานแสง 
พลังงานความรอน ผลิตเป็นกระแสไฟฟูา เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําใหพืชเจริญเติบโต แตอยางไรก็
ตามแสงจากดวงอาทิตยแก็เป็นอันตรายตอผิวและดวงตา  
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้  “อุปกรณ์กันแดด” 

S M T E 

- การสังเกต 
- กระบวนการสืบเสาะ 
- การสืบคนขอมูล 
- สมบัติของวัสดุ 
- ความสมดุล 
- แรงและการเคล่ือนท่ี 
- การทดสอบ 

- รูปเรขาคณิต 
- จํานวน 
- การวัด 
- ระยะทาง 
- น้ําหนัก 
- ขนาด 
- ทิศทาง 
- เวลา 

- วัสดุอุปกรณแท่ีใช 
- การ สืบคนขอมูลจาก
อินเตอรแเน็ต, หนังสือ 
- ช้ินงานอุปกรณแกันแดด 
 

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ส ร า ง
อุปกรณแปูองกันแสงแดด
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
1. ระบุปัญหา “ถาหาก
ตองการสรางอุปกรณแท่ี
ปู อ ง กั น ตั ว เ ร า จ า ก
แ ส ง แ ด ด  ค ว ร เ ป็ น
อุ ป ก ร ณแ ใ ด  จ ะ ส ร า ง
อยางไร?”    
เงื่ อนไข “ทําจากวัสดุ
อุปกรณแไมเกิน 10 ช้ิน” 
2.  การรวบรวมขอมูล 
สืบคนขอมูล 
3. การออกแบบวิธีการ
แกปัญหา 
4 .  ก า ร ว า ง แ ผน แ ละ
ดําเนินการแกปัญหา 
5 .  ก า ร ท ด ส อ บ 
ประเมินผลและปรับปรุง
แกไข 
6. การนําเสนอวิธีการ
แกปัญหาหรือช้ินงาน 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากออกแบบแลว  แตละกลุมรวมกันหาวิธีการและสรางช้ินงาน 
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ผลงาน “แวนกันแดด” 

ผลงาน “รม” 
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ผลงาน “พัด” 
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สาระที่ความเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว 

หน่วย  ข้าว    

ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล 

ระยะเวลา 4 วัน   

จุดประสงค์ 

1.สังเกตขาวและบอกลักษณะของขาว 

2.ออกแบบสรางหมวกเพื่อปูองกันแสงแดดได 

วิธีดําเนินกิจกรรม 

 1. ครูเลานิทานเรื่อง “เด็กหญิงขาวเปลือก” ใหเด็กฟัง และสนทนารวมกันเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทานวา

ในเรื่องมีขาวแบบใดบาง และขาวแตละแบบมีลักษณะอยางไร เด็กๆ รูจักหรือไม 

 2. แบงเด็กเป็นกลุมละ 4-5 คน นําขาวแบบตางๆ มาใหเด็กสังเกตและเปรียบเทียบลักษณะท่ีพบวา

เหมือนขาวใดในนิทานโดยใหเด็กอภิปรายความคิดของตนเองและครูจดบันทึกคําตอบของเด็ก 

 3. นําเด็กสนทนารวมกันวา ตอนทายเรื่องเด็กหญิงขาวเปลือกเป็นอยางไร ใครเป็นคนปลูกเด็กหญิง

ขาวเปลือก และมีข้ันตอนในการทําอยางไร 

 4. ใหเด็กดูวีดีโอการทํานา หลังจากนั้นสนทนารวมกันเกี่ยวกับวีดีโอ ใหเด็กๆ สังเกตวาขณะทํานา 

ชาวนาจะลงดํานาในชวงเวลาใด จากวีดิโอชาวนาตองแตงตัวอยางไร และชาวนาตองใชอุปกรณแอะไรเพื่อบัง

แดด  

 5. หากครูจะนําเด็ก ๆ ไปปลูกขาว เด็ก ๆ จะเตรียมอะไรไปบาง (หมวก) และหมวกท่ีทําขึ้นควรมี

ลักษณะอยางไร จึงตองการหมวกท่ีแข็งแรง สามารถกันแดดไดดี จะมีลักษณะอยางไร ใหเด็กไดแสดงความ

คิดเห็น ครูจดบันทึก 

6. ครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแบบหมวกหมวกท่ีแข็งแรงเมื่อเปุาดวยพัดลมระดับ 

2 ก็ไมพังและสามารถกันแดด วัสดุท่ีใชในการประดิษฐแ เชน หาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต หองสมุด สอบถาม

ผูปกครอง (ครูรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวัสดุท่ีเด็กหาขอมูลมาและเตรียมอุปกรณแตางๆ ไวให หรือใหเด็กเตรียมมา

จากท่ีบาน) 

 7. ใหเด็กชวยกันออกแบบหมวกชาวนาของตนเองโดยวาดภาพลงในกระดาษ A4 

 8. เด็กวางแผนวิธีการทําหมวกชาวนาจากวัสดุอุปกรณแท่ีเตรียมมา 

 9. เด็กลงมือประดิษฐแหมวกตามแบบท่ีราง 

 10. ครูนําเด็กตรวจสอบการใชงานหมวกวาแข็งแรง กันแดดไดหรือไม หากยังไมตรงตามเงื่อนไขให

ปรับปรุงช้ินงาน 
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 11. ใหเด็กนําเสนอผลงานการประดิษฐแหมวกชาวนาของตนเองและนําไปจัดแสดงท่ีมุมผลงาน 

(ประเด็นการนําเสนอ เชน ใชวัสดุอะไรบาง ทําไมจึงออกแบบและสรางแบบนี้ เพื่อใหนักเรียนอธิบายลําดับ

ถายทอดความคิดได ตลอดจนสรุปวิธีการออกแบบท่ีตรงตามเงื่อนไขมากท่ีสุด) 

 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

 กรอบการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐาน ค.ป .1 . 1  ตัวชี้วัดท่ี 1-3 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

 กรอบการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐาน ว.1.2-3 ตัวชี้วัดท่ี 1,2 

 มาตรฐาน ว.8.1-14 ตัวชี้วัดท่ี 1-6 

 ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

 การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 ในการสืบเสาะหาขอมูล เพื่อหาคําตอบในส่ิงท่ีสงสัยหรือตองการรู 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

 ทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ และการจับกลุม 

 สาระที่ควรเรียนรู้และประสบการณ์สําคัญด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ด้านร่างกาย ไดแก การประสานสัมพันธแกันของกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับส่ิงของและกลามเนื้อใหญ

ในการเดินวิ่ง เคล่ือนไหวรางกาย 

 ด้านอารมณ์-จิตใจ ไดแก ไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 

 ด้านสังคม ไดแก การเลนและทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผน ตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 

 ด้านสติปัญญา ไดแก การใชทักษะการสังเกต โดยใชประสาทสัมผัส การเรียนรูส่ิงตางๆ รอบตัว 
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รูปการจัดกิจกรรม 

 

           
           

        สังเกตข้าวประเภทต่างๆ               สํารวจอุปกรณ์ 

 

            

              

 

         

        ลงมือประดิษฐ์หมวกตามแบบที่วาดไว้ 

 

 

 

 

 

 

ทดสอบความแข็งแรงตามเง่ือนไขที่กําหนด 

 

 

 

 

  



21 

 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรมสะเต็มศึกษาปฐมวัย 

หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ข้าว 

กิจกรรม ออกแบบหมวกชาวนา 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
- การสังเกตและ
เปรียบเทียบลักษณะของ
เมล็ดขาว 
 

- รูปทรงเรขาคณิตของ
หมวก 
- การวัด 
- การคาดคะเน ขนาด
ของหมวก 

- การใชวัสดุอุปกรณแ 
- การใชอินเตอรแเน็ต 

- ระบุปัญหา : ทําหมวก
ท่ีแข็งแรง สามารถกัน
แดดไดดี มีเงื่อนไขคือเมื่อ
เปุาดวยพัดลมระดับ 2 ก็
ไมพังและสามารถกันแดด
ได 
- รวบรวมข้อมูล : วัสดุท่ี
ใชในการประดิษฐแ เชน 
หาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต 
หองสมุด สอบถาม
ผูปกครอง 
- ออกแบบหมวก 
- การวางแผน 
- ลงมือประดิษฐ์หมวก
จากวัสดุที่เลือกใช้ 
- ทดสอบและ
ประเมินผล เพื่อปรับปรุง
แก้ไข : ใสกันแดด และ
เปุาดวยพัดลมเบอรแ 2 
แลวไมพัง  
- นําเสนอผลงาน 
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นิทาน : เด็กหญิงข้าวเปลือก 

   หลายวันแลว ท่ีเด็กหญิงขาวเปลือกเฝูาดูเพื่อนๆ ของเธอออกเดินทางไปสูบานหลังใหม ไดยินมาวา 

เพื่อนๆ ของเธอท่ีออกเดินทางไป ตางก็มีความสุขกับบานหลังใหมท่ีพวกเธอเรียกกันวา "โรงสี" บางก็วาพวก

เธอไดรับการดูแลทะนุถนอมอยางดี จนเนื้อตัวผิวพรรณขาวสะอาดสะอาน และกลายเป็น "ขาวสวย" ออนนุม 

และมีกล่ินหอม 

             เด็กหญิงขาวเปลือกมองดูเนื้อตัวของตัวเองแลวก็นึกนอยใจ ทําไมเธอถึงมีรูปรางใหญโต นาเกลียด

นาชังไมสะสวยเหมือนเพื่อนๆ ของเธอเลย ถาหากไดเอาเปลือกแข็งๆ สีน้ําตาลนี่ออกไป เธอคงจะดูดีมาก

ทีเดียว เด็กหญิงขาวเปลือกนึกฝันถึงการไดเป็น "ขาวสวย" 

              "พรุงนี้พวกเธอก็จะไปบานใหมกันแลวใชไหม" เด็กหญิงขาวเปลือกถามเพื่อนขาวเปลือกเม็ดหนึ่งใน

กระสอบท่ีกําลังจะถูกสงไปโรงสีขาววันพรุงนี้ 

              "ใชจะ" 

              "ถาอยางนั้น ตอไปเธอก็จะไดเป็น 'ขาวสวย' ใชไหม" 

              "ใชจะ" 

              "ฉันอยากไปกับเธอดวยจัง ฉันอยากสวย ฉันอยากมีผิวขาวสะอาด และมีกล่ินหอม" 

              "มาอยูดวยกันตรงนี้สิ พรุงนี้เชาเราจะไดไปดวยกัน" 

              คืนนั้นเด็กหญิงขาวเปลือกนอนหลับฝันดีถึงการไดเป็น 'ขาวสวย' อยูในกระสอบขาวเปลือกทายรถ

กระบะที่จะลําเลียงไปโรงสีวันพรุงนี้ 

              กระสอบขาวท่ีเด็กหญิงขาวเปลือกแอบอาศัยตามมาดวย ถูกเทกองรวมกับอีกหลายๆ กระสอบ จน

กลายเป็นภูเขาขาวเปลือกขนาดตึกสองช้ัน เด็กหญิงขาวเปลือกรูสึกตื่นเตนมาก อีกไมนานเธอก็คงจะไดเป็น 

'ขาวสวย' แลว คิดแลวเธอก็รูสึกหัวใจพองโต 

              "พวกเธอรูจัก 'ขาวสวย' ไหม ฉันจะไปหาพวกเขาไดท่ีไหน" เด็กหญิงขาวเปลือกถามขาวเปลือก

เมล็ดหนึ่งในภูเขาขาวเปลือก "ฉันไมรูหรอกนะ แตถาเธอจะหา 'ขาวสาร' ฉันก็พอจะแนะนําได 

              "ขาวสาร?" 

              "ถูกตอง ไดยินวากอนจะเป็น ขาวสวย พวกเราจะตองเป็น ขาวสาร เสียกอน” ขาวเปลือกเมล็ดนั้น

อธิบาย "บางที ขาวสาร อาจจะมีคําตอบเกี่ยวกับ ขาวสวยใหเธอก็ได ถาเธออยากรูจริงๆ ก็ลองไปทางโนนดูสิ 

ไดยินวา มีขาวสารสีขาวบางเม็ดอยูท่ีนั่น" 

              เด็กหญิงขาวเปลือกเดินทางมาจนพบเม็ดขาวเม็ดหนึ่ง แตเป็นเม็ดขาวที่แปลก เพราะมีสีคลํ้ามาก 

"เธอไมใชขาวสารใชไหม เธอเป็นใคร" เด็กหญิงขาวเปลือกถาม 

              "ไมใชหรอก ฉันช่ือ กลอง ฉันเป็นขาวกลอง" เม็ดขาวผิวคลํ้าตอบ 

              "แลวเธอเห็นขาวสารแถวนี้บางไหม ฉันกําลังตามหาพวกเขาอยู" 
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              "แถวนี้ไมมีขาวสารหรอก มีแตขาวกลองสีคลํ้าอยางฉัน" 

              "ทําไมเธอถึงมีผิวคลํ้าละ" เด็กหญิงขาวเปลือกถามอยางสงสัย 

              "ฉันตอบเธอไมไดหรอก ฉันไมอาจเลือกท่ีจะมีสีแบบไหนได นั่นเป็นส่ิงท่ีเจาของโรงสีไดกําหนดไว

ใหกับฉันแลว ส่ิงท่ีฉันบอกเธอไดก็คือ ตัวฉันอุดมไปดวยวิตามิน และฉันก็แข็งแรงกวาขาวสารสีขาวมากมาย" 

              "แตเธอผิวคลํ้า ดูไมสวย" 

              "ใช แตฉันก็ไดความแข็งแรงเป็นส่ิงทดแทนในส่ิงท่ีขาวสารไมอาจมีได และฉันก็ยินดีมาก ถึงแมฉัน

อาจจะดูไมสวยก็ตาม" ขาวกลองตอบอยางภูมิใจ "วาแตเธอตองการพบขาวสารไปทําไมหรือ" 

              "ฉันอยากเป็น ขาวสวย พวกเขานาจะใหคําตอบกับฉันไดวา ฉันตองทําอยางไร" 

              "ถาเธอตองการพบขาวสารขาวจริงๆ เธอลองไปทางโนนดูสิเจาเพื่อนเปลือกแข็งตัวโตของฉัน" 

              "พวกเธอขาวสะอาด สวยงดงามเหลือเกิน ฉันอยากเป็นอยางพวกเธอจัง" เด็กหญิงขาวเปลือก

ทักทายขาวสารในกระสอบใบโต 

ขาวสารขาวยิ้มออนโยน "แตเธอจะตองแลกมาดวยคุณคาท่ีหายไป และรางกายท่ีออนแอลงนะ" 

              "ขาวกลองบอกเรื่องนั้นแกฉันแลวละ แตอยางไรฉันก็ยังอยากเป็นแบบพวกเธออยูดี" 

              "ทําไมละ" 

              "ก็ฉันตัวโต มีเปลือกแข็ง ดูไมสวยเหมือนพวกเธอนี่ ฉันอยากจะเป็นขาวสวย ท่ีมีผิวสีขาวสะอาด 

ออนนุม มีกล่ินหอม และนั่นเป็นส่ิงท่ีพวกเธอกําลังจะไดเป็นไมใชหรือ" 

              "ใช ถูกตองแลวละ" 

              "แลวพวกเธอไมดีใจหรือ" 

              "ดีใจสิ แตฉันก็คิดวามันเป็น 'หนาท่ี' ท่ีไดมอบหมายมา และฉันตองทําใหดีท่ีสุดมากกวาจะคิดเพียง

แคสวย หรือไมสวยเทานั้น" 

              "หนาท่ี อยางนั้นหรือ?" 

              "ใช หนาท่ี ฉันมีหนาท่ีของฉัน ขาวกลองก็มีหนาท่ีของเขา สวนเธอก็ตองมีหนาท่ีของเธอ และเธอ

ตองทําหนาท่ีของเธอใหดีท่ีสุด" 

              "หนาท่ีเฝูายุงขาวอยางนั้นหรือ ฉันเบ่ือท่ีจะตองอยูเฉยๆ คอยดูเพื่อนๆ เดินทางมาเป็น ขาวสวย 

แลวนะ" 

              "เจาเพื่อนเปลือกแข็งตัวโต ฉันคงอธิบายอะไรเธอไมไดมากไปกวานี้ ถาเธออยากรูอะไร ก็ลองไป

ถามพวกคุณลุง 'ขาวเกา' ท่ีทายโรงสีดูสิ" 

              "คุณลุงขาวเกา?" 

              "ใช พวกคุณลุงใจดีมาก คอยถายทอดความรู และประสบการณแตางๆ ใหกับพวกเราเสมอ" 
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              "ขาวเปลือกเม็ดโต หนูมาหาใคร" ขาวสารเม็ดหนึ่งท่ีทายโรงสีถามเด็กหญิงขาวเปลือก ดวยน้ําเสียง

ออนโยน "หนูมาหาคุณลุง ขาวเกาคะ คือหนูมีเรื่องท่ีอยากจะรบกวนถามคุณลุงเคา" เด็กหญิงขาวเปลือกตอบ 

              "ถาอยางนั้น หนูก็ถามมาเลยจะ ฉันนี่แหละคุณลุงขาวเกา ท่ีเธอกําลังตามหาอยู 

              "คุณลุงคือคุณลุง ขาวเกา หรือคะ" 

              "ใชจะ" 

              "ถาใช แลวทําไมคุณลุงถึงดูเหมือนขาวสารขาวละคะ" เด็กหญิงขาวเปลือกถามดวยความไมแนใจ 

              "ก็ลุงเป็นขาวสารนี่จะ เพียงแตวาถูกเก็บไวนานหนอยเทานั้นเอง"  

        "แลวทําไมตองเก็บไวนานดวยละคะ" คุณลุงขาวเกา หัวเราะเบาๆ ในความชางซักของเด็กหญิง

ขาวเปลือก ขาวยิ่งเกา ก็ยิ่งหุงขึ้นหมอ หนูพอจะเขาใจไหมจ฿ะ เด็กหญิงขาวเปลือกสายหนา "หุงขึ้นหมอ 

หมายความวาอะไรคะ" 

              "ลุงก็ไมรูจะอธิบายยังไง มันก็ประมาณวา เม็ดขาวที่สุกแลว จะพองโตขึ้นมากๆ จากตอนเป็นท่ีเป็น

ขาวสารนะ หนูพอจะเขาใจไหม" เด็กหญิงขาวเปลือกยังคงสายหนา 

              "เอาเป็นวา ตอนนี้ลุงอยากใหหนูรูไววา ของบางอยาง ยิ่งเก็บไว ยิ่งเกาก็ยิ่งดี" คุณลุงขาวเกา

พยายามอธิบาย "แลวหนูมีอะไรสงสัยท่ีอยากถามลุง ไหนวามาสิจะ" 

              "คือหนูอยากเป็น ขาวสวย หนูอยากมีผิวขาว ออนนุม และมีกล่ินหอม เหมือนกับเพื่อนๆ ขาวสาร

ขาวของหนูกําลังจะไดเป็น แตทําไมหนูถึงถูกคัดแยกออกจากกลุมเพื่อนท่ีจะถูกสงมาท่ีโรงสีแหงนี้ดวยละคะ 

หนาท่ีของหนูคือยุงขาวอยางนั้นหรือคะ หนูเบ่ือท่ีวันๆ ไดแตเฝูามองดูเพื่อนๆ จะไดเป็นขาวสวย" 

              คุณลุงขาวเกาหัวเราะเบาๆ อีกครั้ง "หนูรูไหม หนูเป็นขาวเปลือกท่ีสวยมากอยูแลว หนูมีเมล็ดท่ีโต 

มีรูปรางท่ีดี หนูไมเห็นจะตองมาเป็นขาวสวยเลย ลุงจะบอกใหนะวา ท่ีหนูถูกคัดแยกไวนั้น เป็นเพราะหนูเป็น

เมล็ดพันธุแดี และจะไดเป็นแมพันธุแขาวตอไปยังไงละ" 

              "ถาหนูสวยแลว ทําไมหนูถึงตองมีเปลือกแข็งๆ สีน้ําตาลหอหุมไวดวยละคะ" 

              "นั่นเพราะตอนนี้หนูยงัตองไดรับการปกปูองทะนุถนอม แตเมื่อถึงเวลาฝนแรกของปีมาเยือน หนูจะ

แทงยอดสีเขียวออนออกมากลายเป็นตนกลาขาวท่ีสวยงามมากทีเดียวนะ หลังจากนั้นหนูก็โตข้ึนเป็นตนขาวที่

เติบใหญออกรวงใหเมล็ดขาวสีทองพันธุแดีออกมาอีกเป็นจํานวนมาก ไมใชสีน้ําตาลอยางท่ีหนูคิด หรือรูสึกไป

เอง" 

              "เป็นอยางนั้นจริงๆ หรือคะคุณลุง" 

              "ใชสิจ฿ะ ลุงเองก็อยากเป็นเมล็ดพันธุแที่ดีอยางหนูเลย แตลุงก็ไมสามารถเป็นได หนูมีโอกาสท่ีจะ

สรางเมล็ดพันธุแที่ดีตอๆ ไป หนูควรจะภูมิใจนะ" เด็กหญิงขาวเปลือกรูสึกยินดีในส่ิงท่ีคุณลุงขาวเกาอธิบาย 

              "หนูไมอยากเป็น 'ขาวสาร' แลว ขอบคุณคะคุณลุง" 
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              การอดทนรอคอยอันยาวนานของ "เด็กหญิงขาวเปลือกแสนสวย" ส้ินสุดลงเมื่อฝนแรกของปีมา

เยือน เธอถูกหวานลงไปในแปลงดินชุมช้ืน ในวันท่ีฝนพรําไอดิน และกล่ินฝนทําใหเธอรูสึกสดช่ืน ท่ีนาผืนนี้

นี่เอง คือ บานใหม ท่ีนาอยูของเธอ เธอจะไดรับการทะนุถนอมอยางดี เชนเดียวกับเพื่อนๆ ของเธอในท่ีนาผืนนี้ 

              เธอสัญญาวา จะทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมาอยางดีท่ีสุด ตอนนี้เธอพรอมแลวที่จะแตกใบออนสี

เขียว เป็นกลาขาวที่งดงาม และเติบโตขึ้นเพื่อใหรวงขาวสีทอง และเมล็ดขาวพันธุแดีตอไป 
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แผนการสอนหน่วย การคมนาคม  เรื่อง  รถ 
ชื่อ  นางสาวนงลักษณ์  ใจภักดี 

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3  (อายุ 5 ป)ี 

ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
จุดประสงค์ 1.  สังเกตรถและบอกลักษณะสวนประกอบของรถได 
  2.  สังเกตรถและบอกรูปเรขาคณิตท่ีพบจากสวนประกอบของรถได 
  3.  ออกแบบรถประดิษฐแท่ีเคล่ือนท่ีได 
กิจกรรม 

1. รวมกันรองเพลง “การเดินทาง” และสนทนาเนื้อหาในบทเพลงและซักถาม 
-  การเดินทางมีกี่วิธี / ทางใดบาง 
-  ตอนเชามาโรงเรียน เด็กๆ เดินทางมาโรงเรียนโดยวิธีการใดบาง 

2.  ครูนํานักเรียนไปดูและสังเกตรถท่ีมีในโรงเรียน โดยใชคําถาม 
  -  รถท่ีเห็นมีรูปรางลักษณะเป็นอยางไร 
  -  มีสวนประกอบอะไรบาง 
  -  เหมือนหรือตางกันอยางไร 
  -  รถแตละแบบมีช่ือเรียกวาอะไร 
  -  ท่ีบานใครมีรถแบบใด 
 3.  นักเรียนกลับเขาหองเรียนและใหนักเรียนทุกคนวาดภาพรถท่ีหนูชอบจากท่ีไดเห็นและบอกวามี
สวนประกอบอะไรบาง  
 4.  ครูนํารถจําลองมาใหนักเรียนดูเด็ก ๆ สังเกต 
  -  ใหนักเรียนสังเกตรถมีรูปรางลักษณะและสวนประกอบเป็นอยางไร / มีรูปทรงคลายรูป
เรขาคณิตอะไรบาง 
  -  นักเรียนสงสัยอะไรเกี่ยวกับรถของเลนบาง 
  -  รถเคล่ือนท่ีไดอยางไร 
  -  มีรถอะไรบาง เคล่ือนท่ีไดโดยไมตองใชน้ํามัน / ดวยวิธีการใด 
หากตองการสรางรถใหเคล่ือนท่ีได จะทําไดอยางไร (ใหนักเรียนสืบคนขอมูล) จากนั้นครูจึงชวนนักเรียนมา
สรางรถใหเคล่ือนท่ีไดจากแรงลม โดยแบงกลุมนักเรียนระดมความคิดออกแบบรถท่ีเคล่ือนท่ีไดจากแรงลม  
  -  คนหาขอมูลจากหองสมุด 
  -  สืบคนจาก Internet 
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 5.  สํารวจวัสดุอุปกรณแในการประดิษฐแรถใหเคล่ือนท่ีไดและบอกเหตุผลของการเลือกใชวัสดุอุปกรณแ 
โดยมีเงื่อนไข รถจะตองเคล่ือนท่ีจากจุดเริ่มตนและส้ินสุดท่ีจุดหมาย ระยะทาง 60 ซม. และใชแรงลมจากพัด
ลมเปิดระดับ 3 โดยทุกกลุมเริ่มตนจากจุดเริ่มตนพรอม ๆ กัน กลุ่มใดถึงจุดหมายก่อนเป็นผู้ชนะ 
 6.  นักเรียนสังเกตอุปกรณแท่ีจะนํามาทํารถ จากนั้นรวมกันออกแบบรถท่ีเคล่ือนท่ีไดกําหนดลงบน
กระดาษ 
 7.  นักเรียนเขากลุมประดิษฐแรถท่ีเคล่ือนท่ีไดตามแบบท่ีราง 
 8.  ทดสอบการเคล่ือนท่ีของรถประดิษฐแของกลุมตนเองและรอเพื่อนๆ กลุมอื่นมาทดสอบอีกครั้ง
พรอม ๆ กัน วาตรงตามเงื่อนไขท่ีกําหนดหรือไมหากยังไมตรงตามเงื่อนไขใหปรับแกไข 
 9.  นําเสนอผลงานแตละกลุม (ประเด็นการนําเสนอ เชน ใชวัสดุอะไรบาง ทําไมจึงออกแบบและสราง
แบบนี้ เพื่อใหนักเรียนอธิบายลําดับถายทอดความคิดไดตลอดจนสรุปวิธีการออกแบบท่ีตรงตามเงื่อนไขมาก
ท่ีสุด) แลวนํารถประดิษฐแไวเลนตามมุมตาง ๆ ในหองเรียน 
สื่อ/วัสดุ อุปกรณ์ 
 -  เพลงการเดินทาง / รถจําลอง / รถจําลอง 
 -  กระดาษสี , กลองขนม , กระดาษลัง , แกนทิชชู , หลอด , ฝาขวดน้ํา , ไมไอศกรีม  , ขวดน้ํา , 
กระปองแปูง , ไมเสียบลูกช้ิน , เชือก 
 - กาว , กรรไกร , เทปใส 
การวัดผลประเมินผล 
 -  สังเกตจากการตอบคําถาม 
 -  สังเกตจากการรวมกิจกรรม 
 -  สังเกตจากการปฏิบัติจริง 
 -  ตรวจสอบจากผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสวนรวมในคําถาม เด็กๆ สังเกต รูปรางลักษณะของรถท่ีเป็นของจริง/ของ

จําลอง และใชคําถาม เชน 
- รถท่ีเห็นมีรูปรางลักษณะเป็นอยางไร 
- รถมีสวนประกอบอะไรบาง 
- รถเหมือนหรือตางกันอยางไร 
- ทําไมรถจึงแลนได 

การเก็บขอมูลหลักฐาน เด็กๆ รวมกันคิดหาวิธีหาคําตอบจากคําถาม เชน 
- เราหาคําตอบไดดวยการจับ/สัมผัส 
- สังเกตดวยการมองและวาดภาพส่ิงท่ีเห็น 
- การสืบคนจากหองสมุดและอินเตอรแเน็ต 
- การออกแบบรถท่ีจะประดิษฐแ 
 

การอธิบายส่ิงท่ีพบเห็น เด็กๆ อธิบายถึงรูปรางลักษณะของรถไดวามี
สวนประกอบอะไรบาง  
- มีรูปรางลักษณะเหมือนหรือตางกันตรงสวนใดบาง 
- เด็ก ๆ สามารถอธิบายไดวาสวนใดของรถท่ีเป็น
รูปทรงเรขาคณิต เชน พวงมาลัย ดวงไฟ ลอรถเป็นรูป
วงกลม กระจกเป็นรูปส่ีเหล่ียม 
 

การส่ือสารและใหเหตุผล เด็กๆ รวมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็น เชน 
- เด็กๆ สามารถบอกไดวารถแลนไดอยางไร 
- ถาไมมีน้ํามันจะใชอะไรทดแทน 
- เด็กๆ แตละกลุมบอกอุปกรณแท่ีเลือกใชทํารถและ
เหตุผลท่ีเลือกเพราะอะไร 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
  กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดวิทยาศาสตรแ สสวท. ท่ีเกี่ยวของ 

มาตรฐาน ว 4.2 เขาใจลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ ของวัตถุในธรรมชาติมีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรแส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนแ 
 ตัวชี้วัด 

1. ทดลองการออกแรงกระทําตอวัตถุดวยขนาดของแรงท่ีตางกัน 
2. นําเสนอผลการสังเกตจากการออกแรงกระทําตอวัตถุดวยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

ความรู ความเขาใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนได เรียนรูรูปรางลักษณะของรถ 
สวนประกอบ 

ของรถและการเปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของรถจากอุปกรณแท่ีหลากหลาย 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนไดรับการพัฒนาการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 
และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
  สาระท่ีควรรูหรือประสบการณแสําคัญดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
   ประสบการณแสําคัญดานรางกาย ไดแก การประสานสัมพันธแกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ
ส่ิงของตาง ๆ และการเขียนภาพ 
   ประสบการณแสําคัญดานอารมณแ – จิตใจ และสังคม ไดแกการทํางานรวมกัน การ
วางแผน การตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติจริง ช่ืนชมผลงานของตนเองและผูอื่น 
   ประสบการณแสําคัญดานสติปัญญา ไดแก การสังเกต เปรียบเทียบการเคล่ือนท่ีของรถ 
โดยใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 จากส่ิงของอุปกรณแตาง ๆ นําเสนอผลงานจากส่ิงประดิษฐแ 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ปฐมวัย 
  กรอบมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดคณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท. ท่ีเกี่ยวของ 
 มาตรฐาน คป 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง 
 ตัวชี้วัดท่ี 3 บอกจํานวนของส่ิงตาง ๆ ไมเกิน 20 โดยการนับ 
 มาตรฐาน คป. 3.1 บอกตําแหนงทิศทางและระยะทางของส่ิงของ 
 ตัวชี้วัด  การอธิบายในเรื่องทิศทางการเคล่ือนท่ีของคนและส่ิงตาง ๆ 

มาตรฐาน คป. 3.2 รูจักจําแนกรูปเรขาคณิตและเขาใจการเปล่ียนแปลงรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการ 
จัดกระทํา 
 ตัวชี้วัด  จําแนกรูปวงกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 
  ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับจํานวนนับ การรวมกลุม น้ําหนัก ความยาว ทิศทาง ระยะทาง จําแนก
รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม และสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงรูปเรขาคณิตสองมิติท่ีเกิดจากการ
ตัด ตอเติม และสรางสรรคแงานศิลปะจากรูปทรงเรขาคณิต 
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  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแที่ผูเรียนไดรับ การพัฒนากระบวนการคิด การแกปัญหาในการ
ทํากิจกรรมรวมกัน การอธิบายในเรื่องตําแหนงของส่ิงของตางๆ ทิศทางการเคล่ือนท่ีของส่ิงตางๆ การอธิบาย
ส่ิงตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลาย การแสดงความคิดสรางสรรคแผานส่ือวัสดุตางๆ 
  สาระท่ีควรรูหรือประสบการณแสําคัญดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
   ประสบการณแสําคัญดานรางกาย ไดแก การประสานสัมพันธแกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ
ส่ิงของตางๆ การประดิษฐแส่ิงตาง ๆ เชน ประดิษฐแรถจากเศษวัสดุ 
   ประสบการณแสําคัญดานอารมณแ-จิตใจ ไดแก การช่ืนชมและสรางสรรคแส่ิงสวยงาม 
   ประสบการณแสําคัญดานสังคม ไดแก การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเคารพความคิดของผูอื่น 
   ประสบการณแสําคัญดานสติปัญญา ไดแก การสังเกต เปรียบเทียบ จําแนกการเช่ือมโยง 
ภาพถายและรูปแบบตางๆ กับส่ิงของหรือสถานท่ีจริง การกะระยะ 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้ คมนาคม เร่ือง รถ 

Science Mathematic Technology Engineering 
 กระบวนการสืบเสาะ 
   -  การสังเกต 
   -  การสํารวจ 
   -  การตั้งสมมุติฐาน 
   -  การทดสอบ 
   -  การตั้งคําถาม  
 
 สมบัติของวัตถุ 
 การสืบคนขอมูล 
 ชนิดของวัสดุท่ี
นํามาใช 

 รูปทรงเรขาคณิต 
 การนับจํานวน 
 การเปรียบเทียบ 
   - รูปราง 
   - รูปทรง 
   - ขนาด 
   - น้ําหนัก 
 การแบงกลุม 
 ระยะทาง 
 ทักษะและ
กระบวนการในการ
แกปัญหา 
 ทักษะการคิดคํานวณ 

 วัสดุ อุปกรณแ รถของ
จริง รถจําลอง กระดาษสี 
กลองนม กระดาษลัง 
แกนทิชชู หลอด ฝาขวด
น้ํา ไมไอศกรีม ไมเสียบ
ลูกช้ิน เชือก หนังยาง 
ลูกโปุง ขวดน้ํา กาว 
กรรไกร เทปใส เทปกาว 
 ช้ินงาน คือ รถ
ประดิษฐแ 

E1. ระบุปัญหา 
- รถเคล่ือนท่ีไดลมทําให
รถเคล่ือนท่ีไดอยางไร 
โดยใชลูกโปุงและหนัง
ยางระยะทาง 60 ซม. 
E2. รวบรวมขอมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
E3. ออกแบบวิธีการ
แกปัญหา 
E4. การวางแผนและ
ดําเนินการแกไข 
E5. ทดสอบ ประเมินผล
และปรับปรุงแกไข 
E6. นําเสนอช้ินงาน 
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ภาพกิจกรรมเร่ืองรถ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษารถจากของจริงในโรงเรียน   เปรียบเทียบรถกับรูปทรงเรขาคณิต 

เลือกวัสดุเพื่อประดิษฐ์รถ ออกแบบรถ 

ประดิษฐ์จากวัสด ุ

    ผลงานการประดิษฐ์รถของนักเรียน 

ทดลองการเคลื่อนที่ของรถด้วยแรงลมจากพัด
ลม 
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา  ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

หน่วย “ ฉันรักเมืองไทย” จํานวน 6 ชั่วโมง 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 

สาระที่ควรเรียนรู้    ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณแประจําชาติไทย คือ ” คือธงไทยไตรรงคแ ” ซึ่งมี 3 สี 5 แถบ              

แตละสีจะมีความหมายคือ สีแดงหมายถึงชาติ  สีขาวหมายถึงศาสนา  สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษตัริยแ   

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบอกลักษณะ สีของธงชาติไทยได 

2. สังเกตและบอกรูปเรขาคณิตท่ีพบจากธงชาติได 

3.  ออกแบบและสรางแบบจําลองของธงชาติไทยได 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.  ครูนําแผนท่ีประเทศไทยใหเด็กๆดู  พรอมท้ังสนทนาถึงรูปภาพแผนท่ีประเทศไทย  รูปรางลักษณะ 

ของประเทศไทยเป็นอยางไรบาง  แลวบอกสัญลักษณแของประเทศไทย คือธงชาติไทย 

2. ครูรองเพลง “ ไตรรงคแธงไทย ” และเด็กๆ รวมกันรองเพลง “  ไตรรงคแธงไทย ” พรอมกัน 

3. ครูนําเด็กๆ สนทนาจากเนื้อเพลงท่ีรองวามีความหมายอยางไร เชน ธงชาติไทยมีกี่สี มีสีอะไรบาง             

แตละสีมีความหมายอยางไร และรูปรางลักษณะของธงชาติไทยเป็นอยางไร 

4. ครูสนทนากับเด็กๆ วาหากเด็กๆ ตองการสรางแบบจําลองของธงชาติไทยใหเหมือนจริงและใชงานได

อยางไร โดยใหเด็กอภิปรายตามความคิดของตนเองและครูจดบันทึกคําตอบของเด็กเกี่ยวกับลักษณะของธง

ชาติท่ีแข็งแรงและวิธีทดสอบธงชาติไทยแบบจําลอง 

5. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวธงชาติไทย และบอกประโยชนแการใชงานของธงชาติไทยอยางไร โดยใหเด็กได

อภิปรายแลกเปล่ียนจากประสบการณแเดิม 

6.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กออกไปสํารวจรอบๆ บริเวณโรงเรียนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ

ของธงชาติไทย วัสดุอุปกรณแท่ีใชในการประดิษฐแธงชาติไทยและสรางขอตกลงรวมกันในการออกสํารวจดังนี้ 

-ขณะท่ีเด็กๆ ไปสํารวจลักษณะธงชาติไทยเด็กๆ ควรใหความรวมมือในการสังเกตวาบริเวณใดบางท่ีประดับ 

ธงชาติท่ีอยูภายในโรงเรียน   

- เด็กๆ ไมควรวิ่งเลนและสงเสียงดังขณะท่ีอยูขางนอกเพราะจะเป็นการรบกวนการเรียนของผูอื่น 

- เด็กๆ ควรระมัดระวงัไมทําลายส่ิงของท่ีเป็นสาธารณะสมบัติของสวนรวม เชน ไมขีดเขียน หรือขึ้นเหยียบ

บริเวณท่ีต้ังของธงชาติไทย 
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- ใหเด็กสังเกตและระบุวาแตละสวนประกอบของธงชาติไทย มีลักษณะคลายรูปเรขาคณิตอะไรบาง สีอะไรบาง 

และมีตําแหนงท่ีต้ังอยางไร 

-  ใหเด็กสํารวจรานขายอุปกรณแเกี่ยวกับธงชาติไทยวาในการประดิษฐแธงชาติไทยตองใชอะไรบาง 

-   ใหเด็กสํารวจและรวบรวมวัสดุอุปกรณแท่ีจะสามารถนํามาใชในการประดิษฐแธงชาติไทยใหสวยงามได 

7. ใหเด็กออกแบบรางธงชาติไทยจําลองของตนเองโดยวาดภาพลงในกระดาษ A4 วาดเสร็จแลวออกมา

อภิปรายผลงานของตนเองหนาช้ันเรียนตามท่ีไดไปสํารวจมา  

8. เด็กวางแผนวิธีการประดิษฐแธงชาติไทยตามแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแตางๆ ท่ีเตรียมมา 

9. เด็กๆ ลงมือประดิษฐแธงชาติไทยตามแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแท่ีเตรียมมา 

10. ครูนําเด็กๆ ตรวจสอบวาธงชาติไทยท่ีประดิษฐแขึ้นนั้นแข็งแรง สวยงาม พรอมท่ีจะใชงานจริงไดหรือไม และ

ปรับปรุงช้ินงาน 

11. เด็กๆ นําเสนอผลงานการประดิษฐแธงชาติไทยของตนเองและผลงานไปประดับไวบนอาคารเรียนและใน

หองเรียน 
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การออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา  ต.ปากน้ํา อ.เมือง  จ. สมุทรปราการ 

หน่วยการเรียนรู้ ฉันรักเมืองไทย  จํานวน 5 ช่ัวโมง 

Science Mathematic Technology Engineering 
 

-สังเกต รูปรางลักษณะแผนท่ี  
ภูมิประเทศ 
-สังเกตลักษณะของธงชาติไทย  
-สืบเสาะหาความรู 
-รวบรวมขอมูล 
การแกปัญหา 

 
 
 

 

 
-ลักษณะของธงชาติ
ไทย 
-ตําแหนง  ทิศทาง 
-การจําแนก 
-รูปราง รูปทรง 
 

 
-แผนท่ีประเทศไทย 
-เพลง “ไตรรงคแธงไทย” 
-วัสดุอุปกรณแการประดิษฐแ 
-ไม 
-กระดาษ A4 
-กระดาษสี( แดง  ขาว  น้ําเงิน )  
-กาว 
-กรรไกร 
-ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 
 

 
-การกําหนดปัญหา ( การ
ประดิษฐแธงชาติไทยให
แข็งแรง  ใชงานไดจริง ) 
-แบบจําลองธงชาติไทย 
-ปรับปรุงแกไข 
-ผลงานการประดิษฐแธง
ชาติไทย 
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ประมวลภาพ
กิจกรรม 

เด็กๆส ารวจแหล่งเรียนรู้รอบๆ
บริเวณโรงเรียน เกี่ยวกับแหล่งที่

ประดับธงชาติไทย 

อออกแบบสร้างธงชาติแบบจ าลอง 

ผลงานของหนู 
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กิจกรรม “เคร่ืองแบบอาชีพที่ชอบ” 

โดย  นางแกวตา รอดสการ, นางสาวละเอียด แกววารี 
สถานที ่ โรงเรียนดรุณรัตนแ จังหวัดสมุทรปราการ 
ระดับชั้น อนุบาล 3 (อายุ 5 ปี) 
จุดประสงค์ 1.สํารวจชุดเครื่องแบบอาชีพในชุมชน 
  2.ออกแบบและสรางชุดเครื่องแบบตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 จากการจัดการเรียนรูในหนวยการจัดประสบการณแเรื่อง อาชีพในชุมชน เด็กๆ สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับ
อาชีพตางๆ ในชุมชนวามีอะไรบาง ครูต้ังคําถามท่ีเด็กๆ อยากรูเกี่ยวกับอาชีพวาของแตละอาชีพทําอะไร มี
ความสําคัญอยางไร ถาไมมีอาชีพตางๆ จะเป็นอยางไร สัญลักษณแเครื่องแตงกายแตละอาชีพเป็นอยางไร ให
เด็กๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองชอบ เพราะอะไรทําไมถึงอยากมีอาชีพนี้ ครูใหเด็กสรางผลงาน
เป็นภาพวาดและปั้นดินน้ํามันชุดแตงกายอาชีพที่เด็กๆ ชอบ 
 จากการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดแตงกายของอาชีพตางๆ เด็กมีความสนใจอยากจะทําเครื่องแตง
กายของอาชีพท่ีสนใจ ซึ่งเด็กตกลงรวมกันวาจะทําชุดของคุณหมอ ผากันเปื้อนของเชฟ เด็กและครูสนทนา
รวมกันเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะของชุดคุณหมอและผากันเปื้อนของเชฟ เด็กๆ ไดกลับไปสืบคนรวมกับ
ผูปกครองถึงลักษณะของชุดคุณหมอและผากันเป้ือนของเชฟ  
 สําหรับวัสดุท่ีใชทําคือถุงนมโรงเรียน ท่ีเด็กๆ เห็นวาถุงนมพลาสติกท่ีเด็กๆ ด่ืมนมแลวมีอยูมากมายใน
โรงเรียน นาจะนํามาทําประโยชนแไดอีกครั้ง ครูจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
แบบชุดคุณหมอและผากันเปื้อนของเชฟพรอมท้ังวัสดุอุปกรณแท่ีจะใชในการสรางชุดคุณหมอและผากันเปื้อน
ของเชฟ 
 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
 1.จัดกิจกรรม โดยพาเด็กๆ ไปทัศนศึกษานอกหองเรียนเพื่อสํารวจถุงนมของหองเรียนตางๆ ภายใน
โรงเรียน 
 2.เด็กชวยกันนําเสนอวิธีการนําถุงนมท่ีใชแลวมาทําชุดท่ีชอบ 
 3.ครูสาธิตตัดถุงนมใหเป็นแผนๆ แลวฝึกใหเด็กไดลงมือดวยตนเอง 
 4.ใหเด็กๆ ไดลงมือเย็บถุงนมใหเป็นแผนติดกัน จากอุปกรณแท่ีครูเตรียมใหคือ เข็ม ดาย กาว   
เทปใส ซึ่งเด็กๆ เลือกอุปกรณแตามความสนใจ 
 5.เมื่อไดวัสดุท่ีจะทําชุดแลว เด็กๆ รวมกันแสดงความคิดเห็นวา “แลวเราจะทําชุดอยางไร”เด็กๆ 
แสดงความคิดเห็นหลากหลาย เชนสอบถามผูรู สืบคนในอินเตอรแเน็ต หาขอมูลในหองสมุด ไปทัศนศึกษา  
ไปรานตัดเส้ือผา 
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 6.จากการแสดงความคิดเห็นหลากหลาย เด็กไดชวยกันเลือกวิธีการคือไปรานตัดเส้ือผา ครูจึงพาเด็ก
ออกไปรานตัดเส้ือผาซึ่งอยูในชุมชนซึ่งอยูใกลๆ โรงเรียน โดยท่ีนําถุงนมท่ีเย็บติดกันเป็นแผนไปดวย เพื่อจะหา
คําตอบวา “เราจะทําชุดเครื่องแบบคุณหมอและผากันเป้ือนเชฟของอยางไร” ซึ่งเด็กๆ ไดรับความรูจากคุณปูา
สุมาลี สายทอง ซึ่งมีอาชีพเป็นชางตัดเส้ือผาวา การท่ีเราจะตัดเส้ือผาจะตองมีขั้นตอนอยางไร มีอุปกรณแอะไร
และคุณปูาไดสาธิตวิธีการตัดเย็บชุดของคุณหมอและตัดเย็บผากันเปื้อนของเชฟจากวัสดุท่ีเด็กๆ นํามาคือ ถุง
นมโรงเรียน ซึ่งเด็กไดนําผลงานการสรางชุดเครื่องแบบอาชีพท่ีตนเองชอบกลับไปไวเลนท่ีมุมบทบาทสมมุติท่ี
โรงเรียน  
 7.เมื่อกลับมาโรงเรียน ครูแบงเด็กเป็นกลุม กลุมละ 7-8 คน เด็กไดทดลองการสรางชุดเครื่องแบบท่ี
ชอบ โดยครูใหเด็กสํารวจอุปกรณแท่ีครูเตรียมไว แลวใหแตละกลุมออกแบบและสรางชุดเครื่องแบบดวยตนเอง 
โดยกําหนดเงื่อนไขวาชุดท่ีสรางขึ้นนั้นตองสวมใสไดจริง โดยครูเตรียมอุปกรณแท่ีหลากหลายสําหรับใชในการยึด
ติดถุงนมเพื่อสรางชุด เชน เทปกาว กาว เข็มกับดาย และเมื่อไดผลงานก็ใหนํามาสวมใสเพื่อตรวจสอบวาใสได
จริงหรือไม 

8.ครูและเด็กๆ รวมกันสรุปถึงวิธีการทําชุดเครื่องแบบของอาชีพท่ีชอบจากถุงนมพลาสติกท่ีใชแลว
กลับมาใชซ้ํา ผลท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก คือ 
 8.1 เด็กไดออกสํารวจหาถุงขนมพลาสติกท่ีใชแลวภายในโรงเรียน 
 8.2 เด็กไดสังเกตถุงนมท่ีด่ืมแลวกอนลางและหลังลางทําความสะอาดแลว 
 8.3 เด็กไดสังเกตความแตกตางของถุงนมท่ีลางเสร็จใหมๆ  และท่ีตากแหงแลว 
 8.4 เด็กไดเรียนรูถุงนมกลับมาใชประโยชนแไดใหมและการเปล่ียนรูปทรงจากเป็นถุงแลวตัด 
และแผออก 
 8.5 เด็กไดเรียนรูขั้นตอนตางๆ ในการตัดเย็บเส้ือผา ไดสังเกตและเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้น 
 8.6 เกิดความกระตือรือรนในการเรียนรู ไดลงมือปฏิบัติ รวมกันสืบคน 
 8.7 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและนําเสนอส่ิงท่ีคนพบไดตามศักยภาพของตนเอง 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสวนรวมในคําถาม 
 

-เด็กไดสังเกตและต้ังคําถามเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะ
และวิธีทําชุดเครื่องแบบอาชีพท่ีชอบ 

การเก็บขอมูลหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

-สืบคนขอมูลถึงการทําชุดเครื่องแบบอาชีพที่ชอบ 
-สํารวจและเก็บรวบรวมถุงนม 
-ลาง ตากถุงนมและตัดเป็นแผน 
-ทดลองเย็บถุงนมติดกันเป็นแผน 
-ดูการสาธิตวิธีการตัดเย็บเส้ือผา 
-เด็กบันทึกโดยการวาดภาพและปั้นดินน้ํามันเครื่อง
แตงกายท่ีชอบ 

การอธิบายส่ิงท่ีพบ 
 
 

-เด็กตอบคําถาม รวมสนทนาสรุปเกี่ยวกับข้ันตอนวิธี
ทําชุดเครื่องแบบตามท่ีไดสังเกตวิธีตัดเย็บเครื่องแบบ 

การส่ือสารและใชเหตุผล -เด็กเลาส่ิงท่ีสังเกตเห็นขั้นตอนการทําชุดเครื่องแบบ 
-นําเสนอส่ิงท่ีสืบคนรวมกับผูปกครอง 
-นําภาพวาดท่ีบันทึกการสังเกตมาแสดง 

 
การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

-  มาตรฐาน ว.1.2-3 ตัวชี้วัดท่ี 1, มาตรฐาน ว.2.1-4 ตัวชี้วัดท่ี 1, มาตรฐาน ว.8.1 – 14 ตัวชี้วัดท่ี 1-
6  -  มาตรฐาน ว.8.1-15 ตัวชี้วัดท่ี 1-2  

 ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  1.การนําวัสดุเหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนแ 
  2.ความแตกตางของวัสดุเปียกและแหง 
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ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
  1.การสังเกต การสํารวจแหลงขอมูล 
  2.การไดลงมือปฏิบัติจริง    
 ระบุสาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์สําคัญด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประสบการณ์ด้านร่างกาย ไดแกการประสานสัมพันธแของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กใน
การวาดรูป ปั้นดินน้ํามัน การวัด การตัด การเย็บ 

ประสบการณ์ด้านสังคม ไดแกการวางแผน ตัดสินใจเลือกลงมือปฏิบัติ การทํางานรวมกับ
ผูอื่น การทํางานเป็นกลุม 

ประสบการณ์ด้านสติปัญญา ไดแกใชภาษาส่ือสารเหมาะสมกับวัย มีความสารถในการคิดได
เหมาะสมตามวัย มีทักษะในการแสวงหาความรู 

 
 
 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมเคร่ืองแบบอาชีพที่ชอบ 

Science Mathematic Technology Engineering 
-สํารวจ สังเกต 
-สืบเสาะ 
-วางแผน 
-สอบถามผูรู 
-ความรอนแสงแดด 
-รูจักสมบัติของถุงนม 

-จํานวน 
-ลักษณะของชุด 
-รูปราง รูปทรง ของชุด
เครื่องแบบ 
-สวนประกอบของเส้ือ 
-การวัด 

-การออกแบบ 
-วัสดุอุปกรณแ(กรรไกร 
เข็ม จักรเย็บผา ดาย)  
-การใชเทคโนโลยีสืบคน
ขอมูล 
-การดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอม 
-ช้ินงาน (ชุดเครื่องแบบ) 

การออกแบบและสราง
ชุดเครื่องแบบตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด 
1. ระบุปัญหา 
-ทําชุดเครื่องแบบอาชีพที่
ชอบ 
2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
การทําชุด 
3. ออกแบบการทําชุด 
4. ลงมือปฏิบัติขั้นตอน
การทําชุด 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุง 
นําเสนอผลงาน 
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โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 
 

ระดับช้ัน อนุบาลปีท่ี 3 (อายุ 5 ขวบ)  
จุดประสงคแ ออกแบบและสรางสมุนไพรไลยุงจากธรรมชาติ  
ขั้นนํา  
ครูเลานิทานเรื่อง “ หนูออยกับยุงลาย” ใหเด็กฟัง  
ขั้นสอน  
1. ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน ถาเด็กๆ เป็นหนูออยจะมีวิธีการปูองกันยงุอยางไร  

- จุดยากันยุง  
ถาเราดมเขาไปมากๆ ก็ไมดีตอปอด  
- ติดมุงลวด  
ถาเราติดมุงลวดสถานท่ีเราก็ไมเอื้ออํานวย  
- ฉีดยากันยุง  
ถาเราสูดดมเขาไปมากๆ อาจจะมีสารตกคางอยูในรางกาย  
แลวเด็กๆ คิดวาวิธีไหนปลอดภัยท่ีสุด  
2. ครูและเด็กรวมกันสืบคนขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการปูองกันตัวเองจากยุง จากบุคลากรภายในโรงเรียน โดยสาร
นั้นตองปลอดภัยตอรางกายดวยวิธีการฉีดพน  

- ไมอยูในท่ีมืด  

- เปิดพัดลม  

- ใชสมุนไพรไลยุง  

3. เด็กๆ ตกลงเลือกวิธีใชสมุนไพรจากธรรมชาติไลยุง แลวสมุนไพรจากธรรมชาติเป็นอยางไร  
- สารที่มาจากพืชผักสวนครัว มีสมุนไพรอะไรบาง ถาเด็กๆ ไมรูจะทําอยางไร 
- ไปหาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต ท่ีหองคอมพิวเตอรแ  

4. ครูและเด็กรวมกันสํารวจพืชสมุนไพรภายในสวนสมุนไพรของโรงเรียน ท่ีสามารถนํามาไลยุงได  

5. เด็กๆ ไดขอมูลมาแลว ใหแบงกลุม กลุมละ 7 คน และเลือกใชสมุนไพรไลยุงจากธรรมชาติตัวไหน  

6. เด็กๆ แตละกลุมชวยกันออกแบบวิธีการทําสมุนไพรไลยุงจากธรรมชาติ โดยใชอุปกรณแท่ีครูเตรียมไวให  

7. ใหเด็กแตละกลุมลงมือทําตามแผนท่ีวางไว  

8. นําสมุนไพรท่ีไดไปทดลองใช  
ขั้นสรุป  
1. สรุปผลการทดลองใชสมุนไพรไลยุงจากธรรมชาติ  
2. นําเสนอผลงาน  
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ยุง 

S M T E 

- การใชประสาทสัมผัสใน

การสังเกต  

- การสํารวจ  

- การทดลอง  

- การนับ  

- การแบงกลุม  

- การลําดับข้ันตอน  

- การวัด ( การตวง, 

หนวย )  

- อัตราสวน  

- การใชวัสดุอุปกรณแ

ตางๆ  ครก ไมบล็อก 

ถุงพลาสติก ผาขาวบาง 

 

- ช้ินงาน น้ําสมุนไพรไล

ยุงจากธรรมชาติ 

 

- การใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูลคอมพิวเตอรแ 

E1 สมุนไพรท่ีไลยุงจาก

ธรรมชาติ ปลอดภัยตอรางกาย

ดวยวิธีการฉีดพน  

E2 สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการทํา

สมุนไพรไลยุง , สํารวจวัสดุ

อุปกรณแ  

E3 ออกแบบการทําสมุนไพรไล

ยุง จากพืชท่ีเด็กๆ เลือก โดยมี

เงื่อนไข สมุนไพรไลยุงจาก

ธรรมชาติ โดยสารนั้นตอง

ปลอดภัยตอรางกายดวยวิธีการ

ฉีดพน  

E4 ลงมือทําตามท่ีออกแบบ  

E5 ทดลองใชวาสมุนไพรชนิด

ไหนใชแลวไดผล  

E6 นําเสนอผลงาน  
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โรงเรียนทับทอง 

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยการเรียนรู้เร่ือง  อากาศ 
กิจกรรม พัดคลายร้อน 

ระดับชั้นอนุบาล 2 
......................................................................................................... 

 
จุดประสงค์ 

1. สังเกต และบอกความรูสึกท่ีรางกายสัมผัสอากาศได 
2.  สังเกต และบอกลักษณะสวนประกอบของอุปกรณแพัดคลายรอน 
3. ออกแบบและสรางอุปกรณแพัดคลายรอนได 

 
ที่มาของกิจกรรม “พัดคลายร้อน 
 นักเรียนไดวิง่เลนท่ีสนาม เลนเครื่องเลนสนามกลางแจง หลังจากไดยินสัญญาณหมดเวลาครูไดนํา
เด็กๆ นั่งพักในท่ีรมใตตนไม และรวมกันสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการเลนเครื่องเลนสนาม การดูแลตนเอง และ
ผูอื่นไมใหเกิดอันตราย และช่ืนชมเด็กๆ ท่ีเลนไดถูกตองตามกฎกติกาการเลนเครื่องเลนท่ีไดตกลงกันไวกอนลง
มาเลนท่ีสนาม  
 ชวงขณะท่ีเด็กๆ นั่งสนทนารวมกับครูอยูนั้น ครูสังเกตเห็นเด็กๆ ตางใชมือโบกพัดตัวเองใหคลายรอน 
และบางคนก็ดึงเอาผาเช็ดหนาในกระเปาเส้ือของตนมาซับเหงื่อ พรอมโบกพัดใหเหงื่อแหงคลายรอน 
 ทันใดนั้นเอง ไดมีเสียงของนองชะพลูสงเสียงดังขึ้นวา “คุณครูครับ รอนจังเลยครับ” เด็กๆ คนอื่นๆ
ตางก็พากันบนวารอนจังเลย....(ครูจึงถามเด็กๆ) 

ครู :  เออ! นั่นสิ...ทําไมเรารูสึกรอน.. ท้ังท่ีตอนนี้พวกเราก็นั่งพักเหนื่อยในท่ีรมแลวนะ.. 
                      ไมไดนั่งตากแดดดวย ทําไมพวกเรายังรูสึกรอนอยู? 

 เด็ก :  เพราะอากาศมันรอนครับ 
 แต่ไม่นาน ก็มีลมพัดมา เด็กๆ ก็ตะโกนวา “ลมมาแลว ลมมาแลว เย็นสบายจัง”  
 ครู : อาว..แลวตอนนี้ยังรอนอยูมั้ยคะ? 
 เด็ก : ไมรอนแลวคะ เย็นสบายจัง 
 ครู : เพราะอะไรหล฿ะคะ?      
 เด็ก : เพราะมีลมพัดมาคะ 
 ครู : แลวลมมาจากไหนคะ? 
 เด็ก : ?...(เด็กๆเงียบ ไมมีคําตอบ) 
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ครูจึงใหเด็กๆ ลุกขึ้นยืน ขยายตัวออกใหหางกัน แลวลองแกวงแขน หมุนแขน หรือใชมือโบกไปมา 
แลวถามความรูสึกวาเกิดอะไรขึ้น 
 ครู : เด็กๆ ขา ขณะท่ีเราแกวงแขนใครรูสึกอะไรบาง? 
 เด็ก : รูสึกมีลมมาปะทะตัว แลวรูสึกเย็นสบายครับ 
 ครู : ถาเรายืนนิ่งๆ หล฿ะคะ จะเป็นอยางไร (ครูใหเด็กๆ ยืนนิ่งๆ) 
 เด็ก : ก็รอนครับไมมีลมมาโดนตัว...ตองรอลมพัดมาจึงมีลมครับ 
 ครู : เด็กๆ มองท่ีตนไมสิวา..เกิดอะไรขึ้น? 
 เด็ก : มีใบไมปลิวไปมาคะ 

ครู : เพราะอะไรใบไมจึงปลิวไป ปลิวมาคะ? 
 เด็ก : เพราะมีลมพัดคะ (ครูชื่นชมวาเด็กๆ ชางสังเกตดีมาก) 

ครูให้เด็กๆ นั่งลง แลวรวมสนทนาพรอมใหความรูกับเด็กๆ วา ส่ิงท่ีมาปะทะตัวเรานั้นเรียกวา “ลม” 
หรือเรียกวาอากาศ ซึ่ง “อากาศ” นี้จะอยูรอบๆ ตัวเรา เรามองไมเห็นแตเราสามารถสัมผัสได ถาอากาศมัน
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เคล่ือนท่ีเร็ว เราจะเรียกวา “ลม” เมื่อมาปะทะตัวเรา เราจะรูสึกเย็นสบาย แตถาอากาศไมเคล่ือนท่ีอยูนิ่งๆ 
เราจะรูสึกรอน (ครูใหเด็กๆ เอาฝุามืออังท่ีจมูก และถามความรูสึกวาเป็นอยางไร?...เกิดอะไรขึ้น? 
 ครู : เด็กๆ ลองใชฝุามืออังท่ีจมูกสิคะ..วาเกิดอะไรขึ้น...? 

เด็ก : มีลมออกมาปะทะท่ีฝุามือครับ 
ครู : แลวลมมาจากไหนคะ? 
เด็ก : มาจากท่ีเราหายใจเขา หายใจออกคะ 
ครู : แลวเราหายใจเอาอะไรเขาไปคะ? 
เด็ก : เอาอากาศเขาไปคะ 
ครู : อากาศมาจากไหนคะ? 
เด็ก : อากาศมาจากท่ีกวางๆ ท่ีเราอยูคะ 
ครู : คะ เคาเรียกวา “อากาศมีอยูรอบๆ ตัวเรา” เราจะมองไมเห็น แตเราสามารถสัมผัส

ไดดวยผิวหนังอยางท่ีเด็กๆ รูสึกวามีลม มาปะทะท่ีฝุามือเวลาหายใจออก  
ครู : ถาเด็กๆ เป็นหวัด มีน้ํามูกในชองรูจมูกเยอะๆ จะเกิดอะไรขึ้นคะ? 
เด็ก : จะหายใจไมได อึดอัดคะ 
ครู : เพราะอะไร เราจึงหายใจไมได แลวรูสึกอึดอัดคะ? 
เด็ก : เพราะเรามีน้ํามูกเยอะปิดรูจมูก เวลาหายใจอากาศก็เขาไมไดคะ 
ครู : ถาเราหายใจเอาอากาศเขาไปไมไดจะเกิดอะไรขึ้นคะ? 

(เด็กๆ ตางตอบเป็นเสียงเดียวกันวา “ตาย” )  
ครูจึงใหความรูกับเด็กๆ วา “อากาศ” เป็นส่ิงจําเป็นสําหรับคนเรา หากเราขาดอากาศหายใจก็จะ

เสียชีวิตทันที ถาเด็กๆ เป็นหวัดจะหายใจไมสะดวก หรือถามีส่ิงท่ีมาปิดจมูกของเรา เราจะรูสึกอึดอัด ด้ินรน
เพื่อจะหายใจเขา หายใจออกใหเป็นปกติ ดังนั้นเราตองไมใหมีส่ิงใดมาปิดชองรูจมูกของเรา เพราะถาหายใจ
เอาอากาศเขาไปไมได เราอาจตายได เราจะสัมผัสอากาศไดตลอดเวลาผานผิวหนังทําใหเราเกิดความรูสึกรอน 
หนาว เย็น  

อากาศท่ีบริสุทธิ์จะไมมีกล่ิน ถาอากาศไมบริสุทธแจะมีกล่ิน ครูถามเด็กๆ วาเคยไดกล่ินท่ีไหนบาง?  
เด็กๆ ตางก็ตอบสถานท่ีท่ีแตกตางกันไป  

ครู : แลวเด็กๆ ชอบอากาศท่ีมีกล่ินหรือไมมีกล่ินคะ? 
เด็ก : ชอบอากาศไมมีกล่ินครับ 
ครูจึงย้ํากับเด็กๆ วาอากาศท่ีไมมีกล่ินเราจะเรียกวา “อากาศบริสุทธิ์” และอากาศท่ีมีกล่ินเราจะ

เรียกวา “อากาศไมบริสุทธิ์” และถามเด็กๆ วาเราควรจะหายใจเอาอากาศแบบใดเขาไปในรางกาย 
ครูใหความรูกับเด็กๆ ตอไปวา คนเราตองหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เขาไปในรางกาย รางกายจะได 

สดช่ืน แข็งแรง และควรหลีกเล่ียงการหายใจเอากาศท่ีไมบริสุทธิ์เขาไปในรางกาย 
ครู : เด็กๆ ขา ถาอากาศมันอยูนิ่งๆ ไมเคล่ือนไหวเลย ไมมีลมพัดเลยจะเกิดอะไรขึ้นคะ? 
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เด็ก : ก็จะรอนมากครับ 
ครู : ถาเรารูสึกรอน เราจะมีวิธีอยางไรทําใหเราคลายรอนคะ? 
(เด็กๆ ตางยกมือตอบวิธีคลายรอนของตนแตกตางกันไป) 
เด็กๆ : เปิดแอรแครับ...เปิดพัดลมคะ...อาบน้ําคะ...ใชผาเช็ดหนาเช็ดเงื่อคะ..ดื่มน้ําเย็นฯลฯ 
ครู : ถาเราจําเป็นตองออกไปขางนอก แตอากาศมันรอนเราจะมีวิธีคลายรอนอยางไร 

บางคะ? 
เด็ก : กางรมกันแดดคะ....สวมหมวกครับ..เอาผาปิดหัวครับ...เอาพัดลมไปดวยครับ 
ครู : ถาเรานําพัดลมไปดวยเราจะเปิดไดมั้ยคะ (เพื่อนๆ ตอบไมได เพราะไมมีท่ีเสียบ 

ปล๊ักไฟ) 
เด็ก : เอาพัดไปดวยคะ หนูเคยเห็นคุณแมเอาพัดไปพัดดวยเวลามันรอนคุณแมใชพัดคะ 
เด็ก : คุณแมผมก็มีพัดครับ 
เด็ก : หนูมีพัดในกระเปาดวยคะ..ของคุณแม (ลุกไปหยิบพัดออกมาโชวแใหครูกับเพื่อนๆ ดู) 
  (เด็กๆ ตางต่ืนเตนขอดูและลองพัดดู) 
ครูได้นําพัดที่เด็กนํามาโชว์ให้เพื่อนดู มาเป็นหัวขอในการสนทนา และซักถามเด็กๆเพื่ออยากทราบ

วาเด็กมีประสบการณแเดิมในความรูเรื่องพัดแคไหนบาง.. 
1.พัดอันนี้มีรูปรางเหมือนอะไร?  
2. ทําไมถึงทําพัดออกมาเป็นรูปรางแบบนี้?  
3. เด็กๆ เคยเห็นพัดท่ีมีรูปรางแตกตางจากพัดอันนี้หรือไม? บานใครมีพัดแบบนี้บาง?..แลวบานใครมี

พัดแบบอื่นที่ไมเหมือนแบบนี้บาง? (ใหเด็กบอกรูปรางพัดท่ีตนเคยเห็นวาเหมือนอะไร?) 
4. เด็กๆ คิดวาพัดอันนี้ทํามาจากอะไร? 
5. เด็กๆ ลองสังเกตุดูสิวาพัดอันนี้มีสวนประกอบอะไรบาง? (ใหเด็กสังเกตรวมกันจากส่ิงท่ีมองเห็น 

และใหลองสัมผัสดู) 
...เด็กๆ ตางมีคําตอบท่ีหลากหลายและอยากจะนําเสนอเลาเกี่ยวกับพัดของตน... 
ดังนั้นครูจึงไดตกลงกับเด็กๆวาเย็นนี้ เมื่อเด็กๆ กลับบานไปใหถามคุณแมดูวามีพัดหรือเปลา ถามี ถาม

คุณแมวาซื้อมาจากไหน...พัดของคุณแมทํามาจากอะไร? และมีรูปรางเหมือนอะไร?  และขอใหเด็กๆนําพัดมา
ในวันพรุงนี้... (ครูไดทําจดหมายแจงใหผูปกครองทราบในหัวขอท่ีไดพูดคุยกับเด็กๆและไดตกลงกับเด็กๆ วาให
เด็กๆ นําพัดมาโรงเรียนในวันพรุงนี้) 

เชาวันรุงขึ้นครูไดเตรียมโต฿ะสําหรับจัดวางพัดท่ีเด็กๆนํามา ซึ่งมีรูปแบบแตกตางกันไปท้ังวัสดุและ
สีสรรท่ีหลากหลาย (ครูใหเด็กแตละคนท่ีนําพัดมา ออกมาเลาใหเพื่อนๆฟังในขอมูลทีไดรับฟังจากคุณแมวาพัด
ของคุณแมซื้อมาจากท่ีไหน? พัดของเด็กๆมีรูปรางเหมือนอะไร....ทํามาจากอะไร...มีสีอะไร) 

เมื่อเด็กๆ นําเสนอพัดของตนแลว และรวมกันสนทนาซักถามกันแลว ครูใหเด็กๆ รวมกันจัดลําดับ 
เปรียบเทียบขนาดของพัด จัดหมวดหมูรูปทรง สี วัสดุท่ีใชทํา 
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ครูและเด็กๆ ชวยกันนับจํานวนพัดวามีกี่อัน..และใหเด็กๆ ชวยกันจัดกลุมพัดสีท่ีเหมือนกัน, มีรูปราง
เหมือนกัน, มีวัสดุทีใชทําเหมือนกัน, และนับจํานวนเปรียบเทียบคา มาก-นอย  
ครูสอบถามเด็กๆ เกี่ยวกับวัสดุในการทําพัด ฝึกใหเด็กๆ ไดสังเกตุสวนประกอบของพัด และใชวัสดุอะไรทํา  
ครู : เด็กขาเด็กๆ คิดวาพัดพวกนี้ทํายากหรือไม?...ถาเราจะลองทําพัดของเราเอง เด็กๆ คิดวาเรา 
  จะทําไดมั้ยคะ? (เด็กๆ ตางพรอมกันตอบวาทําได และอยากลองทํา) 
ครู : ถาเราจะทําพัด เราจะใชวัสดุอะไรทําไดบาง? 

          (เด็กมีคําตอบหลากหลาย มีท้ังผา,กระดาษ,ไม ฯลฯ)  
ครู : เด็กๆ คิดวาพัดของเราควรเป็นอยางไร? 
เด็ก : พัดของเราใหคุณแมพัดแลวเย็นสบาย 
เด็ก : พัดของเราตองแข็งแรง เวลาพัดตองไมหัก 
เด็ก : พัดแรงๆ ก็ไมพงั  
ครู : แลวเราจะไปถามใครดีหล฿ะวาวิธีการทําพัดจะทําอยางไร? 
เด็ก : ผมจะกลับไปถามคุณพอครับ 
เด็ก : หนูจะไปถามคุณปูุคะ 
ครู : เด็กๆ ขา.. เรามาชวยกันคิดวาจะไปถามคุณพอ คุณแม คุณปูุวาอะไรบาง? 
 ครูตกลงกับเด็กๆวาวันนี้กลับไปบานใหไปถามคุณพอ คุณแม คุณปูุ ดวยคําถามดังนี้ 
  คําถามการบ้านเด็กๆ 

 ถาเราจะทําพัดใชเองตองทําอยางไร? 
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 เช้าวันรุ่งขึ้น ครูใหเด็กๆ นําคําตอบท่ีไปสอบถามจากทางบานมาแลกเปล่ียนเลาสูกันฟัง บางคนมีภาพ
วิธีการทํามาประกอบดวยโดยผูปกครองปริ้นใหเด็กมา เมื่อเด็กๆ ออกมาเลากันแลวครูกับเด็กๆ ก็รวมกัน
สรุปวาวิธีการของใครที่ทําเหมือนกัน และแตกตางกัน และครูก็บอกเด็กๆ วา ครูก็มีวิธีการทําพัดใหเด็กๆ ดู
เหมือนกัน ใหเด็กๆ ลองสังเกตดูวาวิธีการของครูจะเหมือนกับท่ีเด็กๆ บอกมาหรือเปลา 
 ครูเปิด VDO วิธีทําพัดแบบงายๆ ท่ีหลากหลาย จาก YouTube ใหเด็กๆ ดู และรวมสนทนาถามเด็กๆ

วาเคามีวิธีการทําพัดอยางไร? และวัสดุท่ีใชทํามีอะไรบาง? ถาเด็กๆ จะลองทําพัด คิดวาตัวเองจะทําไดหรือไม? 

(เด็กๆ มีความต่ืนเตนอยากลองทําพัดบาง)  

              

ครูถามเด็กๆ วาทําไมเด็กๆ ถึงอยากทําพัด?   
เด็ก  :  เพราะถาอากาศรอนจะไดมีพัดไวพัดใหเย็นสบาย 
เด็ก  : เวลาออกไปขางนอกเราไมสามารถยกพัดลมไปได เราก็เอาพัดใส 

กระเปาไปได 
เด็ก  : เวลาอากาศรอนใชพัดโบก ไมตองเปิดพัดลมจะไดประหยัดไฟ 
ครู  : ถาไมมีพัดเด็กๆ คิดวาเราจะใชอะไรพัดแทนพัดไดบาง? 
เด็ก  : ใชกระดาษหนังสือพิมพแคะ แตตองพับ ถือไมดีก็จะหลุด 
เด็ก  : ใชถุงพัดคะ แตเย็นนิดหนอยไมเหมือนพัด 
เด็ก  : แตมันไมแข็งแรงนะ แลวไมมีท่ีจับดวย  
ครู  : ถาเด็กๆ อยากทําพัดเป็นของตนเอง เด็กคิดวาพัดของเด็กๆ ควรเป็น 
   อยางไร? 
เด็ก  : ตองพัดไดเย็นสบาย 
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ครู  : แลวเราจะรูไดอยางไรวาพัดแลวมันจะเย็นสบาย 
เด็ก  : ตองลองพัดดูครับ วาจะเย็นมั้ย 
ครู  : แลวถาครูทดสอบแลวพัดไมเย็นจะทําอยางไร? 
เด็ก  : ตองทําใหมครับ 
ครู  : อาว! แลวเราจะรูไดอยางไรคะวาพัดของเรามีความแข็งแรง 
เด็ก  : ก็ตองพัดใหของปลิวไดไกลครับ  
ครู  : ถาอยางนั้นเราจะเอาอะไรมาวัดดีคะ แลวจะพัดอะไรใหปลิวไดไกล? 
เด็ก  : พัดลูกปิงปองท่ีวางอยูบนโต฿ะคุณครูใหกระเด็นไปไกลๆ เลยครับ 
ครู : : โอเค ถางั้นครูจะใชกลองนมวัดนะคะ เราจะมาดูกันวาพัดของใครจะพัดได 

เย็นแลวแข็งแรงพัดลูกปิงปองปลิวไปไกลมากท่ีสุดนะคะ 
 
ปัญหา อยากมีอุปกรณแชวยคลายรอนท่ีพกพาสะดวกเมื่อตองออกนอกบาน  
เง่ือนไข   
1. พัดท่ีสําเร็จแลวตองพัดไดรูสึกเย็นสบาย (ทดสอบโดยการทดลองพัด) 
2. พัดตองแข็งแรง ไมพงัเวลาพัด และสามารถพัดส่ิงของใหปลิวไปไดไกล (ทดสอบความแข็งแรง

ของพัด ดวยการใหพัดลูกปิงปองเคล่ือนท่ีไปไดไกลท่ีสุดจากจุดท่ีวางลูกปิงปองไว โดยจะใช
กลองนมมาเรียงตอกัน แลวนับจํานวนกลองนม) 

3. วัสดุ/อุปกรณแท่ีเตรียมใหตามขอกําหนดดังนี้ 

 ใชไมเสียบลูกช้ิน หรือ ไมไอติมไดไมเกิน 10 อัน 

 ใชกระดาษท่ีเตรียมไวให กลุมละไมเกิน 2 แผน  
 
อุปกรณ์ที่จัดให้เลือกใช ้
1. ไมเสียบลูกช้ิน , ไมไอติม, ไมตะเกียบ, ไมเสียบลูกโปุง 
2. กระดาษวาดเขียน, กระดาษเทาขาว, กระดาษการแดสี, กระดาษมันปูสีตางๆ, กระดาษ A4 
3. สีน้ํา, สีเทียน, สีเมจิก , สีไม 
4. กาว , กรรไกร ,  
5. หนังยาง , เชือกฟาง  

 ครูใหเด็กๆ รวมกันตรวจสอบ สังเกตอุปกรณแท่ีครูจัดมาใหวามีอะไรบาง มีรูปราง ลักษณะ สี อะไร 
และขอควรระวังอันตรายท่ีอาจเกิดได ถาใชอุปกรณแไมถูกตอง หลังจากนั้นครูไดใหเด็กๆ แบงกลุมเพื่อทํา
กิจกรรม 
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การแบ่งกลุ่ม 
1. ใหเด็กๆ ไปหยิบไมบล็อกท่ีมีรูปทรงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมจตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา  

รูปหาเหล่ียม ในตะกราท่ีครูเตรียมไว 
2. เลนเกมจับกลุมตามรูปทรง (จะได 4 กลุม) เมื่อจับกลุมไดแลวใหฟังขอตกลง 
3. ครูแจกกระดาษ A4 ใหกลุมละ 1 แผน 
4. ใหแตละกลุมรวมกันปรึกษาวาจะทําพัดแบบใด (แตละกลุมมีครูพี่เล้ียงคอยดูแล) 
5. ใหแตละกลุมวาดภาพพัดในแบบท่ีกลุมตกลงกัน พรอมกําหนดอุปกรณแท่ีจะใชในการทําพัด 
6. ตัวแทนกลุมนําภาพมาแสดงพรอมรับอุปกรณแตามท่ีกําหนดในการทําพัด 
7. เมื่อไดอุปกรณแพรอมแลวเริ่มลงมือทํา (กําหนดเวลา 45 นาที ) 
8. เมื่อกลุมใดทําสําเร็จ และพรอมจะทําการทดสอบ ใหยกมือ  

(ครูจัดสถานท่ีทดสอบจุดวางลูกปิงปองไวที่ระเบียงหนาหองเรียน) 
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แตละกลุมปรึกษา และวาดภาพพัดในแบบท่ีตกลงกัน กอนออกไปเลือกวัสดุอุปกรณแท่ีใชในการสรางพัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      น าเสนอพดัของตน พร้อม ทดสอบความแข็งแรงของพดั 
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สรุป 
 ครูและเด็กๆ รวมสนทนาสรุป พัด คืออุปกรณแท่ีชวยใหเราคลายรอนได และวัสดุ ในการทําพัดมีหลาย
ชนิด มีรูปรางแตกตางกันไป หลังจากนั้นครูใหแตละกลุมออกมาโชวแ นําเสนอ เลาวิธีการทํางานของกลุม วามี
วิธีการทําอยางไร และใชอุปกรณแอะไรบาง มีการทดลองกี่ครั้งจึงใชไดตามกติกา และตองนําไปแกไขกี่ครั้ง  
(ครูจดบันทึกการนําเสนอ อภิปรายของเด็กๆ พรอมใหคําช่ืนชม) 

 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา หน่วย  “อากาศ” 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะกรรมศาสตร์ 
การสังเกต 
- บอกความรูสึกผิวสัมผัส
กับอากาศเย็น,รอน 
- สังเกตส่ิงแวดลอมรอบๆ 
ตัว เชน สังเกตการ
เคล่ือนไหวของตนไม ใบไม 
- คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณแ 
- แรง การเคล่ือนท่ีของลูก
ปิงปอง ระหวางการ
ทดสอบความแข็งแรงของ
พัด 
การสืบเสาะ 
-หาขอมูลในการทําพัด 
สอบถามกับผูปกครอง 
- ดู VDO การทําพัด 
- ดูภาพจากนิตยสาร  
 

-การจัดหมวดหมู จัด
ลําดับ,เปรียบเทียบ 
ขนาดของพัด 
-การวัดระยะทางการ
เคล่ือนท่ีของลูกปิงปอง 
-นับจํานวนกลองนม
เปรียบเทียบระยะทาง 
-นับ คํานวนกะ
ประมาณจํานวน
อุปกรณแในการทําพัด 
-แบงกลุมเด็กทํางาน
โดยการจับกลุมตาม
รูปทรงไมบล็อก 

- อุปกรณแตางๆในการ
ทําพัด 
- VDO การทําพัด 
- หนังสือ รูปภาพพัด
แบบตางๆ 
-ไมบล็อกท่ีใชแบงกลุม 
 

ออกแบบเชิงวิศวกรรม
ทําพัดคลายรอน ตาม
เงื่อนไขท่ีกําหนด 
- ระบุปัญหา 
- วิธีทําพัดคลายรอนทํา
อยางไร? 

เง่ือนไข 
1. ใชไมเสียบลูกช้ิน หรือ 
ไมไอติมไดไมเกนิ 10 อัน 
2. ใชกระดาษท่ีเตรียมไว
ให กลุมละไมเกิน 2 แผน  
3. สํารวจ รวบรวมขอมูล
สืบคนวิธีการทําพัดคลาย
รอน ท่ีแข็งแรง 
4. การออกแบบสรางพัด
โดยพิจารณาจากเงื่อนไข
ของอุปกรณแท่ีกําหนด
แลวนํามารางเป็นแบบ 
5. การวางแผนและ
ดําเนินการแกปัญหาตาม
แบบท่ีในกลุมตกลงกันไว
วาจะทําพัดแบบใด 
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6. ทําการสอบความ
แข็งแรงของพัดไดตรง
ตามท่ีออกแบบไวและ
ตามกติกาท่ีกําหนดไว
หรือไม ถาไมตอง
ปรับปรุงแกไขอยางไร 
7. เด็กๆ นําเสนอผลงาน
การทําพัดคลายรอน โดย
เลาวิธีการทํา และมีการ
แกไขกันอยางไรพัดของ
กลุมจึงพัดไดเย็น และ
แข็งแรง 
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หน่วย สัตว์บก 
ชื่อกิจกรรม “ที่อยู่อาศัยของสัตว์บก” 

นางสาวอมรวดี แซเตียว 
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี 107/6 ถ.จรัญสนิทวงศแ บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 10700 

โทร  02-411-3466, 02-411-1573 โทรสาร  02-866-6939 e-mail : naruemontin@gmail.com 
 

ระดับชั้น  อนุบาลปีท่ี 3  (อายุ 5-6 ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้            
1.นักเรียนสามารถบอกช่ือสัตวแบกและท่ีอยูอาศัยได 
2.นักเรียนสามารถออกแบบและสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแบกท่ีแข็งแรงไดจากวัสดุท่ีกําหนดให 
3.นักเรียนนําเสนอผลงานได 
 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนํา 
 1.ครูเลานิทานเรื่อง “แมไกสีแดง” ใหนักเรียนฟังและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานเพื่อเช่ือมโยงกับ
ช่ือสัตวแบกและท่ีอยูอาศัยของสัตวแนั้นๆ จากการสนทนาซักถาม เชน  
 -ในนิทานมีสัตวแอะไรบาง 
 -นักเรียนเคยพบสัตวแเหลานี้ท่ีไหน 
 -ท่ีอยูอาศัยของสัตวแเหลานี้อยูท่ีใด 
 -สัตวแชนิดใดอาศัยอยูบนบกบาง 
 ขั้นดําเนินกิจกรรม  
 1. นักเรียนรูจักสัตวแอะไรบาง 
 2. ครูใหนักเรียนดูภาพสัตวแแตละชนิดแลวใหแยกประเภทของสัตวแแตละชนิด 
 3. แบงกลุม 5-6 คน สนทนาและลงความเห็นภายในกลุมรวมกันวาจะสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแชนิดใด 
โดยกําหนดเงื่อนไขรวมกันวาใหสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแที่เลือกลงบนกระดาษลังท่ีมีความแข็งแรงจากเศษวัสดุ 
เมื่อนําไปทดสอบดวยแรงลมจากพัดลมระดับ 3 และไมพังถือวาผาน 
 4. นักเรียนแตละกลุมรวมกันสืบคนขอมูลเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยของสัตวแเหลานั้นจาก อินเตอรแเน็ต 
หองสมุด รูปภาพ หรือแบบจําลอง 
 5. ใหนักเรียนสํารวจอุปกรณแท่ีครูจัดเตรียมเพื่อนํามาสรางตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
 6. นักเรียนแตละกลุมออกแบบวางแผนรวมกันสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแท่ีตนเลือกโดยการวาดภาพลง
ในกระดาษ A4  
 7. นักเรียนแตละกลุมนําเสนอภาพที่ออกแบบไว 

mailto:naruemontin@gmail.com
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 8. นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณแในการสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแตามท่ีกลุมตนเองไดเลือกและสรางท่ีอยู
อาศัยตามแบบท่ีวางแผนไว 
 9. นักเรียนดําเนินการสรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแรวมกัน เมื่อสรางเสร็จแลวใหนําไปทดสอบตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนด 
 10. นักเรียนแกไขช้ินงานจนเป็นท่ีพอใจ 
 ขั้นสรุป 
 1. ใหนักเรียนแสดงผลงาน พรอมท้ังบอกช่ือและท่ีอยูอาศัย แลวบอกตําแหนงของสัตวแแตละตัว เชน          
ขางหนา-ขางหลัง ขางบน-ขางลาง ลําดับท่ี จากซายไปขวา ขนาดของสัตวแเล็ก-ใหญ 
 2. ใหนักเรียนประเมินความพอใจในผลงานของตน พรอมบอกเหตุผลและส่ิงท่ีควรปรับปรุง 
 สื่อการเรียน 
 1.นิทานเรื่องแมไกสีแดง 
 2.สัตวแพลาสติกจําลอง / รูปภาพสัตวแ 
 3.วัสดุอุปกรณแตางๆ เชน  กระดาษ หลอด ดินน้ํามัน ไมไอศกรีม ไมเสียบลูกช้ิน ตะเกียบ เชือก กลอง
กระดาษ กลองนม แกนกระดาษชําระ กรรไกร กาว สก็อตเทป ฯลฯ 
 ประเมินผล 
 1. สังเกตจากการรวมสนทนาและการตอบคําถาม  
 2. สังเกตจากการทํางานรวมกัน  
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้   “สัตว์บก” 

Science Mathematic Technology Engineering 
-สํารวจ สังเกต ลักษณะ
ของสัตวแบกและท่ีอยู
อาศัย 
-เลานิทาน 
-สํารวจสัตวแจําลองในมุม
วิทยาศาสตรแ 
-สํารวจวัสดุอุปกรณแ 
สรางท่ีอยูอาศัยใหสัตวแ 
-การสืบคนขอมูล 
-การใชประสาทสัมผัสท้ัง 
5 

-ตําแหนง เชน ขางนอก  
ขางใน ขางหนา ขางหลัง 
-จํานวน,ตัวเลข 
-ลําดับท่ี จากซายไปขวา 
-ขนาดของสัตวแ เล็ก-ใหญ 
-เวลา 

-วัสดุ เชน กระดาษ 
หลอด ดินน้ํามัน ไม
ไอศกรีม ไมเสียบลูกช้ิน 
ตะเกียบ เชือก  
กลองกระดาษ  กลองนม 
แกนกระดาษชําระ 
กรรไกร กาว สก็อตเทป  
-นิทาน 
-ช้ินงาน 
-ท่ีอยูอาศัยของสัตวแ 
 

1. ระบุปัญหา 
สรางท่ีอยูอาศัยของสัตวแ 
ท่ีเลือกลงบนกระดาษลัง 
ท่ีมีความแข็งแรง 
จากเศษวัสดุ เมื่อนําไป
ทดสอบดวยแรงลม 
จากพัดลมระดับ 3 และ 
ไมพังถือวาผาน 
2. รวบรวมขอมูลและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับ
ปัญหา 
3.ออกแบบวิธีการ
แกปัญหา 
4. วางแผนและ
ดําเนินการแกปัญหา 
5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปัญหาหรือช้ินงาน 
6. นําเสนอวิธีการ
แกปัญหา ผลการ
แกปัญหา หรือช้ินงาน 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 O กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 
  ว.1.2-3  ตัวชี้วัดท่ี 1,2 
  ว.2.1-4  ตัวชี้วัดท่ี 1,2,3  
 O ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาสตร์ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  -สัตวแบกคือสัตวแที่อาศัยและใชชีวิตอยูบนบก มีท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกันไป เชน เลา คอก กรง 
โพรง รู ฯลฯ 
 O ทักษะกระบวนการทางวิทยาสตร์ ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

-ทักษะการสังเกต 
-ทักษะการส่ือความหมาย 

 O สาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์ที่สําคัญด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
  -สัตวแแตละชนิดตองการท่ีอยูอาศัยเพื่อพักพิง และดํารงชีพ เราสามารถจําแนกสัตวแไดตามท่ี
อยูอาศัย ไดแก สัตวแบก เป็นสัตวแที่ใชชีวิตอยูบนบก เชน สุนัข แมว หมู หมี ชาง    สัตวแน้ํา เป็นสัตวแท่ีใชชีวิตอยู
ในน้ํา เชน ปลา ปู กุง 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 O กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 
  ค.ป.1.1  ตัวชี้วัดท่ี 1,3,4 
  ค.ป.3.1  ตัวชี้วัดท่ี 1 
  ค.ป.5.1  ตัวชี้วัดท่ี 1 
 O ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  -การใชจํานวนบอกปริมาณท่ีไดจากการนับ 
  -การบอกตําแหนงทิศทางและระยะทางของส่ิงตางๆ 
  -การนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิอยางงาย   

O ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
-การนับจํานวนส่ิงตางๆ 
-การบอกตําแหนง ทิศทาง และระยะทาง 
-การนําเสนอขอมูลในรูปแบบแผนภูมิ 

 O สาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์ที่สําคัญด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
  -ชวงเวลาท่ีกําหนดในการทํากิจกรรม 
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  เด็กๆฟังนิทานเรื่องแม่ไก่สีแดง แยกประเภทสตัวบ์ก สัตว์น้ า ภาพกิจกรรม 
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สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์
ร่วมกัน 

ออกแบบตามที่ได้สบืค้นข้อมูล 

น าไปทดสอบตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

เลือกวัสดุอุปกรณ ์
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ภาคผนวก 

นิทานเร่ือง “แม่ไก่สีแดง”  
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส  ชวลิต 
สํานักพิมพ์ แฮปปี้คิดส ์
 
 

 ครั้งหนึ่งในบานหลังหนึ่งมีสัตวแอยูส่ีตัว คือ หมู แมว 
เป็ด และแมไกสีแดง แมไกสีแดงเป็นสัตวแท่ีขยันกวาตัวอื่นๆ 

วั น หนึ่ง ชาวนาใหขาวแกแมไกสีแดงมากระบุงหนึ่ง เธอนํา
กระบุงขาวมาท่ีบาน และถามเพื่อนๆวา “ใครจะชวยฉันตํา
ขาวบาง” หมูบอกวา “ฉันไม” แมวนอนขดอยางสบายใจและ
บอกวา “ฉันไม” เป็ดวายน้ําเลนในสระรองตะโกนบอกวา 

“ฉันไม” แมไกสีแดงจึงวา “ถาอยางนั้น ฉันจะตําเอง” แมไกสีแดงจึงไปเอาครกตําขาวมา และจัดการตําขาว
จนเสร็จเรียบรอย แลวจึงถามเพื่อนๆวา “ใครชวยฉันโมแปูงบาง” หมูกมหนากินหยวกกลวยในรางและตอบ
เสียงอูอี้วา “ฉันไม” แมวนอนหงายทองผ่ึงแดดอุนๆ ปากรองวา “ฉันไม” เป็ดดําหัวลงในน้ําแลวโผลขึ้นมาบอก
วา “ฉันไม” แมไกสีแดงจึงวา “ถาอยางนั้นฉันจะโมเอง” แมไกสีแดงไปท่ีโมและเอาขาวสารไปโมเป็นแปูงแลว
จึงถามเพื่อนๆ วา “มีใครจะชวยฉันขูดมะพราวบาง” หมูเดินลุยปลักเลนเย็นๆ ตัวปากบอกวา “ฉันไม” แมววิ่ง
ไลตะครุบเงาของมันเลนพลางตอบวา “ฉันไม” เป็ดไซปีกกินตัวแมลงปากรองวา “ฉันไม” แมไกสีแดงจึงวา 
“ถาอยางนั้นฉันจะขูดมะพราวเอง” แมไกสีแดงจึงไปท่ีกระตายขูดมะพราว ขูดมะพราวและค้ันกะทิเสร็จแลว ก็
ถามเพื่อนๆวา “ใครจะชวยฉันติดไฟบาง” หมูกระดิกหางไลแมลงวันพลางรองบอกวา “ฉันไม” แมวกระโดดไล
จับผีเส้ือปากรองวา “ฉันไม” เป็ดเดินเตาะแตะกรีดกรายไปมาบอกวา “ฉันไม” แมไกสีแดงจึงวา “ถาอยางนั้น
ฉันจะติดไฟเอง” แมไกสีแดงจึงไปขนฟืนมาและกอไฟขึ้นในเตา เมื่อไฟลุกดีแลว เธอก็ยกเบาขนมครกขึ้นวาง
บนเตา แลวถามเพื่อนๆวา “ใครจะชวยฉันแคะขนมครกบาง” หมูทําจมูกฟุดฟิดแลวตอบวา “ฉันไม” แมวไต
ขึ้นขางบนตนไมตะโกนลงมาวา “ฉันไม” แมไกสีแดงจึงวา “ถาอยางนั้นฉันจะแคะขนมครกเอง” แมไกสีแดง
หยอดแปูงและน้ํากะทิลงในเบาขนมครก พอสุก เธอก็แคะขึ้นมาวางไวในจาน ขนมครกก็สงกล่ินหอม หมู แมว 
และเป็ด ชวนกันวิ่งมาดูขนมครก รูสึกอยากกินเป็นกําลัง เมื่อเสร็จแลว แมไกสีแดงก็ถามวา “ใครจะชวยฉันกิน
ขนมครกบาง” หมูตอบโดยเร็ววา “ฉันจะชวย” แมวตอบโดยเร็ววา “ฉันจะชวย” เป็ดรองบอกโดยเร็ววา  
“ฉันจะชวย” แมไกสีแดงจึงบอกวา “อยามาชวยเลย ฉันทําทุกอยางตามลําพัง ฉันตําขาว โมแปูง ขูดมะพราว 
ค้ันกะทิ ติดไฟ และแคะขนมครกเอง ฉันจะกินของฉันตามลําพังเหมือนกัน” แลวแมไกสีแดงก็ยกจานขนมครก 
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ไปนั่งกินตามลําพัง ความจริงเธออยากจะใหเพื่อนๆ กินเหมือนกัน แตคิดวาควรจะใหหมู แมว และเป็ด รูสึก
เสียสักครั้งวา ไมควรจะเอาแตสบาย ปลอยใหเพื่อนทํางานตามลําพัง หมู แมว และเป็ด รูสึกเสียใจ ในวันตอๆ 
มา หมู แมว และเป็ด ไมปลอยใหแมไกสีแดงทํางานตามลําพัง แตจะชวยกันทํางานเสมอ แมไกสีแดงก็สบายใจ 
เพื่อนๆ ของเธอก็สบายใจ 
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แผนการจัดการณ์เรียนรู้หน่วย อาหาร 

กิจกรรม การทําน้ํามะนาว 

นางมุกดา เสมอมา 

โรงเรียนนิธิปริญญา เขตดินแดง ก.ท.ม 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2/2  อายุ 4-5 ปี 

จุดประสงค์ 

1. สังเกตและบอกสวนประกอบของการทําน้ํามะนาว 

2. สังเกตและบอกรูปเรขาคณิตท่ีพบจากสวนประกอบของการทําน้ํามะนาว 

3. สังเกตและบอกอุปกรณแการทําน้ํามะนาว 

4. ออกแบบและทําน้ํามะนาวที่มีรสหวานอมเปรี้ยวได 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูเลานิทานเรื่อง “ เปรี้ยวจ๊ีดก็หวานได “  

2. ครูกับเด็กรวมกันสนทนาจากการฟังนิทาน นักเรียนคาดคะเนวา เป็นน้ําอะไร รสชาติท่ีเปรี้ยวมาจาก

ไหน รสชาติท่ีหวานมาจากอะไร เด็กๆ จะรูไดอยางไร 

3. ครูสนทนากับเด็กๆ วาถาเด็กๆ จะทําน้ํามะนาว เด็กๆ จะทําไดอยางไร 

4. ครูนําเด็กสนทนารวมกันวา น้ํามะนาวที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เด็กๆ จะมีวิธีทําอยางไร โดยใหเด็ก

ไดอภิปรายตามความคิดของตนเอง ครูเป็นผูจดบนทึกคําตอบของเด็กเกี่ยวกับการทําน้ํามะนาวที่มี

รสชาติหวานอมเปรี้ยว 

5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับสวนประกอบของการทําน้ํามะนาว 

วัสดุอุปกรณแ การทําน้ํามะนาว และ วิธีการทําน้ํามะนาวที่มีรสหวานอมเปรี้ยว 

5.1  ใหเด็กๆ ไปสํารวจหองครัวในโรงเรียน ไปดูแมครัว ทําน้ํามะนาวตองใชสวนประกอบ วัสดุ

อุปกรณแอะไรบาง และสืบคนทางอินเตอรแเน็ต 

5.2 ใหเด็กๆ เดินชมสวนเกษตรของโรงเรียน เพื่อสํารวจหา สวนประกอบของการทําน้ํามะนาว 

5.3 ใหเด็กๆ สังเกตและระบุวาแตละสวนประกอบมีลักษณะคลายรูปเรขาคณิตอะไร 

5.4 ใหเด็กสํารวจและรวบรวมวัสดุและอุปกรณแ ท่ีนาจะสามารถนํามาใชในการทําน้ํามะนาวมาจาก 

ท่ีบาน 

6. ใหเด็กออกแบบการทําน้ํามะนาวของตนเอง โดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 

7. เด็กวางแผน วิธีการทําน้ํามะนาวที่มีรสหวานอมเปรี้ยว จากวัสดุอุปกรณแท่ีจัดเตรียมมา 
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8. เด็กๆ ลงมือปฏิบัติทําน้ํามะนาว โดยใชวัสดุและอุปกรณแท่ีจัดเตรียมมา โดยเช่ือมโยงไปท่ีนิทานเรื่อง  

“เปรี้ยวจ๊ีดก็หวานได“ 

9. ครูนําเด็กตรวจสอบรสชาติของน้ํามะนาว วาไดรสชาติท่ีอภิปรายไวหรือไม โดยการชิมน้ํามะนาว  

(ล้ินสามารถรับรูและบอกรสชาติของอาหารที่มีรสเฉพาะได รสชาติเดียวกันท่ีเป็น เอกลักษณแของส่ิง

นั้น และยังสามารถบอกรสชาติของอาหารที่ผสมกับรสชาติอื่นท่ีตางกันไดอีก) ถาไมไดรสชาติ ตามท่ี

เด็กๆ อภิปรายไว เด็กๆ จะแกไขอยางไร ใหไดรสชาติตามท่ีเคยชิมมา เด็กๆ นําไปแกไข (โดยมีการ

เปรียบเทียบรสชาติเดิมท่ีเคยรับประทานมากับรสชาติการชิมน้ํามะนาวที่ทําขึ้นเองก็พบวาการชิม

รสชาติการทําน้ํามะนาว ครั้งสุดทายเหมือนกับรสชาติท่ีเคยรับประทานมา) 

10. ใหเด็กๆ นําเสนอผลงานการทําน้ํามะนาวที่มีรสหวานอมเปรี้ยว  
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นิทานเร่ือง เปร้ียวจ๊ีดก็หวานได้ 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีชนบทแหงหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่งฐานะยากจน มีลูกสาวชื่อ เอม วันหนึ่งนอง

เอมเดินไปโรงเรียนมีคุณแมเดินไปสงดวย พอนองเอมถึงโรงเรียน คุณแมก็เดินกลับบาน นองเอมก็เรียนหนังสือ

กับเพื่อนๆ อยางสนุกสนาน ท่ีโรงเรียนนองเอมปลูกตนมะนาว มีผลดกมาก คุณครูจึงเด็ดมะนาวใสถุงใหเด็กๆ 

กลับบานไปใหคุณแมทําอาหารรับประทาน นองเอมก็ไดมะนาวถุงใหญ มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเด็กผูชายช่ือนอง

พัน ชวยนองเอมถือถุงมะนาวกลับบาน พอถึงบานนองเอมก็นําถุงมะนาวใหคุณแม คุณแมบอกนองเอมและพัน

วา จะทําน้ํามะนาวใหทาน พอคุณแมทําเสร็จก็นํามาใหนองเอมและพันรับประทาน นองเอมบอกคุณแมวาน้ํา

มะนาวอรอยมาก มีรสหวานอมเปรี้ยว สวนนองพันพูดขึ้นมาวา “มะนาวเปรี้ยวจ๊ีดแตทําไมหวานได” แตนอง

พันก็บอกวาอรอยมากครับคุณแม นองเอมและพันก็ขอบคุณ คุณแมท่ีทําน้ํามะนาว ใหรับประทานคะ 
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วิเคราะห์กิจกรรม stem 

วิทยาศาสตร์ S คณิตศาสตร์ M  เทคโนโลยี T วิศวกรรมศาสตร์ E 
- การสืบคนขอมูล 
- สมบัติของวัสดุอุปกรณแ 
- สังเกตลักษณะของมะนาว 
- การคาดคะเน 
- คําตอบ 
- การเช่ือมโยงประสบการณแ 
  เดิม 
- รวบรวมขอมูลนํามา
วิเคราะหแวาจะทําน้ํามะนาว
แบบไหน หลังจากคนหาวิธี
ทําตามอินเตอรแเน็ต 
- สังเกตโดยการบอก
ลักษณะของน้ํามะนาว  
โดยการชิม 
- การแกปัญหาโดยการชิม
รสของน้ํามะนาว ใหได
รสชาติท่ีเคยชิมมา 

- รูปทรงของมะนาว, 
กระทะ, ชอน, แกว 
- การนับจํานวนอุปกรณแ 
- ปริมาตรของน้ํามะนาว 
- การตวงน้ํากี่แกว 

- ทางอินเตอรแเน็ต 
- แมคาขายมะนาว 
- ตนมะนาวในโรงเรียน 
- น้ําตาล 
- กระทะไฟฟูา 
- น้ํา 
- เกลือปุน 
- แกว 2 ใบ  
- วิธีทําน้ํามะนาว 
 

1. ระบุปัญหา “ทําไมน้ํา
มะนาวจึงหวานอมเปรี้ยว“ 
2. สํารวจขอมูลใน
โรงเรียนและอุปกรณแท่ีครู
เตรียมไวให สืบคนขอมูล 
หองครัวในโรงเรียนแมครัว
และทางอินเตอรแเน็ต 
3. ใหเด็กๆออกแบบ
วิธีการทําน้ํามะนาวตาม
เงื่อนไข โดยการรางภาพ
กอนตามวัสดุท่ีจัดเตรียม
มา 
4. วางแผนและลงมือ
ปฏิบัติการทําน้ํามะนาว 
ตามเงื่อนไข 
5. ทดลองชิมรสชาติของ
น้ํามะนาวหลังจากการปรุง
เสร็จแลวพบปัญหา นํามา
แกไข จนไดรสชาติตามท่ี
เคยชิมมา 
6. นําเสนอผลงาน โดยให
เด็กออกมาเลาวิธีการทํา
น้ํามะนาว ใหเพื่อนๆใน
หองชิมน้ํามะนาว พรอม
บอกรสชาติของน้ํามะนาว 
ท่ีชิมครั้งสุดทายเหมือนกับ
รสชาติท่ีเคยชิมมา 
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ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียน 

ขั้นตอนการจัดการเรียนผ่านกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม E 

สิ่งที่ผู้เรียนได้นําเพื่อแก้ปัญหา 
“ทําไมน้ํามะนาวจึงหวานอมเปรี้ยว” 

1. ระบุปัญหา - ทําน้ํามะนาวตามเงื่อนไข ใสน้ํามะนาว  
2 ชอนโต฿ะ น้ําเช่ือม 4 ชอนโต฿ะ เกลือ 1  
ชอนโต฿ะ ใสลงในแกวคนใหเขากัน ชิมรสชาติ  
“ทําไมน้ํามะนาว จึงหวานอมเปรี้ยว“ 

2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดเกี่ยวของกับปัญหา - สืบคนขอมูล จากประสบการณแเดิม สืบคนท่ี
หองครัวของโรงเรียนจากแมครัววามีวัสดุ
อุปกรณแอะไรบางและทางอินเตอรแเน็ต 

3. ออกแบบวิธีการแกปัญหา - ใหออกแบบวาดภาพ ราง วิธีการทําน้ํ า
มะนาว โดยพิจารณาจากเงื่อนไขและวัสดุ 
อุปกรณแท่ีกําหนด 

4. วางแผนและดําเนินการแกปัญหา - วางแผน ลงมือปฏิบั ติ การทําน้ํ ามะนาว 
ตามท่ีออกแบบไว 

5. ทดสอบประเมินผลและปรับปรุงแกไขวิธีการ
แกปัญหาหรือช้ินงาน 

- ทดลองชิมรสชาติน้ํามะนาวท่ีทําขึ้นพบวา
ไมไดรสชาติตามท่ีเคยชิมมา เด็กๆ นํามา
แกไขปรับปรุงรสชาติของน้ํามะนาวใหม แลว
ใหเพื่อนๆ ในหองชิมรสชาติของน้ํามะนาวท่ี
ปรุงขึ้นใหม ปรากฏวาไดรสชาติตามท่ีเคย 
ชิมมา 

6. นําเสนอวิธีการแกปัญหา ผลการแกปัญหาหรือ
ช้ินงาน 

- นําเสนอผลงาน โดยใหเด็กออกมาเลาวิธีการ
ทําน้ํามะนาววามีข้ันตอนการทําอยางไร แลว
ใหเพื่อนๆ ชิม แลวใหบอกวาเป็นน้ําอะไร  มี
รสชาติเป็นอยางไร 
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                                                                                               หน่วยที่..................... 

                                              แผนการจัดการเรียนรู้                       จํานวน.........ชัว่โมง                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                               สัปดาห์ที่.................... 

วิชา ……………………………… ภาคเรียนที่ ...............................  ช้ันอนุบาล 1 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สิ่งมีชีวิต 

ชื่อเร่ือง  สัตว์น้ํา (กุ้ง, หอย, ปลา) 

1.สาระสําคัญ 
 สัตวแน้ํา หมายถึง สัตวแที่อาศัยในน้ําหรือมีวงจรชีวิตสวนหนึ่งอยูในน้ํา หรืออาศัยอยูในบริเวณท่ีน้ําทวม
ถึง เชน ปลา กุง ปู แมงดาทะเล หอย เตา จระเข รวมท้ังไขของสัตวแน้ํานั้น  
 
2.ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดตามเกณฑแมาตรฐานการเรียนรู (วิทยาศาสตรแ) ปฐมวัย 
 สาระท่ี1 ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 
3.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    1. บอกช่ือสัตวแที่อาศัยอยูในน้ําไดอยางนอย 2 ชนิดและอธิบายความหมายของคําวาสัตวแน้ําได 
    2. สังเกตและอธิบายรูปรางลักษณะของสัตวแน้ําท่ีสนใจไดพอสังเขป 
    3. ออกแบและสรางท่ีอยูอาศัยใหสัตวแน้ําท่ีสนใจไดอยางเหมาะสมจากวัสดุท่ีกําหนดให 
    4. นักเรียนมีจิตใจเมตตากรุณาไมรังแกสัตวแและมีความกระตือรือรนสนใจใฝุเรียนรู 
 
4.สาระการเรียนรู้ 
    สัตวแน้ํา (กุง, หอย, ปลา ) 
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5.ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นนํา 
     1. นักเรียนเคล่ือนไหวรางกายประกอบเพลง “กุงหอยปูปลา” 
     2. นักเรียนนั่งสมาธิกอนเรียน 
  
ขั้นสอน ช่ัวโมงท่ี 1 
     1. ครูบอกเรื่องท่ีจะเรียนในวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับสัตวแน้ําโดยการสังเกตสืบคนขอมูลเมื่อเรียนจบแลว
นักเรียนตองบอกช่ือสัตวแน้ํา รูปรางลักษณะ และออกแบบสรางท่ีอยูอาศัยใหสัตวแน้ําได 
    2. ครูชวนนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสัตวแน้ําดังนี้ 
       - สัตวแน้ํา คืออะไรใครรูบาง? เมื่อนักเรียนตอบครูจะจดคําตอบของนักเรียนไวบนกระดานซายมือ(คําตอบ
ของนักเรียนเชนสัตวแที่อยูในน้ํา,สัตวแที่กินน้ํา ฯลฯ) 
       - ครูและนักเรียนชวยกันสรุปความหมายของสัตวแน้ําวาคือสัตวแที่อาศัยอยูในน้ํา 
       - ใครรูบางเอยวามีสัตวแอะไรที่อาศัยอยูในน้ําบาง? 
     3. ครูนําวิดีทัศนแใหนักเรียนดูวาในน้ํามีสัตวแอะไรอาศัยอยูบาง หรือนํานักเรียนไปสํารวจวาในแหลงน้ําของ
โรงเรียนมีสัตวแน้ําอะไรอาศัยอยูบาง 
     4. ครูสอบถามความสนใจจากนักเรียนวานักเรียนอยากรูเรื่องเกี่ยวกับสัตวแน้ําอะไรดี(กุง หอย ปลา ลูกอ฿อด
ฯลฯ) 
     5. ครูนําตัวอยางสัตวแน้ําท่ีนักเรียนสนใจมาใหนักเรียนสังเกตวามีรูปรางลักษณะอยางไรแลวใหนกัเรียนวาด
รูปสัตวแน้ํานั้นลงในใบงานของนักเรียนแตละคนพรอมท้ังเขียนอวัยวะท่ีสังเกตพบ 
ชั่วโมงที่ 2 
      1. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเล้ียงสัตวแน้ํากลุมละ 1 ชนิดตามท่ีนักเรียนสนใจโดยออกแบบสรางท่ีอยูอาศัย
ใหสัตวแน้ําและทดลองเล้ียงอยางนอยเป็นเวลา 1 สัปดาหแท่ีอยูอาศัยตองไมรั่วเหมาะสมกับขนาดของสัตวแน้ํา
นั้นๆและสวยงาม 
      2. ใหนักเรียนแตละกลุมเล้ียงสัตวแน้ําประมาณ 3-5 วันโดยครูแจกอาหารเม็ดให3เม็ดตามจํานวนวันท่ีเล้ียง
นักเรียนจะตองใหอาหารวันละ1เม็ดจนครบ 3วัน 
 ขั้นสรุป 
     -  ครูและนักเรียนรวมกนัสรุปความหมายของสัตวแน้ํา ช่ือสัตวแที่อาศัยอยูในน้ํา รูปรางลักษณะของสัตวแ
น้ําท่ีนักเรียนสนใจ 
       -  ส่ิงท่ีนักเรียนควรปฏิบัติถาตองการเล้ียงสัตวแ (ความเมตตากรุณา ไมรังแกสัตวแ ฯลฯ) 
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6.สื่อและวัสดุอุปกรณ์ 
     6.1 ขวดน้ําพลาสติกขนาดตางๆ        6.2 แกวกระดาษ 
     6.3 แกวพลาสติก                                               6.4กลองกระดาษเชนกลองขนม กลองใสรองเทา 
     6.5 หินกอนเล็กๆ     6.6 สัตวแน้ําตางๆ กุง หอย ปลา ลูกอ฿อด ฯลฯ 
     6.7 กรรไกรปลายมน     6.8 งานใบงาน 
     6.9ตนไมน้ํา สาหราย 
7.หลักฐานการเรียนรู้ 
 - ใบงานเรื่อง สัตวแน้ําท่ีฉันอยากรูจักเพื่อศึกษารูปรางลักษณะและอวัยวะภายนอกท่ีนักเรียนสังเกตพบ 
8.การประเมิน/วิธีการประเมิน     

รายการประเมิน วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1.ดานความรู -การสังเกต การตอบคําถาม -แบบสังเกตพฤติกรรมและ

ประเมินผล 

2.ดานทักษะ/สมรรถนะ -การตรวจผลงาน ใบงาน ช้ินงาน -แบบประเมินผลงาน ช้ินงาน 

3.ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคแ -การสังเกตพฤติกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรมและ

ประเมิน 

9.บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 
 9.1ข้อสรุปหลังการจัดการเรียนรู้ ……………………………………………………………… 
 9.2ปัญหาที่พบ ……………………………………………………………… 
 9.3แนวทางแก้ปัญหา ……………………………………………………………… 
                                                                            ลงช่ือ.....................................ผูบันทึก 
บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู 

........................................................................................................................................................................ 

          ลงช่ือ.......................................ผูตรวจ 
           รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 
               บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู 
........................................................................................................................................................................... 

          ลงช่ือ......................................ผูตรวจ 
      รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ 

บันทึกขอเสนอแนะของผูบริหาร........................................................ 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 

หนวยการเรียนรู ส่ิงมีชีวิต สัตวแน้ํา เรื่อง  กุง หอย ปลา   

Science Mathematic Technology Engineering 
1.สังเกตสืบคนขอมูล 1.รูปรางลักษณะของสัตวแน้ํา 1.ขวดน้ําพลาสติกขนาดตางๆ 1.ออกแบบสรางท่ีอยูอาศัยให

สัตวแน้ํา 
2.สัตวแน้ําคืออะไร 2.จํานวนท่ีทดลองเล้ียง

อยางนอย 1 สัปดาหแ 
2.แกวกระดาษ 2.แกไขการออกแบบสรางท่ีอยู

อาศัยใหสัตวแน้ํา 
3.นักเรียนสํารวจวาในแหลง
น้ําของโรงเรียนมีสัตวแน้ํา
อะไรอาศัยอยูบาง 

3. การทดลอง การให
อาหาร 3 เม็ด ตามจํานวน
วันท่ีทดลองเล้ียง 

3.แกวพลาสติก 
 
 
 

 

  4.กลองกระดาษ เชน กลอง
ขนม กลองใสรองเทา 

 

  5.หินกองเล็ก  
  6.สัตวแน้ําตางๆ กุง หอย ปลา 

ลูกอ฿อด  
 

  7.กรรไกรปลายมน  
  8.ตนไมน้ํา สาหราย  
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ภาพการทํากิจกรรม 
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การจัดประสบการณ์เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ (แป้งมหัศจรรย์ ) 

โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ 
24/1  ซ.อินทามระ4 ถ.สุทธิสาร  แขวงสามเสนใน  เขต  พญาไท กทม.  10400 

ระดับชั้น ปฐมวัยปีที่ 2  (อายุ 4-5 ปี) 

จุดประสงค ์
1. เพื่อใหสามารถบอกความแตกตางของแปูงแตละชนิดได 
2. เพื่อใหสามารถบอกการเปล่ียนแปลงของลักษณะจากผงแปูงกลายเป็นกอน 
3. เพื่อใหออกแบบสวนผสมและวิธีการทําแปูงโดวแและแปูงโดวแไดตามเงื่อนไข 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูเลานิทานเรื่อง “ กระตายต่ืนตูม ” ซึ่งในภาพนิทานจะมีการใชดินน้ํามันปั้นเป็นเรื่องราวแทน 

การวาด ครูกําหนดสถานการณแจากการเลานิทานให 
เด็กๆ คิดว่าถ้าไม่มีดินน้ํามันเราจะใช้อะไรในการปั้นแทนดินน้ํามันได้บ้าง 
2. เด็กและครูรวมกันสนทนาวา  
-  ถ้าเราจะปั้นเป็นสิ่งต่างๆ เราจะใช้แป้งอะไรในการปั้นได้บ้าง 

           - แป้งที่จะนํามาปั้นควรเป็นอย่างไร และมีลักษณะอย่างไร      
          -  เด็กๆ ทราบวิธีการทําแป้งโดว์หรือไม่ และต้องใช้ส่วนผสมและอุปกรณ์อะไรบ้าง 
          -  เราจะมีวิธีทดสอบแป้งที่ทําว่าใช้ได้อย่างไร  

3. เด็กและครูรวมกันสืบคนและสนทนาเกี่ยวกับวิธีการทําแปูงโดวแวามีสวนผสมและมีขั้นตอนในการ
ทําอยางไรบาง ครูและเด็กชวยกันรวบรวมสวนผสมท่ีคาดวาจะนําทําแปูงโดวแได เชน  แปูงชนิดตางๆ และ
อุปกรณแอื่นๆ ใหเด็กๆ สํารวจแปูง (ท้ัง 3 ชนิด ไดแก แปูงขาวโพด แปูงขาวเหนียว แปูงสาลี) โดยคุณครูเตรียม
อุปกรณแเพิ่มเติมใหดังนี้ น้ํามันพืช เกลือ น้ําเปลา สีผสมอาหาร กะละมัง ถวยตวง ชอน 

4. ครูใหเด็กแบงกลุม กลุมละ 5 คน ใหออกแบบสวนผสมและวิธีการทําแปูงโดวแ โดยใหเลือกแปูง 
เพียง 1 ชนิดมาเป็นสวนผสมในการทําแปูงโดวแ โดยการบันทึกลงในใบงานท่ีเตรียมไว 

5. เด็กๆ เตรียมสวนผสมและอุปกรณแท่ีจะใชแปูงโดวแและลงมือปฏิบัติตามท่ีแตละกลุมไดวางแผนและ
ออกแบบไว 

6. เด็กสังเกตและเปรียบเทียบวาแปูงแตละชนิดจะมีการเปล่ียนแปลงอยางไรหรือกลับคืนสภาพเดิมได
หรือไม โดยใหเด็กๆ ไดทดสอบผลงานของกลุมตนเอง และหากตองการแกไขปรับปรุง คุณครูเปิดโอกาสให
เด็กๆ ไดลองแกไขใหมและทดสอบอีกครั้ง 

7. เด็กนําเสนอแปูงโดวแท่ีทํา รวมท้ังสวนผสม และวิธีการทําจากนั้นใหเด็กนําไปปั้นเลนประกอบการ
เลานิทานหรือเลนในมุมหรือกิจกรรมอื่นๆ 
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ตารางการวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรมลักษณะสําคัญ 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการ
เรียนรู้ 

กิจกรรม 

การมีส่วนร่วมในการต้ังคําถาม เด็กๆ รวมต้ังคําถามเกี่ยวกับแปูง 
- ลักษณะของแปูงชนิดตางๆ(คําถาม  เชนแปูงแตละชนิดมีลักษณะอยางไร

เหมือนกันหรือไม  แปูงชนิดใดนํามาทําแปูงโดวแได) 
- ลักษณะของแปูงโดวแ (คําถาม เชน แปูงโดวแที่นํามาปั้นควรมีลักษณะอยางไร) 
- สวนผสมและวิธีการทําแปูงโดวแ (คําถาม  เชน  แปูงโดวแท่ีนํามาปั้นมีสวนผสม

และวิธีการทําอยางไร) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน - ครูจัดอุปกรณแตางๆ เชน แปูงขาวเหนียว  แปูงขาวเจา  แปูงสาลี  สีผสมอาหาร 

น้ําเปลา เกลือ อุปกรณแ เชน กะละมัง ถวยตวง ใหเด็กสังเกต สืบคน ทดลอง 
- สังเกตลักษณะของแปูง สี (ลักษณะรวมถึง สี ผิวสัมผัส ฯลฯ ของแปูงแตละชนิด) 
- สังเกตความเหมือนความแตกตางของแปูงชนิดตางๆ 
- สืบคนสวนผสมและวิธีการทําแปูงโดวแ 
- ลงมือทําแปูงโดวแตามท่ีไดวางแผนและออกแบบไว และทําการทดสอบวาผลท่ีไดเป็น
อยางไร และหากไมประสบความสําเร็จจะปรับปรุงเพื่อใหไดแปูงโดวแตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด 
-เด็กบันทึกผลการทําแปูงโดวแที่ไดจากการทดลอง 

การอธิบายสิ่งที่พบ -ครูใชคําถามนําเด็กสนทนาถึงส่ิงท่ีเด็กคนพบวาแปูงมีลักษณะอยางไร 
-เด็กบอกลักษณะของแปูงชนิดตางๆตามท่ีสังเกตพบ 
-เด็กบอกสวนผสมและวิธีการทําแปูงโดวแที่ไดจากการสืบคนและการลงมือทํา 

การสื่อสารและเหตุผล -เด็กๆ นําเสนอแปูงโดวแ รวมท้ังสวนผสมและวิธีการทําโดยการออกมาเลาใหเพื่อนๆ 
และครูฟังหนาช้ันเรียน 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  วิทยาศาสตรแปฐมวัย  สสวท. ท่ีเกี่ยวของ มาตรฐานท่ี 

ว 3.1 – 6 ตัวชี้วัดท่ี (2) สืบคนขอมูลโดยใชคําถาม และอภิปรายเกี่ยวกับประโยชนแและโทษจากการ
ใชส่ิงของตางๆ 

มาตรฐานที่ วว 3.2 – 7ตัวชี้วัดที่ (1) สังเกตการณแเปล่ียนแปลงของส่ิงของตางๆ โดยใช
ประสาทสัมผัส 
(2) นําเสนอผลการสังเกตการณแเปล่ียนแปลงของส่ิงของตางๆดวยวิธีการและเหตุผลท่ีเหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที่ ว 8.1. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรแและจิตวิทยาศาสตรแในการสืบเสาะการ
แกปัญหา  รูวาปรากฏการณแทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน อธิบายและ
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ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวาวิทยาศาสตรแ เทศโนโลยี 
สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธแกัน   

         
ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ความรูเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงลักษณะของแปูง 
ระบุทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้รับการพัฒนา 

- ทักษะการสังเกตการเปรียบเทียบ 
- ทักษะการใชประสารทสัมผัส 
- ทักษะการอภิปรายและลงความคิดเห็นจากขอมูล 
- ทักษะจําแนกประเภท 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด  คณิตศาสตรแ  สสวท  ท่ีเกี่ยวของสาระท่ี1 จํานวน

และการดําเนินการ มาตรฐาน ค.ป. 1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการใช
จํานวนในชีวิตจริง 
-ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

          มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอัตราสวน แยกประเภท เขาใจหลักการนับ รูคาของจํานวนอุปกรณแ 
-ระบุทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ทักษะการแกปัญญา  ทักษะการใชเหตุผล  ทักษะส่ือสาร  ความหมายทางคณิตศาสตรแ และ
การนําเสนอ ทักษะการเช่ือมโยง ความรูตางๆทางคณิตศาสตรแและเช่ือมโยงคณิตศาสตรแอื่นๆ และมี
ความคิดสรางสรรคแ 
-ระบุสาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์สําคัญด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์สําคัญด้านร่างกาย ไดแกการประสานสัมพันธแของกลามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ
จับของตางๆ 

ประสบการณ์สําคัญด้านอารมณ์  จิตใจ  ไดแก การตัดสินใจเลือก และการลงมือปฏิบัติ  
ความสนใจใฝุรูกระตือรือรนในการกิจกรรมท่ีปฏิบัติ และซักถามในส่ิงท่ีเด็กๆสนใจหรือสงสัย 

ประสบการณ์สําคัญด้านสังคม  ไดแก การวางแผน การทํางานรวมกับผูอื่น รูจักแบงปันกัน 
ประสบการณ์สําคัญด้านสติปัญญา  ไดแก  ซักถามส่ิงท่ีสงสัยและรวมอภิปรายหาคําตอบ 

การตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงตางๆ ท่ีสังเกตพบ จําแนกเปรียบเทียบส่ิงตางๆ ท่ีสังเกตพบเห็น 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้ แป้งมหัศจรรย์ 

 
Science Mathematic Technology Engineering 

การสังเกต สวนผสม ผงแปูง ระบุปัญหา 
สํารวจ อุปกรณแ ชอน รวบรวมขอมูล 
วิธีการ จํานวนเลข นิทาน สํารวจวัสดุอุปกรณแ 
เปล่ียนแปลงลักษณะ หนัก  เบา น้ํามันพืช ศึกษาหลักการทํางาน 
การสังเกตอุปกรณแ ปริมาตรของแปูง น้ํา เกลือ สํารวจลักษณะของแปูงโดวแ 
การใชประสาทสัมผัส สัดสวน น้ํา ออกแบบ 
เปล่ียนแปลง เวลา กะละมัง การวางแผน 
 เปรียบเทียบ สีผสมอาหาร ดําเนินการ 
 สี ถวยตวง ทดสอบประเมินผล 
 จํานวนอุปกรณแ แปูงสาลี นําเสนอ 
  แปูงขาวโพด    
  แปูงขาวเหนียว    
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              เด็กๆ ฟังนิทานกระตายต่ืนตูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           เด็กๆ ออกมาสํารวจอุปกรณแและสวนผสม 

 

 

 

 

 

 

 

                  เด็กๆ รวมกันออกแบบตามท่ีเด็กๆ ออกไปดูหนาช้ันเรียน 
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เด็กๆ ออกมาเลือกอุปกรณแและสวนผสม 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กๆ ชวยกัน สวนผสมตางๆ เพื่อจะทําแปูงโดวแ 

 

 

 

 

  

เด็กๆ ออกนํามาเสนอผลงาน 
ท่ีเด็กๆ ป้ัน แปูงขาวเหนียวสามารถป้ันไดครับ 
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แผนการจัดประสบการณ์ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ฤดูกาล (ระดับชั้นอนุบาล 3) 

โรงเรียนบีคอนเฮาสแ์ย้มสอาดรังสิต 
จุดประสงค์ 
1. เด็กสามารถสังเกตลักษณะของวัสดุท่ีใชในการปูองกันฝนได 
2. เด็กสามารถออกแบบและสรางอุปกรณแปูองกันฝนได 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. เด็กรวมกันรองเพลง ฝนตกพรําๆ ควรมีเนื้อเพลงในภาคผนวก 
2. คุณครูและเด็กรวมกันสนทนาถึงคําคลองจอง โดยใชคําถามวาอุปกรณแใดบางท่ีสามารถปูองกันฝนไดเด็กๆรู
ไดอยางไรเด็กอภิปรายตามความคิดของตนเองและครูจดบันทึกคําตอบของเด็กๆเกี่ยวกับอุปกรณแในการกันฝน 
3. ครูพาเด็กไปทํากิจกรรมกลางแจงโดยใชสายยางทําเป็นฝนเทียม ครูกระตุนใหเด็กๆเกิดขอสงสัย โดยใช
คําถาม 
 - ถาเกิดฝนตกเราจะใชอุปกรณแใดในการปูองกันฝน 
 - ถาไมมีรม เราจะใชอุปกรณแใดในการปูองกันฝน 
4. ครูชวนเด็กทําอุปกรณแปูองกันฝน และนําเด็กสนทนา โดยใชคําถามดังนี้ 
 - อุปกรณแปูองกันฝนท่ีเราจะทําควรเป็นอยางไร จะทดสอบอยางไร 
 - เราจะทําอุปกรณแปูองกันฝนไดอยางไร 
 - วัสดุใดบางท่ีนํามาทําอุปกรณแปูองกันฝนได 
5. ครูพาเด็กไปศึกษาคนควาในหองสมุด และใหเด็กกลับไปสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับลักษณะของอุปกรณแ
ปูองกันฝน วิธีทําอุปกรณแปูองกันฝนและวัสดุท่ีสามารถนํามาทําอุปกรณแได 
6. ใหเด็กนําเสนอขอมูลท่ีไปคนความา 
7. ครูนําวัสดุอุปกรณแมาใหเด็กสํารวจสังเกต เชน กระดาษแกว ถุงพลาสติก ถุงนม ถุงน้ํายาปรับผานุม   
แม็กเย็บกระดาษ  เทปใส 
8. แบงเด็กกลุมละ 5 คน ใหเด็กแสดงความคิดเห็นวา จะทําอุปกรณแปูองกันฝนแบบใด  จะใชวัสดุอะไรในการ
ทํา พรอมท้ังวาดภาพออกแบบ 
9. เด็กลงมือทําอุปกรณแปูองกันฝนตามท่ีไดออกแบบ 
10. ทดสอบอุปกรณแปูองกันฝน (ตามวิธีท่ีตกลงรวมกันในขั้นที่4)  และปรับปรุงแกไข 
11. หลังจากทดสอบและปรับปรุงช้ินงานใหเด็กแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานและขั้นตอนในการทํา 
สรุปข้อเสนอแนะ 

- ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มไดเช่ือมโยง สอดคลองกับเรื่องท่ีสอน 
- ควรเพิ่มการใชคําถามในการกระตุนการเรียนรูของเด็กอยางเป็นขั้นตอน 
- เห็นการท่ีเด็กไดเขาถึงและใชขอมูลในการแกปัญหา 
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เด็กๆ ร่วมกันร้องเพลง ฝนตกพร าๆ 

        ครูพาเด็กไปท ากิจกรรมกลางแจ้ง 
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เด็กๆ ร่วมกันส ารวจและสังเกต 

ออกแบบและวาดภาพ 
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แผนการจดัประสบการณ์ 

หน่วยการเรียนรู้  เร่ืองต้นไม้  
ระดบัอนุบาล 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 
แผนการจัดประสบการณ์ 
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หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองต้นไม้ (ระดบัอนุบาล 3) 
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว 

 

จุดประสงค์ 

 1.ใหน้กัเรียนสงัเกตและเปรียบเทียบลกัษณะ ขนาด การเจริญเติบโตของตน้ไม้(มาตรฐาน ค.ป. 2.1.   
ตวัช้ีวดัที่ 1) 

 2.เลือกวสัดุและออกแบบภาชนะปลูกตน้ไมท้ี่ท  าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้ 
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
              ขั้นน า 
  1. ครูเล่านิทานเร่ือง ”ตน้ไมท้ี่รัก” และสนทนาเน้ือหาในนิทาน 
 ขั้นสอน 
  1.ครูน าบตัรค า ใหน้กัเรียนอ่านและร่วมสนทนาเก่ียวกบัตน้ไม ้
   -นกัเรียนรู้จกัตน้ไมห้รือไม่ 
 -ใหน้กัเรียนช้ีส่ิงที่เป็นตน้ไมใ้หค้รูดู จากนั้นลองถามวา่ตน้ไมท้ี่นกัเรียนช้ีนั้นมีช่ือ

วา่อะไร 
 -นอกจากตน้กลว้ยแลว้นกัเรียนรู้จกัตน้ไมอ้ะไรบา้ง (ใหน้กัเรียนบอกช่ือตน้ไม ้

คนละ 1 ชนิด) 
 2.ครูพานกัเรียนออกไปส ารวจตน้ไมน้อกหอ้งเรียนโดยครูพาเดินรอบๆ บริเวณโรงเรียน

ครูตั้งค  าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบค าถาม 
  -เด็กๆ รู้จกัตน้ไมอ้ะไรบา้งในบริเวณโรงเรียน 
  -ตน้ไมมี้ลกัษณะอยา่งไร 
  -ตน้ไมมี้ส่วนประกอบอะไรบา้ง 
  -ตน้ไมแ้ต่ละตน้เหมือนกนัหรือแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
 นกัเรียนเกิดขอ้สงสยับริเวณโรงเรียนของเรามีพื้นที่เล็กและไม่มีพื้นดิน ถา้เราตอ้งการ 

ปลูกตน้ไม ้ถา้ไม่ปลูกลงพื้นดินสามารถปลูกจากอะไรไดบ้า้ง 
 3.ครูใหน้กัเรียนไปคน้ควา้หาขอ้มูลจากผูรู้้หรืออินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัภาชนะที่สามารถ

น ามาปลูกตน้ไม ้โดยตน้ไมต้อ้งเจริญเติบโตได ้
  -เจริญเติบโตได ้หมายถึงอะไร ตน้ไมมี้ใบเพิม่ขึ้น มีความสูงเพิม่ขึ้น 
  -จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มีใบเพิม่ขึ้น (นบัจ านวนใบ) 
  -จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ความสูงเพิม่ขึ้น(วดัความสูงของตน้) 
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 4.ใหน้กัเรียนน าเสนอขอ้มูลที่ไดจ้ากการคน้ควา้ภาชนะที่สามารถน ามาปลูกตน้ไมแ้ละ
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัอุปกรณ์ที่จะน ามาปลูกตน้ไม ้

 5.จากนั้นใหน้กัเรียนออกแบบภาชนะที่จะน ามาปลูกตน้ไมใ้หส้ามารถเจริญเติบโตได ้ใน
กระดาษ A4 

 6.นกัเรียนสร้างภาชนะตามที่ไดอ้อกแบบ 
 7.ทดสอบประสิทธิภาพของภาชนะโดยปลูกพชืที่ก  าหนดเป็นเวลา 2 สปัดาห์ ครูก าหนด

เมล็ดพนัธุพ์ชืใหน้กัเรียนปลูกกลุ่มละ1 ชนิด (ปลูกตน้ถัว่เขียว) 
 

 เงื่อนไข    นกัเรียนตอ้งปลูกใหพ้ืชเจริญเติบโตภายใน 2 สปัดาห์ และสงัเกตการเจริญเติบโตของ 
 ตน้พชืทุกวนั 

  8.ใหน้กัเรียนลงมือปฏิบตัิและสงัเกตการเจริญเติบโตของตน้พชืทุกวนัโดยการวดัความ
สูงและนบัจ านวนใบและจดบนัทึก 

 ข้ันสรุป 
 1.นกัเรียนน าเสนอผลงานของกลุ่มตวัเอง 
 2.ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปวา่ภาชนะแบบใดท าใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้ที่สุด 
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  กิจกรรมฟังนิทานเร่ือง ตน้ไมท่ี้รัก 

  กิจกรรมส ารวจตน้ไมน้อกหอ้งเรียน 

การจัดกจิกรรม 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองต้นไม้ 
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กิจกรรมเลือกและออกแบบภาชนะท่ีใชป้ลูกตน้ไม ้
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กิจกรรมปลูกตน้ถัว่เขียว และสงัเกตการเจริญเติบโต 

1 สัปดาห์แรกสังเกตการเจริญเติบโตของตน้ถัว่เขียว 

และวดัความสูงจากกระดาษแขง็ 
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สัปดาห์ท่ี  2    สังเกตการเปล่ียนแปลงเจริญเติบโตของตน้ถัว่เขียว 
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ขั้นสรุป 
นกัเรียนร่วมกนัสรุปภาชนะท่ีปลูกตน้ไมแ้ละเจริญเติบโตไดดี้ 
ตะกร้าสาน ตน้ไมเ้จริญเติบโตไดดี้เน่ืองจาก มีการระบายน ้าและอากาศไดดี้กว่ากระถางพลาสติก
เม่ือรดน ้าลงไปน ้าระบายไดดี้และรากไม่เน่า ท  าใหต้น้พืชเจริญเติบโตไดดี้ 
กระป๋อง และขวดน า้พลาสติก น ้าจะขงั  และสังเกตจากตน้พืชจะเป็นสีเหลือง เน่ืองจากน ้าจะขงั
ในภาชนะ  
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ตารางวเิคราะห์กจิกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวยั 

หน่วยการเรียนรู้ เร่ืองต้นไม้ 
Science Mathematic Technology Engineering 

- สงัเกต  ส ารวจ 
-เปรียบเทียบ 
-กระบวนการสืบเสาะ 
-การทดลองการปลูก
ตน้ไม ้

- ลกัษณะของตน้ไม ้
-ลกัษณะของกระถาง
ปลูกตน้ไม ้
-ขนาดตน้ไม ้ 
-การวดั ความสูงของ
ตน้ไม ้
-ระยะเวลาในการปลูก 
-การนบัจ านวนใบ 

-วสัดุอุปกรณ์ 
-ช้ินงาน 
-เคร่ืองมือ 
-เมล็ดพชื 

1.ระบุปัญหา มีเงื่อนไข  
 ปลูกใหพ้ชืเจริญเติบโต
ภายใน2 สปัดาห์ 
2.รวบรวมขอ้มูลและแนวคิด
ที่เก่ียวขอ้ง ส ารวจ  สืบคน้ 
การออกแบบท ากระถางปลูก
ตน้ไม ้
-ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ 
3.ออกแบบท ากระถางจาก
วสัดุที่เตรียมมา และ
ออกแบบ 
4.ออกแบบท ากระถางตาม
แบบ 
5.ทดสอบประเมินผลวธีิการ 
ในการปลูกตน้ไม ้
6.น าเสนอผลงาน 
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หน่วย  สัตวแเล้ียง 

กิจกรรม  ตูปลาแสนสวย 
โรงเรียนบูรณะรําลึก อ. เมือง  จ. ตรัง  Buranarumlukschool @gmail.com 
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 3  (อายุ 6 ขวบ) 
นางจุฬาวัลยแ  รังษี / นางเฉิดฉันทแ  สงเสริม 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบอกลักษณะสวนประกอบของปลา 
2. สํารวจและบอกลักษณะของตูปลา 
3. ออกแบบ  และสรางตูปลาจากเศษวัสดุ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
1. ครูสนทนาจากประสบการณแเดิมเกี่ยวกับสัตวแเล้ียงชนิดตางๆและครูจดบันทึกคําพูดของเด็ก โดยใช

คําถามดังนี้ 

- เด็กๆ มีสัตวแเล้ียงหรือไม (ถามี) เด็กเล้ียงสัตวแอะไร 

- สัตวแเล้ียงท่ีเด็กๆรูจักมีสัตวแอะไรบาง 

- เด็กๆ อยากเล้ียงสัตวแอะไรมากท่ีสุด 
2. ครูเลานิทานเรื่อง ปลาสายรุง และสนทนาซักถามเกี่ยวกับนิทานท่ีเลาใหฟัง 

- ในนิทานมีช่ือปลาอะไรบาง 

- นิทานท่ีครูเลาเกี่ยวกับอะไร 

- ปลาอาศัยอยูท่ีไหน 

- เด็กๆ คิดวาปลากินอะไรเป็นอาหารไดบาง 
3. ครูพุดคุยกับเด็กวาถาอยากเล้ียงปลาแตไมมีตูปลาจะทําอยางไร โดยครูนําปลามาพูดคุยกับเด็ก  

โดยเปิดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงความคิดเห็น (ครูจดบันทึกคําพูดของเด็ก)  
4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยแบงกลุมเด็กๆ ออกเป็น 6 กลุมๆ ละ 5 คน เพื่อใหเด็กๆ ไดชวยกัน

รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสรางตูปลาและใหแตละกลุมไปสํารวจหรือสอบถามเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณแท่ี
จะสามารถนํามาสรางตูปลา 

5. ครูใหแตละกลุมออกมานําเสนอขอมูลท่ีไดไปสืบคนมาในเรื่องวัสดุอุปกรณแท่ีจะนํามาทําตูปลา ครูจด
บันทึกคําพูดของเด็กๆ พรอมชวยกันสรุปจากการจดบันทึกของครู 

6. ครูแบงเด็กๆ ออกเป็น 6 กลุมๆ ละ 5 คน โดยใหเด็กๆ ชวยกันคิดและออกแบบตูปลาของกลุมตนเอง 
โดยการวาดภาพลงในกระดาษ A4  ซึ่งมีเงื่อนไขคือ สร้างตู้ปลาที่ใช้ได้จริง ตกแต่งสวยงามเหมือน 
ตู้ปลาจริง  
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7. เด็กๆ วางแผนและสรางตูปลา โดยครูเปิดโอกาสใหเด็กๆ ออกมาเลือกวัสดุอุปกรณแตามแบบท่ีวาดของ
กลุมตนพรอมกับครูซักถามเกี่ยวกับแบบและวัสดุอุปกรณแท่ีจะนํามาสรางตูปลา 

8. เด็กๆ สํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีครูเตรียมไว 

- ขวดน้ําพลาสติกขนาด 5 ลิตร และขนาด 1 ลิตร 

- กลองน้ําผลไม 

- กลองกระดาษลัง 

- ถุงพลาสติกขนาดใหญ 

- มีดคัตเตอรแ 

- กรรไกร 

- กระดาษขาวเทา 

- สก็อตเทป 

- ไมบรรทัด 

- ดินสอ 

- กระดาษ A 4 

- กอนหิน กอนกรวด 

- ทราย 

- กอหญา 

- น้ํา 

- ลูกปลา 
 

9. เด็กๆ ลงมือสรางตูปลาตามท่ีตนไดออกแบบไว 
10. ครูนําเด็กๆ ตรวจสอบตูปลาท่ีสรางสามารถนํามามาเล้ียงไดจริงหรือไมและปรับปรุงแกไขช้ินงานเมื่อ

เกิดปัญหา 
11. ครูเปิดโอกาสใหเด็กๆ แตละกลุมนําเสนอช้ินงานของกลุมตนเองและนําไปวางท่ีมุมธรรมชาติใน 

ช้ันเรียน 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หน่วยการเรียนรู้ เร่ือง สัตว์เลี้ยง    

กิจกรรม  ตู้ปลาแสนสวย 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 

- สํารวจอุปกรณแ 
- สังเกต 
- สนทนาซักถาม 
- การลงความเห็น 
- การจดบันทึก 
- การสํารวจ 
 

- รูปทรงเรขาคณิต 
- จํานวนอุปกรณแ 
- ขนาดของตูปลา 
 

-  วัสดุอุปกรณแ 
-  การสืบคนขอมูลจาก 
   อินเตอรแเน็ต    
-  หองสมุด 
-  ตูปลา 

- ออกแบบและสรางตู
ปลาตามท่ีเงื่อนไขกําหนด 
-  ระบุปัญหา 
  สร้างตู้ปลาที่ใช้ได้จริง  
ตกแต่งสวยงามเหมือนตู้
ปลาจริง 
-  รวบรวมขอมูล 
       -  พูดคุย 
       -  อินเตอรแเนต 
        - หนังสือนิทาน 
-   ออกแบบตูปลา 
-   การวางแผน 
-   ลงมือปฏิบัติจริง 
-   ทดสอบและ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง
แกไข 
-   นําเสนอผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ 
 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม “ตู้ปลาแสนสวย” 
1. การมีสวนรวมในคําถาม - นักเรียนถามส่ิงท่ีอยากรูในการทําตูปลาแสนสวย 

- ถาตูปลาไมเป็นกระจก ปลาจะอยูไดไม 
- ทําไมตูปลาตองเป็นแบบใส ไมมีแบบทึบ 
- ทําไมตูปลาจึงมองเห็นไดรอบท้ัง 4 ดาน 

2. การเก็บขอมูลหลักฐาน - นักเรียนสังเกต สํารวจ บอกวัสดุท่ีใชทําตูปลา 
- นักเรียนออกแบบสรางตูปลา 
- ปฏิบัติโดยทดลองเล้ียงปลา 
- ทดสอบปรับปรุงแกไขช้ินงาน 

3. อธิบายส่ิงท่ีพบ - นักเรียนสามารถอธิบายและสรุปส่ิงท่ีไดเรียนรูในการ
สรางตูปลา 

4. การส่ือสารและใหเหตุผล - นักเรียนนําเสนอผลงานและสามารถอธิบายบอก
เหตุผลเกี่ยวตูปลาท่ีไดสรางตามเงื่อนไขท่ีกําหนดได 

 
วิเคราะห์การบูรณาการ 

วิทยาศาสตร์ 
 มาตราฐานและตัวชี้วัด ( ว 2.2-5 , ว 3.1-7) 
 แนวคิด การเลือกใชเศษวัสดุอุปกรณแท่ีเหลือใชใหเหมาะสมตาม สามารถตกแตงเหมือนของจริงและ
เล้ียงปลาไดจริง 
คณิตศาสตร์ 
 มาตราฐานและตัวชี้วัด  (คป 2.1 , คป 3.1 ,คป 3.2) 
 แนวคิด  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแสามารถนํามาประยุกตแใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ เพื่อ
นํามาใชในชีวิตประจําวันได 
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ภาพประมวลกิจกรรม 
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โรงเรียนบูรณะศึกษา แผนกอนุบาลทุ่งครุ  

ครูประภา  เรืองศรี 

ครูมัณฑนา  สง่างาม  

การจัดประสบการณแเรียนรูหนวยการเรียนรู เรื่อง สี 

ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 และ และ 3 (อายุ 4-5ปี) 

จุดประสงคแ   1.  สังเกตการเปล่ียนแปลงของแมสีเมื่อนําแมสีมาผสมกันและบอกจํานวนของสีท่ีเกิดขึ้นใหม  

                     2.  ออกแบบการผสมสีและสรางสีใหเหมือนกับสีผลไมท่ีชอบ 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

1. ครูเลานิทานเรื่อง “ไปลากเสนเลนสีกันเถอะ ”ใหเด็กฟังจากนั้นครูสนทนารวมกับเด็กๆถึงเนื้อหาในนิทานวา  

 ๐จากนิทานเด็กๆ กําลังทําอะไร  ๐ในนิทานมีสีกี่สีและมีสีอะไรบาง  ๐สีเหลานั้นมาจากไหนบาง   

2. ครูนําแมสี 3 สี มาใหเด็กสังเกตแลวสนทนารวมกันวาถาเราจะทําใหเกิดสีขึ้นมาใหมจากแมสี 3 สีนี้จะทํา

อยางไร โดยใหเด็กไดอภิปรายตามความคิดของตนเอง (ครูจดบันทึกคําตอบของเด็ก) 

3. จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแมสี การเกิดสีใหม ขั้นตอนในการเกิดสีใหม 

ดังนี้  

     ๐ใหเด็กทัศนศึกษาเพื่อสังเกตวงจรสีมีกี่สีท่ีหองศูนยแส่ือ 

     ๐ใหเด็กสํารวจและรวบรวมอุปกรณแท่ีครูจัดเตรียมไวใหท่ีสามารถนํามาทําใหเกิดสีใหมซึ่งมีดังนี้ (แกวน้ําสีใส  

พูกัน พลาสติกขนาดเล็ก ผาเช็ดมือผืนเล็ก แมสี 3สี) 

4. ครูใหนักเรียนลงความคิดเห็นรวมกันและลงมือปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนการเกิดสีใหมจากวัสดุ อุปกรณแ

ท่ีจัดเตรียมมา 

5. ครูพานักเรียนเลนเกมผลไมท่ีหนูชอบจากนั้นใหนักเรียนสังเกตผลไมและสนทนารวมกับเด็กๆ โดยใชคําถาม

ดังนี ้

 ๐ หนูคิดวาจะตองผสมสีอะไรบางจึงจะไดสีของผลไมเหลานั้น   

 ๐ เราจะรูไดอยางไรวาเหมือนหรือยงั 

 ๐ ถายังไมเหมือนจะทําอยางไร (เด็กๆ ตอบวาผสมสีใหม)  
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 ๐ จะผสมสีใหมอยางไร เ ด็กๆ ตอบวาเพิ่มหรือลดปริมาณบางสี 

6. ครูใหนักเรียนออกแบบวิธีการและวางแผนขั้นตอนการผสมสีใหเกิดสีของผลไมท่ีนักเรียนชอบ  

7. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามแบบโดยใชอุปกรณแท่ีจัดเตรียมมา 

8. ตรวจสอบช้ินงานวาไดสีเหมือนจริงตามสีผลไมท่ีชอบ พรอมปรับปรุง 

9. นักเรียนนําเสนอภาพผลไมท่ีระบายสีเหมือนจริงหนาช้ันเรียน    
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ตารางวิเคราะหแกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 

หนวยการเรียนรู ส่ิงตางๆ รอบตัวเด็ก เรื่อง สีสวยสวย 

Science Mathematic Technology Engineering 

 การสังเกต จํานวนของสี นิทาน -ระบุปัญหา จะทําอยางไรให 

ไดสีท่ีเหมือนของสีผลไมท่ีชอบ (E1) 

 การสํารวจอุปกรณแ รูปทรงผลไม วัสดุอุปกรณแ -การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 

วงจรสี (E2) 

 การลงความคิดเห็น  ช้ินงาน -ออกแบบการผสมสีใหเหมือนสี

ของผลไมท่ีชอบ (E3)  

 คุณสมบัติของวัสดุท่ี   

นํามาใช 

 สีผลไมท่ีผสมเหมือน

ของจริง 

-วางเงื่อนไขวิธกีารตรวจสอบ 

การผสมสี (E1) 

 การใชประสาทสัมผัสใน

การสังเกตผลไม 

  -วางแผนวิธีการผสมสีใหเหมือน 

สีของผลไมท่ีชอบ 

-ลงมือปฏิบัติตามแผนและ 

วิธีการท่ีออกแบบไว (E4) 

-ตรวจสอบ (E5) 

 

 

 
 
 

 
 
 

- นําเสนอวิธีการดําเนินการ   การ
แกไขปัญหา และผลงาน (E6) 
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กิจกรรมรถยนต์ของเล่น 

โรงเรียนอนุบาลบา้นเด็ก อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
preeyaapornsongsang@gmail.com 

ระดับชั้น  อนุบาล 3 (5 ขวบ) 
ระยะเวลา  1 สัปดาหแ  
สาระที่ควรรู้   
 จําแนกรูปทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก และกรวย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบอกรูปเรขาคณิตท่ีพบจากสวนประกอบของรถยนตแ 
2. สังเกตและบอกการเคล่ือนท่ีของรถยนตแ 
3. ออกแบบและสรางรถยนตแของเลนท่ีสามารถวิ่งลงทางลาดเอียงได โดยท่ีลอหมุนไดจริงและลอไมหลุด 

ประสบการณ์เดิม 
- จําแนกทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก และกรวย 
- ระบุส่ิงตางๆ รอบตัวที่เหมือนและคลาย ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก และกรวย 

แนวทางจัดการเรียนรู้ 
1. ครูนําเด็กสนทนาเรื่องการเดินทาง ไป-กลับ จากบานมาโรงเรียน วาเดินทางโดยยานพาหนะใดบาง 
2. ครูใหเด็กเขากลุมตามยานพาหนะท่ีตนเดินทาง แลวใหเด็กนับจํานวน และเปรียบเทียบจํานวนคน

ตามชนิดของยานพาหนะนั้นๆ  
2.1 ครูใหเด็กติดแผนกระดาษสีบนแผนภูมิรูปภาพยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง 
2.2 ใหเด็กอานแผนภูมิรูปภาพยานพาหนะท่ีเด็กๆใชในการเดินทาง 
2.3 ใหเด็กเปรียบเทียบจํานวน และเรียงอันดับ ยานพาหนะท่ีเด็กๆ ใชในการเดินจากแผนภูมิรูปภาพ 

3. ครูนําเด็กสนทนาเกี่ยวกับรถยนตแ เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรูเรื่องรถยนตแ 
4. ครูสนทนากับเด็กๆวา “หากเด็กๆจะตองสรางรถยนตแของเลนใหเคล่ือนท่ีไดจะตองทําอยางไร? แลว

จะรูไดอยางไร? 
5. ครูเปิดโอกาสใหเด็กอภิปรายตามความคิดเห็นของตนเอง และครูเป็นผูจดบันทึกคําตอบของเด็กๆ 
6. ครูชักชวนเด็กๆวา “ถาอยางนั้นเรามาสรางรถยนตแของเลน ท่ีสามารถวิ่งลงทางลาดเอียงได โดยท่ีลอ

หมุนไดจริงและลอไมหลุดกัน” 
7. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กๆไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรถยนตแ 

7.1 ครูนําเด็กสังเกตรถยนตแของครูในโรงเรียน และสังเกตรถยนตแท่ีวิ่งอยูบนถนนหนาโรงเรียน 
7.2 ใหเด็กสังเกตและบอกสวนประกอบของรถยนตแวามีลักษณะคลายรูปเรขาคณิตอะไรบาง และอยู

ในตําแหนงใดบาง 
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7.2.1 ครูนํารูปเรขาคณิตตางๆ เชน ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอกและกรวย มาให
เด็กเปรียบเทียบกับสวนประกอบตางๆของรถยนตแ เพื่อสังเกตความคลายกัน 

7.3 ครูนําเด็กสังเกตการเคล่ือนท่ีของรถยนตแภายในโรงเรียน และนํารถยนตแของเลนมาใหเด็กๆสังเกต
และทดสอบดูการเคล่ือนท่ีวารถยนตแของเลนเคล่ือนท่ีไดอยางไร 

7.4 ครูใหเด็กๆชวยกันสรุปและรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสังเกตรถยนตแจริงและรถยนตแของเลน เพื่อ
นําขอมูลไปออกแบบและสรางรถยนตแของเลนของตนเองตอไป 

7.5 ครูมอบหมายงานใหแตละกลุมกลับไปสํารวจ วัสดุ-อุปกรณแ ท่ีบาน ท่ีคิดวานาจะสามารถนํามาใช
สรางรถยนตแของเลนได (ใหเด็กแบงกลุมออกเป็น 6 กลุมๆละ 5 คน) 

7.6 ครูจัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณแ บางสวนไวใหเด็กๆ เพื่อความหลากหลาย ในการเลือกนําไปสราง
รถยนตแของเลน  

8. ใหเด็กออกแบบรถยนตแของเลนจาก วัสดุ-อุปกรณแ ท่ีตนเลือก โดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4  
9. เด็กวางแผนวิธีการสรางรถยนตแของเลนจาก วัสดุ-อุปกรณแ ท่ีตนเลือก 
10. เด็กลงมือสรางรถยนตแของเลนตามแบบโดยใช วัสดุ-อุปกรณแ ท่ีตนเลือก 
11. ครูนําเด็กทดสอบรถยนตแของเลนท่ีสรางขึ้นเพื่อดูวา รถสามารถวิ่งลงทางลาดเอียงโดยท่ีลอหมุนได   

จริงและลอไมหลุด และปรับปรุงช้ินงาน 
12. ใหเด็กนําเสนอผลงานการสรางรถยนตแของเลนของตนเอง แลวนําผลงานไปเลนในมุมของเลน  

หัวขอท่ีนําเสนอ 
12.1. เหตุใดจึงเลือกวัสดุและอุปกรณแเหลานี้มาสรางรถยนตแของเลน 
12.2. ขั้นตอนในการสรางรถยนตแของเลน มีปัญหา,อุปสรรคแอะไรบาง และแกไขอยางไร 
12.3. ไดผลงานตรงตามเงื่อนไขหรือไม อยางไร 

การประเมินผล  
1. บอกรูปเรขาคณิตท่ีพบจากสวนประกอบของรถยนตแได 
2. อธิบายการเคล่ือนท่ีของรถยนตแได 
3. ออกแบบและสรางรถยนตแของเลนท่ีสามารถวิ่งลงทางลาดเอียงไดโดยท่ีลอหมุนไดจริงและลอไม

หลุดได 
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การวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
                            หนวยการเรียนรูเรื่องรถยนตแของเลน 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) 
 - มีการสังเกต สํารวจ ต้ังคําถาม (อะไร, ทําไม, อยางไร เพราะอะไร) ประเภทของรถยนตแ รูปราง
ลักษณะของรถยนตแ รูปเรขาคณิตท่ีพบในรถยนตแ การเคล่ือนท่ีของรถยนตแจริง และของเลน 
บูรณาการคณิตศาสตร์ (Mathematic) 
 - การจัดกลุม การจําแนก การนับจํานวน การเปรียบเทียบจํานวน การเรียงอันดับ การนําเสนอขอมูล
ในรูปแผนภูมิอยางงาย   ตําแหนง 
บูรณาการเทคโนโลยี (Technology) 
 - เด็กไดใช วัสดุ-อุปกรณแ ตางๆท่ีจัดเตรียมมาและเลือกจากท่ีครูจัดเตรียมไวให 
บูรณาการด้านวิศวกรรม (Engineering) 
 - ไดจัดการเรียนรูครบทุกขั้นตอนการออกแบบเชิงวิศวกรรมครบท้ัง 6 ขั้นตอน 
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                                   สนทนาเรื่องการเดินทาง ไป-กลับโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เด็กๆ เปรียบเทียบจํานวนยานพาหนะท่ีใชในการเดินทาง จากแผนภูมิรูปภาพ 
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เด็กๆ สังเกตและเปรียบเทียบสวนประกอบของรถยนตแวามีลักษณะคลายรูปเรขาคณิตอะไรบาง และอยูใน

ตําแหนงใดบาง และสังเกตการเคล่ือนท่ีของรถยนตแ 

 

 

เด็กๆ ชวยกันออกแบบรถยนตแจาก วัสดุ-อุปกรณแ ท่ีตนเลือก 

  



106 

 

 

เด็กๆ สรางรถยนตแตามท่ีตนออกแบบแบบไว 

 

เด็กๆ ทดสอบช้ินงาน แกไขและปรับปรุงช้ินงาน ใหตรงตามเข่ือนไขท่ีกําหนด 
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เด็กๆ รวมกันทดสอบช้ินงานท่ีสรางสําเร็จตรงตามเงื่อนไขแลว 

 

เด็กๆ นําเสนอผลงานของตนเอง 
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กิจกรรมสีเทียนแท่งใหม่ 
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
tippy.nong@gmail.com 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบอกลักษณะของสีเทียน 
2. บอกยาวยาวของสีเทียนจากการวัดความยาว 
3. ออกแบบและนําสีเทียนท่ีส้ันใหยาวขึ้นใชงานไดจับถนัดมือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ครูสรางสถานการณแใหเด็กวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ โดยครูเตรียมสีเทียนท่ีมีขนาดส้ันนํามาให 
เด็กใช  

 
2.ครูสนทนาสอบถามปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการวาดภาพระบายสี (สีท่ีส้ันจะทําใหการระบายทําไดยากจับไม
ถนัดมือ) 
3. เด็กและครูรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความแตกตางของสีท่ีใชมาเป็นเวลานานกับสีกลองใหม 
4. ครูนําเด็กสนทนารวมกัน “เราจะนําสีเทียนท่ีส้ันเหลานี้มาทําอยางไรใหมีความยาวมากขึ้นจับใชไดถนัดมือ
มากท่ีสุด” 
5. ครูสรางขอตกลง เงื่อนไขการแกปัญหา “ใหเด็กหาวิธีการทําใหสีเทียนท่ีส้ัน กลับมาเป็นสีเทียนท่ียาว
สามารถใชงานไดถนัดมือ” 
6. ใหเด็กสืบคนและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทําสีเทียนส้ันๆใหยาวขึ้นใชไดถนัดมือ เป็นการบาน ในวันรุงขึ้น
นําขอมูลท่ีไดมา มาอภิปรายกัน 
7. เด็กๆ รวมกันอภิปรายเกี่ยวกับขอมูลท่ีแตละคนไดมาบันทึกทําสถิติขอมูลท่ีไดมาเหมือนกันแยกเป็นกลุม
ใหญๆ ได 3 กลุม วิธีท่ีมีเด็กเสนอจํานวนยอยนอยลงไปเก็บไวลองทําครั้งตอๆ ไป  
8.  แบงเด็กออกเป็น 3 กลุม ตามขอมูลท่ีเด็กสืบคนมาได คนท่ีไดขอมูลท่ีแตกตางไปใหเลือกเขากลุมท่ีตัวเอง
สนใจ เด็กๆ แตละกลุมชวยกันเลือกสีท่ีมีขนาดส้ันจับไมถนัดมือดวยการวัด โดยใชคลิปลวดเสียบกระดาษ สี

mailto:tippy.nong@gmail.com
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เทียนท่ีใชปกติเปิดกลองใหมจะมีความยาว 3 คลิปลวด สีเทียนท่ีมีขนาดส้ันกวา 1 คลิปลวดจะจับไมถนัดมือ 
เด็กๆ ชวยกันคัดแยกออกมา และจําแนกออกตามสี 
9. เด็กๆ วางแผนออกแบบวิธีการนําสีเทียนท่ีส้ันใหยาวขึ้นใชไดถนัดมือ ตามขอมูลท่ีไดมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูเตรียมอุปกรณแ สีเทียนท่ีส้ัน หลอดดูดชาไขมุก เทปกาว อุปกรณแทําความรอน กาว กบเหลา ฯลฯ 
เด็กลงมือทําสีเทียนท่ีส้ันใหยาวและใชงานไดดี โดยใชวัสดุอุปกรณแตางๆ ท่ีเตรียมไว 
  
 
 
 
 
 
 
*เนื่องจากการทํางานของเด็กๆมีความรอนของไฟมาเกี่ยวของ คุณครูจึงตองใหความชวยเหลือและดูแลอยาง
ใกลชิด 
10. ครูและเด็กๆตรวจสอบการใชงานและปัญหาระหวางการทําของสีเทียนแทงใหมท่ีเด็กทํามาใหมใชงานได
ตามตองการหรือไม เกิดปัญหาอยางไร และตองปรับปรุงช้ินงานอยางไร 
  

กลุ่มที่ 1 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่ด้วย
การเอาสีเทียนไปต้มและเอามาเท
ลงใบแบบหลอดชาไข่มุก  

กลุ่มที่ 2 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่
ด้วยการเอาเอาเทปกาวมาติด 
ต่อสีเทียนแท่งที่สั้นเข้าด้วยกัน  

กลุ่มที่ 3 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่ด้วย
การเอาสีเทียนที่สัน้ 2แท่งไปลน
ไฟให้ปลายด้านหนึ่งนิ่มและเอา
มาต่อกัน 
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กลุ่มที่ 1 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่ด้วยการเอาเอาเทปกาวมาติด ต่อสีเทียนแท่งที่สั้นเข้าด้วยกัน  
ปัญหาที่เกิด 
 เอาสีเทียนที่แยกสแีล้วใส่กระทะฟ้าต้มทีละสี แต่เม่ือเปลี่ยนสีอืน่ลงไปต้มบ้าง ปรากฏว่าคราบสีเดิมที่ต้ม
ก่อนหน้า ปนกับสีใหม่ ท าให้สีผสมเปลี่ยนเปน็สไีม่ตรงตามต้องการ 
การแก้ปัญหา 
 ใช้กระทะไฟฟ้าในการต้มน้ าให้ร้อน และมีภาชนะท่ีทนความร้อนอีกชิ้นลงไปลอยในกระทะน้ าร้อนแล้วค่อย
ใส่สีเทียนทีเ่ด็กๆและครูช่วยหั่นให้บางลงไปให้ละลาย 

 

กลุ่มที่ 2 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่ด้วยการเอาเอาเทปกาวมาติด ต่อสีเทียนแท่งที่สั้นเข้าด้วยกัน  
ปัญหาที่เกิด 
 รอบแรกเด็กๆใช้เทปใสในการติดเพื่อต่อสีที่เด็กๆแยกไว้ ต่อกัน 2ชิ้น ทดสอบดูพบว่า แท่งสีที่ได้ไม่ตรง
เนื่องจากปลายแท่งสีเทียนที่ใช้งานไปมาระนาบไม่ตรงโค้งมน การเชื่อมต่อจึงบิดเบี้ยว  ,จุดที่เชื่อมไม่แน่นหลุดได้ง่าย  
การแก้ปัญหา 
 ตัดส่วนปลายของแท่งสีเทียวให้มีลักษณะราบระนาบเดียวกัน เปลีย่นตัวเชื่อมจากเทปใสมาเป็นแลกซีน ซ่ึง
ยืดหยุ่นและเหนียวกว่า 
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เด็กแตละกลุมวัดความยาวของสีเทียนท่ีไดจากการออกแบบและทําขึ้นใหม ดวยคลิปลวด และจด

บันทึกความยาวและคุมคาท่ีสุด 

 
 
การประเมินผล 
1. เด็กบอกลักษณะของสีเทียนได 
2. ตรวจจากสีเทียนท่ีเด็กๆ คัดแยกความยาว 
3. ตรวจจากผลงานท่ีได 
 

  

กลุ่มที่ 3 

วางแผนท าสีเทียนแท่งใหม่ด้วยการเอาสีเทียนทีส่ั้น 2แท่งไปลนไฟให้ปลายด้านหนึ่งนิ่มและเอามาต่อกัน  

ปัญหาที่เกิด 

 แท่งสีเทียนที่ลนปลายแนบกันไม่สนิท ท าให้แท่งสีที่ได้ใหม่ไม่ตรงเนื่องจากปลายแท่งสีเทียนที่ใชง้าน
ไปมาระนาบไม่ตรงโค้งมนและท าให้สีเทียนหลุดออกจากันง่ายๆ  

การแก้ปัญหา 

 ตัดส่วนปลายของแท่งสีเทียวให้มีลักษณะราบระนาบเดียวกัน ลนปลายสีเทียน 2 แท่งพร้อมๆกันให้
ปลายสีเทียนละลายและรีบประกบกันทันท ี

 



112 

 

เร่ือง                    การคมนาคมทางบก 
จัดทําโดย             คุณครูฉลาด  สอนศรี, คุณครูนภสร  บุญญามิ่ง 
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา  172  ซอยลาดปลาเคา 50,52  ถนนลาดปลาเคา แขวงจระเขบัว     
       เขตลาดพราว กทม. 10230                                                                                                               
อนุบาล 2    อายุ 4 ขวบ      
ระยะเวลา   วันท่ี 21 ส.ค.- 25 ส.ค. 2560 
ตัวชี้วัด :  มาตรฐาน ค.ป. 3.2  ตัวชี้วัดท่ี 1 , 2 และ 3 , มาตรฐาน ค.ป. 4.1 ตัวชี้วัดท่ี 1                                          
จุดประสงค์      1.  สังเกตยานพาหนะและบอกประเภทของยานพาหนะท่ีใชทางบกได 
                         2.  สังเกตยานพาหนะและเปรียบเทียบขนาดเล็ก - ใหญ 
ขั้นนํา        ครูและเด็กรวมกันรองเพลง”ยานพาหนะ” 
                  หึ่มห่ึมหึ่มเครื่องบินกระหึ่มบนทองฟูา 
                  ปริ้นปริ้นปริ้นรถยนตแแลนมาแตไกล 
                  ปุูนปุูนปุูน นั่นเสียงหวูดรถไฟ 
                  ตึกตึกตึก เรือยนตแแลนมาแมน้ําลําคลอง 
ขั้นสอน          1.ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับยานพาหนะในเนื้อหาของเพลง 
                      เด็กๆ รูจักยานพาหนะหรือไม ยานพาหนะคืออะไร 
ชมพู          -       รถยนตแคะ            
ยูริ           -       ยานพาหนะคืออะไรคะคุณครู 
เลโด           -       คือรถไง 
โมจิ                        -      เรือคะ 
ปุณ          -      รถไฟคะ 
เติม            -      เครื่องบินครับ 
ครู            -      เด็กๆ เคยนั่งยานพาหนะอะไรบาง? 
เรียวตะ       -      ผมเคยนั่งเครื่องบินดวยครับ 
เลโก         -      ผมเคยนั่งรถตูครับ 
นอยหนา   -      หนูเคยนั่งมอเตอรแไซคแคะ           
ชมพู           -      หนูเคยนั่งเรือคะ     
ครู            -      ยานพาหนะท่ีเด็กๆ บอกมาใชเดินทาง ทางไหนบาง? 
เรียวตะ     -      เครื่องบินบินบนฟูา 
ยูริ            -      เรือแลนในน้ําคะ 
เลโก                       -      รถวิ่งบนถนนครับ 
ครู             -      เด็กๆ ใชยานพาหนะใดมาโรงเรียนหรือเด็กๆ มาโรงเรียนโดยวิธีใด? 
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ชมพู        -       หนูมารถมอเตอรแไซดแคะ 
ปุณ         -       หนูมารถตูโรงเรียนคะ 
ปอนดแ       -       ผมมามอไซดแตอนเชาตอนเย็นนั่งรถตูโรงเรยีนครับ 
เลโก        -       ผมนั่งรถยนตแมาครับพอมาสง 
ครู            -       ยานพาหนะท่ีเด็กๆ ใชมาโรงเรียนเป็นการเดินทาง ทางไหน? 
                 -      เด็กๆ ตอบทางบกครับ/คะ 
2.  ครูนําเด็กไปสํารวจยานพาหนะในโรงเรียนโดยใชคําถามกระตุนความคิด ใหเด็กสังเกตรูปทรง 
     ยานพาหนะและระบุรูปทรงเลขาคณิตท่ีพบ โดยอาจนํารูปเลขาคณิต มาเปรียบเทียบมาใหเด็กดูจริงแลว  
    ใหลงความเห็นวา คลายหรือเหมือนอะไร จากนั้นเปรียบเทียบขนาดของรถแตละชนิดวามีขนาด  
    เล็ก - ใหญ ไมเทากัน 
 
 
 
 
 
 
3.  ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะท่ีไปสํารวจมา 
ครู                           -       ยานพาหนะท่ีเด็กไปสํารวจมามีรถอะไรบาง? 

    -       เด็กๆ ตอบ 
                -      รถตู คะ/ครับ 
                -      รถมอเตอรแไซคแ คะ/ครับ 
    -       รถกระบะ คะ/ครับ 
               -       รถเกเง คะ/ครับ 

ครู         -        ใครเดินทางมาโรงเรียนดวยรถตูโรงเรียนบาง? 
ปุน         -        หนูมารถตูคะ 
นอยหนา        -        หนูก็มารถตูโรงเรียนคะ 
เรียวตะ          -          ผมก็มารถตูครับ 
ครู          -          ใครเดินทางมาโรงเรียนโดยรถเกเงบาง? 
เลโก      -         ผมครับ 
โฟกัส   -         ผมก็นั่งรถเกเงครับ 
โมจิ       -         หนูก็นั่งรถเกเงมาคะ แมมาสง 
ครู       -        ใครเดินทางมาโรงเรียนโดยรถกระบะบาง? 
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เติม     -        ผมครับ ปูุมาสง 
กูลเกิ้ล      -        ผมครับแมมาสงครับ 
ครู              -       ใครเดินทางมาโรงเรียนโดยรถมอเตอรแไซคแบาง? 
ชมพู           -        หนูมามอเตอรแไซคแคะ 
ปอนดแ        -       ผมมามอเตอรแไซคแตอนเชาครับ 
ครู            -       ยานพาหนะท่ีเด็กๆ สํารวจมาเป็นการเดินทาง ทางไหน? 

               -       เด็กๆ ตอบทางบก ครับ/คะ 
4.  ครูแบงกลุมเด็กตามยานพาหนะท่ีเด็กนั่งมาโรงเรียนและเปรียบเทียบจํานวนคนตามชนิดของยานพาหนะนัน้ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ครูนําเด็กสนทนาเกี่ยวกับยานพาหนะโดยใชคําถามกระตุนนักเรียนชอบยานพาหนะใดมากท่ีสุดและ  
     นักเรียนอยากมียานพาหนะเป็นของตนเองหรอืไม 
เติม       -      อยากมีครับ 
โมจิ        -     หนูอยากทําคะ 
ปอนดแ     -      อยากมีครับ 
ครู          -     ถาอยากมีจะทําอยางไร 
ยูริ         -     หนูอยากทํารถคะ 
โฟกัส       -     ผมก็อยากทําครับ 
เพิ่มพูน    -     ผมก็อยากทําครับ 
 
 
6.  ครูเปิดโอกาสใหเด็กอภิปรายตามความคิดเห็นของตนเองและครูเป็นผูจดบันทึกคําตอบของเด็กๆ จากนั้น 
 ครูใหเด็กออกมาสํารวจอุปกรณแท่ีครูจัดเตรียมไวแลวสนทนาในกลุมวาจะประดิษฐแรถอะไรดีโดยครูมีเงื่อนไข 
วายานพาหนะท่ีประดิษฐแสามารถวิ่งไดในระยะทาง 3 แผนกระเบ้ือง (ประมาณ 4 ไมบรรทัด) 
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7.  ครูใหเด็กไปศึกษาหาขอมูลจากอินเทอรแเน็ตหรือสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับวิธีประดิษฐแยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  เด็กไดขอมูลท่ีจะประดิษฐแยานพาหนะอะไร แบบไหน แลวรางแบบเพื่อจะนําไปเบิกอุปกรณแ 
9.  เด็กแตกลุมลงมือประดิษฐแยานพาหนะตามแบบท่ีรางไวโดยมีครูคอยใหคําแนะนํา 
10.  เด็กนํายานพาหนะท่ีประดิษฐแมาทดสอบวาเคล่ือนท่ีไดตามเงื่อนไขหรือไม (ถาไมไดก็นําไปปรับปรุงแกไข) 
11.  เด็กแตละกลุมนําเสนอผลงาน (ประเด็นการนําเสนอ) เชน ใชวัสดุอะไรบางทําไมจึงสรางแบบนี้ 
12.  ครูและเด็กสรุปรวมกันวายานพาหนะท่ีใชในการคมนาคมทางบกมีอะไรบาง 
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ตารางวิเคราะห์  STEM 

S T E M 
- สํารวจและสังเกตยานพาหนะ 
- สํารวจและเปรียบเทียบ    
- ลักษณะยานพาหนะ 
- การคนควาหาขอมูล 
 

- คนควาขอมูลจากอินเทอรแเน็ต 
- สอบถามผูปกครอง 
- การสํารวจ 
- ใชอุปกรณแตางๆท่ีกําหนดให      
- มาประดิษฐแยานพาหนะ 
 

- เรียนรูโครงสรางรถ 
- ออกแบบยานพาหนะ 
- กําหนดเงื่อนไข 
- กําหนดปัญหา 
- ปรับปรุงแกไข 
- การเลือกวัสดุในการ
ประดิษฐแ 
 

- เปรียบเทียบขนาดยานพาหนะ 
- ลักษณะยานพาหนะท่ีเหมือน   
  หรือคลายรูปเรขาคณิต 
- จัดทําแผนภูมิ 
- จํานวนนับยานพาหนะท่ีใช 
ในการเดินทางบอกระยะทาง 
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ชื่อกิจกรรม  น้ําผลไมแสนอรอย 
ชื่อครูผู้จัดกิจกรรม นางสาวเบญจพร  ตรุษสาท 
โรงเรียน อนุบาลเปลงประสิทธิ์ศรีนครินทรแ 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 3  อายุ  5 ขวบ     
จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสรางสรรคแสูตรน้ําผลไมจากวัตถุดิบท่ีกําหนดใหได 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กๆ เรียนรูเรื่องเกี่ยวกับรสชาติของน้ํา ผลไมและการ
ปรุงแตงรสชาติใหน้ําผลไมมีรสชาติท่ีอรอยมากข้ึน โดยกิจกรรมนี้เริ่มจากการที่ใหเด็กๆไดแบงกลุมกลุมละไม
เกิน 5 คนจากนั้นใหสมาชิกในแตละกลุมบอกเลาประสบการณแเกี่ยวกับการดื่มน้ําผลไมวา สมาชิกแตละคนใน
แตละกลุมเคยด่ืมน้ําผลไมประเภทใดมาบาง และน้ําผลไมท่ีเคยด่ืมแตละชนิดมีรสชาติและสีสันเป็นอยางไร
หลังจากท่ีแลกเปล่ียนขอมูลกันใน กลุมแลว ใหตัวแทนกลุมออกมารับน้ําผลไม 3 ชนิด คือ น้ําสม  น้ําทับทิม  
น้ําสตรอเบอรแรี่ โดยจะไมมีการบอกนักเรียนวาคือน้ําผลไมชนิดใด เมื่อแตละกลุมไดตัวอยางน้ําผลไมไปแลวให
แตละกลุมทําการสืบเสาะตามกระบวนการวิทยาศาสตรแวาน้ําผลไมท่ีไดรับมาคือน้ําจากผลไมชนิดใดพรอมท้ัง
บันทึกผลคุณครูจึงถามคําถามดังนี้ 
“ เด็กๆ จะมีวิธีการทําให้น้ําผลไม้ทั้ง3ชนิดมีรสชาติที่แปลกใหม่ขึ้นได้อย่างไรบ้าง โดยมีเง่ือนไขว่าจะต้อง
ผสมน้ําผลไม้ รวมกันอย่างน้อย 2  ชนิด และสามารถเพิ่มเติมรสชาติจากส่วนผสมที่มีให้บนโต๊ะส่วนกลาง 
โดยเม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องให้เพื่อนชิมและ 5 ใน 10 คนต้องบอกว่าน้ําผลไม้ที่เด็กๆ ทําขึ้นมาใหม่เป็น
รสชาติที่อร่อย” 
 
วัตถุดิบและอุปกรณ์เพิ่มเติมที่มีบนโต๊ะส่วนกลางมีดังนี้ 
เกลือป่น / น้ําแดง / โซดา / น้ําเปล่า  / น้ําแข็ง / แก้วพลาติกใส / ช้อนพลาสติก 
 เม่ือแต่ละกลุ่มได้เง่ือนไขในการทํากิจกรรมแล้วให้แต่ละกลุ่มตกลงร่วมกันว่าต้องการใช้ อุปกรณ์
และวัตถุดิบอะไร และวางแผนในการผสมให้น้ําผลไม้อร่อยขึ้นได้โดยจะใส่ส่วน ผสมอะไรในปริมาณเท่าไร 
โดยบันทึกไว้ในใบงาน จากนัน้จึงเร่ิมให้แต่ละกลุ่มลองปฎิบัติตามแผนที่แต่ละกลุ่มได้ตกลงร่วมกันไว้  และ
เม่ือทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานําเสนอผลงานของกลุ่มตัวเอง 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะสําคัญของการ สืบเสาะหาความรู กิจกรรม 

 
การมีสวนรวมในคําถาม 

เด็กไดสังเกตและต้ังคําถามเกี่ยวกับรสชาติ/สี/กล่ิน/ลักษณะของน้ํา
ผลไม เชน น้ําผลไมสีนี้นาจะไดมาจากผลไมชนิดใด กล่ินของน้ํา
ผลไมนี้มีกล่ินเหมือนกับผลไม ชนิดใด เป็นตน 

 
 

การเก็บขอมูลหลักฐาน 

- เด็กรวมกันคิดวิธีการหาคําตอบของคําถามแตละขอ 
- เด็กใชประสาทสัมผัสในการคนหาคําตอบวาน้ําผลไม 

ตัวอยางท้ัง 3 ชนิด คือ น้ําจากผลไมชนิดใด 
- บันทึกโดยการวาดภาพลงในใบงานเรื่องรสชาติท่ีมาของ 

น้ําผลไม รวมท้ังใบงานเรื่องการวางแผนผสมน้ําผลไมให 
อรอยขึ้น 

การอธิบายส่ิงท่ีพบ เด็กๆ แบงกลุมกันเพื่อตอบคําถามท่ีต้ังขึ้น สนทนาวางแผน 
และสรุปเรื่องการผสมน้ําผลไมใหมีรสชาติท่ีอรอยขึ้น 

การส่ือสารและใหเหตุผล - เด็กเลาส่ิงท่ีสังเกตพบดวยปากเปลา 
- เด็กนําเสนอใบงาน 
- เด็กนําเสนอน้ําท่ีผสมใหม 

 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

o กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดวิทยาศาสตรแปฐมวัย สสวท ท่ีเกี่ยวของมาตรฐาน ว.3.1-6 
ตัวชี้วัดท่ี 1, มาตรฐาน ว.8.1-14 ตัวชี้วัดท่ี 1-6, มาตรฐาน ว.8.1-15 ตัวชี้วัดท่ี 2-3 

o ระบุความรูความเขาใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียน ไดเรียนรู 
-   รสชาติของน้ําผลไม 

o ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนไดรับการ 
พัฒนา 

-   ทักษะการสังเกต 
-   ทักษะการวัด 
-   ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

o ระบุสาระท่ีควรรูหรือประสบการณแสําคัญดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ประสบการณแสําคัญดานรางกาย ไดแก  

- การใชกลามเนื้อมัดใหญในการทํากิจกรรม น้ําผลไมแสนอรอย 
-  การประสานสัมพันธแของกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับแกวน้ําผลไม อุปกรณแตางๆ การจด

บันทึก และการลงมือปฎิบัติกิจกรรม 
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 ประสบการณแสําคัญดานสังคม ไดแก  
การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผนตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท. 
สาระท่ี1 :จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค.ป.1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและใชจํานวนในชีวิตจริง 
สาระท่ี 2 การวัด9 
มาตรฐาน ค.ป.2.1 : เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว น้ําหนัก ปริมาตร เงินและเวลา 

ตารางวิเคราะหแกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หนวยการเรียนรู เรื่องผลไม (กิจกรรม น้ําผลไมแสนอรอย) 

 

 

 

 

Science Mathematic Technology Engineering 

- กระบวนการสืบเสาะ 
- ประสาทสัมผัสท้ัง5 
- ประสบการณแเดิม 
- การคิดวิเคราะหแ 
- การคาดคะเน,สังเกต ,
สํารวจ,รวบรวมขอมูล 
- คุณสมบัติและการเปล่ียน
สถานะของสาร 
 

- ปริมาณ / จํานวน 
- การนับ / การตวง 
- ตัวเลข(เวลา)  
- การจับคู 
- ลําดับข้ันในการ 
ทํากิจกรรม 
- สี / อัตราสวน 
- หนวยการวัด 

-อุปกรณแ 
-การสืบคนขอมูล 
-ผลงาน(น้ําพันชแ) 

-  คํ า ถ า ม ท่ี มี เ งื่ อ น ไ ข 
(E1) 
ทําน้ําผลไมใหมีรสชาติ 
แปลกใหมโดย ตองผสม
รวมกัน2ชนิดขึ้นไป 
-  ห า ข อ มู ล    / สํ า ร ว จ

อุปกรณแ (E2) 
-  ออกแบบการทําน้ํ า  

ผลไมโดยทํา ตามเงื่อนไข
แ ล ะ วั ต ถุ ดิ บ ร ว ม ท้ั ง 
อุปกรณแท่ีมีให (E3) 
 
 
-ปฎิบัติตามขั้น ตอนท่ี 
ออกแบบ (E4) 
-  ตรวจสอบ ประเมิน  

ปรับปรุงและแกไข (E5) 
- นําเสนอ (E6) 
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ภาพการทํากิจกรรมของนักเรียน 
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ชื่อกิจกรรม...การสื่อสาร 
 

ชื่อครู  นางนภาภรณแ  มิกานนทแ, นางเทียมจันทรแ  เจิมจรุง 
  โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 
ที่อยู ่  201 แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี  กรุงเทพฯ 10210 
  โทร. 02-5211457-8 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 3 (5 ปี) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สังเกตและบอกสวนประกอบของโทรศัพทแ 
2. ออกแบบและสรางโทรศัพทแ โดยการพูดส่ือสารใหไดยินและเขาใจ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. นักเรียนรองและทําทาทางประกอบเพลง “โทรศัพทแ”   

กริ๊งๆๆ Hello โทรศัพทแ ยกขึ้นรับ สวัสดีครับ ผมช่ือนองปู 
คุณพอคุณแมไมอยู จะใหหนูเรียนทานอยางไร 

2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเพลง “โทรศัพทแ”   
- จากเนื้อเพลงกลาวถึงอะไร 
- ใครเคยพูดคุยทางโทรศัพทแบาง คุยกับใคร 

3. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการส่ือสาร 
- นักเรียนทราบหรือไมวา การส่ือสารคืออะไร ทําไมเราตองมีการพูดคุยส่ือสารกัน 
- ในชีวิตประจําวัน เราส่ือสารกับผูอื่นดวยวิธีใดบาง (พูดคุย,จดหมาย,โทรศัพทแฯ) 
- ถาเราจะพูดคุยกับคนท่ีอยูไกลๆจะทําอยางไร 

(นร.ตอบ เชน โทรศัพทแ,ไลนแ,Facebook ฯลฯ) 
4. นักเรียนสังเกต เปรียบเทียบอุปกรณแ มีแกวพลาสติก ,แกวกระดาษขนาดตางๆ ,ไหมพรม 

เชือกขาว,ดินน้ํามัน,กาว,กรรไกร,ดินสอ,กระดาษA4 
5. ครูถามนักเรียนวาจากอุปกรณแ สามารถนําไปสรางเครื่องมือส่ือสาร ไดอยางไร 

- นักเรียนอยากรูขอมูลอะไร เกี่ยวกับการโทรศัพทแส่ือสารบาง 
(ใหนร.ดูภาพโทรศัพทแถวย,ภาพโทรศัพทแบาน) 

6. ครูสนทนากับนักเรียนวา “หากตองการพูดคุยโดยไมตองตะโกน ใหเพื่อนไดยินในระยะ  
3 ม. ไดเขาใจจะสรางเครื่องมืออะไร” 
- ครูใหนักเรียนทดลองพูดกับเพื่อนโดยใหยืนหางออกไปเรื่อยๆ จนถึงระยะท่ีตองตะโกน

คุย เป็นระยะท่ีกําหนด 
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7. ตัวแทนกลุมออกมาเลือกอุปกรณแ ไปปรึกษารวมกันและออกแบบภาพวาดโทรศัพทแส่ือสาร และ
ออกมาเลาจากการออกแบบ 
- ครูถามนักเรียนวา ระหวางถวยพลาสติกกับถวยกระดาษท่ีจะทําโทรศัพทแ และคุยกันได 

ถวยชนิดไหนคุยไดไกลกวากัน 
8. นักเรียนแตละกลุม ลงมือประดิษฐแโทรศัพทแจากอุปกรณแและการออกแบบท่ีวาดภาพไว 
9. นักเรียนแตละกลุมทดลองการพูดคุยจากโทรศัพทแท่ีประดิษฐแ 

- นักเรียนปรับปรุงแกไขจากปัญหาท่ีพบ 
10. ครูใหนักเรียนแตละกลุมเขียนคําส่ัง กลุมละ 1 คําส่ัง เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตท่ีอยูในตะกรา เชน 

หยิบ      สีฟูา  จํานวน   2 อัน ฯลฯ (เป็นการทดสอบโทรศัพทแวาใชงานไดตามกําหนด) 
11. กําหนดกลุมสงสารและกลุมรับสารคําส่ัง จากโทรศัพทแท่ีประดิษฐแขึ้น และลงมือปฏิบัติ 
12. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาและสรุปเกี่ยวกับโทรศัพทแ 

- โทรศัพทแท่ีประดิษฐแขึ้น ใชงานไดตามตองการหรือไม อยางไร 
(พูดคุยโทรศัพทแไดเขาใจ) 

- ขนาดของเชือกมีผลตอการพูดคุยโทรศัพทแเหมือนกันหรือตางกัน 
(ไดยินเหมือนกัน) 

- ระหวางสายโทรศัพทแท่ีตึงกับหยอนไดยินเสียงเหมือนกันหรือตางกัน 
(ถาสายโทรศัพทแตึงจะไดยินเสียงพูดชัดเจน,สายหยอนไมไดยินเสียง) 

- ทําไมถึงไดยินเสียง แมอยูไกล 3 ม. 
(เสียงไปตามเชือก) 

- โทรศัพทแท่ีประดิษฐแทําเลียนแบบอะไร 
(โทรศัพทแบาน,ท่ีทํางาน,ตูสาธารณะ) 

- ทําไมถึงเรียกวาโทรศัพทแ  
(เป็นเครื่องมือส่ือสาร) 

- นักเรียนรูสึกอยางไรจากการทํากิจกรรมในวันนี้ 
(ไดความรู,สนุก,ภูมิใจไดประดิษฐแโทรศัพทแ ฯลฯ) 
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ตารางวิเคราะห์บูรณาการสะเต็มศึกษา 
กิจกรรม “การสื่อสาร” 

 
S E T M 

- การเปรียบเทียบ 
- การสํารวจ 
- การคาดคะเน วาถวย
พลาสติกกับถวยกระดาษ ถวย
ชนิดไหนพูดคุยไดไกลกวากัน 
- การคาดคะเน ระหวางเชือก
ตึงกับเชือกหยอน ไดยินเสียง
เหมือนกันหรือตางกัน 
- การลงความเห็น 
 

กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม  
- ระบุปัญหาและเงื่อนไข 
ท่ีกําหนด “คือ หากตองการ
พูดคุยโดยไมตองตะโกนให
เพื่อนไดยินในระยะ 3 ม.ได
เขาใจ จะสรางเครื่องมืออะไร” 
- รวบรวมขอมูลจากวัสดุ 
อุปกรณแ โดย ศึกษาจากภาพ
โทรศัพทแถวยหรือภาพท่ีแสดง
ใหเห็นวาเสียงเดินทางตามสาย 
- ออกแบบและวาดภาพ
โทรศัพทแ 
- วางแผนและสรางโทรศัพทแ 
- ทดสอบ ประเมินผลงานและ
แกไข โดยการทดลองพูดคุย
โทรศัพทแท่ีประดิษฐแและ
ทดสอบโทรศัพทแวาใชงานตาม
กําหนด ใหหยิบรูปทรง
เรขาคณิตตามคําส่ัง 
- นําเสนอผลงาน 
 

- กระดาษA4 
- วัสดุ อุปกรณแในการประดิษฐแ
โทรศัพทแ (ถวยพลาสติก,ถวย
กระดาษ,ไหมพรหม,เชือก
ขนาดตางๆ, 
กรรไกร ฯลฯ) 
- บล็อก รูปทรงเรขาคณิต 
- ช้ินงานโทรศัพทแ 

- รูปทรงเรขาคณิต 
- ขนาด 
- สี 
- การวัด 
- ตําแหนง 
- ระยะทาง 
- ทิศทาง 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม “การสื่อสาร” 
1. การมีสวนรวมในคําถาม - นักเรียนถามในส่ิงท่ีอยากรูเกี่ยวกับการส่ือสาร 

  ตางๆและโทรศัพทแ 
 

2. การเก็บขอมูลหลักฐาน - นักเรียนสังเกตและบอกสวนประกอบของโทรศัพทแ 
- ออกแบบและสรางโทรศัพทแ 
- ปฏิบัติจริงโทรศัพทแส่ือสารกับเพื่อนๆ 
- ทดสอบ ปรับปรุง แกไขผลงาน 
 

3. การอธิบายส่ิงท่ีพบ - นักเรียนบอกขอมูลการเรียนรู อธิบายและสรุป 
  ส่ิงท่ีพบเกี่ยวกับการส่ือสารทางโทรศัพทแ 
 

4. การส่ือสารและใหเหตุผล - นักเรียนนําเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือส่ือสาร 
  โทรศัพทแท่ีสรางไดตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์ 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด  (ว.7.2-13,ว.8.1-14) 
 แนวคิด - การใชส่ิงของเครื่องใช เครื่องมือส่ือสาร ตองเลือกใชอยางถูกตอง 

  ตามหนาท่ี ขอตกลงรวมกัน ปิดเครื่องใชหรือจัดเก็บเมื่อเลิกใชงาน 
 
คณิตศาสตร์ 
 มาตรฐานและตัวชี้วัด  (ค.ป.3.1,ค.ป.3.2) 
 แนวคิด - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแ สามารถนําไปประยุกตแใช 

  ในการเรียนรูส่ิงตางๆเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 
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ภาพกิจกรรม  การสื่อสาร 
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กิจกรรม น้ําสะอาดด้วยมือเรา 
ชื่อ นางสุนันท์   พลังฤทธิ์  และ  นางวิรัลพัชร  กอบกํา 
โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา  อําเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน 

( ptsnanschool@gmail.com ) 
ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3 (อายุ 5-6 ปี) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

      1. สังเกตและบอกลักษณะของน้ํา 
      2. เด็กรูจักการใชน้ําในชีวิตประจําวันได  สังเกตและบอกปริมาตรของน้ําจากการ
ตวงดวยเครื่องมือและหนวยที่ไมใชหนวยมาตรฐาน 
      3. ออกแบบและสรางเครื่องกรองน้ําจากเศษวัสดุ 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ขั้นนํา 

- ครูและเด็กรวมกันสนทนาเกี่ยวกับน้ําท่ีเด็กๆใชในชีวิตประจําวันและรวมกัน 
ทองคําคลองจอง “ฉันคือน้ําใส” 

ขั้นสอน 
1. ครูใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละ 6-7  คน 
2. ครูและเด็กๆ ไปศึกษาแหลงน้ําบริเวณหลังโรงเรียน พรอมท้ังใชคําถามกระตุน

ความคิด ดังนี้ 
  - น้ํามีสีอะไร (ไมมีสี ใสสะอาด) 
  - น้ํามีกล่ินหรือไม (ใหเด็กดมกล่ินของน้ําได  แตไมอนุญาตใหด่ืมกิน ) 
3. ใหเด็กๆพักเหนื่อยและด่ืมน้ําสะอาดท่ีกินไดจากแกว พรอมถามความรูสึกของเด็ก 

หลังจากดื่มน้ําแลวดังนี้  
   - เด็กๆ ด่ืมน้ําแลวรูสึกอยางไรบาง 
   - เด็กๆ ด่ืมน้ําแลวหายเหนื่อยไหม 
   - เด็กๆ ด่ืมน้ําแลวสดช่ืนหรือไม 
  - เมื่อเด็กดื่มน้ําแลว น้ํามีกล่ินหรือไม 
   - น้ําท่ีเด็กด่ืมมีสีอะไร 
4. ครูพาเด็กๆไปดูแหลงน้ําอีกท่ีหนึ่งท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน พรอมท้ังใชคําถาม

กระตุนความคิดเหมือนเดิม 
   - น้ํามีสีอะไร (สีดําคลํ้า) 
   - น้ํามีกล่ินหรือไม (มีกล่ิน) 

mailto:ptsnanschool@gmail.com
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5.  อะไรครูใหเด็กๆ แตละกลุม นําแกวไปตักน้ํา ท้ังสองแหลงมา แลวใหเด็กๆ สังเกต 
เปรียบเทียบสีของน้ําในแกวท้ัง 2 ใบ วาเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร เมื่อให
เด็กไดด่ืมน้ําสะอาดแลวก็ควรใหเด็กไดเปรียบเทียบน้ําท้ัง 3 แกว คือ น้ําสะอาด 
และน้ําจากแหลงน้ําท้ัง 2 แหลง เพื่อใหไดเปรียบและเช่ือมโยงไปถึงการทําน้ําให
สะอาด และเพื่อใหมีการบูรณาการคณิตศาสตรแ  โดยวิธีการตวงน้ําท่ีใหเด็กไดเลือก
วิธีการตวงน้ําของตนเอง เมื่อกรองแลวน้ําท่ีไดใสขึ้น แตยังไมสะอาด อาจนําไป 

  รดน้ําตนไมได แตไมสามารถด่ืมได 
 
6.  เด็กๆ ชวยกันแสดงความคิดเห็น จากนั้นครูถามเด็กๆตอวา ถาเป็นไปได เด็กๆ 

ตองการอยากใหน้ํามีลักษณะแบบไหนมากกวา (อยากไดแบบลักษณะใส ใสแตยัง
ไมสะอาดพอท่ีจะด่ืมได) และเด็กๆ จะตองทําอยางไร 

7. ใหเด็กๆ ชวยกันแสดงความเห็นวา “จะทําอยางไรใหน้ําใสและไมมีกล่ิน” โดยตอง
คํานึงถึงอุปกรณแท่ีเหลือใหเกิดประโยชนแและไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สามารถขจัดส่ิงปนเป้ือนท่ีมากับน้ํา เพื่อสามารถนําน้ําท่ีไดไปใชเพื่ออุปโภคและ
บริโภค  

   - นําไปตม 
   - นําไปกรอง ( เสียงโหวตมากท่ีสุด ) 
   - นําไปตากแดด 
  - นําสารสมใสไปในน้ํา 
8.  ครูพาเด็กๆ ไปท่ีหองคอมพิวเตอรแ เพื่อไปหาขอมูลในการทําเครื่องกรองน้ํา 
9.  ครูใหเด็กๆ แตละกลุมออกมาสํารวจดูอุปกรณแ ประกอบดวย ขวดพลาสติก ทราย 

กรวดเล็กๆ ถานทุบละเอียด สําลี และกรรไกร 
10.  ครูแจกกระดาษ A4 ใหเด็กๆ ออกแบบเครื่องกรองน้ํา โดยวาดลงในกระดาษ A 4   
11.  เด็กๆสรางเครื่องกรองน้ํา โดยใชวัสดุท่ีเด็กๆ เลือก เงื่อนไข ใหเด็กสรางเครื่องกรองท่ี

ทําใหน้ําใสขึ้น หรือน้ําใสจนสามารถเอาไปใชรดน้ําตนไมได 
12.  ใหเด็กๆ ทดลองใชเครื่องกรองน้ําท่ีเด็กๆสรางวาใชไดหรือไม โดยสังเกตจากสีของน้ํา

วาใสหรือไมใส แลวปรับปรุงช้ินงาน 
13.  เมื่อเด็กๆ ไดน้ําท่ีสะอาดแลว เด็กๆ จะนําน้ําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําไดอยางไร 
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ขั้นสรุป 
- ครูและเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับแหลงน้ํา ลักษณะ คุณคา และสีของน้ํา วาสามารถ
นําไปใชประโยชนแในชีวิตประจําวันไดอยางไร 

ผลที่เกิดกับเด็ก หรือ พัฒนาการของเด็กที่เกิดจากการเรียนรู้ 
1. เด็กไดรับประสบการณแตรงจากการจัดกิจกรรม 
2. สงเสริมใหเด็กไดแสดงความคิดเห็น 
3. สงเสริมใหเด็กรูจักคิดแกปัญหา 
4. เด็กไดเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเรียนในหองเรียนกับชีวิตประจําวันของเด็กสามารถใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู รวมท้ังมีทักษะทางวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแ 
และเทคโนโลยีไดตามวัยตาราง 

 
 วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้                                                                                                            

            การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
                   กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

1. มาตรฐาน ว 8.1-14 ตัวชี้วัด (1) 
2. มาตรฐาน ว 8.1-15 ตัวชี้วัด (1)  

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

1.การมีสวนรวมในคําถาม    การมีสวนรวมในคําถามของกิจกรรม โดยครูตั้ง
คําถามกับเด็กวา   
- น้ํามีสีอะไร (ไมมีสี ใสสะอาด)  
- ถาเป็นไปได เด็กๆตองการอยากใหน้ํามีลักษณะแบบ
ไหนมากกวา 
- น้ํามีกล่ินหรือไม (ใหเด็กดมกล่ินของน้ําได แตไม
อนุญาตใหกิน ) 

2. การเก็บขอมูลหลักฐาน    เด็กๆ เก็บตัวอยางน้ําท้ัง 2 แหลง ใสแกว แลวมา
สังเกต เปรียบเทียบสีของน้ํา วามีความแตกตางกัน
อยางไร 

3. การอธิบายส่ิงท่ีพบ    แหลงน้ําท้ัง 2 แหลง มีลักษณะเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร เพราะอะไร 

4. การส่ือสารและใหเหตุผล   เด็กออกมาเลาส่ิงท่ีตนเองพบเห็นจากการทํากิจกรรม
ใหเพื่อนๆ ฟัง และบอกเหตุผลวาเพราะอะไร 
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วิเคราะห์กิจกรรม  STEM 

 
 
 
 
 
  

วิทยาศาสตร์ ( S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) คณิตศาสตร์ (M) 

- สังเกตสีของน้ําของน้ําเสีย
และน้ําสะอาด 
- การใชประสาทสัมผัส  
- การคาดคะเน 
- การสืบคนหาขอมูล 
- สํารวจแหลงน้ํา 
- สารและสมบัติของสาร 
กรองน้ํา 

- อุปกรณแท่ีใชสรางเครื่องกรอง
น้ํา 
- การสืบคนขอมูลจาก
อินเตอรแเน็ต 
- เครื่องกรองน้ํา 
 

- การออกแบบและสราง
เครื่องกรองน้ําตามเงื่อนไข
ท่ีกําหนด 
- การกําหนดปัญหา (การ
ทําน้ําเสียใหน้ําสะอาดได
อยางไร) 
- การคนหาขอมูลใน
อินเทอรแเน็ต 
- ออกแบบเครื่องกรองน้ํา 
- ปรับปรุงแกไขเครื่อง
กรองน้ํา 
 

- การจัดกลุม 
- จํานวน แกว และ
จํานวนแหลงน้ํา 
- การเปรียบเทียบ 
- การเรียงลําดับ
เหตุการณแ 
- การนับ   
- การตวงน้ําโดยไมใช
หนวยมาตรฐาน                                                                                                                                                                                                    
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ภาพกิจกรรมการทดลอง 
 

ครูพาเด็กๆสํารวจแหลงน้ําบริเวณหลังโรงเรียน 
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วัสดุอุปกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครูแนะนําวัสดุอุปกรณ์ 
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เด็กวาดออกแบบเคร่ืองกรองน้ํา                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เด็กๆทําการทดลองตามที่ออกแบบไว้ 
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เด็กๆ กรองน้ํา  กรองคร้ังที่ 1 (น้ํายังไม่ใสและยังมีกลิ่นนิดๆ) 

กรองคร้ังที่ 2  (น้ํายังไม่ใสเท่าไหร่ แต่ไม่มีกลิ่น) 

กรองคร้ังที่ 3 ( น้ําใสไม่มีกลิ่น) 
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การจัดประสบการณ์ 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง สิ่งไม่มีชีวิต 

กิจกรรม  “การทําปุ๋ยหมัก” 
สาระการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งต่างๆแวดล้อมรอบตัวเด็ก 

ครูผู้สอน  ครูร้อฝีอะ  เหล็มปาน 
โรงเรียนพรศิริกุล  

203  หมู่ 10 ถนนตรัง –  ปะเหลียน ตําบลโคกหล่อ อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-572197 โทรสาร 075-572198 

www.pornsirikul.com e-mail pornsirikulschool@gmail.com 
ระดับช้ันปฐมวัย 2  อายุ   4    ปี 

จุดประสงคแการเรียนรู 

1.    สังเกตและบอกลักษณะของส่ิงไมมีชีวิต 
2.    ออกแบบและสรางสรรคแจากส่ิงไมมีชีวิต 
แนวการจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

ขั้นนํา 

1.   ครูนํานักเรียนเดินสํารวจส่ิงไมมีชีวิต ภายในโรงเรียน ซึ่งมีการกระตุนการเรียนรูโดยใชคําถามดังนี้ 
- นักเรียนพบส่ิงไมมีชีวิตอะไรบางในโรงเรียน 
- ทราบไดอยางไรวาเป็นส่ิงไมมีชีวิต 
- สงสัยอะไรบางกับส่ิงไมมีชีวิตท่ีพบเห็น 
- ส่ิงไมมีชีวิตนั้น มีลักษณะอยางไร 
- ส่ิงไมมีชีวิตมีประโยชนแอยางไร 

ขั้นสอน 

2. นักเรียนสังเกตส่ิงไมมีชีวิต ท่ีเก็บไดบริเวณโรงเรียน คนละ 1 อยางไมซ้ํากัน  
- บอกช่ือส่ิงไมมีชีวิตนั้น 
- บอกลักษณะ ผิวสัมผัสได 
- จับคูกับเพื่อน บอกความแตกตางของตนเองกับเพื่อนได 
- นับจํานวน    1 – 20 ได 

3.  ครูเช่ือมโยงกิจกรรมโดยใหนักเรียนสังเกต ใบไมท่ีรวงเต็มบริเวณโรงเรียน โดยกระตุนคําถามดังนี้ 

http://www.pornsirikul.com/
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คูณครู    :  นักเรียนคิดอยางไรกับใบไมท่ีรวงเต็มไปหมดบริเวณโรงเรียน 
นักเรียน  :  เป็นขยะ โรงเรียนดูสกปรกไมสวยงาม 
นักเรียน  :  วันนั้นหนูเจอตะขาบ แอบอยูใตใบไมดวยคะ 
คูณครู    :   แลวหนูทําอยางไรตอคะ 
นักเรียน  :   หนูรีบไปบอกคุณครูคะ  แลวนาแอด  (ภารโรง)  รีบกวาดใบไมแถวนั้น จนสะอาดคะ 
คูณครู    :   หนูทําถูกตองแลวคะ  นักเรียนคิดวาเราจะแกปัญหานี้ไดอยางไรไดบาง 

   ขั้นที่ 1   กําหนดปัญหา 

กําหนดปัญหาใหนักเรียน  : เราจะนําใบไมท่ีรวงในโรงเรียนมาทําใหเกิดประโยชนแไดอยางไร  แลวจึง
ใหนักเรียนทําปุยหมัก 

           นักเรียน  :  นองอิชิ ตอบ ชวยกัน กวาด เก็บครับ 
           คุณครู    :  กวาดเก็บแลว เอาไปไหนดีคะ 
           นักเรียน   : นัองเจาสัว  เอาไปเผาก็ไดครับ 
          นักเรียน  : นองอาลิเซีย ตอบวา  คุณตาเราบอกวาหามเผาขยะ เพราะจะเกิดมลพิษ 
          คุณครู    :  ใชคะ ควันท่ีเกิดจากการเผาขยะ จะเพิ่มมลพิษทางอากาศ  
          คุณครู    :  ถาอยางเรามาชวยคิดหนอยคะ วาใบไมมากมายในโรงเรียนเรา เก็บมาแลวเราจะเอามาใช
ประโยชนแอะไรไดบาง 

นักเรียน  :  ใบไมท่ีรวงจากตนแลว เป็นส่ิงไมมีชีวิตใชมั้ยคะ คุณครู 
นักเรียนสังเกตลักษณะของใบไมชนิดตางๆ โดยการกระตุนดวยคําถามดังนี้  
             -  นับจํานวนใบไม  
             -  เปรียบเทียบขนาดเล็กใหญของใบไม  
             -  เรียงลําดับของขนาดใบจากเล็กไปใหญและใหญไปเล็ก  
             -  จับคูใบไมท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  
             -  เปรียบเทียบความแตกตางของสี กล่ิน และผิวสัมผัสของใบ  
     ขั้นที่ 2  รวบรวมขอมูล 

-   นักเรียนรวมกันสืบคนขอมูลการทําปุยหมักจากใบไม จากแหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ 
สารสนเทศออนไลนแ  ผูรู(เกษตรกร) 

    ขั้นที่ 3 เลือกวิธีการ 
นักเรียน  :  ทําปุยดีมั้ยคุณครู  เดียวพวกเราจะไดเอามาใสตนขาวโพดท่ีปลูกหลังหองเรียน 
- ทุกคนเห็นดวยจากการที่คุณครู ใหยกมือแสดงความคิดเห็น ทุกคนสนใจ และดูต่ืนเตน 

ครูเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 
- กิ่งไม  ใบไม 
- น้ําหมักชีวภาพ 
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- ปุยคอก 
   ขั้นที่ 4  ออกแบบและปฎิบัติการ 

- นักเรียนออกแบบอุปกรณแโดยการวาดภาพ สวนประกอบท่ีจะทําปุยจากใบไม และวาดขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงาน 

- นักเรียนลงมือทําตามข้ันตอนท่ีวางแผนไว 
   ขั้นที่ 5 ทดสอบ 

- นักเรียนสังเกต การเปล่ียนแปลงของปุย  และบันทึกผล ทุก  10  วัน 
- นักเรียนนําปุยท่ีไดไปใชประโยชนแ   

ขั้นสรุป 
- ครูและเด็กสนทนาสรุปรวมกันเกี่ยวกับข้ันตอนการทําปุย  และการเปล่ียนแปลงและการนําไปใช

ประโยชนแจริงตอไป 
- ครูใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชนแอีกมากมายของส่ิงไมมีชีวิต  

 
ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสวนรวมในคําถาม - นักเรียนพบส่ิงไมมีชีวิตอะไรบางในโรงเรียน 
- ทราบไดอยางไรวาเป็นส่ิงไมมีชีวิต 
- สงสัยอะไรบางกับส่ิงไมมีชีวิตท่ีพบเห็น 
- ส่ิงไมมีชีวิตนั้น มีลักษณะอยางไร 
- ส่ิงไมมีชีวิตมีประโยชนแอยางไร 

การเก็บขอมูลหลักฐาน -   นักเรียนรวมกันสืบคนขอมูลการทําปุยหมักจากใบไม จาก
แหลงขอมูลตางๆ เชน หนังสือ สารสนเทศออนไลนแ  ผูรู
(เกษตรกร) 

- นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการทําปุยหมักโดยการวาดภาพ 
อธิบายส่ิงท่ีพบ -  นักเรียนบอกช่ือส่ิงไมมีชีวิตท่ีตนเองพบเห็นบริเวรโรงเรียน 

และท่ีพบเห็นในชืวิตประจําวัน 
- นักเรียนอธิบายวิธีการทําปุยหมักจากการสืบคนขอมูล  

การส่ือสารและใหเหตุผล         -     นักเรียนบอกช่ือส่ิงไมมีชีวิต  
         -     นักเรียนอธิบายการทําปุยหมักตามความคิดของตนเองจาก
การสืบคนขอมูลได 
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การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์  
กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดวิทยาศาสตรแปฐมวัย สสวท.ท่ีเกี่ยวของ มาตรฐานท่ีว 2.1-4. 

ตัวชี้วัดท่ี 1,2. มาตราฐานท่ี 8.1-14 ตัวชี้วัดท่ี 1-6 -ต้ังคําถามท่ีสนใจเกี่ยวกับส่ิงท่ีอยูรอบตัวและบริเวณ
โรงเรียน นําเสนอส่ิงท่ีพบเห็น โดยเลาใหคุณครูและเพื่อนฟงั  
-ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  

ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกและเปรียบเทียบ ทักษะการวัด ทักษะการส่ือสาร ทักษะการลง
ขอสรุป  
การบูรณาการทางคณิตศาสตร์  

กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดคณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท.ท่ีเกี่ยวของสาระท่ี 1 จํานวนและการ
ดําเนินการ มาตรฐานค.ป.1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนในชีวิตจริง  
-ระบุความรู้ ความเข้าใจ หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้  

มีความรูความเขาใจจํานวนนับ 1-20 เขาใจหลักการนับ รูจักตัวเลขฮินดูอาราบิกและเลขไทย รูคาของ
จํานวน  
-ระบุทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา  

ทักษะการแกปัญหา ทักษะการใชเหตุผล ทักษะการส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรแ และ
การนําเสนอ ทักษะการเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรแและเช่ือมโยงคณิตศาสตรแกับศาสตรแอื่นๆ และมี
ความคิดสรางสรรคแ  
-ระบุสาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์สําคัญด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง  
          ประสบการณ์สําคัญด้านร่างกาย ไดแก การประสานความสัมพันธแของกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ 
การวาด การระบาย การฝนสีใบไมและตกแตงอยางสรางสรรคแ  
ประสบการณ์สําคัญด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ไดแก การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผน การตัดสินใจเลือก
และการลงมือปฏิบัติ ความสนใจใฝุรูกระตือรือรนในกิจกรรมท่ีปฏิบัติ และซักถามในส่ิงท่ีสนใจหรือสงสัย  
ประสบการณ์สําคัญด้านสติปัญญา ไดแก ซักถามส่ิงท่ีสงสัยและรวมอภิปรายหาคําตอบ การตั้งคําถาม
เกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ีสังเกตเห็น จําแนกเปรียบเทียบส่ิงตางๆท่ีสังเกตเห็นได 
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ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

 สิ่งที่ผู้เรียนได้ทําเพื่อแก้ปัญหา  กรณีศึกษา          
- กิจกรรมทําปุ๋ยหมัก 

1 . ระบุปัญหา -    การทําปุ๋ยหมักจากใบไม้ 
2 . รวบรวมข้อมูลแลแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ

ปัญหา 
-    สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการทําปุ๋ยหมัก 
-    สํารวจอุปกรณ์ 

3  ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา  ออกแบบการทําปุ๋ยตามความเข้าใจ โดยการร่างภาพ 
4  วางแผนและวิธีการแก้ปัญหา สังเกตใบไม้แห้งกับ มูลวัว ว่าผลเป็นอย่างไร 
5  ทดสอบประเมินผล  การเปื่อยของใบไม้สามารถ นํามาใช้ใส่ต้นไม้ได้หรือยัง 
6 นําเสนอผลการแก้ปัญหา นําเสนอขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักได้ 
 
ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

Science Mathematic Technology Engineering 
-การใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 เรียงลําดับเล็กใหญ -การเลือกใชอุปกรณแ -กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตรแ 
-การเปล่ียนแปลงของใบไม -สังเกตเปรียบเทียบ

ลักษณะของส่ิงไมมีชีวิต  
-ใชเทคโนโลยีในการสืบคน
ขอมูล 

-ระบุปัญหา ตองมีเงื่อนไข
ชัดเจน 

-กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู 

-จํานวน 1-20 -ผลงานคือ วิธีการทําปุย
หมัก 

-การรวบรวมขอมูล
แนวความคิด 

-การลงความคิดเห็น -ขนาดของใบไม   
-การสังเกตและ
เปรียบเทียบลักษณะของ
ส่ิงไมมีชีวิต 

-จับคูส่ิงท่ีเหมือนกัน    

-วิธีการในการทําปุย    
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นักเรียนรวมกนัออกแบบ การทําปุยหมัก โดย จากแหลงขอมูลท่ีสืบคน และนํามาสรางแบบเป็นของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนลงมือทําปุยหมักตามแบบ โดยเริ่มชวยกันเก็บขยะบริเวณ แลวนํามาเทในกระบะที่ใส มูลสัตวแเตรียมไว 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนชวยกันพรวนดินใหใบไมกับมูลสัตวแเขาดวยกัน 

และชวยกันรดน้ําชีวภาพเพื่อใหใบไมยอยสลายเร็วขึ้น (ขอมูลสืบคนจากอินเตอรแเน็ต) 
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กิจกรรม ดอกไม้แสนอร่อย 
นางสาวเสาวรส  มุมกลาง 

โรงเรียนพีระวิทยา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
ระดับชั้นอนุบาล 3 ( อายุ 5 ขวบ ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกต สํารวจ ดอกกุหลาบ ดอกเฟื่องฟูา ดอกบัว บันทึกขอมูลและนําเสนอขอมูลของดอกไม 
2. สามารถเลือกวิธีการทําดอกไมใหกินไดจริง (ออกแบบวิธีการทําดอกไมใหกินได) ภายใน 5 นาที 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม  
1.  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับดอกไมท่ีนักเรียนเคยเห็นวามีดอกไมอะไรบาง 

 (โดยการยกตัวอยางบางสวน) 
 นองนาโน : บานของหนูมีดอกกุหลาบคะ มีสีแดง สีชมพู ดอกเป็นชั้นๆ มีกล่ินหอม มีหนามดวยคะ 
 นองโอโม : บานของหนูมีดอกเฟื่องฟูาครับ มีสีชมพู ดอกมีหลายใบ ไมมีกล่ินครับ 
 นองบราวนี่ : บานของหนูมีดอกบัวคะ มีสีขาว กานมันจะยาวๆไมมีกล่ิน   

2. ครูและนักเรียนชวยกันหาคําตอบเกี่ยวกับลักษณะของดอกไมแตละชนิดใหนักเรียนเลาจาก
ประสบการณแเดิมท่ีนักเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะของดอกไมและรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรม 
รวมกันหาขอมูลและเรื่องท่ีนักเรียนสนใจจากการเรียนรูเกี่ยวกับดอกไม โดยการจัดผานกิจกรรม
เสริมประสบการณแโดยการเรียนรูจากของจริง การสืบเสาะ สืบคนขอมูล ลงมือปฏิบัติ และการ
คนควาขอความรูเพิ่มเติมจาก Internet และถามจากผูปกครอง 

3. ครูจัดเตรียมดอกไม 3 ชนิด ท่ีนักเรียนอยากเรียนรูโดยใหนักเรียนสังเกต สี รูปรางลักษณะ กล่ิน 
ของดอกไมท้ัง 3 ชนิด และเขียนขอขอมูลลงในกระดาษ ( โดยครูเป็นผูจดบันทึก ) 
จากนั้นครูนํากลองทึบ 3 ใบ ท่ีเจาะรูพรอมใสดอกไมแตละชนิดเชน  

กลองใบท่ี 1 : ใสดอกกุหลาบ 
กลองใบท่ี 2 : ใสดอกเฟื่องฟูา 
กลองใบท่ี 3 : ใสดอกบัว 
4. ครูไดใหนักเรียนสํารวจโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เชน การคลํา การดม เขยาฟังเสียง หรือแอบ

มองทางรูที่เจาะ และรวมกันลงความเห็นวาในกลองแตละใบมีดอกไมอะไรบาง โดยการวาดภาพ
ลงในกระดาษ พรอมนําเสนอ แลวใหนักเรียนเปิดกลองแตละใบดู ครูรวมสนทนากับนักเรียนวา 
“นักเรียนอยากเรียนรูอะไรเกี่ยวกับดอกไม ท้ัง 3 ชนิดนี้บางคะ(ดอกกุหลาบ ดอกเฟื่องฟูา 
ดอกบัว) ”  

นองบีโบ : ดอกไมกินไดไหมครับ 
นองนาวนิ : เราตองทําอยางไรเราถึงจะกินไดครับ 
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ครูสนทนากับนักเรียนวาเราจะทําอยางไรใหดอกไมนั้นกินไดจริง (ถาอยางนั้นเรามาชวยกันหาวิธีทําให
ดอกไมทานไดและสีสันสวยงามกันดีไหมคะ) 

นองภูผา : เรานํามากินเลยไดไหมครับ 
นองมารแโค : เอาไปใสขนมหวานครับ 
นองป็อปแปฺป : เอาไปชุบแปูงทอดคะ 

แลวถาเราอยากนําดอกไมมาทอด เราตองเตรียมอะไรบาง (อุปกรณแท่ีใช วิธีการทํา ) 
5. นักเรียนรูวธิีการทําดอกไมทอดแลวหรือยัง ถายังนักเรียนจะทราบไดอยางไร (สืบคนขอมูลเชน 

ถามแมครัว หาจากอินเทอรแเน็ต) 
6. นักเรียนและครูชวยกันหาวิธีการทอดดอกไม จากนั้นใหนักเรียนออกแบบวิธีการทําดอกไมทอดให

อรอยและสวยงาม แลวนําเสนอวิธีการทําดอกไมทอดของกลุมตนเอง  
7. ครูกับนักเรียนรวมกนัทํากิจกรรม ดอกไมชุบแปูงทอดแสนอรอย 

ขั้นตอนการผสมแปูงทอด 
เด็กๆเลือกอุปกรณแการทอดโดยการออกแบบลงในกระดาษวาจะใชอะไรบาง 
วิธีการผสมแปูง(ครูเตรียมอุปกรณแการตวงและแปูงทอด.น้ํา.) 
เด็กๆเลือกอุปกรณแการตวงโดยใชแกวเล็กขนาดเทากันในการตวงแปูงและน้ําโดยแตละกลุมจะใช
แปูงกับน้ําตางกันในการผสมและใหเด็กๆสังเกตวาลักษณะของแปูงท่ีผสมไดเป็นอยางไร(แปูงขน
หรือเหลว)และนําดอกไมลงชุปสังเกตวาแปูงเกาะท่ีดอกไมหรือไมเม่ือทอดแลวมีลักษณะอยางไร
และบันทึกผล 
 และใหนักเรียนสังเกตการเปล่ียนแปลงของดอกไมเม่ือทอดแลว โดยครูอาจใชคําถามชวย เชน 
นักเรียนทราบไดอยางไรวาดอกไมของนักเรียนสามารถนํามาทานไดแลว (สีของแปูงเปล่ียนจากสี
ขาวเป็นสีเหลือง และลอยขึ้นมา) 

8. ใหนักเรียนใหคะแนนกลุมของดอกไมท่ีอรอยและสีสันสวยงามท่ีสุด 
9. ครูสอบถามวิธีการของทําดอกไมทอดของนักเรียนกลุมท่ีไดรับคะแนนนิยมมากท่ีสุด และตองการ

ปรับปรุงวิธีการทําเพิ่มเติมอีกหรือไมอยางไร จากนั้นถามนักรียนกลุมอื่น ๆ วาอยากปรับปรุง
ผลงานใหนาพึงพอใจอยางไร 

10. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวาดอกไมบางชนิดสามารถกินไดจริงและมีการเปรียบเทียบดอกไม
กอนทอดและหลังทอดเกี่ยวกับ สี กล่ิน ของดอกไม พรอมสรุปวิธีการทําดอกไมทอดท่ีอรอยและ
สวยงาม 

ผลท่ีเกิดกับนักเรียน หรือพัฒนาการของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู 

- เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย : โดยการพัฒนาประสารทสัมผัสท้ัง 5 

- พัฒนาการดานอารมณแ – จิตใจ : ไดสนุกสนานกับการเรียนรูจากประสบการณแจริง 

- พัฒนาการดานสังคม : การทํางานรวมกับผูอื่น 
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- พัฒนาการดานสติปัญญา : มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับดอกไมแตละชนิด วามีรูปราง
ลักษณะท่ีแตกตางกัน 

 
ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสวนรวมในคําถาม -นักเรียนสังเกต รูปลักษณะของดอกไม วามีลักษณะ

อยางไร แตกตางกันอยางไร สามารถกินไดจริงหรอืไม 

ทําอยางไรถึงจะกินได 

ครูเป็นผูต้ังคําถามและเด็กมีสวนรวมในคําถามตรงท่ี

เป็นผูหาคําตอบ 

การเก็บขอมูลหลักฐาน -ครูเก็บรวบรวมคําตอบท่ีนักเรียนบางคนตอบไดและ

สํารวจคําถามท่ีนักเรียนตอบไมได ครูใหคําแนะนําให

นักเรียนรวบรวมคําตอบใหมอีกครั้งโดยครูกับนักเรียน

รวมกันสรุปทุกประเด็นคําถามคําตอบ 

-บันทึกโดยการวาดภาพตามความคิดของนักเรียนเอง 

เด็กเป็นผูเก็บขอมูลหลักฐาน คือ การใชประสาทสัมผัส

ท้ัง 5 ในการสังเกต และนําไปบันทึกขอมูลท่ีพบ 

-วิธีการทําดอกไมทอด 

 

อธิบายส่ิงท่ีพบ -นักเรียนคาดคะเนในประเด็นการสังเกต ลักษณะของ

ดอกไมแตละชนิด ซึ่งนักเรียนไมแนใจในการสังเกต 

ลักษณะของดอกไมวาแตกตางกัน 

-นักเรียนสังเกตเปรียบเทียบ ความแตกตางของดอกไม

ได และบอกลักษณะของดอกไมกอนทอดเทียบกับหลัง

ทอด 

-นักเรียนบอกไดวาดอกไมชนิดไหนมีลักษณะ สี กล่ิน 

ขนาด อยางไร 

- ระบุวิธีการทําดอกไมทอดท่ีอรอยและสีสันสวยงาม 
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การส่ือสารและใหเหตุผล -นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ สี กล่ิน ขนาด ของ

ดอกไมแตละชนิดไดและส่ือสารใหเพื่อนฟังได 

-นักเรียนอธิบายการทําดอกไมชุบแปูงทอดตาม

ความคิดของตนเองได 

 
 

 
การบูรณาการ 

วิทยาศาสตรแ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด.วิทยาศาสตรแปฐมวัย.สสวท.ท่ีเกี่ยวของ 
  มาตรฐาน ว1.1-2  
  มาตรฐาน ว2.1-4 
  มาตรฐาน ว8.1-14 

มาตรฐาน ว8.1-15 
คณิตศาสตรแ 
 

 กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด.คณิตศาสตรแปฐมวัย.สสวท.ท่ีเกี่ยวของ 
  มาตรฐาน ค.ป.2.1 
  มาตรฐาน ค.ป.5.1 
 ความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรแหรือทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแ  คณิตศาสตรแท่ีเกี่ยวของ 
  คือการแกปัญหา การใชเหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตรแ การนําเสนอ
การเช่ือมโยงความรูตางๆ กับศาสตรแอื่นๆ และมีความคิดริเริ่ม 
 สาระการเรียนรูอื่นๆ 
 ประสบการณแสําคัญดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของคือ  

- ภาษา ไดแก การเลาส่ิงท่ีไดสังเกต สํารวจ 

- ศิลปะ ไดแก การวาดภาพ การเรียงเมล็ดขาว ภาพปะติด 
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ตารางวิเคราะห์ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวน 

การออกแบบเชิงวิศวกรรม 

สิ่งที่ผู้เรียนได้ทําเพื่อแก้ปัญหา 

“กรณีศึกษา ดอกไม้แสนอร่อย” 

1. ระบุปัญหา -สามารถนําดอกไมไปทอดและกินไดจริง 

-หมอสามารถทําใหดอกไมชุบแปูงทอดสุกภายใน 5 

นาที 

-การผสมแปูงในการทอดดอกไม 

-ออกแบบวิธีการทําดอกไมทอดท่ีอรอยและสีสันสวยงาม 

 

2. รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปัญหา -นักเรียนไปสํารวจดอกไมท่ีบานของตนเอง 

-นักเรียน เรียนรูเพิ่มเติมจากการสืบคนท่ี Internet และ

สอบถามผูปกครอง 

-สํารวจวัสดุอุปกรณแ 

3. ออกแบบวิธีการแกปัญหา -นักเรียนวาดภาพดอกไมจากการไดสํารวจจากประสาท

สัมผัสท้ัง 5 

-นักเรียนออกแบบ อุปกรณแในการใชทอดดอกไม โดย

การรางภาพ และวิธีการทําดอกไมทอด 

4. วางแผนและดําเนินการแกปัญหา -ใชอุปกรณแในการทอดตามท่ีออกแบบไว 

5. ทดสอบ ประเมินและปรับปรุง แกไข วิธีการ

แกปัญหา หรือช้ินงาน 

-ประเมินผลและมีการปรับปรุงแกไข 

- ประเมินจากผลการใหคะแนน 

 

 

6. นําเสนอวิธีการแกปัญหา ผลแกปัญหา หรือ

ช้ินงาน 

-การนําเสนอดอกไมชุบแปูงทอดของแตละกลุม 

- ดอกไมทอดท่ีอรอยและสวยงาม 
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Science Mathematic Technology Engineering 

-การสังเกตและการบันทึก  -การเลือกใชอุปกรณแ -กระบวนการออกแบบเชิง

วิศวกรรมศาสตรแ 

-การใชประสาทสัมผัสท้ัง5 -สังเกต -ใชเทคโนโลยีในการสืบคน -ระบุปัญหา ตองมีเงื่อนไข

ชัดเจน 

-กระบวนการสืบเสาะหา

ความรู 

-จํานวน -ผลงานคือ ดอกไมชุบแปูง

ทอด 

-การรวบรวมขอมูล

แนวความคิด 

-การลงความเห็น -ขนาดของดอกไม   

-การสังเกตและ

เปรียบเทียบลักษณะของ

ดอกไม 

   

-วิธีการในการทําดอกไมให

กินได 

   

 

 

 

 

รูปภาพการทํากิจกรรม 
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กิจกรรม  กระเป๋าหน้าฝน 

ครูพนิดา  โคตรพูลชัย, ครูกัลยา  ชางเหลา 

โรงเรียนอนุบาลพุทธชาด  4/516 ม.สหกรณแ ซ .21 ถ.เสรีไทย  57 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร  

เบอรแ 02-379-7239 อีเมลแ : Pudthachad.kindergarten@gmail.com 

  

ระดับชัน้ อนุบาล 3  (อนุบาล 5 ขวบ) 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

  1 . สังเกตและบอกลักษณะสวนประกอบของกระเปา 

  2 . สังเกตและบอกรูปทรงเรขาคณิตของกระเปา 

  3 . ออกแบบและสรางกระเปาหนาฝนได 

แนวการจัดกิจกรรม 

  1 .     ครูพาเด็กทองคําคลองจอง “ฝนตกจักๆ” 

   ฝนตกจักๆ  มือซายหิ้วปลา 

   มือขวาถือผัก           พอถึงท่ีพักวางผักวางปลา 

   2.     ครูสนทนากับเด็กๆ เกี่ยวกับคําคลองจองโดยใชคําถามดังนี้ 

  -  เมื่อเด็กๆ ไปซื้อของท่ีตลาดไปเจอฝนตก  มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับตัวเด็กเปียก 

-นอกจากตัวเปียกแลวมีอะไรเปียกอีก 

 -  เวลาเด็กๆไปซื้อของเด็กๆ จะทําอยางไรไมใหของเปียก (ตองทํากระเปากันน้ํา) 

  3.     ครูจัดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหเด็กๆไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระเปา 

     1.3  ครูสนทนากับเด็กๆถึงประสบการณแเดิมเกี่ยวกับกระเปากันน้ํา เชน  ในการ

สรางกระเปากันน้ํ าได เ ด็กๆตองการทราบขอมูลอะไรบางแลวเราจะไปหาขอมูลไดจากท่ีใดไดอีก  

   3.2   จากผูรูคุณครูในโรงเรียน เมื่อเด็กๆไดขอมูลเกี่ยวกับกระเปากันน้ําแลว 

   3.3   หาขอมลูจากอินเตอรแเน็ตเกี่ยวกับกระเปากันน้ํา   เมื่อไดๆไดขอมูลเกี่ยวกับ

กระเปากันน้ําแลวนํามาพูดคุยและสนทนากันในกลุม   ) ครูจดบันทึกคําพูดเด็ก    
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                               3.4  ครูนําภาพกระเปารูปทรงตางๆมาใหเด็กๆ ดูแลวสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงตางๆ 

ของกระเปา เชน กระเปาท่ีครูนํามาใหดูมีรูปทรงอะไรบาง  มีสวนประกอบ อะไรบาง  แลวเด็กๆ อยาก

สรางกระเปารูปทรงอะไร 

                              3.5  ครูใหเด็กๆ แบงกลุมออกเป็น 2 กลุม  โดยใหเด็กๆ ชวยกันคิดวา เราจะมีการ

แบงกลุมโดยวิธีใดถึงจะไดจํานวนท่ีเทาๆกัน 

 

 4. สํารวจวัสดุและอุปกรณแท่ีนาจะสามารถนํามาสรางประดิษฐแกระเปากันน้ําได  (ครูนํา

วัสดุและอุปกรณแมาใหเด็กๆ เลือก เชน พลาสติกกันกระแทก  กระดาษ  ผา  กรรไกร  กาว   สก฿อตเทป  

กระดุม  แม็กซแ  กลองนม  ถุงนมโรงเรียน ) ส่ิงของท่ีครูเตรียมมาควรทําจากวัสดุท่ีหลากหลาย เชน แผน

พลาสติก กระดาษ แบบตางๆ ผา เพื่อใหเด็กไดเรียนเรื่องสมบัติของวัสดุ และเมื่อเด็กนําไปสรางกระเปาจะ

พบวากระดาษกับผาไมกันน้ํา   

                 5.   เด็กออกแบบกระเปา  โดยการวาดภาพลงในกระดาษ A4 

 6. เด็กวางแผนประดิษฐแกระเปาจากวัสดุอุปกรณแท่ีเตรียมมา 

 7.  ลงมือประดิษฐแกระเปาตามแบบท่ีออกไว 

 8.  นํากระเปามาทดสอบกับน้ําฝนจําลองท่ีเตรียมไว  และปรับปรุงช้ินงาน 

 9.  เด็กๆ นําเสนอผลงาน 
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 ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) 

- การสังเกตลักษณะและ
สวนประกอบของกระเปา 
- กระบวนการสืบเสาะ 
- สมบัติของวัสดุท่ีใชทํา

กระเปา 
 

 

- รูปทรงของกระเปา 
เชน  
  

- ตําแหนงและ
สวนประกอบของ
กระเปา 

- จํานวนวัสดุอุปกรณแ
ท่ีใช 
-การเปรียบขนาด 
ใหญ เล็กของ
กระเปา 

    
 

- การสืบคนขอมูล
เกี่ยวกับกระเปาทาง
อินเตอรแเน็ต 
- การเลือกใชวัสดุอุปกรณแ 
- ช้ินงานท่ีได (กระเปากัน
น้ํา) 

การออกแบบและสราง
กระเปาตามเงื่อนไขท่ี
กําหนด 
E1= มีการกําหนดเงื่อนไข 
กระเปาแบบไหนท่ีกันน้ําได 
E2= รวบรวมขอมูลในการ
แกปัญหา 
E3= มีการออกแบบกระเปา 
E4= มีการวางแผนและ
ดําเนินการตามท่ีออกแบบ
ไว 
E5=ทดสอบและแกไข 
E6=นําเสนอผลงาน 
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      ตัวอยางภาพการเรียนรูเรื่องกระเปาหนาฝน 

 

 

 

  

  

  

 

 

        เด็ก ๆทองคําคลองจองฝนตกจัก ๆ พรอมกับทําทาประกอบเพลง 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                แบงกลุมไปสอบถามคุณครูในโรงเรียน 
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คนหาขอมูลทางอินเตอรแเน็ต เกี่ยวกับเรื่องกระเปา 

                            

ครูนํากระเปารูปทรงตางๆ มาใหเด็กดูและเปรียบเทียบขนาด            สงตัวแทนออกมาสํารวจและนํากลับไป     

   พูดคุยกับเพื่อนออกแบบกระเปาเพื่อนําไปสรางตามแบบ      ลงมือสรางกระเปาตามท่ีออกแบบไว     
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สําเร็จแลวครับกระเปาเปูของกลุม 1  ครับ 

           ตัวแทนกลุม 2  ออกมาสํารวจอุปกรณแ         นํามาพูดคุยใหสมาชิกในกลุมฟัง 

 

                      ออกแบบกระเปาคะ                 กลุม 2 ออกแบกระเปุาสําเร็จแลวคะ 



157 

 

 

 กําลังใช

กรรไกร

ในการ

ตัดผา

เป็นรูป

วงกลม

ตาม

แบบ                   ชวยกันตกแตงกระเปาดวย

กระดุมสีตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

           กระเปาของกลุม 2  สําเร็จแลวคะ                              พวกเราพรอมท่ีจะไปทดสอบแลวคะ/ครับ 

กลุม   1  ทดลองใชกระเปาครับ 
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กระเปาของผมกันน้ําไดครับเพราะไมบล็อกในกระเปาของผมไม 

เปียกน้ําครับ 

                กลุม  2  ทดลองใชกระเปาคะ 

 

 

 

 

 

 

กระเปากันน้ําไดคะเพราะแปูงท่ีอยูในกระเปาไมเปียกเลยคะ 
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ชื่อกิจกรรม “อาบน้ําให้สะอาด” 

นางสาวชลดา  เนียมวงษ์  และ  นางสาวดวงตา  ธรรมระโส  chonlda_boonlap@gmail.com 
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา  อ. ลาํลูกกา  จ. ปทุมธานี 

 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี  3  อายุ  5-6 ปี 
จุดประสงค์การเรียนรู้  
 1.  บอกวิธีและขั้นตอนการอาบน้ําใหสะอาดและถูกตองได 
 2.  สังเกตและบอกอุปกรณแท่ีใชในการอาบน้ํา 
 3.  ออกแบบและสรางอุปกรณแท่ีใชกันผมเปียกตอนอาบน้ําได 
ภาพรวมการทํากิจกรรม 
 กิจกรรมนี้เกิดจากไดเรียนรูตามหนวยเรื่อง “รางกายของเรา” และ อยูในหัวขอเรื่องการดูแลรักษา
รางกาย  และคุณครูก็เลยเสริมและใหเรียนรูเรื่องการอาบน้ําใหรางกายสะอาดและถูกวิธี  และท่ีโรงเรียนจะมี
การใหเด็กๆอาบน้ําตอนกลางวันดวยกอนนอนก็จะไดเห็นวิธีการอาบน้ําของเด็กแตละคนแตกตางกันไปมีถูก
และผิดวิธีบางก็ชวยสอนและอธิบายใหเด็กอาบใหถูกวิธีดวย  แตก็จะมีเด็กพูดกันเวลาอาบน้ําบอกวา  “อยา
เปิดน้ําแรงเด๋ียวเปียกผมเรา” คุณครูก็เลยใหเด็กชวยกันคิดวาจะทําอยางไรไมใหผมเปียก 
 
แนวทางการจัดกิกรรมการเรียนรู้ 
 1.  ครูและเด็กรวมกันรองเพลง “ อาบน้ําซูซา” พรอมกับทําทาประกอบ 
 2.  ครูและเด็กรวมกันสนทนาและใชคําถาม เชน 
  -  ทําไมเด็กๆตองอาบน้ําและเด็ก ๆ ตองอาบน้ําอยางนอยวันละกี่ครัง้ 
  -  การอาบน้ําท่ีถูกวิธีและใหรางกายสะอาดควรทําอยางไร 
  -  ถาเด็ก ๆ ไมอาบน้ําจะเกิดอะไรกับรางกายของเรา 
  -  นอกจากการอาบน้ําแลวเด็กๆ ตองทําความสะอาดรางกายสวนไหนท่ีสําคัญอีกบาง 
  -  อุปกรณแท่ีเราใชในการอาบน้ํามีอะไรบาง 
 3.  ใหเด็กๆแบงกลุมทํากิจกรรมเลนเกมหาอุปกรณแท่ีใชในการอาบน้ํา  
 4.  ครูสนทนากับเด็ก ๆ วา “เมื่อเด็ก ๆ จะอาบน้ําแลวไมตองการใหผมเปียกน้ําเด็กๆจะทําอยางไร 
 5.  ครูนําเด็กสนทนารวมกันวา “เราจะอาบน้ําอยางไรไมใหผมเปียกและจะใชวิธีอยางไร (โดยท่ีเราไม
มีหมวกคลุมผม) 
 6.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิธีท่ีจะไมทําใหผมเปียก คือ 
สอบถามผูรู หาขอมูลทางinternet สํารวจหาวัสดุและอุปกรณแท่ีจะใชในการทําอุปกรณแกันผมเปียกตองใช
อะไรบาง เชน ถุงนม ถุงพลาสติก ถวยโฟม เชือกฟาง ยางรัด ไหมพรม เทปใส กรรไกร 
 7.  ใหเด็กออกแบบอุปกรณแท่ีจะใชกันผมเปียกเวลาอาบน้ําโดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 

mailto:chonlda_boonlap@gmail.com
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 8.  เด็ก ๆ วางแผนและคิดวิธีการทําอุปกรณแกันผมเปียกตอนอาบน้ําจากวัสดุท่ีไดและครูกําหนด (วัสดุ
ท่ีเลือกคือถวยโฟม ถุงพลาสติก ถุงนม) 
 9.  เด็กลงมือทําตามข้ันตอนท่ีคิดและออกแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแท่ีรวมกันจัดเตรียมมา 
 10.  ครูนําเด็กตรวจสอบวาอุปกรณแชวยกันผมเปียกเวลาอาบน้ําไดตามวิธีท่ีออกแบบไวหรือไม และ
ปรับปรุงช้ินงาน 
 11.  ใหเด็กนําเสนอผลงานการทําอุปกรณแกันผมเปียกโดยอธิบายข้ันตอนการทําและการใช 
 

แบบสะเต็ม 
 
วิทยาศาสตร์  - การใชทักษะการสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 
                  - การคาดคะเน 
        - การใชกระบวนการสืบเสาะ 
คณิตศาสตร์   -  การวัด 
เทคโนโลยี     -  อุปกรณแ 
        -  เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล 
วิศวกรรม     - การออกแบบเชิงวิศวกรรม  
  1. เราจะอาบน้ําอยางไรไมใหผมเปียก การกําหนดเงื่อนไข ปูองกันไมใหน้ําเปียกผมมาก
เกินไปและอุปกรณแท่ีทําตองสวย (จนน้ําหยดจากผม) 
  2. สํารวจรวบรวมขอมูลหาวิธีการทําอุปกรณแกันผมเปียกน้ํา (ถุงพลาสติก ถวยโฟม   กรรไกร 
หนังยาง เชือกฟาง ถุงนม ไหมพรม เทปใส) 
  3. ออกแบบการทําอุปกรณแกันผมเปียกโดยพิจารณาจากเงื่อนไขของอุปกรณแท่ีกําหนดแลว
นํามารางเป็นแบบ 
  4. เด็ก ๆ วางแผนและคิดวิธีการทําอุปกรณแกันผมเปียกตอนอาบน้ําจากวัสดุท่ีไดเลือกไว 
  5. เด็ก ๆ ตรวจสอบวาอุปกรณแชวยกันผมเปียกเวลาอาบน้ําไดตามวิธีท่ีออกแบบไวหรือไม 
และปรับปรุงช้ินงาน 
  6.เด็กนําเสนอผลงานการทําอุปกรณแกันผมเปียกโดยอธิบายข้ันตอนการทําและวิธีใช 
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ภาพกิจกรรมที่เด็กๆออกแบบ “ที่กันผมเปียก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มที่ 1  ถุงพลาสติก 
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กลุ่มที่ 2 ถุงนม 
 

 
 
                                                     
 

กลุ่มที่ 3  กล่องโฟม 
 

 
 
 
 



163 

 

 

 

 

 



164 

 

 

 

 

 



165 

 

 

 

 

 



166 

 

 

 

 

 



167 

 

 

 

 

 



168 

 

 

 

 

 



169 

 

                               

                               

                               

 

 



170 

 

                                

                                            

               

  



171 

 

โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ 

ระดับช้ันอนุบาล 3/1 
ระยะเวลาในการทํากิจกรรม วันท่ี 31 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

…………………………………………………… 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

เร่ือง ประดิษฐ์ปลาจากเศษวัสดุที่สามารถลอยน้ําได้ 
จุดประสงค์ 

1. สังเกตและบอกลักษณะของวัสดุอุปกรณแท่ีใชในการประดิษฐแ 
2. สังเกตและบอกรูปเรขาคณิตท่ีพบเห็นจากวัสดุอุปกรณแท่ีนํามาประดิษฐแปลาท่ีลอยน้ําได 
3. ออกแบบและประดิษฐแปลาท่ีแข็งแรงและสามารถลอยน้ําได 

 
ที่มาของกิจกรรม “ประดิษฐ์ปลาจากเศษวัสดุที่สามารถลอยน้ําได้” 
 นักเรียน อ. 3/1 หองกลวยไม ไดเลือกโครงงานเรือ่งปลา ตอจากนั้นเด็กๆ ก็ไดเรียนรูตามหัวขอตางๆ 
จนมาถึงหัวขออวัยวะสวนตางๆ ของปลา ซึ่งเรื่องนี้เด็กๆ ใหความสนใจมากเกี่ยวกับปลาวายน้ําไดอยางไร ปลา
ใชอะไรวายน้ําและปลาลอยน้ําไดอยางไร 
 นโม : คุณครูครับ ปลาวายน้ําไดอยางไรครับ 
 ปัณณแ : แลวปลาสามารถลอยน้ําไดอยางไรครับ 
 จีน : มีอวัยวะสวนไหนบางคะ ท่ีทําใหปลาลอยน้ําไดคะ 
 ปั้นสุข : แลวปลาสามารถบังคับทิศทางไดอยางไรครับ 
  

ตอจากนั้น คุณครูไดพาเด็กๆ แตละกลุมออกไปสํารวจ สังเกตการวายน้ําและลอยตัวอยูในน้ําของ 
ปลาคราฟท่ีฝ่ังบานคุณครูมณีรัตนแ 

 
คุณครู : เด็กๆ คะ หลังจากท่ีเด็กๆ ไดไปสํารวจ สังเกตการวายน้ําและการลอยตัวของ 

ปลาแลว เด็กๆ วา ปลาวายน้ําและลอยตัวไดอยางไรคะ 
 ปิน : ปลามันใชหางบังคับถึงวายน้ําไดคะ 
 ชะเอม : ปลามันใชครีบบังคับวายน้ําไดคะ 
 สาธุ : เพราะวาปลามันมีถุงลมถึงลอยตัวไดครับ เหมือนกับคนท่ีสูดลมเขาปอดลึกๆ  

ทําใหคนท่ีวายน้ําลอยตัวไดครับ 
  

หลังจากท่ีเด็กๆ ไดรวมกันแสดงความคิดเห็นแลวคุณครูไดสรุปใหฟังอีกครั้งวา ปลานั้นสามารถ 
วายน้ําไดดวยการใชหางบังคับทิศทางและปลามีครีบหนากับครีบหลังท่ีสามารถทําใหปลานั้นทรงตัวได 
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สวนการลอยน้ําของปลา ปลานั้นมีอวัยวะสวนหนึง่ คือ ถุงลม ท่ีสามารถทําใหปลาวายน้ําได เมื่อคุณครู 
ไดสรุปเกี่ยวกับการวายน้ําและการลอยตัวของปลาเสร็จแลว คุณครูก็ไดรวมกันสนทนากับเด็กๆ วา 
 คุณครู : เด็กๆ คะ เด็กๆ อยากจะนําวัสดุมาประดิษฐแเป็นปลาท่ีสามารถลอยน้ําไหมคะ 
 เด็กๆ : อยากครับ/อยากคะ 
 คุณครู : ถาเด็กๆ อยากจะประดิษฐแปลาท่ีสามารถลอยน้ําได คุณครูอยากจะใหเด็กๆ จับกลุม 

กลุมละ 5 คน นําวัสดุท่ีเด็กๆ คิดวาสามารถลอยน้ําไดมาทดลองกันดีไหมคะ 
 นีโน : ดีครับ 
 ปัณณแ : แตเราเอาอยางอื่นมาทดลองดวยไดไหมครับ 
 คุณครู : ถาอยางนั้นเด็กๆ ก็ลองไปหาดูนะคะ แลวเราจะมาทําการทดลองกัน 
 
 เมื่อเด็กๆ แตละกลุมไดนําวัสดุอุปกรณแตางๆ ท่ีเด็กๆ คิดวาสามารถลอยน้ําได เด็กๆ ก็ไดนํามาทําการ
ทดลอง เชน ขวดพลาสติก สก฿อตเทป ฝรั่ง กลองนม กาว หนงัยาง กระดาษกาว ตาปลอม กรรไกร ไมไอติม 
เชือก กอนหินและชอนสอมพลาสติก หลังจากท่ีเด็กๆ ทําการทดลองแลว ผลออกมาวา กอนหินไมสามารถลอย
น้ําได สวนผลไม (ฝรั่ง) สามารถลอยน้ําได แตเด็กๆ ไมเลือกเพราะวามันไมสามารถเก็บไวไดนาน 
 ตอมาเด็กๆ แตละกลุมไดนําวัสดุอุปกรณแท่ีตองการนํามาประดิษฐแปลาลอยน้ําไดแลวเด็กๆ  
แตละกลุมไดคิดและวางแผนในขั้นตอนการประดิษฐแปลาลอยน้ําไดจากเศษวัสดุ โดยทําตามกฎกติกาท่ี 
ไดรวมตกลงกันไว เกี่ยวกับเรื่องปลาท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุสามารถลอยน้ําไดโดยท่ีกําหนดเวลาดวย 
การนับ 1-20 ถาปลาท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุไมสามารถเป็นไปตามเงื่อนไข ใหเด็กๆ แตละกลุมกลับไป 
ปรับปรุงและแกไขช้ินงาน 
 
สรุป 
 เมื่อทุกกลุมไดทดลองนําปลาท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุไปทดลองลอยน้ําครบทุกกลุมแลว นักเรียน 
และคุณครูไดรวมกันสนทนาโดยใหแตละกลุมออกมาเลาใหเพื่อนๆ ฟังวา  ) โดยคุณครูเป็นผูซักถาม 
ขณะท่ีเด็กๆ รวมกันทําปลาจากเศษวัสดุท่ีลอยน้ําได เกิดปัญหาอะไร? มีใครชวยและใครไมชวย แลวมี 
วิธีการทําอยางไรปลาท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุจึงสามารถลอยน้ําไดสําเร็จ )คุณครูสังเกตการอภิปรายและ 
จดบันทึก 

ตอมาเด็กๆ แตละกลุมไดสรุปและพูดความรูสึกตอช้ินงานท่ีรวมกันประดิษฐแกับเพื่อน 
 

……………………………………………………………………………………...... 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็ม 

ศึกษาปฐมวัยโครงงานเร่ืองปลา 

กิจกรรม “ประดิษฐ์ปลาจากเศษวัสดุที่สามารถลอยน้ําได้” 

S M T E 
-การสังเกตลักษณะตัวปลา 
-การสังเกตการลอยตัวของ 
ปลาในน้ํา 
-การสืบคน คนควาหาขอมูล 
เกี่ยวกับเรื่องอวัยวะสวนตางๆ 
ของปลาท้ังภายในและภายนอก 
โดยคุณครูไดเชิญ 
สัตวแพทยแมาเป็นวิทยากร 
เกี่ยวกับเรื่องช่ือของอวัยวะ 
และหนาท่ีการทํางานของ 
อวัยวะสวนตางๆ ของปลา 
-สังเกตวัสดุตางๆ ท่ีนํามา 
ประดิษฐแปลาจากเศษวัสดุ 
ท่ีสามารถลอยน้ําได โดยการ 
นําวัสดุเหลานั้นมาทดลอง 
การลอย – จม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

-นับจํานวนกลองนม  
ขวดพลาสติก ท่ีนํามา 
ประดิษฐแปลาลอยน้ําได 
-รูปทรงของวัสดุตางๆ 
ท่ีนํามาประดิษฐแปลา 
ลอยน้ําได เชน ขวดน้ํา 
ชอนพลาสติก แกวกระดาษ 
กลองนม 
-ขนาดของขวดน้ํากับ 
กลองนมมาเปรียบเทียบกัน 
-ตําแหนงการวางวัสดุตางๆ 
ท่ีนํามาประดิษฐแตามแบบ 
ท่ีออกแบบเอาไว 
-นับจํานวนตัวเลข 1-20 
ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 
ใหปลาท่ีประดิษฐแจาก 
เศษวัสดุนั้นสามารถ 
ลอยน้ําได 

-วัสดุอุปกรณแท่ีใชในการ 
เรียนรูเกี่ยวกับอวัยวะ 
สวนตางๆ ของปลา เชน 
ภาพโปสเตอรแปลา  
โมเดลปลา ปลาตัวจริง 
-วัสดุอุปกรณแท่ีใชในการ 
ประดิษฐแปลาจากเศษวัสดุ 
ท่ีสามารถลอยน้ําได มี 
กรรไกร เชือก สก฿อตเทป 
เทปกาว กาว ขวดน้ํา 
พลาสติก กลองนม 
ชอนพลาสติก ไมไอติม 
แกวไอศกรีม ตาปลอม 
หนังยาง 

-การออกแบบและ
ประดิษฐแปลาจากเศษวัสดุ 
ท่ีสามารถลอยน้ําได 
-ระบุปัญหาจะออกแบบ 
ปลาจากเศษวัสดุท่ี
สามารถลอยน้ําไดอยางไร 
ในเวลาท่ีกําหนดโดย 
การนับ 1-20 
-รวบรวมขอมูล สืบคน 
ขอมูลจากอินเตอรแเน็ต 
และผูเช่ียวชาญท่ีมาให 
ความรู (สัตวแพทยแ) วา 
ปลานั้นลอยน้ําไดอยางไร 
เพื่อหาวัสดุท่ีสามารถ 
ลอยน้ําไดนํามาทดลอง 
การลอย – จม กอน 
หลังจากนั้นใหแตละกลุม 
เลือกอุปกรณแท่ีในกลุม 
ไดตกลงกันเอาไวเพื่อนํา 
ประดิษฐแ 
-ออกแบบวิธีการแกปัญหา
โดยใหแตละกลุมสังเกต
อุปกรณแอยาง 
ละเอียด ตอจากนั้นก็ 
วาดภาพออกแบบ 
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S M T E 
   -วางแผนและดําเนินการ 

แกปัญหาโดยสงตัวแทน 
ของแตละกลุมออกมาหยิบ
อุปกรณแตามท่ีไดออกแบบ
เอาไวตอจากนั้น 
ไดชวยกันลงมือประดิษฐแ 
ปลาจากเศษวัสดุท่ี
สามารถลอยน้ําได 
-ทดสอบโดยการนําปลา 
ท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุ 
ไปลอยน้ําตามเวลาท่ี 
กําหนดโดยการชวยกัน 
นับ 1-20 
-นําเสนอผลงานและบอก 
ปัญหาในกลุมกับวิธีการ 
แกปัญหา 
-แตละกลุมประเมินความ
พอใจกับผลงานของกลุม 
ตนเองโดยการแสดงความ 
คิดเห็นกันในกลุม 
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ภาพกิจกรรมการประดิษฐ์ปลาลอยน้ําจากเศษวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เด็กๆ ส ารวจและสงัเกตการวา่ยน ้ าของปลา คุณครูและเด็กๆ ร่วมกนัพดูคุยเก่ียวกบัการวา่ยน ้ า
ของปลา 

เด็กๆ น าวสัดุและส่ิงต่างๆ มาทดลองการจมลอย เด็กๆ ออกแบบปลาลอยน ้ าที่ประดิษฐจ์ากเศษวสัดุ 

เด็กๆ ประดิษฐป์ลาลอยน ้ าจากเศษวสัดุ ผลงานและแบบปลาลอยน ้ าที่เด็กๆประดิษฐ ์
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กิจกรรม  กรอบรูปครอบครัว 
นางสาวรุงทิวา   สุวรรณ 
นางสาวศิราพร   ธิปัน 

โรงเรียนมารดาอุปถัมภแ  อ.เมืองแพร   จ.แพร 
ระดับชั้น  อนุบาล  3 
จุดประสงค์ 
1.  สังเกตและบอกลักษณะสวนประกอบของกรอบรูป 
2.  สังเกตและบอกรูปทรงเรขาคณิตของกรอบรูป 
3.  ออกแบบและสรางกรอบรูปครอบครัวได 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
1.  ครูและเด็กรวมกันรองเพลง  บานของฉัน 
 บานของฉัน  อยูดวยกันมากหลาย 
 พอ  แม  ปูุ ยา  ลุง  ปูา  ตา   ยาย   
 มีท้ัง  นา  อา  พี่และนองมากมาย 
 ทุกคนสุขสบาย  เราเนนพี่นองกัน 
2.  ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเพลง   บานของฉัน  โดยใชคําถามดังนี้ 
 - ท่ีบานเด็ก ๆ อยูกันกี่คน   มีใครบาง 
 - เราจะทําอยางไร  ในเมื่อสมาชิกเราอยูหลายคน  เราจะทําอยางไรใหสมาชิกมารวมกันได  

- เมื่อถายภาพออกมามีแคภาพแผนเดียวแลวเราจะทําอยางไรใหภาพแหมาะสวยงามและคงทน (ต้ัง
ไดแขวนได) 

3.  ครูจัดกิจกรรมใหเด็กรวบรวมขอมูล 
 -สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ ลักษณะ  รูปทรง  วัสดุ  ท่ีใชในการทํากรอบรูป  วามีอะไรบาง  และคิดวา
กรอบรูปมีประโยชนแอยางไร 

 -ครูใหเด็กไปหาขอมูลเกี่ยวกับการทํากรอบรูปจากผูรูในโรงเรียน  Internet   วารสาร   ส่ิงพิมพแ 
 -เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับการทํากรอบรูปแลว  ครูและเด็กนําขอมูลมาสนทนารวมกัน (ครูเป็นผูบันทึก
ขอมูล) 
 -ครูนํากรอบรูปแตละชนิด  แตละรูปทรง  มาใหเด็ก ๆ ดู   แลวสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงตางๆ  และ
วัสดุอุปกรณแตาง ๆ ในการประดิษฐแ  กรอบรูปแตละชนิดวามีสวนประกอบอะไรบาง   แลวเด็กอยากประดิษฐแ
กรอบจากวัสดุอะไรและมีรูปทรงอะไร  โดยปรึกษาและรวมกันออกแบบกรอบรูปภายในกลุมของตนเอง 
4.  วัสดุอุปกรณแ  ท่ีสามารถนํามาประดิษฐแกรอบรูปได  เชน  ไมไอศกรีม,หลอด,ลูกปัด,จานกระดาษ,กระดาษ  
A4 ,เมล็ดธัญพืช,กลองขนาดตาง ๆ  แกนกระดาษทิชชู   เป็นตน 
5.  เด็กออกแบบกรอบรูปโดยการวาดในใบงาน 
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6.เด็กวางแผนประดิษฐแกรอบรูปจากวัสดุท่ีเลือกมา  และลงมือประดิษฐแกรอบรูปตามแบบท่ีรวมออกแบบ 
7.นํารูปภาพครอบครัวใสในกรอบรูป  และนํากรอบรูปมาต้ัง (โดยท่ีกรอบรูปไมเอียง  และลมลงมา) นําไป
แขวนท่ีผนังได (โดยกรอบรูปไมหลน)  และปรับปรุงช้ินงาน 
8. เด็กนําเสนอผลงาน 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรม STEM 
S.วิทยาศาสตร์ M.คณิตศาสตร์ T.เทคโนโลย ี E.วิศวกรรมศาสตร์ 

- การสังเกต 
- การสํารวจ 
- การใชประสาท

สัมผัส 
- เช่ือมโยงขอมูลจาก

ประสบการณแเดิม 
- การสืบเสาะ 
- การคาดคะเน 
- การรวบรวมขอมูล 
- คุณสมบัติของวัสดุ/

อุปกรณแ 

- รูปราง/รูปทรง 
- ขนาด 
- แบบรูป 

- ช้ินงาน (กรอบรูป
ครอบครัว) 
- การสืบคนขอมูล 
- วัสดุ/อุปกรณแ ใน
การออกแบบ
กรอบรูป 
- อุปกรณแในการ
บันทึก (กระดาษ/
ดินสอ) 

E1. ระบุปัญหาและเง่ือนไข 
ปัญหา = ทําอยางไรใหรูปภาพครอบครัวออกมา
สวยงาม 
เงื่อนไข =  มีความสวยงาม , คงทน สามารถต้ังได
และแขวานได   

E2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เก่ียวข้องกับ
ปัญหา 
- เด็กระดมความคิดเกี่ยวกับลักษณะของบานเพื่อ

สรางกรอบรูปครอบครัว 
- เด็กสํารวจวัสดุ/อุปกรณแ 
E3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 

- ออกแบบประดิษฐแกรอบรูปครอบครัวใหตรงตาม
เงื่อนไข คือ มีรูปภาพครอบครัว มีความสวยงาม , 
คงทน สามารถต้ังไดและแขวานได   
- E4. วางแผนและดําเนินวิธีการแก้ปัญหา 
- ประดิษฐแกรอบรูปตามท่ีไดออกแบบไว 

S.วิทยาศาสตร์ M.คณิตศาสตร์ T.เทคโนโลย ี E.วิศวกรรมศาสตร์ 
   E5. ทดสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

วิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 
- ทดสอบโดยการนํารูปภาพครอบครัวใสใน
กรอบรูป  และนํากรอบรูปมาต้ัง (โดยท่ีกรอบรูป
ไมเอียง  และลมลงมา) นําไปแขวนท่ีผนังได 
(โดยกรอบรูปไมหลน) 

E6. นําเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา
หรือชิ้นงาน 
- นําเสนอผลงานโดยบอกวิธีการออกแบบ การ
เลือกวัสดุ/อุปกรณแพรอมท้ังใหเหตุผลและ
ขั้นตอนการประดิษฐแกรอบรูปและเมื่อพบ
ปัญหามีวิธีการแกปัญหาอยางไร 

 
 
 



178 

 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 
ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหา

ความรู้ 
กิจกรรม  กรอบรูปครอบครัว 

การมีสวนรวมในคําถาม ครูสนทนากับเด็กเกี่ยวกับเพลง   บานของฉัน  โดยใชคําถามดังนี้ 
   - ท่ีบานเด็ก ๆ อยูกันกี่คน   มีใครบาง 
   - เราจะทําอยางไร  ในเมื่อสมาชิกเราอยูหลายคน  เราจะทํา
อยางไรใหสมาชิกมารวมกันได  
   - เมื่อถายภาพออกมามีแคภาพแผนเดียวแลวเราจะทําอยางไรให
ภาพเหมาะสวยงามและคงทน (ต้ังไดแขวนได) 

การเก็บขอมูลหลักฐาน สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ ลักษณะ  รูปทรง  วัสดุ  ท่ีใชใน
การทํากรอบรูป  วามีอะไรบาง  และคิดวากรอบรูปมี
ประโยชนแอยางไร 

 -ครูใหเด็กไปหาขอมูลเกี่ยวกับการทํากรอบรูปจากผูรูใน
โรงเรียน  Internet   วารสาร   ส่ิงพิมพแ 
 -เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับการทํากรอบรูปแลว  ครูและเด็กนํา
ขอมูลมาสนทนารวมกัน (ครูเป็นผูบันทึกขอมูล) 
 -ครูนํากรอบรูปแตละชนิด  แตละรูปทรง  มาใหเด็ก ๆ ดู   
แลวสนทนาเกี่ยวกับรูปทรงตางๆ  และวัสดุอุปกรณแตาง ๆ ในการ
ประดิษฐแ  กรอบรูปแตละชนิดวามีสวนประกอบอะไรบาง   แลวเด็ก
อยากประดิษฐแกรอบจากวัสดุอะไรและมีรูปทรงอะไร  โดยปรึกษา
และรวมกันออกแบบกรอบรูปภายในกลุมของตนเอง 

การอธิบายส่ิงท่ีพบ 1. เด็กรวมกันอภิปรายและบอกเรื่องราวเกี่ยวกับการทํากรอบรูป
ครอบครัวท่ีไดจากการสืบคน เชน นํารูปภาพที่ถายไวมาปริ้นออก
มาแลวนําไปใสในกรอบรูป , เด็กเคยเห็นกรอบรูปเป็นส่ีเหล่ียมและ
มีกระจกใสดวยคะ 
2. เด็กรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับงานประดิษฐแท่ีเกี่ยวกับครอบครัว 

การส่ือสารและการใหเหตุผล - เด็กสงช้ินงาน พรอมท้ังอธิบายวา ช้ินงานนี้คืออะไร ทําอยางไร ใช
วัสดุใด  
- ใหเด็ก ๆ นําผลงานของตนเองไปจัดแสดงหนาช้ันเรียน โดยครู
เชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ในหองเรียนอื่น ๆ มาช่ืนชมผลงาน 
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                                                 รูปภาพกิจกรรม 
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รูปภาพกิจกรรม 
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                                                  รูปภาพกิจกรรม 
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หน่วย “ของเล่นของใช้” 
นางไขศรี  บุญธรรม 

โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก  สุขุมวิท 39  เขตวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 1 (อายุ 3-4ปี) 
จุดประสงคแการเรียนรู 

1. สังเกตของเลนและบอกลักษณะของของเลน 
2. สํารวจและแยกประเภทของเลน 
3. ออกแบบและสรางของเลนท่ีแข็งแรงสามารถเคล่ือนท่ีได 

ระยะเวลาท่ีใช 1 สัปดาหแ 
มาตรฐานและตัวชี้วัด  
      ว4.2-9  ตัวชี้วัด 1/ว8.1-14 ตัวชี้วัด 1-6 
       ค.ป 3.1 ตัวช้ีวัด1 ค.ป 3.2 ตัวชี้วัด 2 
       ค.ป 2.1 ตัวช้ีวัด 1.2 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
     1. เด็กๆทองคําคลองจอง ของเลนของใช 
              คําคลองจอง  ของเลนของใช 
           ของเลนของใช              อยาใหเกะกะ 
           ชวยกันเก็บนะ              มองแลวนาดู 
           หนูจเาเร็วไว                  มาชวยคุณครู 
           เก็บของใสตู                ไมรกรุงรงั 
 2.สนทนาเกี่ยวกับคําคลองจองวากลาวถึงอะไรบาง เด็กๆเคยชวยคุณพอคุณแมจัดเก็บส่ิงของ 
    อะไรบาง ใหเด็กนําเสนอความคิดแลกเปล่ียนประสบการณแ ครูจดบันทึกคําพูดของเด็ก 
          - เด็กๆชวยคุณแมเก็บของอะไรบาง 
            ณมน               เก็บของเลน 
            มาวิน              เก็บรถไฟ 
            เอมิ                 เก็บของ 
            ดีนา                เก็บของคะ เก็บจานใสอาหาร 
3.สนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับของเลนของใชท่ีเด็กๆชอบเลนตามมุมตางๆในหองเรียนวามีอะไรบาง  
    และบอกช่ือของเลนท่ีชอบเลนมากท่ีสุดมา 1 ช่ือ และบอกเหตุผลท่ีชอบ 
         - เด็กๆชอบเลนของเลนอะไรมากท่ีสุดในหองเรียน 
           ณมน               จานไวทําอาหาร 
           มาวิน               ตัวตอรถ 
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           ใบหมอน         โถมีฝา 
           ดีนา                 ชอบตุ฿กตาคะ 
           ลีญา                 ชอบดอกไมตัวตอ 
           โฟกัส              ตัวตอ 
            เอมิ                 มุมหมอคะ  
 4.เด็กอาสาสมัครออกมาหยิบของเลนทีละคนจากมุมตางๆภายในหองเรียนซึ่งมีของเลนท่ีทํามาจาก  
     วัสดุหลากหลายชนิดเชน  ไมบล็อก มีดไม ถวย จาน       
 5.ใหเด็กสังเกตและทดลองสัมผัสของเลนท่ีทํามาจากวัสดุท่ีมีความแตกตางกันและรวมสนทนา      
     เปรียบเทียบของเลนแตละช้ินวามีรูปราง สี ลักษณะ ผิวสัมผัสเป็นอยางไร 
         -บอกรูปรางลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
           ณมน                จานกลมล่ืนๆ 
           มาวิน                ตอได 
           ใบหมอน            โถกลมๆมีฝาล่ืนๆ 
           ดีนา                  ตุ฿กตาใสรถเข็นคะ 
           ลึญา                  ตอกันได 
           เอมิ                   มีท่ีฉีดยาดวย 
 6.เด็กๆจัดกลุมของเลนแตละช้ินตามรูปรางลักษณะ สี และผิวสัมผัส พรอมบอกเหตุผล ครูจดบันทึก  
    คําพูดของเด็ก 
          -จัดกลุมของเลน 
           มาวิน                บล็อกสีๆอยูกับบล็อก 
           ณมน                 มีดเป็นไมอยูมุมครัว 
           สิงโต                รถตองอยูกับรถ 
           ใบหมอน          จานตองอยูมุมครัว 
7.จากของเลนท่ีเด็กๆจัดกลุม เด็กๆอยากรูหรือไมวามีของเลนอะไรบางท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไดและของเลน 
    เหลานั้นสามารถเคล่ือนท่ีไดเพราะอะไรนําตัวอยางของเลนมาใหเด็กๆดู 
8.เด็กๆอยากมีของเลนท่ีเคล่ือนท่ีไดเป็นของตนเอง หรือไม แตครูมีไมพอจํานวนเด็กของนักเรียน                      

แลวนักเรียนควรจะทําอยางไรดี ( ไปซื้อทําเอง) ถาอยางนั้นเรามาชวยกันสรางของเลนท่ีเคล่ือนท่ีได 
   แลวนักเรียนจะรูไดอยางไรวาของเลนท่ีสรางนั้นนั้นเคล่ือนท่ีไดจริง (ทดสอบ) โดยครู ของเลนจะตอง

เคล่ือนท่ีไปในระยะเทากับบล็อกท่ีมีความยาว 11 เซนติเมตร 4 แผนมาวางตอกันและใชไมบล็อกยาว  
   5.5 เซนติเมตร วางใตลางเพื่อทําใหเป็นที่ลาด 
   - ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับของเลนท่ีจะออกแบบสรางขึ้น โดยใหเด็กแตละกลุมไปรวบรวมขอมูล 
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เกี่ยวกับของเลนท่ีเคล่ือนท่ีได โดยอาจถามผูปกครอง จากอินเตอรแเน็ต รานขายของเลน และรถของเลน                
จําลอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นใหเด็กๆออกแบบของเลนท่ีเคล่ือนท่ีได โดยวาดภาพลงในกระดาษ A4 ครูจดคําพูด 
9.กําหนดวัสดุตางๆใหเลือกใชทําของเลนท่ีเคล่ือนท่ีไดดังนี้ 
    - กลองกระดาษตางๆ         - หนังยาง        - หลอดพลาสติก 
   - กระดาษสี                     - ไม                - สก฿อตเทป 
   - ขวดพลาสติก                 - ตะเกียบ 
   - เชือก                          - ฝาขวด 
   - กาว 

 
นักเรียนลงมือสรางของเลนตามแบบท่ีออกไว 
-เด็กๆกลุม เด็กเป็น 2 กลุม 
 กลุม 1  เด็กเลือกอุปกรณแ   

- กลองนม 

- หลอดดูด 
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- ไมตะเกียบ 

- ฝาขวด 

- สก฿อตเทป 
วิธีทํา    
- เอาฝาขวดมาติดเป็นลอ 4 ลอ ติดสก฿อตเทปขางกลอง 
ทดลอง 

- เคล่ือนท่ีเองไมได 

- เบาตองเติมกอนหินใหหนักก็ไมวิ่ง เคล่ือนท่ีไดนิดหนอย 
วิธีแกไข 

- ตองใชลอหมุนได 

- ลอตองหนัก  
กลุม 2  เด็กเลือกอุปกรณแ 

- กาว 

- กระดาษสี 

- ขวดน้ําผลไม 

- หนังยาง 

- เชือก 

- หลอดดูด   
วิธีทํา 

- ขวดน้ําผลไม 2 ขวดแลวติดกาว 

- ใชหนังยางัดขวดไว 
ทดลอง 

- เคล่ือนท่ีไดดวยเชือก 
วิธีแกไข  

- ตองใสลอเพิ่ม 

Science Mathematic Technology Engineering 
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10.ทดลองการเคล่ือนท่ีของเลนของเลนท่ีเด็กๆทําขึ้นและตรวจสอบประเมินผล เพื่อปรับปรุงแกไข 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.นําเสนอวิธีแกปัญหาพรอมสรุปและตอบคําถาม 
      - อุปกรณแแบบไหนเหมาะแกการเคล่ือนท่ีได 
      - ของเลนของใครเคล่ือนท่ีไดไกลท่ีสุด 
 
 
  

-สังเกตของเลนของใช 
-สํารวจของเลน 
-การใชประสาทสัมผัสท้ัง
5 
-การตั้งสมมติฐาน
เกี่ยวกับของเลน 
-สมบัติของวัสดุ 

-บอกสัญลักษณแของเลน
ของใช 
-แยกประเภทของเลน 
-จํานวนของวัสดุ 
-ขนาด 
-ทิศทางการเคล่ือนท่ี 
-แผนภูมิหลังแสดงของ
เลน 

-วัสดุอุปกรณแ 
กระดาษ 
หลอดพลาสติก 
ไม 
ฝาขวด 
กาวลาเท็กซแ 
เชือก 
สก฿อตเทป 
กลองกระดาษ 
กลองนม 
ขวดน้ํา 
 

-ออกแบบสรางของเลน 
เคล่ือนท่ีได 
-สืบคนขอมูลโดยการ
สังเกตสํารวจของเลนใน
หองเรียน 
-ออกแบบสรางของเลน 
เคล่ือนท่ีและแกปัญหา 
-วางแผนวิธีทําของเลนท่ี
เคล่ือนท่ีโดยใชวัสดุ
อุปกรณแตางๆ-ช้ินงาน
ของเลนท่ีสรางจากวัสดุ
อุปกรณแพรอมตรวจ
ปรับปรุงช้ินงาน 
-นําเสนอช้ินงานของเลน
ท่ีเคล่ือนท่ีได 

ตารางวิเคราะหแกิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 
หนวย ของเลนของใช 



187 

 

หน่วยสัตว์ป่า 

 ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 3  โรงเรียนอนุบาลวัฒนานเิวศนแ 

ตัวชี้วัด  ว .8.1-14 ต้ังคําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  

          และแสดงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยา

ศาสตร์ 

1) ต้ังคําถามท่ีนําไปสูการหาคําตอบ โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตรแงาย ๆ เหมาะสม

กับวัย 

2) วางแผนการสํารวจ ทดลอง สืบคน ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแงาย ๆ 

3) ใชประสาทสัมผัสในการสํารวจตรวจสอบส่ิงตาง ๆ บันทึกและส่ือสารส่ิงท่ีคนพบดวยวิธีท่ี

เหมาะสมตามวัย 

4) คาดคะเนเหตุการณแ และลงความเห็นขอมูลจากประจักษแพยานท่ีพบหรือจากประสบการณแ

เดิม 

5) แสดงออกและนําเสนอส่ิงท่ีไดเรียนรูโดยใชวิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย 

6) แสดงการใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคแอยางสมเหตุสมผล ทางวิทยาศาสตรแ 

ตัวชี้วัด ว 8.1-15  สืบค้นและอภิปรายประโยชน์และโทษของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.) แสดงการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรแอยางงายในการสังเกต ตรวจวัด และรวบขอมูล 

2.) แสดงการใชส่ิงของเครื่องใชในชีวิตประจําวันอยางถูกตองปลอดภัย ประหยัด 

3.) สืบคนขอมูล และอภิปรายประโยชนแและโทษท่ีเกิดจากวิทยาศาสตรแ และส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ 

ในชีวิตประจําวัน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. สังเกตภาพในนิทานแลวบอกช่ือและลักษณะของสัตวแปุา 

   2.  บอกท่ีอยูอาศัยของสัตวแปุาในนิทาน  
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   3. สังเกตและนับจํานวนสัตวแปุาในนิทาน 

   4. ออกแบบและสรางรถบรรทุกเมล็ดพืช ท่ีแข็งแรงและเคล่ือนท่ีได 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

    1. ครูเลานิทานเรื่องเพื่อนรักในปุาใหญ 

    2. ครูนําเด็กๆ สนทนาจากนิทานวาในนิทานมีสัตวแอะไรบาง 

- ใหเด็กชวยกันบอกช่ือสัตวแปุาท่ีมีอยูในนิทาน ดูภาพและชวยกันนับพรอมกับบอกจํานวนสัตวแปุาท่ีนับไดจาก

นิทาน 

-ครูใหเด็กๆ ชวยกันบอกช่ือสัตวแปุาท่ีนักเรียนรูจัก ใหมากท่ีสุด (พรอมบันทึก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัตว์ป่าในนิทาน 

1. ชาง      

2. สิงโต 

3. ไกฟูา     

4. หมูปุา   

5. ลิง 

6. หม ี

7.กระตาย 

8. จระเข 

9.เป็ด     

10.เสือ 

จ านวน 10 ตัว 

 

 

สัตว์ป่าที่นักเรียนรู้จัก 

1. แรด   11. ควายป่า 

2. กระทิง  12. แพนด้า 

3. นก   13. เสือดาว 

4. กวาง   14. เสือ

ซีต้าร์ 

5. หมาจิ้งจอก  15. จิงโจ้ 

6. ยีราฟ  16. ลิงอุลังอุตัง 

7. นก   17. หมีควาย 

8. ชะนี   18. นกฮูก 

9. ม้า   19. ไก่ป่า 

10.ม้าลาย  20. หมาป่า 

จ านวน 20 ตัว 
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3. ครูกระตุนดวยคําถามใหเด็กๆ ตอบจากเรื่องในนิทาน 

  ครู: สัตวแแตละตัวอาศัยอยูท่ีไหนในปุา 

  เด็ก: ปุา, ถ้ํามืด ,ตนไม ,ภูเขา ,ลําธาร 

  ครู: เกิดเหตุการณแอะไรขึ้น 

  เด็ก: เกิดพายุ ปุาถูกทําลาย พวกสัตวแไมมีท่ีอยู 

ครู:  แลวพวกสัตวแแกปัญหากันอยางไร 

เด็ก:  ชวยเหลือกัน สรางท่ีอยูใหม  เก็บตนไม ตุนอาหารไวเยอะๆ  ปลูกปุาขึ้นใหม 

        เด็ก ๆ ชวยกันคิดบันทึกการแกปัญหาของสัตวแ 

ครู: พวกสัตวแตกลงทําอะไรกอน 

เด็ก: หาอาหารกินกัน 

ครู: หลังจากนั้นพวกสัตวแทําอะไรตอไป 

เด็ก: เก็บใบไมท่ีหักโคน ชวยกันสรางบาน 

ครู: เมื่อสัตวแปุาท้ังหลายมีอาหารและมีบาใหมแลว สัตวแทุกตัวรูสึกอยางไร 

เด็ก: ไมมีความสุข 

ครู: เพราะอะไร 

เด็ก: คิดถึงบานเกา 

ครู: บานเกาเป็นอยางไร 

เด็ก: เป็นปุา 

ครู: ปุาเป็นอยางไร 

เด็ก: มีตนไมเยอะๆ 

ครู: พวกสัตวแทําอยางไรตอไป 

เด็ก: ชวยกันไปขอเมล็ดพันธุแพืชมาปลูกไปฝังลงดิน ปลูกตนไมใหเยอะ ๆ 
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ครู: เด็กๆคิดวาตองใชเวลานานไหม ถาตองปลูกปุา 

เด็ก: ใชเวลานานหลายวัน 

ครู: แลวตองใชเมล็ดพืชมากไหมในการปลูกปุา 

เด็ก: เยอะมาก 

ครู: ถาอยางนั้นเด็กๆอยากชวยพวกสัตวแปลูกปุาไหม 

เด็ก:  อยากชวย 

ครู: แลวตองทําอยางไรดีละ 

เด็ก: ตองเอาเมล็ดพืช ตนไม ไปปลูก (แลวแตเด็กๆเสนอ) 

ครู: ถาหากเด็กๆมีเมล็ดพืชเยอะมาก มีวิธีใด จะเอาไปอยางไร 

เด็ก: ชวยกันขนไป แบกใสถุง ใสรถ (เด็กตอบหลากหลาย) 

ครู: เด็กๆคิดวา แบบไหนเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะเอาเมล็ดพืชจํานวนมากไปใหสัตวแปุา 

เด็ก: ใสรถกระบะ รถบรรทุก (แลวแตเด็กตอบ) 

ครู : ทําไมคิดวาใสรถ 

เด็ก: เพราะขนไดเยอะ  

ครู: ถาอยางนั้นเรามาแบงกลุมกัน 4 กลุม กลุมละ 5 คน (พิจารณาตามจํานวนเด็ก) 

 *เพื่อท่ีจะสรางรถบรรทุกเมล็ดพืชท่ีแข็งแรงและเคล่ือนท่ีได* 

4. ครูกําหนดจุดรวมกันกับเด็ก ท้ังความแข็งแรงของรถและเรื่องระยะทางท่ีรถจะเคล่ือนท่ีได   

ความแข็งแรง – รับน้ําหนักเมล็ดพืชท่ีรถจะบรรทุกไปได 1 ขวดยาคูล ปริมาณเทากัน โดยครูเตรียมไวให  ให

เด็กแตละคนตวงเองใหเต็มขวดแลวปาดท้ิงปิดฝาใหสนิท  

เคล่ือนท่ีได – เป็นระยะทาง เทากับ ไมบล฿อกขนาด 1 ซ.ม .จํานวน  20 อัน มาวางเรียงกัน 

5. ครูและเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องรถท่ีจะออกแบบสรางขึ้นมาใหเด็กแตละกลุมไปรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการ

สรางรถบรรทุกเมล็ดพืช (ถามผูปกครอง, คนหาขอมูลจากอินเตอรแเน็ต, ไปสอบถามจากรานขายรถ หนังสือ

สารานุกรม รถจําลอง) 
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 6 เด็กแตละกลุมเม่ือไดขอมูลเกี่ยวกับรถท่ีบรรทุกเมล็ดพืชระดมความคิดออกแบบรถ  

หลังจากท่ีไปสํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีครูเตรียมไว โดยวาดลงบนกระดาษ A 4  

(วัสดุอุปกรณแท่ีครูจัดเตรียมไว   ขวดน้ํา, กลองนม, กลองลังกระดาษ,  กลองใสนมโรงเรียน ไมเสียบลูกช้ิน, 

กรรไกร, หลอดดาย, ดินสอ ,สี   , เทปกาว   , หนังยาง, ฝาขวด,กาว, กระดาษ, ฝาขวดน้ํา) 

*ในการใชวัสดุอุปกรณแมีคมคุณครูอาจเสริมเรื่องความปลอดภัยและชวยเหลือเมื่อเด็กตองการให ชวยเหลือตาม

ความเหมาะสม* 

7. เด็กแตละกลุมจัดทํารถสําหรับบรรทุกเมล็ดพืชไปใหสัตวแปุา ตามท่ีออกแบบทดสอบวารับน้ําหนัก 

  เมล็ดพืช 1 ขวดยาคูลและรถเคล่ือนท่ีไดหรือไม  

ปรับปรุงชิ้นงาน 

8. เด็กๆแตละกลุมนําเสนอผลงานการสรางรถบรรทุกเมล็ดพืชท่ีแข็งแรงและเคล่ือนท่ีได 

9. ครูและนักเรียนสรุปกิจกรรม  ช่ือสัตวแปุาท่ีนักเรียนรูจัก ท่ีอยูอาศัยของสัตวแปุา และลักษณะของรถ 

   ท่ีบรรทุกเมล็ดพืชไปชวยสัตวแปุาไดจริง 

10.ครูปลูกฝังความดีงามดานความคิด จิตใจ ดานความรวมมือ สามัคคี รูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 

หน่วยการเรียนรู้ สัตว์ป่า 

Science Mathematic Technology Engineering 

 กระบวนการสืบเสาะ
สัง เกต การ สํารวจ การ
สํารวจการตั้งสมมติฐาน 

 การใชแรงผลัก เพื่อให
รถเคล่ือนท่ีได 

ออกแรงผลักรถแรงๆ รถ
จะวิ่งไดไกล 

 ออกแรงผลักรถเบาๆ รถ
จะวิ่งไดระยะใกล 

 

จํานวน 

 นับจํานวนสัตวแ 

 รูจักคาจํานวน 1 –  20  

 หนัก – เบา  

 ตวงเมล็ดถั่ว 

 วัดระยะทางท่ีรถวิ่ง   

 ใกล – ไกล  

 รูปราง   ,รูปทรง ของ
อุปกรณแท่ีจะสรางรถบรรทุก 

 ขวดน้ํ า  ,กลอ งนม   ,
กลองลัง  ,ไมเสียบลูกช้ิน ,
ตะ เกี ยบ     , หลอดด า ย  ,
ดิ น ส อ   ,สี   ,เ ท ป ก า ว  ,
กระดาษ  ,รถ  ,รถจําลอง
,แทบแลต 

E 1 : ปัญหาเงื่อนไขสราง
รถบรรทุกเมล็ดพืชท่ีแข็งแรง
และเคล่ือนท่ีได 

E 2 : รวบรวมขอมูล สํารวจ
สืบคน ถามผูปกครอง คนหา
จากขอมูลอิน เตอรแ เน็ต  ,
หนังสือ  ,สารานุกรม       ,
รถจําลอง 

E 3: ออกแบบรางแบบ
รถบรรทุกท่ีจะประดิษฐแ 

E 4 : วางแผนลงมือทํา
ประดิษฐแตามทีออกแบบ 

E 5 : ทดสอบปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน ทดลองบรรทุกเมล็ด
พืชและวิ่ง 

E 6 : นําเสนอผลงานแตละ
กลุมนําเสนอผลงานตัวเอง 
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Disciplinary 

นักเรียนได้เรียนเนือ้หา
และฝึกทักษะของแต่ละ
วิชาของสะเต็มแยกกัน 

Multidisciplinary 

นักเรียนได้เรียนเนื้อหา 
และฝึกทักษะของแต่ละ
วิชาของสะเต็มแยกกัน
ตาม Theme ที่ครูทุก
วิชาก าหนดร่วมกันและ
มีการอ้างอิ งถึงความ
เชื่อโยงระหว่างวิชานั้น 
ๆ  

Interdisciplinary 

นักเรียนเรียนเนื้อหาและฝึก
ทักษะจาก 2 วิชาข้ึนไป
ร่วมกันโดยกิจกรรมมีการ
เช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ 
ทุกวิชาเพื่อให้นักเรียนได้
เห็นความสอดคล้องกัน 

Tran disciplinary 

นอกจากการเรียนรู้
เนื้อหาและฝึกทักาะของ 
4 วิชาแล้ว นักเรียนได้

ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะเหล่านั้น ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
และสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ของตนเอง 
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นิทานเร่ือง 

เพื่อนรักในป่าใหญ่ 

ชื่อผู้แต่ง  ชาญศิลป  กิตติโชติพาณิชยแ 

เนื้อเร่ือง(เนือ่งเร่ือง) 

   ในปุาใหญอันอุดมสมบูรณแ สัตวแท้ังหลายอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสุข แตแลววันหนึ่ง พายุฝนลูก

ใหญไดพัดผานปุา  เหลาสัตวแจึงวิ่งหนีไปหลบฝนและลมพายุภายในถ้ําพายุรายโคนตนไมมากมาย จนแทบไม

เหลือปุา เมื่อพายุสงบ สัตวแทั้งหลายออกมาจากถ้ํา พบปุาถูกทําลายก็ต่ืนตกใจ 

ชางเบ้ิมกับสิงโตเกงหายตกใจไวกวาใคร จึงชวยกันปลอบเพื่อนตัวอื่นเมื่อทุกตัวสบายใจขึ้นแลว  ชางเบ้ิมกับ

สิงโตเกงจึงเสนอวา “เรามาชวยกันคิดดีกวา วาจะทําอยางไร   ตอไปดี” 

สิงโตเก่ง: พวกเราตองชวยเหลือดูแลกัน 

ลิงจ๋อ:  สรางท่ีอยูใหม 

พี่เสือ: เก็บตนไมมาใชใหเกิด ประโยชนแ 

หมูป่า: ตุนอาหารไวเยอะๆ 

ช้างเบิ้ม: ปลูกปุาขึ้นใหม 

 ท้ังหมดเห็นตรงกันวา ควรหาอาหารเก็บไวกอนเป็นอันดับแรก   ไกฟูา หมูปุา ลิงจเอ ลุงจระเข สิงโต

เกง หมีใหญ ชางเบ้ิม  พี่เสือ เจากระตาย และเป็ดนอย จึงเริ่มอาหารทันทีจากนั้น พวกมันชวยกันเก็บตนไมท่ี

หักโคน เพื่อนําท้ังตนและใบมาใชใหเกิดประโยชนแเมื่อมีไมมากพอ ทุกตัวก็ชวยกันสรางบาน   เพื่อนสัตวแชอบ

พื้นท่ีตรงเนินเขามากท่ีสุด เพราะอยูใกลถ้ํา มีภูเขาชวยบังลม แดดอุนกําลังดี และมีบอน้ําสําหรับเป็ดนอยกับลุง

จระเข 

 แมวาจะมีอาหารและบานใหม แตทุกตัวยังคิดถึงบานเกาในปุาใหญ  จึงชวยกันหาเมล็ดพันธแตนไม 

เพื่อนํามาปลูกในปุา ใหปุากลับมาอุดมสมบูรณแอีกครั้งเมื่อไดเมล็ดพันธแหลากหลายชนิด  ท้ังไมยืนตน ไมดอก  

ไมผล พืชลมลุก และพืชคลุมดิน พวกมันจึงเริ่มปลูกตนไม โดยฝังเมล็ดลงในดิน ทุกแหงท่ีเดินไปถึงไมนานนัก 

เมล็ดท่ีปลูกก็คอยๆ แตกใบออน เหลาสัตวแตางดีใจ คอยรดน้ํา และเฝูาดูตนไมเติบโตด วยความอดทน    คืน

แลวคืนเลาผานไป วันแลววันเลาผานไป ตนไมเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ในท่ีสุด ตนไมท่ีเหลาสัตวแชวยกันปลูก ก็

เติบโตเต็มผืนปุา ท้ังหมดตางดีใจท่ีอดทน รอคอย และต้ังใจดูแลตนไมเป็นอยางดี แลวความสุขท่ีเหลาสัตวแเคย

มีรวมกันในปุาแหงนี้ ก็กลับคืนมา 
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เล่านิทานเรื่อง  เพื่อนรักในป่าใหญ ่

เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าจากสื่อ  /หนังสือ / อินเตอร์เนต 
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เด็ก ๆ ช่วยกันส ารวจอุปกรณ์ 

เด็ก ๆ แต่ละกลุ่ม ช่วยกันออกแบบวาดรูปรถบรรทุกเมล็ดพืชท่ีแข็งแรง และเคลื่อนที่ได้ 
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ระดับชั้นอนุบาล 3 

หน่วยผลไม้    เร่ือง ภาชนะใส่ผลไม้ 

ใช้สอนวันที่ 19  -  23  มิถุนายน   2560 

โรงเรียนเศรษฐบุตรอุปถัมภแ  33  ซอยลาดพราว  51  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ 
Email  : stbu_school@hotmail.com     โทรศัพทแ   02 538  2506 

นางศิมณยา  จําปาคํา   นางอภิญญา   ตาพันธแ   และนางจันทิมา  วัฒนบุตร 
............................................................................................................................ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สังเกตและบอกลักษณะภายนอกของผลไม (  นอยหนา   สม   กระทอน มะมวง ) 
2. บอกจํานวน  บอกขนาด  และจัดลําดับนาดของผลไมได 
3. ออกแบบและสรางภาชนะใสผลไมแตละอยางไดโดยสามารถยกได ผลไมไมหลน 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. นําแผนภูมิเนื้อเพลง   “ผลไม”  (  นอยหนา   นอยหนา  นอยหนา    กระทอน    กระทอน  

กระทอน   มะมวง        มะมวง  มะมวง  มะมวง  สม  สม  สม    นอยหนา    กระทอน  มะมวง  
สม  )  สอนใหเด็กอานตาม 1รอบแลวสอนรองตามทีละวรรค จากนั้นใหเด็กรองพรอมกัน 2รอบ รอบ
ท่ี 3  ทําทาทางตามเพลงอยางอิสระไมเหมือนเพื่อน 

2. ครูสนทนากับเกี่ยวกับเนื้อเพลง โดยใชคําถาม ดังนี้  “ ในเพลงกลาวถึงเกี่ยวกับส่ิงใด” “..... ส่ิงนัน้ 
(ผลไม) มีช่ือเรียกวาอะไรบาง”   “มีกี่ชนิด”  “แตละชนิดมีลักษณะอยางไร   เด็กๆ รูไดอยางไร “  

3. นําถุงผาใสผลไมถุงละ 1 ผล  ดังนี้  ถุงท่ี 1 ใสนอยหนา  ถุงท่ี 2  ใสกระทอน   ถุงท่ี 3  ใสมะมวง  ถุง
ท่ี  4   ใสสม    นํามาใหเด็กดู แลวกระตุนคําถาม “เด็ก ๆอยากรูอะไรเกี่ยวกับถุงใบเหลานี้บางคะ  
ใหต้ังคําถามไดคนละ 1 คําถาม ”  (เพื่อฝึกเด็กทุกคนคิดและต้ังคําถาม)  ครูจดบันทึกคําถามเด็ก 

4. เมื่อไดคําถามแลว  ใหชวยกันคิดวิธีหาคําตอบ   โดยไมใหเปิดดู (เด็กๆ หาวิธีโดยใชประสาทสัมผัสท้ัง 
5  

5. แบงกลุมเด็กออกเป็น 4 กลุม แจกถุงผาท่ีมีผลไม ใหกลุมละ 1 ถุง กระดาษ A4  กลุมละ 1แผน ดินสอ 
ยางลบ สีไม กลุมละ  1 ชุด   จากนั้นใหเด็กแตละกลุม ลงมือปฏิบัติตามวิธีท่ีบอก (จับ คลํา ดมกล่ิน 
เขยา) และบันทึกส่ิงท่ีคาดคะเนในถุงดวยการวาดภาพ   แลวนําเสนอดวยการเลาใหเพื่อนฟัง ชู
ภาพประกอบ 

6. จากนั้นใหเด็กเปิดถุงดู  แลวเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีคาดเดาไว  วาถูกตองหรือไม  บันทึก ครูซักถามแต
ละกลุมเกี่ยวกับส่ิงท่ีคนพบ ทําไมถึงคิดวาเป็นเชนนั้น เชน “รูไดอยางไรวาส่ิงนี้คือสม” (เด็กๆ อาจมี
คําอธิบายตางๆ) จากนั้น  นําภาพที่มีช่ือของผลไมท้ัง  4 ชนิด มาใหเด็กดูเปรียบเทียบ  

7. จากนั้นใหแตละกลุมสังเกตลักษณะภายนอกของผลไมในกลุมตัวเอง ซึ่งแตละกลุม จะมีผลไมไม
เหมือนกัน  แลวบันทึกผลดวยการทําเป็นตาราง บอกลักษณะ   

mailto:stbu_school@hotmail.com%20%20%20%20%20โทรศัพท์
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8. ใหแตตัวแทนนําเสนอผลไมของกลุมตนเองโดยบอกช่ือ และลักษณะ เมื่อครบทุกกลุมใหนําผลไมมา
วางรวมกันไว 

9. ครูและเด็กสนทนาลักษณะผลไมและใหทํากิจกรรมดังนี้  นับจํานวนผลไม  เรียงลําดับขนาดจากใหญ
ท่ีสุดไปหาเล็กท่ีสุด   แลวจดบันทึก 

10. ครูสนทนาตอ  ถาเราตองการนําผลไมแตละชนิด  มาใสในภาชนะเพื่อจะนําไปวางบนโต฿ะอาหาร เด็ก
คิดวาจะใสภาชนะอะไรได  (เด็กอภิปรายตามความคิดของตนเอง  ครูจดบันทึกคําตอบของเด็ก) 

11. ครูสนทนาวา ถาเราจะประดิษฐแภาชนะใสผลไมแตละชนิด โดยมีขอกําหนดวา  ใหแตละกลุมเลือกวัสดุ
เหลือใชตามท่ีมีในหองเรียนหรือวัสดุเหลือใชอื่นนอกเหนือจากท่ีมีมาประดิษฐแเป็นภาชนะใสผลไม   
ภาชนะนั้นตองใสผลไมได 1  ผล  สามารถยกได  แลวเดินไประยะทางจากหนาหองไปหลังหอง  โดย
ผลไมไมกล้ิงหรือตก หลน      

12. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภาชนะใสผลไม รูปรางของภาชนะ และ
วัสดุอุปกรณแท่ีใชในการทําภาชนะ ดังนี้ 

 12.1 นําตัวอยาง ภาชนะท่ีใสผลไม ประเภท และขนาด ตางๆ มาใหเด็กๆสังเกต รูปราง 
 12.2 ใหเด็กแตละกลุมออกสํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีครูเตรียมไวให ท่ีสามารถนํามาใชในการสราง
    ภาชนะใสผลไม 

13. ใหเด็กออกแบบภาชนะใสผลไมแตละอยาง  โดยแบงออกเป็น  4  กลุม 
14. เด็กวางแผนวิธีการสรางภาชนะใสผลไมจากวัสดุและอุปกรณแท่ีจัดเตรียมมา 
15. เด็กลงมือสรางภาชนะใสผลไมตามแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแตางๆ ท่ีรวมกันจัดเตรียม 
16. ใหเด็กตรวจสอบความแข็งแรงของภาชนะโดยลองใสผลไมและยกเดินไปในระยะทางจากหนาหองไป

หลังหอง  สังเกตวาสามารถรองรับผลไมไมใหหลนหรือกล้ิงไดหรือไม  หากยังไมสามารถทําไดตาม
เงื่อนไขใหปรับปรุงช้ินงาน 

สื่อ 
1. เพลงผลไม   
2. นอยหนา    กระทอน  มะมวง  สม   
3. ถุงผา  4  ใบ 
4. กระดาษ A4  ดินสอ ยางลบ สีไม กลุมละ  1 ชุด    
5. ไมไอศกรีม  ฝาขวด  หลอดดูด  ชอนพลาสติก  กลองนม  กลองขนม  เชือก  กาว  สก฿อตเทป 

การประเมินผล 
1. ครูสนทนากับเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลไม ( นอยหนา  สม กระทอน มะมวง 

)  
2. ครูสนทนากับเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับจํานวน  ขนาด  และจัดลําดับ ของผลไม 
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3. ครูสนทนากับเด็กโดยใชคําถามเกี่ยวกับออกแบบและสรางภาชนะใสผลไมแตละอยางไดโดยสามารถ
ยกได ผลไมไมหลน 

 
 
  

เรียงล าดับขนาดผลไม้จากเล็กไปหา
ใหญ่

สืบเสาะหาผลไม้ที่อยู่ในถุง 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

 
ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหา

ความรู้ 
กิจกรรม  สังเกตผลไม้   

1. การมีส่วนร่วมในคําถาม  เด็กสังเกตถุงใสผลไม  ครูกระตนคําถาม  ใครอยากรูอะไร
เกี่ยวกับถุงใบนี้บางคะ  เด็กตั้งคําถามในส่ิงท่ีเห็น  เชน   
มีอะไรอยูในถงุบาง  รูไดอยางไรวามันคือ  สม  

2. การเก็บข้อมูลหลักฐาน  เด็กๆชวยคิดวิธีหาคําตอบจากการใชประสาทสัมผัส  เชน  
จับ  คลํา  ดมกล่ิน  เขยาฟังเสียง    

3. การอธิบายสิ่งที่ค้นพบ  เด็กๆอภิปรายรวมกันในกลุมและลงความเห็นวา สม
เพราะมีกล่ินสม    ไขไกเป็นไขของแมไก   ไขเป็ดเป็นไข
ของแมเป็ด  ไขนกกระทาเป็นไขของแมนกกระทา 

 บันทึกส่ิงท่ีคนพบดวยการวาดภาพ 
4. การสื่อสารและให้เหตุผล  นําเสนอผลการคนพบจากการเปิดดู    สอบถามผูรู

อินเตอรแเน็ต  และดูจากบัตรคํา  หนังสือ คือ   
กลุมท่ี   1  ครูสุณีบอกวามันคือนอยหนา  เพราะรูจัก  
ครูผ้ึงบอกวานอยหนาเพราะเคยไดยินจากแมคาบอก   
กลุมท่ี 2  อินเตอรแเน็ต  ดูจากวีดีโอชาวสวนสมกําลัง
อธิบายการปลูกสม   
กลุมท่ี 3  เด็กเห็นจากบัตรคําท่ีมีช่ือกระทอน    
กลุมท่ี 4  เด็กเห็นจาหนังสือท่ีมีช่ือมะมวง    

 

การบรูณาการคณิตศาสตรแปฐมวัย 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย  สสวท  .ที่เก่ียวข้อง 
      สาระที่  1  :   จํานวนและการดําเนินการ   
มาตรฐาน  ค.ป  .1.1 เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใชจํานวนท่ีแทจริง  
การบรูณาการวิทยาศาสตรแปฐมวัย 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของมาตรฐาน   วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  สสวท  .ที่เก่ียวข้อง 
    มาตรฐาน  ว1.1-1  สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  5  เรียนรู้สิ่งต่าง ๆรอบตัว 
       ตัวชี้วัดท่ี    2  เลือกใชประสาทสัมผัส  สังเกต  สํารวจและเรียนรูส่ิงตาง ๆไดอยางเหมาะสมกับวัย 
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    มาตรฐาน  ว 8.1-14  ต้ังคําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย  โดยใช้ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  
 ตัวชี้วัดท่ี 1 ต้ังคําถามท่ีนําไปสูการหาคําตอบโดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแงาย ๆเหมาะสมกับ
วัย 
 ตัวชี้วัดท่ี 3  ใชประสาทสัมผัสในการสํารวจ ส่ิงตางๆบันทึกและส่ือสารส่ิงท่ีคนพบดวยวิธีที่เหมาะสมกับวัย       
 ตัวชี้วัดท่ี 4  คาดคะเนเหตุการณแและลงความเห็นขอมูลจากประจักษแพยานท่ีพบหรือจากประสบการณแเดิม 
 ตัวชี้วัดท่ี 5  แสดงออกและนําเสนอส่ิงท่ีไดเรียนรูโดยใชวิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย  หน่วยผลไม้   เร่ืองภาชนะใส่ผลไม้ 
 

Science Mathematic Technology Engineering 
 สืบคนส่ิงท่ีอยูในถุง 
 สังเกตผลไมจากการ

จับ  คลํา  ดมกล่ิน  
เขยาฟังเสียง 

 สํารวจอุปกรณแท่ีจะ
นํามาทําภาชนะใส
ผลไม 

 การสืบคนขอมูล 
 การทดสอบดวยการ

ยกจากหนาหองไป
หลังหอง 

 จํานวนนับ 
 ขนาดใหญ  เล็ก 

 รูปทรงของผลไม
และภาชนะใส
ผลไม 

 ระยะทางจาก
หนาหองไปหลัง
หอง 

 วัสดุ เชน 
ไมไอศกรีม  
กลองนม กลอง
นมฝาขวด  
หลอดดูด 
 อุปกรณแ  
เชน กาว สก฿อต
เทป กรรไกร   
 ช้ินงาน  
ภาชนะใสผลไม 

 การออกแบบและสรางภาชนะใส
ผลไมตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 

 ระบุปัญหา  จะออกแบบและ
สรางภาชนะอยางไรที่ใสผลไมได  
1 ผล สามารถยกไดระยะทาง
จากหนาหองไปหลังหองเรียน
โดยผลไมไมกล้ิงตกหรือหลน 

 รวบรวมขอมูล  สืบคนขอมูล 
จากอินเตอรแเน็ตโดยใหดูลักษณะ
ของภาชนะรูปแบบตาง ๆ  

 ออกแบบวิธีการแกปัญหา  โดย
ใหแตละกลุมสังเกตอุปกรณแอยาง
ละเอียด   แลววาดภาพแบบราง 

 วางแผนและดําเนินการแกปัญหา 
โดยสงตัวแทนกลุมออกมาหยิบ
อุปกรณแตามแบบท่ีวาด  และ
ชวยกันสรางภาชนะใสผลไม 

 ทดสอบโดยการนําผลไมมาใส
แลวยก มีท้ังยกไดเลยกับยกแลว
พังเชนกลุมท่ีใชกาวทากับหลอด
ดูดทําใหหลุด  ประเมินผลและ
ปรับปรุงแกวิธีการแกปัญหาหรือ
ช้ินงาน  โดยใชสก฿อตเทปมาติด
แทนจึงสามารยกได 

 นําเสนอวิธีการแกปัญหา ผลการ
แกปัญหาหรือช้ินงาน ตัวแทน
กลุมออกมานําเสนอดวยการเลา
ใหเพื่อนฟัง 
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รูปภาพการจัดกิจกรรม 

สร้างแบบร่างภาชนะใส่ผลไม้ ส ารวจอุปกรณ์ก่อนจะออกแบบภาชนะ 

สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
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ทดสอบตามเง่ือนไข ยกเดินจากหน้าห้องเรียนไปหลัง
ห้อง 

น าเสนอผลงานด้วยการเลา่ตัง้แต่เร่ิมท าจนส าเร็จ 
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กิจกรรมนิทรรศการผักในขวดพลาสติก 
ช่ือ คุณครูปิยภาณี วงศแวิลาศ 

โรงเรียนสมบุญวิทยแ  ท่ีอยู 571 ถ.พระราม2  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 
อีเมลลแ  dottyim909@gmail.com 

 
ระดับชั้น   อนุบาลปีท่ี 3 (อายุ 5ขวบ) 
จุดประสงค์  -จําแนกชนิดของผัก ท่ีกินหัว กินผล และ กินท้ังตน ได 
                -รูจักวัสดุ/อุปกรณแ ขั้นตอนในการปลูก 
                - นําเศษวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนแ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

ครูและเด็กๆร่วมกันสนทนาถึงผักในหน่วยการเรียนรู้อาหารดีมีประโยชน์โดยครูเล่าถึงผักที่มี 
ประโยชน์แต่ผักที่มีประโยชน์นั้นต้องปลอดภัยและไม่มีสารพิษครูจึงให้เด็กๆช่วยกันคิดวิธีการ 
ปลูกผักที่ปลอดสารพิษและประหยัดโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกผักแบบประหยัดพื้นทีแ่ละใช้

ประโยชน์จากเศษวัสดุเราจึงไปสํารวจหาเศษวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนพบว่ามีขวดน้ําพลาสติกเหลือใช้ทิ้ง
เป็นจํานวนมากครูและนักเรียนจึงตกลงกันว่าจะนําเอาขวดพลาสติกมาปลูกผักเพื่อแก้ปัญหาขยะและ
ประหยัดพื้นที่ในการปลูก 
              กิจกรรมนี้เป็นการจัดประสบการณแเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรูจักการปลูกผักในขวดพลาสติกเด็กๆ
ชวยกันคิดหาวิธีวางขวดพลาสติกโดยเสนอวาวางเป็นช้ันคอนโด หรือแขวนตามบริเวณตางๆในหองเรียน 
จากนั้นเด็กๆชวยกันออกแบบขวดพลาสติกใหมีความแข็งแรงทนทานและสามารถระบายน้ําได เด็กๆชวยกัน
วัดขนาดของขวดพลาสติกและคํานวณจํานวนของรูระบายน้ํา ขนาด และพื้นท่ีในขวดสํารับใสดินปลูก โดยให
เด็กๆสังเกต บอกความแตกตางของผักท่ีนํามาปลูกแตละชนิด  โดยใหเด็กๆชวยกันคิดวาการปลูกผักมีกี่วิธี
และสามารถปลูกในภาชนะอะไรไดบาง มีอุปกรณแอะไรบาง เชน กะละมัง ขวดน้ํา กลองนม   จากนั้นใหเด็ก
ในหองเรียนชวยกันคิดรูปแบบการปลูกผักในโรงเรียนของเราท่ีมีพื้นท่ีจํากัด โดยแบงเด็กๆออกเป็น 3 กลุม 
โดยใหเด็กรวมกันวางแผนในกลุมวาจะปลูกผักในขวดพลาสติกในรูปแบบใดและเลือกผักชนิดใดมาปลูก 
กําหนดไวใหแตละกลุมนําเมล็ดผักคะนา ตนหอม ผักบุง เลือกมาคนละ1 ชนิดมาปลูก จากนั้นใหเด็กเตรียม
ดินสําหรับปลูกและนําขวดพลาสติกท่ีออกแบบในกลุมแลวมาใสดินและชวยกันปลูกผักท่ีกลุมตนเองเลือก
ชวยกันใหสังเกตปริมาณของดินในขวดพลาสติกวาเพียงพอและเหมาะสมกับผักเมล็ดผักหรือไม จากนั้นให
 เด็กๆชวยกันคิดจํานวนเมล็ดผักท่ีจะปลูกลงไปในขวดพลาสติก วางพื้นท่ีระยะหาง  คาดคะเน ตอนท่ี
ผักโตและการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณแ จากนั้นใหเด็กๆปลูกผักลงไปในดินชวยกันรดน้ําและดูการเจริญเติบโต ครู
และเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมการปลูกผักในขวดพลาสติกวาเราจะมีวิ ธีการอยางไรใหผักของเรา
เจริญเติบโตและสามารถนํามารับประทานได ดังนั้นๆเด็กตองชวยกันดูแลผักของเด็กๆเป็นอยางดีจากนั้นเมื่อ
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ปลูกผักเสร็จแลวเด็กๆชวยกันประเมินวามีปัญหาอะไรบางท่ีเกิดขึ้นขณะผักเจริญเติบโต เมื่อผักเจริญเติบโต
แลวเด็กๆจึงชวยกันโชวแผลงานโดยจัดนิทรรศการผักในขวดพลาสติกท่ีหองเรียน 

 
 

ภาพกิจกรรมนิทรรศการผักในขวดพลาสติก 
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การจัดประสบการณ์เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ ลูกสัตว์ผจญภัย 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

ระดับชั้น ปฐมวัยปีท่ี 3 (อายุ 5 - 6 ปี) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ออกแบบและสรางเรือหรือแพจากเศษวัสดุ 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูเลานิทานเรื่อง “สัตวแปุาผจญภัย”.... อีกฝากหนึ่งของทะเล มีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง  
เป็นทีอ่ยู่อาศัยของพวกบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ โดยมีลุงสิงโตกับป้าสิงโตเป็นผู้ดูแล สัตว์ทุกตัวอาศัยอยู่ที่
เกาะแห่งนี้อย่างมีความสุข  เช้าวันหนึ่งเจ้านกนางนวลได้บินผ่านมา แล้วตะโกนว่า “เกาะฝั่งนู้นมีสวน
สนุก น่าเล่นมากๆจ้า สัตว์ทุกตัวเข้าฟรี” นกนางนวลก็บินพร้อมกับตะโกนวนไปรอบๆเกาะ บรรดาลูกสัตว์
ได้ยินก็ต่างพากันดีใจ ต่ืนเต้น จึงรีบพว่ิงไปหาป้าสิงโต เพื่อไปขอใหป้้าสิงโตพาไป...ป้าสิงโตก็หันไปถามลุง
สิงโตว่าจะเอายังไงกันดี ลุงสิงโตก็ตอบว่าได้.....!!! เด๋ียวลุงกับป้าสิงโตจะพาไป...ดีใจไหมล่ะ…? 

เจ้าเขียว (ลิงผู้พี่) : รีบกระโดดแล้วตอบว่า ดีใจมากๆๆเลยครับลุงสิงโตที่พวกเราจะได้นั่งเรือไป
เที่ยวที่เกาะแห่งนั้น พวกจะได้เล่นของเล่นมากมาย เย้ เย้ เย้ 

ป้าสิงโต : แต่มีข้อแม้นะ ! ว่า “พวกเด็กๆต้องไม่ด้ือไม่ซน และเชื่อฟังลุงกับป้า...แล้วพรุ่งนี้มาเจอ
กันที่บ้านป้านะจ๊ะเด็กๆ บรรดาลูกสัตว์รีบว่ิงกลับไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ ว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวสวนสนุก 

เช้าวันต่อมา ลูกสัตว์ทุกตัวรีบต่ืนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปรอที่บ้านป้าสิงโต เม่ือสัตว์ทุกตัวมาพร้อม
กัน ลุงสิงโตย้ําบอกกับเด็กๆทุกตัว ว่า “เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่ม อย่าไปเที่ยวไหนไกลเด๋ียวจะพลัดหลง
ทาง”แล้วเราจะกลับบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะ เพราะถ้าเรามาไม่ทัน จะไม่มีเรือพากลับบ้านนะเด็กๆ
...เข้าใจไหมจ๊ะ” ป้าสิงโตพูด ลูกสัตว์พร้อมใจกันตอบ ว่า “เข้าใจ แล้วครับ / ค่ะ” 

จากนั้นพวกมันก็เดินเที่ยวกันอย่างสนุกสนาน แต่... เจ้าเขียว(ลิงผู้พี่) และเจ้าเหลอืง(ลิงผู้น้อง) 
กลับคิดว่า ในป่าลึกบนเกาะนี้ น่าจะมีเร่ืองสนุกๆ ให้พวกเราได้เล่น ทําไมเราไม่ลองเดินเข้าดูล่ะ...? จริง
ไหม...? จากนั้นเจ้าลิงสองพี่นอ้ง ก็รีบไปชวนเพือ่นตัวอื่นๆที่เหลอืใหอ้อกผจญภัยไปด้วยกัน แต่...ช้าง 
ฮิปโป และแรด ต่างปฏิเสธกลับมาว่า 
“ ไม่ได้หรอก ลุงกับป้าสิงโตไม่ให้พวกเราไปไหนไกล ” ลิงสองพี่น้องจึงว่ิงไปชวนลา ม้า และอูฐ ซ่ึงพวก
มันตอบตกลงทันที  

ลิง ลา ม้า และอูฐจึงแอบหนอีอกจากกลุ่ม แล้วพากันเดินเข้าไปในป่า เดินลึกเข้าไป ลึกเข้าไป
เร่ือยๆ พวกมันต่ืนเต้นกับสิ่งที่ได้พบเจอ จนไม่รู้เลยว่าตัวเองเดินมาไกลจากกลุ่มมากแล้ว 

“ว้าว !!! ดูสิ มีผลไม้ต้ังหลายชนิด เยอะแยะไปหมดเลย ฉันจะเก็บไปให้คุณพ่อกับคุณแม่ที่บ้าน” 
เจ้าเขียว 
(ลิงผู้พี่) พูดพร้อมกับกระโดดดีใจ 
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“ใช่ !!! แถมยังมีหญ้าดีๆ อีกเพียบ” ม้าพูดอย่างต่ืนเต้น “ 
เจ้าอูฐ เจ้าลาเธอไม่ดีใจเลยเหรอ” เจ้าเหลือง (ลิงผู้น้อง) ถามเพื่อน  
“ฉันก็ดีใจอยู่นะ แต่ๆๆฉันอยากกลับไปหาลุงกับป้าสิงโตและเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆ แล้วล่ะ” 
“ใช่แล้วล่ะ นี่ก็ใกล้จะพระอาทิตย์ตกดินแล้ว เด๋ียวเราจะไม่มีเรือกลับบ้านนะ” ลาตอบอย่างกังวล 
“ก็ได้ เรากลับกันก็ได้ เด๋ียวฉันนําทางเอง” เจ้าเขียว 

(ลิงผู้พี่) พูดอยา่งม่ันใจ 
พวกมันจึงเดินตามกันไป แต่หารู้ไม่ว่าพวกมันได้เดินวนไปวนมา อ้อมแล้วออ้มอีก กว่าจะถึง

ทางออก พระอาทิตย์ก็ลาลับขอบฟ้าไปแล้ว 
“ เรือ เรือ เรือหายไปไหน อะ ! แล้วลุงกับป้าสิงโต ล่ะ! และเพื่อนๆ ล่ะ ! หายไปไหนกันหมด ” 

เจ้าม้าร้องโวยวายเสียงดัง 
“ ฉันว่าพวกเขาต้องนั่งเรือกลับไปแล้วแน่ๆเลย แล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะทีนี้ ไม่มีเรือให้เรากลับ

บ้านแล้ว ฮอื ฮือ ฮอื ” เจ้าอูฐพูดไปก็ร้องไห้ไป 
“ถ้าไม่มีเรือ แล้วเราจะกลับยังไง ล่ะ ! ” เจ้าลาพูด 
“ เราก็สร้างเรือสิ จะยากอะไร ” เจ้าเขียว (ลิงผู้พี่) พูดอยา่งม่ันใจ 
“ แล้วเราจะเอาอะไรมาสร้าง แล้วสร้างอย่างไร เธอรู้วิธีการสร้างหรอ ” เจ้าอูฐถามกลับอย่าง

หมดหวัง 
“ ฉัน ฉัน ฉัน ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน” เจ้าเขียว (ลิงผู้พี่) ตอบด้วยน้ําเสียงเบาๆ แต่เจ้าลา กลับตอบ

ออกมาเสียงดังอย่างม่ันใจว่า 
"แต่ฉันรู้นะ ว่าเราก็สร้างเรือจากอะไร........" 

2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสรางเรือ โดยกําหนดสถานการณ์ 

2.1 ครูกําหนดสถานการณแใหเด็กๆ ชวยกันคิด “เด็กๆจะชวยลูกสัตวแสรางเรือกลับบาน” 

2.2 แบงเด็กๆ เป็น 3 กลุม กลุมละ 6 คน ใหแตละกลุมชวยลูกสัตวแในการสรางเรือหรือแพจากเศษ

วัสดุท่ีกําหนดให โดยเรือท่ีสรางขึ้นตองสามารถรับน้ําหนักของลูกสัตวแทั้ง 5 ตัว และลอยน้ําไดใน

เวลาท่ีกําหนด (เด็กๆนับหนึ่งถึงสิบ) 

2.3 จากนั้นใหเด็กๆ แตละกลุมสังเกต สํารวจอุปกรณแท่ีครูเตรียมให ดังนี้ ฟองน้ํา รังบรรจุไข กระดาษ

ลัง หนังยาง  

2.4 ครูพาเด็กๆไปหองคอมพิวเตอรแ เพื่อสืบคนขอมูลภาพเรือแบบตางๆ ใหเด็กดูเพื่อเป็นขอมูล

ประกอบการสรางเรือหรือแพของตนเอง มาใหเด็กๆดูเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจใน

การวางแผนออกแบบ  

2.5 ครูใหเด็กๆ แตละกลุมออกแบบเรือหรือแพ โดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 

2.6 ครูใหเด็กๆ แตละกลุมวางแผนวิธีการสรางเรือดินน้ํามันหรือแพจากวัสดุอุปกรณแท่ีจัดเตรียมมา 
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2.7 เด็กๆ ทุกกลุมลงมือสรางเรือหรือแพตามแบบท่ีไดออกแบบ โดยใชวัสดุอุปกรณแตางๆ ท่ีรวมกัน

จัดเตรียมมา 

2.8 ครูใหเด็กๆแตละกลุมนําส่ิงท่ีสรางมาตรวจสอบวาสามารถรับน้ําหนักไดตามเงื่อไขหรือไม ถาไมได

ตามเงื่อนไขคุณครูใหเด็กๆนําช้ินงานกลับไปปรับปรุงช้ินงาน 

2.9 คุณครูใหเด็กๆแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานการสรางของแตละกลุม พรอมบอก เลา เหตุผล

วาทําไมเลือกสรางแบบนี้ แลวผลออกมาเป็นอยางไร ตรงตามท่ีไดออกแบบมาหรือไม แลวนํา

ผลงานไปวางโชวแบนโต฿ะหนาช้ันเรียน 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะสําคัญของ 
การสืบเสาะหาความรู้ 

กิจกรรม 

การมีสวนรวมในคําถาม -เด็กๆจะชวยลูกสัตวแกลับบานไดอยางไร 
-เด็กๆ รวมกันคิดวิธีการหาคําตอบของคําถามแตละขอ 

การเก็บขอมูลหลักฐาน -เด็กๆ ไดดูภาพเรือแบบตางๆ 
-เด็กๆ ไดสังเกต สํารวจอุปกรณแท่ีครูเตรียมให ดังนี้ ฟองน้ํา รังบรรจุไข กระดาษลัง 
หนังยาง 

การอธิบายส่ิงท่ีพบ -เด็กๆ รวมกันตอบคําถามท่ีต้ังขึ้น 
-เด็กๆ บอก เลา ส่ิงท่ีสังเกตพบดวยปากเปลา 
-เด็กๆ แตละกลุมออกแบบเรือหรือแพ โดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 

การส่ือสารและใหเหตุผล -เด็กๆ สนทนารูปรางลักษณะของวัสดุอุปกรณแ 
-เด็กๆ นําผลงานของตนเอง ออกมาเลาใหเพื่อนๆ และครูฟังหนาช้ันเรียน 
-เด็กๆ รวมกันนับปากเปลาจํานวนตัวเลขของลูกสัตวแที่ไดชวยเหลือ โดยใชนิ้วมือ  

 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์  
กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด วิทยาศาสตรแปฐมวัย สสวท.ท่ีเกี่ยวของ มาตรฐานท่ี ว.8.1-14 

ตัวชี้วัดท่ี 1-6 , มาตรฐานท่ี ว.8.1-15 ตัวชี้วัดท่ี 3 
-ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

ความรูเกี่ยวกับการจมและการลอยของส่ิงของ 
-ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ทักษะการสังเกต ทักษะการจําแนกและเปรียบเทียบ ทักษะการวัด ทักษะการส่ือสาร ทักษะการลง
ขอสรุป  
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด คณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท.ท่ีเกี่ยวของสาระท่ี 1 : จํานวนและการ

ดําเนินการ มาตรฐาน ค.ป.1.1  เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการใชจํานวนในชีวิตจริง 
-ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

มีความรูความเขาใจจํานวนนับ 1 – 20 เขาใจหลักการนับ รูจักตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย  
รูคาของจํานวน  

-ระบุทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ทักษะการแกปัญหา ทักษะการใชเหตุผล ทักษะการส่ือสารการส่ือความหมายทางคณิตศาสตรแ และ

การนําเสนอ ทักษะการเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตรแและเช่ือมโยงคณิตศาสตรแกับศาสตรแอื่นๆ และมี
ความคิดสรางสรรคแ  

-ระบุสาระที่ควรรู้หรือประสบการณ์สําคัญด้านอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ประสบการณ์สําคัญด้านร่างกาย ไดแก การประสานสัมพันธแของกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ การ

วาดภาพระบายสี และการขูดสีจากเหรียญ 
ประสบการณ์สําคัญด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ไดแก การทํางานรวมกับผูอื่น การวางแผน  

การตัดสินใจเลือก และการลงมือปฏิบัติ ความสนใจใฝุรูกระตือรือรนในกิจกรรมท่ีปฏิบัติ และซักถามในส่ิงท่ี
สนใจหรือสงสัย 

ประสบการณ์สําคัญด้านสติปัญญา ไดแก ซักถามส่ิงท่ีสงสัยและรวมอภิปรายหาคําตอบ  
การตั้งคําถามเกี่ยวกับส่ิงตางๆท่ีสังเกตพบ จําแนกเปรียบเทียบส่ิงตางท่ีสังเกตพบเห็นได 
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ตารางวิเคราะห์ STEM หน่วยการเรียนรู้ “ลูกสัตว์ผจญภัย” 

S : วิทยาศาสตร์ T : เทคโนโลย ี E : วิศวกรรมศาสตร์ M : คณิตศาสตร์ 
-กระบวนการสืบเสาะ 
-การใชประสาทสัมผัส
ในการสังเกตลักษณะ
ของวัสดุตางๆ 
-การคาดคะเน 
-การลงความเห็น 
-บันทึกขอมูล 
-การเช่ือมโยงขอมูล 

-การเลือกวัสดุอุปกรณแ
ตางๆ เชน กระดาษA4 สี
ไม ฟองน้ํา รงับรรจุไข 
กระดาษลัง หนังยาง 
-การใชเทคโนโลยีในการ
สืบคนขอมูลทาง 
Internet 
-ใบงาน ออกแบบเรือหรือ
แพ 
-ใบงาน พับเรือแลวนํามา
ติดลงในกระดาษ พรอม
ตกแตงใหสวยงาม 
-ช้ินงาน เรือจากกลองนม 
 

กระบวนการออกแบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 
1.สรางหรือแพที่สามารถรับน้ําหนักลูก
สัตวแ 5 ตัว และลอยน้ําไดนาน 10วินาที 
(นับ1-10) 
2.สํารวจ สืบคนขอมูลจาก Internet 
เกี่ยวกับลักษณะของเรือและแพ 
-สํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีกําหนดให 
3.ใหเด็กๆชวยกันออกแบบเรือหรือแพ 
พรอมระบุอุปกรณแ โดยวาดเป็นภาพราง 
4.เด็กๆสรางเรือหรือแพตามภาพที่ราง
ออกแบบไว 
5.ครูใหเด็กๆแตละกลุมนําส่ิงท่ีสรางมา
ตรวจสอบวาสามารถรับน้ําหนักไดตามเงื่อ
ไขหรือไม ถาไมไดตามเงื่อนไขคุณครูให
เด็กๆนําช้ินงานกลับไปปรับปรุงช้ินงาน ซึ่ง
มี  2 ท่ีตรงตามเงื่อนไข และ 1 กลุมไมตรง
ตามเงื่อนไข คือเรือจม ไมสามารถรับ
น้ําหนักของสัตวแทั้ง 5 ได จึงกลับไปแกไข
ใหม จึงจะตรงตามเงื่อนไข 
6.เด็กๆแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน
การสรางของแตละกลุม พรอมบอก เลา 
เหตุผลวาทําไมเลือกสรางแบบนี้ แลวผล
ออกมาเป็นอยางไร ตรงตามท่ีไดออกแบบ
มาหรือไม แลวนําผลงานไปวางโชวแบนโต฿ะ
หนาช้ันเรียน 

-การนับปากเปลา 
-การนับจากนิ้วมือ 
-จํานวน 
-ตัวเลข (สัญลักษณแ) 
-ลําดับท่ี 
-สี 
 

 

  



213 

 

ประมวลภาพกิจกรรม “ลูกสัตว์ผจญภัย” 
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เด็กๆต้ังใจฟังนิทาน เร่ือง สัตว์ป่าผจญภัย แต่งโดยครูอ้อ & ครูเฟิร์น  

(นศ.สังเกตุการสอนม.ราชภัฎสวนสุนันทา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาสํารวจ วัสดุอุปกรณ์ ฟองน้ํา บรรจุไข่  กระดาษลัง หนังยาง 

 

กลุ่มที่ 1 

 

 

                                                                                                                 กลุ่มที่ 3 

                       

 

 
กลุ่มที่ 2 
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การทดสอบของแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 ( ไม่ผ่าน ) 

 

     

 

 

 

กลุ่มที่ 2 ( ผ่าน ) 

 

 

 

 

                    

กลุ่มที่ 3 ( ผ่าน )  
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กลุ่มที่ 1 คร้ังที่ 2 ( ผ่าน ) 
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สัตว์ป่าผจญภัย 

อีกฝากหนึ่งของทะเล มีเกาะเล็กๆแหงหนึ่ง เป็นท่ีอยูอาศัยของพวกบรรดาสัตวแนอยใหญ โดย
มีลุงสิงโตกับปูาสิงโตเป็นผูดูแล สัตวแทุกตัวอาศัยอยูท่ีเกาะแหงนี้อยางมีความสุข  
 เชาวันหนึ่งเจานกนางนวลไดบินผานมา แลวตะโกนวา “เกาะฝ่ังนูนมีสวนสนุก นาเลนมากๆจา สัตวแ
ทุกตัวเขาฟรี” นกนางนวลก็บินพรอมกับตะโกนวนไปรอบๆเกาะ  

บรรดาลูกสัตวแไดยินก็ตางพากันดีใจ ต่ืนเตน จึงรีบพวิ่งไปหาปูาสิงโต เพื่อไปขอใหปูาสิงโตพาไป...ปูา
สิงโตก็หันไปถามลุงสิงโตวาจะเอายังไงกันดี ลุงสิงโตก็ตอบวาได.....!!! เด๋ียวลุงกับปูาสิงโตจะพาไป...ดีใจไหม
ละ…? 

เจาเขียว(ลิงผูพี่) : รีบกระโดดแลวตอบวา ดีใจมากๆๆเลยครับลุงสิงโตท่ีพวกเราจะไดนั่งเรือไปเท่ียวที่
เกาะแหงนั้น พวกจะไดเลนของเลนมากมาย เย เย เย 

ปูาสิงโต : แตมีขอแมนะ ! วา “พวกเด็กๆตองไมด้ือไมซน และเช่ือฟังลุงกับปูา...แลวพรุงนี้มาเจอกันท่ี
บานปูานะจ฿ะเด็กๆ 

บรรดาลูกสัตวแรีบวิ่งกลับไปบอกกับคุณพอคุณแม วาพรุงนี้จะไดไปเท่ียวสวนสนุก 
เชาวันตอมา ลูกสัตวแทุกตัวรีบต่ืนแตเชาเพื่อเตรียมตัวไปรอท่ีบานปูาสิงโต เมื่อสัตวแทุกตัวมาพรอมกัน 

ลุงสิงโตย้ําบอกกับเด็กๆทุกตัว วา “เราตองอยูดวยกันเป็นกลุม อยาไปเท่ียวไหนไกลเด๋ียวจะพลัดหลงทาง”แลว
เราจะกลับบานกอนพระอาทิตยแตกดินนะ เพราะถาเรามาไมทัน จะไมมีเรือพากลับบานนะเด็กๆ...เขาใจไหม
จ฿ะ” ปูาสิงโตพูด  
ลูกสัตวแ พรอมใจกันตอบ วา “เขาใจแลวครับ/คะ” 

จากนั้นพวกมันก็เดินเท่ียวกันอยางสนุกสนาน แต... เจาเขียว(ลิงผูพี่)และเจาเหลือง(ลิงผูนอง) กลับคิด
วา ในปุาลึกบนเกาะนี้ นาจะมีเรื่องสนุกๆ ใหพวกเราไดเลน ทําไมเราไมลองเดินเขาดูละ...? จริงไหม...? จากนั้น
เจาลิงสองพี่นอง ก็รีบไปชวนเพื่อนตัวอื่นๆท่ีเหลือใหออกผจญภัยไปดวยกัน แต...ชาง ฮิปโป และแรด ตาง
ปฏิเสธกลับมาวา 
“ ไมไดหรอก ลุงกับปูาสิงโตไมใหพวกเราไปไหนไกล ” 

ลิงสองพี่นองจึงวิ่งไปชวนลา มา และอูฐ ซึ่งพวกมันตอบตกลงทันที  
ลิง ลา มา และอูฐจึงแอบหนีออกจากกลุม แลวพากันเดินเขาไปในปุา เดินลึกเขาไป ลึกเขาไปเรื่อยๆ 

พวกมันต่ืนเตนกับส่ิงท่ีไดพบเจอ จนไมรูเลยวาตัวเองเดินมาไกลจากกลุมมากแลว 
“วาว !!! ดูสิ มีผลไมต้ังหลายชนิด เยอะแยะไปหมดเลย ฉันจะเก็บไปใหคุณพอกับคุณแมท่ีบาน” เจา

เขียว(ลิงผูพี่) พูดพรอมกับกระโดดดีใจ 
“ใช !!! แถมยังมีหญาดีๆ อีกเพียบ” มาพูดอยางต่ืนเตน 
“เจาอูฐ เจาลาเธอไมดีใจเลยเหรอ” เจาเหลือง(ลิงผูนอง)ถามเพื่อน  
“ฉันก็ดีใจอยูนะ แตๆๆฉันอยากกลับไปหาลุงกับปูาสิงโตและเพื่อนสัตวแตัวอื่นๆ แลวละ” 
“ใชแลวละ นี่ก็ใกลจะพระอาทิตยแตกดินแลว เด๋ียวเราจะไมมีเรือกลับบานนะ” ลาตอบอยางกังวล 
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“ก็ได เรากลับกันก็ได เด๋ียวฉันนําทางเอง” เจาเขียว 
(ลิงผูพี่) พูดอยางมั่นใจ 

พวกมันจึงเดินตามกันไป แตหารูไมวาพวกมนัไดเดินวนไปวนมา ออมแลวออมอีก กวาจะถึงทางออก 
พระอาทิตยแก็ลาลับขอบฟูาไปแลว 

“ เรือ เรือ เรือหายไปไหน อะ ! แลวลุงกับปูาสิงโต ละ! และเพื่อนๆ ละ ! หายไปไหนกันหมด ” เจามา
รองโวยวายเสียงดัง 

“ ฉันวาพวกเขาตองนั่งเรือกลับไปแลวแนๆเลย แลวเราจะทํายังไงกันดีละทีนี้ ไมมีเรือใหเรากลับบาน
แลว ฮือ ฮือ ฮือ ” เจาอูฐพูดไปก็รองไหไป 

“ถาไมมีเรือ แลวเราจะกลับยังไง ละ ! ” เจาลาพูด 
“ เราก็สรางเรือสิ จะยากอะไร ” เจาเขียว 

(ลิงผูพี่) พูดอยางมั่นใจ 
“ แลวเราจะเอาอะไรมาสราง แลวสรางอยางไร เธอรูวิธีการสรางหรอ ” เจาอูฐถามกลับอยางหมด

หวัง 
“ ฉัน ฉัน ฉัน ก็ไมแนใจเหมือนกัน” เจาเขียว 

(ลิงผูพี่) ตอบดวยน้ําเสียงเบาๆ แตเจาลา กลับตอบออกมาเสียงดังอยางมั่นใจวา 
"แตฉันรูนะ วาเราก็สรางเรือจากอะไร........" 
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หน่วยร่ายกายของเรา 
กิจกรรม การดูแลรักษาอวัยวะ 

นางอัชรา  พิมพ์ทอง , นางสาวยอดนารี  ฟักคง 
โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์  บางเขน  จ.กรุงเทพมหานคร 

 
ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 3 (อายุ 5-6 ปี ) 
ระยะเวลา  4 สัปดาห์ 
 
สาระที่ควรเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  
: การปฏิบัติตามกิจวัตรประจําวัน การออกกําลังกาย เพื่อใหรางกายมี สุขอนามัยและมีรางกาย 
  แข็งแรง  
: อุปกรณแท่ีออกกําลังกาย เชน ดัมเบล ฮูลาฮูป แบต กระสอบทราย 
 
ประสบการณ์สําคัญ   

1. การดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบัติตนตามสุขอนามัย  
 2. การประดิษฐแส่ิงตาง ๆจากวัสดุเหลือใช 
 3. การตัดสินใจเลือกและลงมือปฏิบัติ   
          4. การแสดงความคิดสรางสรรคแผานส่ือ วัสดุเหลือใชตาง ๆ 
 
จุดประสงค์  
 1. บอกวิธีการดูแลรักษารางกายใหแข็งแรงได 
 2. ออกแบบและประดิษฐแ อุปกรณแการออกกําลังกาย จากวัสดุเหลือใชท่ีสามารถใชงานไดจริงได 
 3. นําเสนอวิธีการใชอุปกรณแการออกกําลังกายท่ีประดิษฐแได 
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ภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมนี้เร่ิมต้นได้อย่างไร   

จากการที่เด็กไดเรียนรู เกี่ยวกับรางกายของตนเอง ทําใหเห็นความสําคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ
รางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี อาธิเชน การเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนแ การ
รักษาสุขอนามัยและการออกกําลังกายใหสุขภาพแข็งแรง 
 
กิจกรรมสืบค้นวิธีการดูแลรักษาร่างกาย 
1. ครูเลานิทานเรื่อง “อ฿ะอเายก็ชอบ” จากนั้นเด็กๆและครูรวมกันสนทนา โดยใชคําถาม ดังนี้ 

- นิทานเรื่องนี้มีช่ือวาอะไร มีตัวละครอะไรบาง 
- นิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร 
- มีเหตุการณแอะไรเกิดข้ึนในนิทาน 

  - เพราะเหตุใดตุ฿บปองจึงเปล่ียนแปลงตนเอง 
- ตุ฿บปองเปล่ียนแปลงตนเองอยางไรบาง  
- ในนิทานมีการดูแลรางกายดวยวิธีใดบาง 

2. ครูแบงเด็กออกเป็น 4 กลุม ใหแตละกลุมคนหาวิธีการดูรักษารางกาย และรวมกันอภิปรายวา  
   “เราจะดูแลรักษาสุขภาพรางกายไดอยางไรบาง” 
3. ใหแตละกลุมออกมารายงานผลการอภิปราย เพื่อนกลุมอื่นรวมกนัแสดงความคิดเห็น 
4. ครูและเด็กๆชวยกันสรุปวิธีการดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรง 
 
ปัญหาและเง่ือนไข 
5. ครูชักชวนเด็กๆออกกําลังกาย โดยใหผลัดเปล่ียนกันเป็นผูนําทําทาทางบริหารรางกาย 
6. ครูนําอุปกรณแการออกกําลังกายชนิดตางๆ เชน ดัมเบล ฮูลาฮูป แบต กระสอบทราย เป็นตน 
  มาใหเด็กไดสังเกต สัมผัส ครูสาธิตวิธีการใชและใหเดกๆไดทดลองใชอุปกรณแประกอบการ 
  ออกกําลังกาย บอกความรูสึกเมื่อใชอุปกรณแตางๆ 
7. ครูชี้ชวนเด็กตั้งคําถามในการสืบคน  

- เวลาเด็กๆจะไปออกกําลังการเราตองไปท่ีไหน ไปใชอุปกรณแจากท่ีไหน 
- ถาในหองเรียนของเรามีอุปกรณแออกกําลังกายเด็กๆคิดวาจะดีหรือไม 
- อุปกรณแการออกกําลังกายท่ีจะรักษาสุขภาพที่เด็กๆสนใจมีอะไรบาง 
- เราจะทําอุปกรณแออกกําลังกายท่ีสามารถใชไดจริงไดอยางไร 
- วัสดุเหลือใชอะไรบางท่ีสามารถนํามาทําอุปกรณแออกอําลังกายไดบาง 
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8 . ครูชักชวนใหเด็กๆรวมกันประดิษฐแอุปกรณแการออกกําลังกายจากเศษวัสดุเหลือเพื่อวา   นํามาใชท่ีออก
กําลังกายของเด็กๆท่ีโรงเรียน และรวมกันสรางขอตกลงในการประดิษฐแ วาอุปกรณแท่ีประดิษฐแจากเศษวัสดุ
เหลือใชนั้นจะตองสามารถนํามาใชประกอบการออกกําลังกาย ไดจริง 
 
รวบรวมข้อมูล 
9. สนทนาประสบการณแเดิมของเด็กๆเกี่ยวกับอุปกรณแการออกกําลังกายท่ีเด็กๆรูจัก 
10. ใหเด็กๆทําใบงานสืบคนเพิ่มเติม ใหเด็กๆกลับไปหาขอมูลรวมกับผูปกครองเกี่ยวกับอุปกรณแ 
     การออกกําลังกายมาคนละ 1 ชนิด 
11. เด็กๆนําภาพอุปกรณแการออกกําลังกายหรืออุปกรณแการออกกําลังกายของจริงชนิดตางๆมา 
     แลกเปล่ียนเรียนรูกัน ถึงช่ือเรียกอุปกรณแ รูปรางลักษณะและวิธีใช 
12. ครูใหเด็กสํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีครูเตรียมให เชน กระดาษหนังสือพิมพแ กระดาษสี กาว  
     กรรไกร แกนกระดาษ กลองนม เป็นตน ซักถามถึงรูปรางลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุ 
     ตางๆท่ีนํามา ใหเด็กๆมีสวนรวมในการหาเศษวัสดุมาเพิ่มเติม 
 
ออกแบบและปฏิบัติการ 
13. ครูใหเด็กแตละกลุมรวมกันวาดภาพออกแบบอุปกรณแออกกําลังกายตามจินตนาการลงใน  
      กระดาษ คิดช่ืออุปกรณแท่ีประดิษฐแวาช่ืออะไร และใชงานอยางไร 
14. ใหเด็กๆรวมกันเลือกวัสดุท่ีครูเตรียมไววา ควรเป็นวัสดุใด จํานวนกี่ช้ิน และภาพที่ออกแบบ 
       จะประดิษฐแอยางไร  
15. ใหเด็กประดิษฐแอุปกรณแออกกําลังกายตามท่ีออกแบบ โดยคุณครูคอยใหคําแนะนํา (หรือจัด 
       วิทยากรมาชวยเพิ่มเติมตามสถานการณแ) 
 
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 
16. เมื่อประดิษฐแอุปกรณแออกกําลังกายเสร็จตามแบบแลว ใหเด็กๆทดลองใชอุปกรณแออกกําลัง 
     กายวาใชไดจริงหรือไม ถาไมไดใหปรับแบบและประดิษฐแเพิ่มเติม 
 
นําเสนอผลงาน 
17. ใหเด็กๆแตละกลุมนําเสนอวิธีทํา ผลงาน รวมท้ังสาธิตวิธีการใชอุปกรณแ 
18. ครูใหเด็กๆประเมินผลงานของตนเองวา พอใจหรือไม อยากปรับปรุงหรืออยากเพิ่มเติมอะไร 
     อีกบาง 
19. นําผลงานการประดิษฐแท่ีสมบูรณแแลวไปจัดมุม “สุขภาพด”ี ภายในหองเรียน เปิดโอกาสให 
     เด็กๆไดนําอุปกรณแมาประกอบการออกกําลังกายในการจัดกิจกรรมประจําวันตามความสนใจ 
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สื่อการเรียนรู้ 
1. นิทานเรื่อง “อ฿ะอเายก็ชอบ” 
2. อุปกรณแการออกกําลังกายชนิดตางๆ เชน กรวย ดัมเบล ฮูลาฮูป แบต กระสอบทราย เป็นตน 
3. เศษวัสดุอุปกรณแเหลือใช เชน กระดาษหนังสือพิมพแ กระดาษสี กาว กรรไกร แกนกระดาษ  
   กลองนม เป็นตน 
4. ใบงานสืบคนเพิ่มเติม ขอมูลจากผูปกครองเกี่ยวกับอุปกรณแการออกกําลังกาย 
5. ภาพอุปกรณแการออกกําลังกายหรืออุปกรณแการออกกําลังกายของจริงชนิดตางๆ 
 
การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการสนทนาและตอบคําถามเกี่ยวกับอุปกรณแออกกําลังกาย 
2. สังเกตการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสม 
3. ตรวจผลงานการออกแบบและการประดิษฐแอุปกรณแออกกําลังกาย 
4. สังเกตการนําเสนอผลงาน 
 
การบูรณาการสะเต็มศึกษา            

วิทยาศาสตรแ () มฐ. ว 1.1-1 สํารวจลักษณะและบอกหนาท่ีของอวัยวะภายนอกของรางกายตนเอง ปฏิบัติตน
ใหถูกตองตามหลักสุขอนามัย และสามารถใชประสาทสัมผัสท้ัง 5 เรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัว 
  - แสดงการปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัย ท้ังดานการรักษาความสะอาดรางกายและ การ
รับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การขับถายและการพักผอนอยางเพียงพอ )กิจวัตรประจําวันของเด็ก( 
เทคโนโลยี (T): การเลือกใช และใชวัสดุอุปกรณแในการประดิษฐแอุปกรณแออกกําลังกาย 
วิศวกรรมศาสตรแ (E): การออกแบบประดิษฐแอุปกรณแการออกกําลังกาย เชน ดัมเบล ฮูลาฮูป     ไมแบต  
กระสอบทราย 
คณิตศาสตรแ M( ) : มฐ. ค.ป. 3.2.1 แสดงส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวันท่ีเหมือนหรือคลายทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียม
มุมฉากท่ีกําหนดให 
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ตารางวิเคราะหแการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
Science Mathematics Technology Engineering 

 
-การสังเกต 
-การใช้ประสาทสัมผัส
ท้ัง5 
-กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 
  *เด็กมีสวนรวมใน
คําถาม และเสนอ
กิจกรรมในการเรียนรู 
  *เด็กไดเก็บขอมูล
หลักฐานดวยตนเองจาก
การแลกเล่ียน
ประสบการณแ ใบงาน 
สังเกตสัมผัสของจริง การ
ทดลองใช 
*เด็กไดอธิบายส่ิงท่ีพบ 
การตอบคําถาม ได
แลกเปล่ียนเรียนรู 
*เด็กไดส่ือสารใหเหตุผล 
โดยการนําเสนอผลงาน 
กระบวนการ การ
แกปัญหา  

 
-จํานวน 
-การจําแนก 
-รูปราง รูปทรง 
-ตําแหนง 
-ความสมมาตร 
-การวัด การกะระยะ 

 
-สังเกต สัมผัส และศึกษา
คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณแ 
-การเลือกใชวัสดุอุปกรณแ 
-การใชวัสดุอุปกรณแใน
การประดิษฐแ 
-การทดลอง ฝึกมือในการ
ใชอุปกรณแ เพื่อใหเกิด
ความถนัด 
-ช้ินงาน 
 

 
1. ระบุปัญหา : อุปกรณ์
การออกกําลังกายใน
ห้องเรียนไม่หลากหลาย 
2. รวบรวมข้อมูล ความรู้ 
ทําความรู้จัก เก่ียวกับ
อุปกรณ์การออกกําลังกาย
ต่างๆ 
3. วาดภาพ ออกแบบ
อุปกรณ์  
4. วางแผน ลงมือ
ประดิษฐ์ 
5. ทดสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงชิ้นงาน  
6. นําเสนอผลงาน
อุปกรณ์การออกกําลังกาย 
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ชื่อกิจกรรม  กบของหนู 

คุณครูเนตรนภา  ทรัพย์พาลี 

โรงเรียนแสงวิทยา   อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี เบอร์โทร.0-8679-82460 

 

ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี  2(4ปี) 

 จุดประสงค์เพื่อให้เด็ก 

          1. สังเกตและบอกลักษณะ ของวัสดุท่ีใชในการประดิษฐแกบ   

          2. ออกแบบและสรางกบท่ีสามารถเคล่ือนท่ีไปถึงจุดหมายในระยะเวลา 15 วินาที 

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 1. ครูเลานิทานเรื่อง ลูกอ฿อดตามหาแม เรื่องยอ นิทานเรื่องลูกอ฿อดตามหาแม ณ หนองน้ําแหงหนึ่งลูกอ฿

อดส่ีตัวพี่นองกําลัง ตามหาแมพวกเขาวายน้ําไปเจอแมแตนั้นไมใชแมของเขาดวยลักษณะท่ีแตกตางสุดทายพวกเขา

ก็สามารถวายน้ํามาเจอแมสัตวแตัวหนึ่งท่ีมีขาและกระโดดได ซึ่งลูกอ฿อดจะมีขาและกระโดดไดเหมือนแมกบหรือไม 

 2. ครูนําเด็กๆ สนทนาวาจากเนื้อหาในนิทานทําไมลูกอ฿อดไมสามารถกระโดดไดเหมือนแมกบ ถาเด็กจะ

สรางกบใหเคล่ือนท่ีไดเหมือนแมกบ เด็ก ๆ จะทําไดอยางไร 

 3. ครูสนทนากับเด็กวา หากจะสรางกบจําลองจากกระดาษ เด็กๆ จะทําไดอยางไร จะใชวัสดุชนิดใดใน

การสราง 

 4. ครูนําเด็ก ๆ สนทนารวมกันวา กบท่ีจะเคล่ือนไดเร็วควรเป็นอยางไร และจะทดสอบไดอยางไร โดยให

เด็กอภิปรายตามความคิดของตนเองและจดบันทึกคําตอบของเด็กเกี่ยวกับรูปราง ขนาด ลักษณะของกบท่ีสราง

และวิธีการทดสอบความเร็วของกบ 

 5. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลท่ีใชในการสรางกบดังนี้ 

  5.1 ใหเด็กไปเดินธรรมชาติท่ีสวนเกษตรหลังโรงเรียนเพื่อสํารวจลักษณะของกบวาเป็นอยางไร 

  5.2 สืบคนขอมูลทาง Internet เพื่อศึกษาลักษณะของกบ ลักษณะของวัสดุ วิธีการสรางกบจาก 

                          วัสดุตางๆ และวัสดุอุปกรณแท่ีใชในการสรางกบใหสามารถเคล่ือนท่ีไดเร็วที่สุด 

  5.3 สอบถามผูรูเกี่ยวกับการสรางกบแบบตางๆ 

  5.4 ใหเด็กสํารวจและรวบรวม วัสดุอุปกรณแท่ีสามารถนํามาสรางกบได 

  5.5 ใหเด็ก ๆ สังเกตลักษณะของวัสดุอุปกรณแเหลานั้น 

 6. ใหเด็กออกแบบสรางกบของตนเองโดยวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 

 7. เด็กวางแผนวิธีการสรางกบและวัสดุอุปกรณแท่ีเด็กไดจัดเตรียมมา 
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 8.  เด็กลงมือสรางกบตามแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแตาง ๆ ท่ีเด็กๆไดจัดเตรียมมา 

 9.  ครูนําเด็กตรวจสอบวาสามารถเคล่ือนท่ีไดเร็วตามวิธีท่ีอภิปรายไว และปรับปรุงช้ินงาน 

 10. เด็ก ๆ แขงขันกบท่ีสรางเพื่อคนหาวากบท่ีทําจากชนิดใดสามารถเคล่ือนท่ีไปถึงเสนชัยไดเร็วที่สุด 

 11.  ใหเด็กนําเสนอผลงานการสรางกบของตนเองและผลงานไปเลนในกิจกรรมกลางแจง 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะสําคัญของ 

การสืบเสาะหาความรู้ 
กิจกรรม 

1. การมีสวนรวมในการตั้ง
คําถามเชิงวิทยาศาสตรแ
อยางงายๆ 

-เด็กสังเกต วามีวัสดุชนิดใดท่ีสามารถนํามาสรางเป็นกบได และ  

 มีลักษณะแตกตางกันอยางไร 

- ครูและเด็กรวมกันสนทนาถึงการสรางกบจากวัสดุตางๆ ครูนําวัสดุมา

ใหเด็กสํารวจสังเกต ครูนําเด็กสนทนาและใหเด็กมีสวนรวมในการตั้ง

คําถามท่ีเกี่ยวกับการสรางกบจากวัสดุตางๆ เชน กบควรมีลักษณะ

อยางไร วัสดุท่ีจะนํามาสรางมีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร  

2. การทําการสํารวจตรวจสอบ 
เก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
สังเกต สํารวจ สืบคนหรือ
ทดลอง และบันทึกผลการ
สํารวจตรวจสอบดวยวิธีที่
เหมาะสมกับวัย 

-เด็กมีการเก็บขอมูลและสืบคนขอมูลจาก Internet และสอบถามผูรู 

เกี่ยวกับลักษณะของกบ วิธีสรางกบ วัสดุอุปกรณแท่ีใชสรางกบ  

3. การตอบคําถามท่ีต้ังขึ้นโดย
ใชผลการสํารวจตรวจสอบ
มาสรางคําอธิบายท่ีมี
เหตุผล 

- ครูใชคําถามนําเด็กสนทนาถึงลักษณะของกบท่ีจะสรางและวัสดุท่ี

นํามาสราง เด็กๆ ไดสังเกต และสรุปถึงการตามท่ีไดรวบรวมขอมูล 

-เด็กคิดวิธีการสรางกบวัสดุตางในแตละกลุมและอธิบายวิธีการทํา

กิจกรรมใหเพื่อนฟังหนาช้ันเรียน 

-เด็กสังเกตเปรียบเทียบกบท่ีสรางแตละชนิดได วาชนิดสามารถ

เคล่ือนท่ีไดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด 

4. การนําเสนอผลการสํารวจ
ตรวจสอบใหกับผูอื่นดวยวิธี
ท่ีเหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถ 

-เด็กสามารถสนทนาโตตอบระหวางการทํากิจกรรมใหเพื่อนๆและ

คุณครูฟังได 

-เด็กสามารถอธิบายการทํากิจกรรมการสรางกบตามความคิดของ

ตนเองได 
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วิเคราะห์กิจกรรม 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรมขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

ส่ิงท่ีผูเรียนไดทําเพื่อแกปัญหา 
“กบกระโดดของหนู” 

1.ระบุปัญหา เด็ก ๆคิดวาถากบไมมีขาจะเคล่ือนท่ีไดอยางไร ใน
ระยะเวลา ๑๕ วินาที 

2.รวบรวมขอมูลและแนวคิดท่ีเกี่ยวของปัญหา สํารวจสืบคนเกี่ยวกับ ลักษณะของกบ ลักษณะของวัสดุ
ท่ีนํามาสรางกบ วิธีการสรางกบจากวัสดุตางๆ 
 

3.ออกแบบวิธีการแกปัญหา ออกแบบกบ โดยระบุถึง 
- ลักษณะของกบท่ีสราง (รูปรางรูปทรง ขนาด) 
- ชนิดของวัสดุในการสรางกบ 
 

4.วางแผนและดําเนินการแกปัญหา ทํากบตามท่ีไดออกแบบไวตามวัสดุท่ีกําหนดไว 
5.ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแกไขวิธีการ 
แกปัญหาหรือช้ินงาน 

ทดสอบกบท่ีพับดวยกระดาษแตละชนิด โดยใหสามารถ
กระโดดไปถึงจุดท่ีกําหนดไดในเวลาท่ีนอยท่ีสุด โดยใช
ระยะเวลาดวยการนับ ๑-๑๕  )๑๕ วินาที (เพื่อใชใน
การประเมินวา กบกระโดดไดตามเวลาขั้นต่ํานั้นหรือไม 
ถาไมไดใหปรับปรุงแกไข 

6.นําเสนอวิธีการแกปัญหา ผลการแกปัญหา หรือ
ช้ินงาน 

นําเสนอช้ินงาน แบบท่ีออกไว และวิธีการแกปัญหาหนา
ช้ันเรียน 
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วิเคราะหแกิจกรรม STEM 

วิทยาศาสตรแ (S) คณิตศาสตรแ (M) เทคโนโลยี  (T) วิศวกรรมศาสตรแ (E) 
- สืบคนขอมูลจาก Internet 
- สืบคนขอมูลโดยการสอบถาม
จากผูรู  ( ครูศิลปะ ) 
- สังเกต 
- การคาดคะเน 
- เช่ือมโยงขอมูลจาก
ประสบการณแเดิม 
- สมบัติของวัสดุตางๆ  

- รูปทรง และขนาดของ
กบ  
- จํานวนวัสดุ อุปกรณแ 
- การวัดขนาดของ
กระดาษ 
- ระยะเวลาในการถึง
เสนชัยของกบ 

- การเลือกใชวัสดุ 
- การใชเทคโนโลยี 
Internet  
- ช้ินงาน 

- กระบวนการออกแบบ
กบจากวัสดุตางๆ 
 - การกําหนดเงื่อนไข 
 

การบูรณาการ  

1. กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดคณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท .ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน 

- มาตรฐานท่ี ค.ป  .1 . 1  ตัวชี้วัดท่ี 1, 2, 3 

- มาตรฐานท่ี ค.ป .2.1  ตัวชี้วัดท่ี 4 

- มาตรฐานท่ี ค.ป .3. 1  ตัวชี้วัดท่ี 1 

- มาตรฐานท่ี ค.ป .3.2  ตัวชี้วัดท่ี 1, 2 

- มาตรฐานท่ี ค.ป .5. 1  ตัวชี้วัดท่ี 1 
      2 กรอบมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดวิทยาศาสตรแปฐมวัย สสวท .ท่ีเกี่ยวกับมาตรฐาน 

- มาตรฐานท่ี ว.3.1-6   ตัวช้ีวัดท่ี 1, 2 

- มาตรฐานท่ี ว.4.2-9   ตัวช้ีวัดท่ี 1 

- มาตรฐานท่ี ว.8.1-14  ตัวชี้วัดท่ี 1, 2, 3, 4 ,5, 6 
2. ความรูความเขาใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตรแที่ผูเรียนไดเรียนรู 

- รูปรางลักษณะ ขนาด ระยะ เวลา  ของกบกระดาษท่ีพับได 
3. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา 

- ทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบ การสืบคน การสํารวจ การทดลองทําตามวิธีการของ
ตนเอง 

4. สาระท่ีควรเรียนรูและประสบการณแสําคัญดานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

- ประสบการณแสําคัญดานรางกาย ไดแก  การประสานสัมพันธแกลามเนื้อเล็กในการหยิบจับ
ส่ิงของ 
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- ประสบการณแสําคัญดานอารมณแและสังคม  ไดแก การทํางานรวมกับผูอื่น สนุกสนานและ
ผอนคลาย 

- ประสบการณแสําคัญดานสติปัญญา ไดแก  การสังเกต การเปรียบเทียบรูปรางลักษณะ ขนาด 
ระยะ เวลา  ของกบกระดาษท่ีไดพับ 
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ภาพกิจกรรมกบของหนู 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

           

       

 

 

 

 

 

 

เด็ก ๆ แตละกลุมออกแบบกบท่ีจะสรางของตนเอง สืบคนขอมูล Internet โดยครูนิตยาใหคําแนะนําวิธีในการ 
 

เด็ก ๆเลือกวัสดุท่ีนํามาเพื่อนําไปสรางกบ 
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กบที่เด็ก ๆ ออกแบบและอปุกรณ์ท่ีจะท าให้กบเคลื่อนที่ 

การแขงการเคล่ือนท่ีจากท่ีเด็กๆไดคิดไว  เด็ก ๆ นําเสนอช้ินพรอมแบบท่ีไดออกแบบไว 

เด็ก ๆ ร่วมกันสร้างกบตามแบบที่ได้ออกแบบ 
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แผนการจัดประสบการณ์เร่ือง ตัวเรา 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 5  วัน 

นางสาวยุวันวรี  อนแกว 

โรงเรียน อุดมวิทยา อําเภอบานโปุง  จังหวัดราชบุรี www.udom.ac.th 

E-mail:udomvithaya@gmail.com 

ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 3 อายุ 5 ขวบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สังเกต และบอกช่ืออวัยวะสวนตางๆของรางกายได 

2. สังเกตแลบอกลักษณะ จํานวน ของอวัยวะภายนอกของรางกายได 

3 . ออกแบบและสรางหุนจําลองแสดงอวัยวะภายนอกของรางกายไวเรียนรูที่มุมวิทยาศาสตรแได 

 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. เด็กรวมกันรองเพลง ตาดู หูฟัง พรอมทําทาทางประกอบเพลงโดยจับคู 2 คน และสลับกันจับ
อวัยวะของเพื่อนตามเนื้อเพลง 
 2 . เด็กและครูรวมกันสนทนาถึงเนื้อหาของเพลง 
 - เด็กๆคิดวาเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไร 
 - ในเพลงมีช่ืออวัยวะสวนใดของรางกายบาง (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 
 - เด็กๆมีอวัยวะตามเนื้อเพลงนี้หรือไม ถามีอยูตรงไหนบาง 
 - นอกจากในเนื้อเพลงแลวเรายังมีอวัยวะสวนใดท่ีเรามองเห็นอีกบาง และอวัยวะสวนนัน้อยูตรงท่ีใด
ของรางกาย 
 3 . เด็กและครูสนทนารวมกันถึงอวัยวะสวนตางๆของรางกายท่ีเรียกวาอวัยวะภายนอก 
 4 . เด็กเลนเกมจับอวัยวะตามคําส่ังโดยใหเด็กจับคูเพื่อน และจับอวัยวะเพื่อนตามคําส่ังของครู จากนั้น
สนทนารวมกัน 
 - เด็กๆคิดวาอวัยวะของเด็กๆเหมือนกับเพื่อนหรือไม  
 - มีสวนใดบางท่ีเหมือนเพื่อน และสวนใดบางท่ีตางจากเพื่อน และตางกันอยางไร 
 - ถาเราตองการเห็นอวัยวะของเพื่อนชัดๆ เราจะมีวิธีใดบาง 
 - เด็กลองใชแวนขยายสองอวัยวะของเพื่อน แลวบอกส่ิงท่ีสังเกตพบ 
 - รางกายของเรามีอวัยวะภายนอกสวนใดท่ีมีจํานวนมาก สวนใดมีนอย )บูรณาการเรื่องจํานวนคู( 
 - เด็กๆอยากรูอะไรเกี่ยวกับรางกายตนเองบาง 
 5 .เด็กวาดภาพเพื่อนจากการสังเกตเพื่อนท่ีจับคูกับตนเองและนําเสนอผลงาน 
 6 .ครูใหการบานเด็กสังเกตบุคคลภายในบานของเด็กๆ  1 คน พรอมท้ังวาดภาพ 
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 7 .เด็กนําเสนอผลงานการสังเกตบุคคลในครอบครัวของตนเอง 
 8 .ครูนําเด็กสนทนาถึงหนาท่ีสวนตางๆของอวัยวะภายนอกของรางกาย 
 - เด็กๆรูหรือไมวาแตละสวนของรางกายมีหนาท่ีทําอะไรบาง อยางไร 
 - เด็กๆคิดวาอวัยวะสวนใดของรางกายสําคัญท่ีสุด พรอมบอกเหตุผล 
 9 .ครูใหความรูเด็กเรื่องพื้นท่ีสวนตัวของเด็กหญิงและเด็กชาย 
 - เด็กคิดวาอวัยวะสวนใดท่ีเรียกวาพื้นท่ีสวนตัว 
 - เราจะมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะสวนตางๆของรางกายไดอยางไรบาง 
 10 .ครูสนทนากับเด็กถึงปัญหาว่า ในห้องของเราไม่มีหุ่นจําลองที่เหมือนคนจริงๆ มาให้เราได้
เรียนรู้เร่ืองอวัยวะภายนอก หากเราต้องการสร้างหุ่นจําลองจากของเหลือใช้ให้มีอวัยวะภายนอกเหมือนกับ
คนสามารถต้ังได้มาต้ังไว้ที่มุมวิทยาศาสตร์ให้เราได้เรียนรู้  จะทําได้อย่างไร  
 11 .ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสรางหุนจําลองและวัสดุท่ีจะ
สามารถนํามาทําหุนจําลองได 
 - เด็กพูดประสบการณแเดิมของตนเองเกี่ยวกับหุนจําลอง 
 - เด็กๆคิดวาหุนจําลองจากวัสดุเหลือใชควรเป็นอยางไร 
 - เด็กๆคิดวาถาเราจําทําหุนจําลองจากวัสดุเหลือใชเราตองรูอะไรบาง 
 - แลวเราจะหาขอมูลจากท่ีใดไดบาง 
 12 .เด็กหาขอมูลตามท่ีนําเสนอ 
 12 .1  พาเด็กดูขอมูลจากหองศิลปะภายในโรงเรียน 
 12 .2  สัมภาษณแขอมูลจากคุณครูที่สอนศิลปะ เกี่ยวกับวิธีการทํา และวัสดุอุปกรณแท่ีตองใช 
 12 .3  ดูขอมูลการทําหุนจาก INTERNET 
 12 .4  เด็กลองสังเกตตนเองและเปรียบเทียบอวัยวะสวนตางๆของรางกายวามีรูปราง หรือ
 รูปทรงคลายกับวัสดุชนิดใดท่ีสามารถนํามาประกอบเป็นหุนจําลองได 
 12 .5  ใหเด็กสํารวจและรวบรวมวัสดุเหลือใชท่ีจะนํามาทําหุนจําลองได 
 13 .แบงเด็กออกเป็น  5 กลุม โดยใชเพลงแบงกลุม 
 14 .เด็กแตละกลุมสํารวจอุปกรณแท่ีชวยกันจัดเตรียมมา 
 15 .เด็ดออกแบบหุนจําลองโดยดารวาดภาพรางลงในกระดาษ A4 
 16 .เด็กวางแผนวิธีการทําหุนจําลองจากวัสดุท่ีเตรียมมา 
 17 .เด็กแตละกลุมลงมือสรางหุนจําลองจากวัสดุเหลือใชใหมีอวัยวะภายนอกเหมือนคน สามารถต้ังได 
เพื่อนํามาต้ังท่ีมุมเรียนรูวิทยาศาสตรแ โดยใชวัสดุท่ีเตรียมมา 
 18 .เด็กนําผลงานมาตรวจสอบโดยการเปรียบเทียบอวัยวะของตนเองกับหุนจําลองและสามารถต้ังได
ตามท่ีไดวางแผนไว และปรับปรุงช้ินงาน 
 19 .ใหเด็กนําเสนอผลงานหุนจําลองของแตละกลุมแลวนําผลงานไปไวที่มุมการเรียนรูวิทยาศาสตรแ 
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สื่อการสอน 

1. ชารแทเพลง ตาดู หูฟัง 

2. กระดาษบันทึก 

3. วัสดุเหลือใชจากการวางแผนของเด็กๆ 

4. กาว กรรไกร 

5. ตัวเด็ก 

 

 การวัดและประเมินผล  

 สังเกตจาก  -  พฤติกรรมของเด็กในขณะทํางานรวมกัน 

   -  การสนทนาซักถาม 

  - การบอกช่ืออวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย 

  -   การนับจํานวน และ การเปรียบเทียบ 

  - ผลงานของเด็ก 

 

ตารางวิเคราะห์กิจกรรม STEM 

วิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) 
- กระบวนการสืบเสาะ  
- สังเกตลักษณะของ
อวัยวะภายนอกของ
รางกาย 
- เปรียบเทียบลักษณะ
สวนตางๆของรางกาย
ตนเองกับเพื่อน 
- การสํารวจ 
- การทดสอบ 
- สมดุล การทําใหหุนต้ัง
ได 
- การสืบคนขอมูลจาก 
INTERNET 

- จํานวนของอวัยวะของ
รางกาย 
- การวัดขนาด ความสูง 
- การเปรียบเทียบ
จํานวน 
- การนับจํานวนในการ
แบงกลุม 
- รูปทรงของวัสดุท่ี
นํามาใชในการทํา
หุนจําลอง 
- ทักษะในการแกปัญหา 
ส่ือสาร เช่ือมโยง ให
เหตุผล คิดริเริ่ม
สรางสรรคแ 

- วัสดุท่ีนํามาทํา
หุนจําลองจากการ
วางแผนของเด็ก 
- เครื่องมือ เชน กาว 
กรรไกร 
- การใชขอมูลจาก 
INTERNET 
- ช้ินงาน คือหุนจําลองท่ี
มีอวัยวะภายนอกเหมือน
คนสามารถต้ังในมุม
วิทยาศาสตรแได 

- กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรมศาสตรแ 
1 (ระบุปัญหา คือ ถาเรา
ตองการจะมีหุนจําลองเพื่อ
เรียนรูเรื่องอวัยวะภายนอก
ไวที่มุมวิทยาศาสตรแจะทํา
อยางไร(เงื่อนไขคือ สราง
หุนจําลองจากวัสดุเหลือใช
ท่ีมีอวัยวะภายนอกเหมือน
คนสามารถต้ังไวในมุม
วิทยาศาสตรแได( 
2 (รวบรวมขอมูลและ
แนวคิดท่ีถูกตอง (สํารวจ 
สืบคน( 
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วิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) 
3 (ออกแบบวิธีการ
แกปัญหา 
4 (การวางแผนและ
ดําเนินการแกปัญหา 
5 (ทดสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงแกไข วิธีการหรือ
ช้ินงาน 
6 (นําเสนอวิธีการ ช้ินงาน 

  

ผลการดําเนินกิจกรรม 

 จากการสังเกตการรวมกิจกรรมของเด็กๆ พบวาเด็กๆสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนของการดําเนิน

กิจกรรมไดดี มีทักษะในการสังเกตและสามาถบอกช่ืออวัยวะภายนอกของรางกายจากการสังเกตดวยตา และ 

เปรียบเทียบความเหมือนความตางเมื่อสังเกตโดยใชแวนขยาย เชน 

คุณโป๊ย : พอหนูเอาแวนขยายมาสองดูตรงผมของเพื่อนเห็นวาท่ีเสนผมของเพื่อนมีรอยหยักๆดวยคะ 

คุณเพลิน : หนูใชแวนขยายสองท่ีรูหูของเพื่อนเห็นวาใหญมากขึ้นคะ 

คุณโบนัส : หนูใชแวนขยายสงท่ีตาของเพื่อนมันใหญมากขึ้น มีตาสีดํา กับสีขาว 

 นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเรื่องของจํานวนของอวัยวะภายนอกของรางกาย เด็กสามารบอกจํานวน

ของอวัยวะและเปรียบเทียบ มากกวา นอยกวาได 

 เมื่อถึงขั้นตอนของการระบุปัญหาใหกับเด็กพบวาเด็กๆไดมีสวนรวมในการคิด และสามารถนําเสนอ

ความคิด ประสบการณแเดิมของตนเองเกี่ยวกับเรื่องหุน รวมนําเสนอการสืบคนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ

การทําหุน โดยเด็กๆเสนอใหถามจากครูสอนศิลปะ จึงไดรับขอมูลและดูการสาธิตการทําหุนจําลองจากเศษ

วัสดุ ดูคลิปการทําหุนจาก INTERNET และหาขอมูลจากหนังสือภายในหองสมุด เมื่อรวบรวมขอมูลแลว เด็กๆ

ไดวางแผนโดยแตละกลุมมีการนําเสนอความคิดภายในกลุม ออกแบบหุน และ วางแผนพูดคุยถึงการนําวัสดุ

ชนิดใดมาใชแทนสวนใดของรางกาย จากนั้นแบงหนาท่ีกันเตรียมอุปกรณแมาจากท่ีบาน และจึงลงมือทําตาม

แบบท่ีไดวางแผนไวในวันถัดไปและนําเสนองาน 

 กอนสรางหุนจําลองเราไดมีการทบทวนถึงปัญหาและเงื่อนไขกอนลงมือทํา จากนั้นเด็กๆไดลงมือทํา

ตามท่ีออกแบบไว สังเกตวาเด็กๆแตละกลุมรวมมือกันดีคะ มีการชวยเหลือกัน แบงหนาท่ีกัน และคอยสังเกต
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วาจะเหมือนแบบหรือไม ตรงตามเงื่อนไขหรือไม ซึ่งผลปรากฏวามีเด็ก 1 กลุมทํางานตามท่ีวางแผนแลวหุนไม

เป็นไปตามเงื่อนไข คือ ไมสามารถต้ังได จึงคิดแกปัญหา ออกแบบใหมเพิ่มเติมจนสุดทายหุนสามารถต้ังไดและ

มีอวัยวะภายนอกตามเงื่อนไข  

 ปัญหาและอุปสรรค 

 1. เด็กในกลุมบางคนลืมนําของท่ีตนเองรับผิดชอบมาทํางานรวมกับเพื่อน คุณครูจึงใหภายในกลุม

ชวยกันคิดแกปัญหา ซึ่งเด็กๆก็สามารถคิดแกปัญหารวมกันโดยนําวัสดุอื่นมาทดแทน 

 2. ในบางขั้นตอน เชน การเจาะกระดาษแข็ง เด็กไมสามารถทําไดเนื่องจากกระดาษมีความหนา และ

แข็ง คุณครูจึงเขาไปชวยเหลือ โดยชวยเจาะตามท่ีเด็กบอกวาจะเจาะตรงตําแหนงใด 

ลงช่ือ . ..................................................................            ลงช่ือ ................................................................... 

(นางสาวยุวันวรี   อนแกว)                                  (นางสาวสมศรี   จิตใจภักดี) 

                          ครูประจําช้ัน          หัวหนาฝุายวิชาการปฐมวัย 

ลงช่ือ ................................................................... 

(นางสาวสุมาลี   หอทอง) 

ผูชวยผูอํานวยการ/ท่ีปรึกษาฝุายวิชาการและฝุายกิจการนักเรียนปฐมวัย 
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ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



239 

 

แผนการจัดประสบการณ์เร่ือง ตนไม 

ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 5  วัน 

นางจีรยา   พลับลัดโพธิ์ 

โรงเรียน อุดมวิทยา อําเภอบานโปุง  จังหวัดราชบุรี www.udom.ac.th 

เบอรแโทรศัพทแ 089 505 7971 E-mail:udomvithaya@gmail.com 

ระดับชั้น อนุบาลปีท่ี 2 อายุ    4  ขวบ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. สังเกต และบอกลักษณะของตนไมได 

2.บอกจํานวนของส่ิงตางๆไมเกิน 10 ส่ิงโดยการนบั 

3. ออกแบบและสรางสัญลักษณแท่ีใชในการชวยจําตนประดู 

4. ออกแบบและสรางตนไมจําลองท่ีแข็งแรง ต้ังไดไมลม 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในโรงเรยีน  

 -  คําถามถาเราจะไปเดินสํารวจรอบๆบริเวณโรงเรียนเราควรทําอยางไรบาง 

 - เด็กและครูรวมกันสรางขอตกลงในการออกสํารวจบริเวณรอบๆโรงเรียน 

2. พาเด็กๆเดินสํารวจบริเวณรอบๆโรงเรียน พรอมกับสนทนากับเด็ก ใหเด็กชวยกันตอบคําถาม 

 -เด็กเห็นอะไรในโรงเรียนของเราบาง(ครูจดบันทึกหรืออัดเสียงคําตอบของเด็กๆ) 

 -เด็กๆสงสัยอยากรูอะไรบางไหม 

3. พาเด็กเดินมาท่ีตนประดูตนไมประจําโรงเรียน  

ครู: รูจักตนไมตนนี้ไหม  /ช่ือตนอะไร /เด็กๆรูไดอยางไร   / แนใจวาใชตนไมท่ีเด็กรูจัก 

ครู:ถาเราอยากรูวาตนไมตนนี้ช่ืออะไร เด็กๆจะทําอยางไร 

4. เปิดโอกาสใหเด็กไดคิดหาวิธีหาคําตอบ เชน ถามครู ไปหองสมุด ถามพนักงานท่ีทําสวนของโรงเรยีน 

5. แบงกลุมเด็กออกตามวิธีท่ีเด็กๆนําเสนอ เชนกลุมสัมภาษณแโดยถามบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับช่ือตนไม
ประจําโรงเรียน กลุมท่ีไปสืบคนขอมูลท่ีหองสมุดจากนั้นกลับนําขอมูลท่ีไดมาเลาแบงปันใหเพื่อนฟัง 

6. เด็กและครูสรุปเรื่องช่ือของตนไมประจําโรงเรียนอีกครั้ง คือตนประดู 
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7. จากนั้นใหเด็กลองสังเกตดูวามีตนประดู มีรูปรางลักษณะอยางไร อยางละเอียดอีกครั้ง 

8. เลนเกมใหเด็กลองชวยกันหาตนประดูในโรงเรียนวามีกี่ตน โดยใหเด็กชวยกันจดบันทึก 

ครู:ถาเราเจอตนประดูแลวเราจะทําอยางไร /จะมสัีญลักษณแอะไรใหเรารูไหมวานี่คือตนประดู /  

เด็กชวยกันคิดออกแบบสัญลักษณแท่ีจะนํามาติดท่ีตนประดู 

ครู:เด็กๆคิดวาโรงเรียนของเรามีตนประดูกี่ตน 

ครู:สรุปราจะทําสัญลักษณแ กี่อันท่ีจะไปติดท่ีตนประดู 

9. เด็กสํารวจวัสดุอุปกรณแเตรียมไวใหเพื่อทําสัญลักษณแ เชน ไมตะเกียบ  กระดาษสี  เชือก  ถุงพลาสติกเหลือ
ใช  ขวดพลาสติก  ฯลฯ 

10. เด็กชวยกันคิดออกแบบโดยครูเป็นผูรางแบบใหตามความคิดของเด็กๆ)เนื่องจากเด็กช้ันอนุบาล  2 ยัง
คอนขางเล็กครูจึงเป็นผูชวยเหลือ( 

11. เด็กและครูลงมือทําสัญลักษณแท่ีทําไดมาติดท่ีตนประดู เพื่อสะดวกในการจําและนับจํานวน 

12. พาเด็กๆมาสํารวจตนประดูอีกครั้ง พรอมกับนาํสัญลักษณแท่ีทําไดมาติดท่ีตนประดู แลวนับจํานวนพรอมกัน
13. ครูใชคําถาม เด็กคิดวาตนไมมีประโยชนแไหม   /ในหองเรียนของเราถาเราเอาตนไมจริง ตนใหญเขามาใน
หองเรียนจะไดไหม  ไดเพราะอะไร  ไมไดเพราะอะไร 

14. เด็กและครูรวมกันสรุปถึงผลเสียของการเอาตนของจริงเขามาไวในหอง เชน มีแมลง ตองรดน้ําพื้นอาจ
เปียกเลอะเทอะ   ใบรวง  มันจะมียุงฯลฯ 

ครู:เราจะทําอยางไร ถาอยากมีตนไมไวตกแตงในหองเรียน โดยท่ีไมมีแมลง ไมตองรดน้ํา และใบไมไมรวง 

ระดมความคิดจากเด็กใหเด็กนําเสนอความคิด 

15. ครูชักชวนเด็กทําตนไมจําลองไวในหองเรียน โดยตนไมจําลองตองแข็งแรง  ต้ังไดไมลม 

16. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหเด็กไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตนไม สวนประกอบของตนไม 

17. จากนั้นใหเด็กสํารวจวัสดุอุปกรณแท่ีจะใชสรางตนไมจําลอง 

18. เด็กวางแผนวิธีการสรางตนไมจําลองครูเป็นผูชวยรางแบบตามความคิดของเด็กท้ังหองในการทําตนไม
จําลองท่ีแข็งแรง ต้ังไดไมลม จากวัสดุท่ีสํารวจมา 

19. เด็กลงมือชวยกันสรางตนไมจําลองตามแบบโดยใชวัสดุอุปกรณแตางๆท่ีเตรียมมา 

20. ครูนําเด็กตรวจสอบวาตนไมท่ีเด็กสรางแข็งแรงและต้ังไดโดยไมลม ตามวิธีท่ีไดอธิบายไว และปรับปรุง
ช้ินงาน 
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21. ใหเด็กท้ังหองชวยนําเสนอผลงานการสรางตนไมจําลองของตนเองท่ีผานการทดสอบและแกไขผลงาน และ
นําผลงานไปจัดมุมตกแตงหองเรียน 

การวัดและประเมินผล สังเกตและบันทึกพฤติกรรม การรวมทํากิจกรรมการเรียนรู สังเกต  สํารวจ และบอก

จํานวนของส่ิงตางๆไมเกิน 10 ส่ิงโดยการนับ 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษาปฐมวัย 

หน่วยการเรียนรู้เร่ืองต้นไม้  

Science Mathematic Technology Engineering 
กระบวนการสืบเสาะ 
-การมีสวนรวมในคําถาม 
-การเก็บขอมูลหลักฐาน 
-การอธิบายส่ิงท่ีพบ 
-การเช่ือมโยงส่ิงท่ีพบกับ
ส่ิงท่ีผูอื่นพบ 
-การส่ือสารและให
เหตุผล 
-การสังเกต 
-สี รูปรางลักษณะ 
สวนประกอบของตนไม 
-การทดสอบ 
-คุณสมบัติของวัสดุท่ี
นํามาใช 
 

-จํานวนการนับ 
-การวัดความสูง ความ
ยาว 
-การคาดคะเน 
-ตําแหนงของสวนตางๆ
ของตนไม 
-รูปทรงตนไม 
-การเปรียบเทียบ 

-การใชวัสดุอุปกรณแใน
การสรางงาน 
-ทําสัญลักษณแท่ีทําไดมา
ติดท่ีตนประดู 
-การสรางตนไมจําลอง 

*การออกแบบและสร้าง
สัญลักษณ์ของต้นประดู่ 
ระบุปัญหา 
*ไมมีสัญลักษณแในการ
ชวยจําตนประดูท่ีเด็กๆ
สํารวจพบ 
*เง่ือนไข 
1. สรางสัญลักษณแของ
ตนประดู 
2. สํารวจขอมูลตนประดู
ภายในโรงเรียน 
3.รางและออกแบบตาม
เงื่อนไข 
4. วางแผนพูดคุยสนทนา
ตามท่ีออกแบบและสราง
สัญลักษณแของตนประดู 
5. ทดสอบช้ินงานและ
ปรับปรุง 
6. นําเสนอผลงาน 
 
*การออกแบบและสร้าง
ต้นไม้จําลองที่แข็งแรง 
ต้ังได้ไม่ล้ม 
ระบุปัญหา 
*ในหองเรียนไมสามารถ
นําตนไมขนาดใหญและ
เป็นของจริงเขามาไดดวย
ปัญหามีแมลง ตองรดน้ํา
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พื้นอาจเปียกเลอะเทอะ  
 ใบรวง  มันจะมียุง 
*เง่ือนไข 
1. สรางตนไมจําลองให
แข็งแรง  ต้ังไดไมลม 
2. สํารวจขอมูล
สวนประกอบตนไมจาก
ตนไมจริง อินเตอรแเน็ท 
3.รางและออกแบบตาม
เงื่อนไข 
4. วางแผนพูดคุยสนทนา
ตามท่ีออกแบบและสราง
ตนไมจําลอง 
5. ทดสอบช้ินงานตนไม
จําลองท่ีสรางวาต้ังได
หรือไมและปรับปรุงแกไข
ช้ินงาน 
6. นําเสนอผลงาน 
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บันทึกผลการจัดกิจกรรมเร่ือง ต้นไม้ 

ช้ันอนุบาลปีท่ี 2.2  อายุ  4 ขวบ โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บานโปุง จ.ราชบุรี 

4. ออกแบบและสรางตนไมจําลองท่ีแข็งแรง ต้ังไดไมลม 

ผลการจัดกิจกรรม 

1. เด็กสังเกตและบอกลักษณะของตนไมได นองคุณ:ตนไมมีใบ นองโมเน:ตนไมมีชีวิต นองลมปราณ:ตนไมมีลํา

ตน มีผิวขรุขระ  นองกันตแ:ตนไมมีตนเล็กตนใหญไมเทากัน   

2. เด็กทุกคนจํานวน31คน สามารถนับจํานวน  1-10 และบอกจํานวนของตนประดูถูกตองหลังจากท่ีเด็กไดทํา

สัญลักษณแไปติดท่ีตนประดูภายในโรงเรียน และรูวาในโรงเรียนมีตนประดูท้ังหมด  11 ตน แสดงดวยการวาด

ภาพประกอบการใสตัวเลข  1-11 ไดดี 

3. หลังจากท่ีครูแบงกลุมเด็กเป็น 5 กลุม และพูดคุยปัญหาของการจัดกิจกรรมใหเด็กทราบวาการสํารวจตน

ประดูพบวาแตละกลุมสํารวจและวาดภาพตนประดูมาจํานวนไมเทากันท้ัง  3 กลุม อีก  2 กลุมเทากันจึงไม

สามารถชวยสรุปจํานวนท่ีจริงได ระดมปัญหาจากเด็ก นองลมปราณ:เพราะเด็กๆบางคนไมรูวาตนไหนคือตน

ประดูครับ  นองพลัม:เด็กจําไมไดวาตนไหนนับไปแลววาดภาพไปแลวเพื่อนๆก็มาวาดซ้ําคะ  นองเต็งหนึ่ง:ไมได

ไปสํารวจกับเพื่อนในกลุมครับ จากปัญหาเด็กทุกกลุมออกแบบสัญลักษณแในกระดาษและสามารถชวยกันสราง

สัญลักษณแไดตามแบบและนําไปใชติดท่ีตนประดู สัญลักษณแบางอันมีปลายไมท่ีแหลมตองใชติดกับพื้นดิน

เนื่องจากเด็กและครูกลัวตนไมเจ็บ จึงมีสัญลักษณแของกลุมสีเขียวที่ใชถุงพลาสติกกับเชือกผูกไวที่ตนของประดู

ได หลังจากท่ีเด็กติดสัญลักษณแไปท่ีตนประดู และมีการกําหนดจุดเริ่มตนการนับอีกครั้งพบวาทุกกลุมนับตน

ประดูไดเทากันคือ 11 ตน เป็นขอมูลท่ีถูกตอง 

 4. เมื่อทราบจํานวนของตนประดูแลว ครูจึงชักชวนเด็กๆสรางตนไมจําลองเพื่อนําเขาไปไวในหองเรียนเพื่อ

สรางเป็นบรรยากาศ ครูใชคําถามทําไมเราไมเอาตนประดูจริงเขาไปไวในหอง? นองไตต้ัน:มันเขาไปในหอง

ไมไดครับเพราะตนมันใหญเกินไปครับ นองยิ้ม:มันมีแมลงตอนไปสํารวจตนประดูหนูเห็นดวงดวยคะ  นองริว:

มันมีดินมันจะเลอะเทอะหองครับ นองกนัตแ:ใบของมันจะรวงมากครับ นองเฟิรแส:เด๋ียวตองเก็บใบมันทุกวัน

กวาดไมไหวครับ .เมื่อไดปัญหา เด็กชวยกันออกแบบและวาดแบบรางส่ิงท่ีจะใชรวมกันและสรางขึ้นมาเป็น

ตนไมจําลองตามท่ีแบบเด็กๆคิดได ทดสอบแลวตนไมจําลองแข็งแรง ต้ังไดไมลม 
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ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



246 

 

กิจกรรมโทรศัพท์หรรษา 

นางพรรณี  อินทนนทแ   และ   นางสาวรัญจวน   กุลโน 

โรงเรียนอนุบาลอยูวิทยา ตําบลในเวียง  อําเภอเมือง  จังหวัดนาน   runjoan.runny@gmail.com 

 

ระดับชั้น   อนุบาลปีท่ี 3  (อายุ 5 ปี) 

จุดประสงค ์   

1. สังเกต และบอกรูปราง ลักษณะของโทรศัพทแได 

2. ออกแบบและสรางโทรศัพทแจากถวยกระดาษ 

   

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นนํา 

- ครูและเด็ก ๆ รวมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณแท่ีใชในการพูดคุยติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน   

และรวมกันรองเพลง  กริ๊ง กริ๊ง โทรศัพทแ 

เพลง กริ๊ง กริง๊ โทรศัพทแ 

   กริ๊ง กริ๊ง เสียงโทรศัพทแ  ฉันรีบรับ  สวัสดี 

   ส่ือสารไดทันที   ไดทุกท่ีสะดวกเอย 

ขั้นสอน 

1. ครูใหเด็ก ๆ แบงกลุม  กลุมละ  5 – 6 คน  

2. ครูนําภาพอุปกรณแท่ีใชในการส่ือสารมาใหเด็ก ๆ ดู แลวใหเด็กบอกวามีอุปกรณแอะไรบาง 

3. ครูและเด็กสนทนารวมกัน เกี่ยวกับวิธีการและอุปกรณแท่ีใชในการพูดคุยติดตอส่ือสารกัน ต้ังแตใน

อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใชคําถามดังนี้ 

- เด็ก ๆ รูจักอุปกรณแส่ือสารหรือไม 

- อุปกรณแท่ีใชในการส่ือสารมีอะไรบาง 

- ถาเด็ก ๆ จะติดตอส่ือสารพูดคุยกันตองใชอุปกรณแอะไร 

- เด็ก ๆ บอกวิธีการใชโทรศัพทแวาตองทําอยางไรบาง 

- การติดตอส่ือสารในสมัยกอนติดตอกันโดยวิธีไหน 

- ในปัจจุบันนี้ เราใชวิธีการติดตอส่ือสารกันอยางไรที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด 

mailto:runjoan.runny@gmail.com
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4. ครูใหเด็ก ๆ ชวยกันระดมความคิดวา ถาหากตองการจะสรางอุปกรณแ ในการส่ือสารจากเศษวัสดุ 

และทําใหไดยินเสียงพูด สงผานถึงผูรับปลายทาง คลายโทรศัพทแ  เด็ก ๆ จะตองทําอยางไร 

5. ครูพาเด็ก ๆ ไปสืบคนหาขอมูลจากแหลงการเรียนรูหองคอมพิวเตอรแ เพื่อจะสรางอุปกรณแ ในการ

ส่ือสาร 

6. ครูใหเด็ก ๆ แตละกลุมออกมาสํารวจ สังเกต เศษวัสดุ ประกอบดวย ถวยพลาสติก ถวยการะดาษ 

ถวยกรวยกระดาษ ถวยโฟม  เชือกฟาง  เสนดาย  ไหมพรม  ไมจ้ิมฟัน  กรรไกร 

7. ครูแจกกระดาษ A4 ใหเด็ก ๆ ชวยกันออกแบบ วางแผนวาจะทําโทรศัพทแ จากอุปกรณแท่ี

กําหนดใหไดอยางไร  โดยวาดภาพรางลงในกระดาษ  A4  และนําแบบรางท่ีวางแผนเสร็จแลว  

มารับอุปกรณแ 

8. ใหเด็ก ๆ แตละกลุม บอกจํานวนถวยวาตองใชจํานวนเทาไร  ตองการใชแบบไหน  ขนาดเทาไร  

และใชเชือกกี่เสน  ลักษณะเชือกเป็นแบบไหน  ตองการใชความยาวเทาไร 

9. เด็ก ๆ รวมกันสรางโทรศัพทแ   โดยใชวัสดุท่ีเด็ก ๆ เลือก  การสรางโทรศัพทแจะตองไดยินเสียงพูด 

สงผานไปถึงผูรับปลายทางดวย 

10. ใหเด็ก ๆ ทดลองใชโทรศัพทแ ท่ีสรางขึ้นจากเศษวัสดุ วาสามารถทําใหเกิดเสียงพูด สงผานไปยัง

ผูรับปลายทางและผูรับปลายทางไดยินหรือไม  ถาไมไดยินเสียงพูด ควรปรับปรุงช้ินงาน 

11. เมื่อเด็ก ๆ สรางโทรศัพทแเสร็จเรียบรอยทุกกลุมแลว  ใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงานของ

ตนเองหนาช้ันเรียน  แลวนําไปใชส่ือสารเลนกันในหองเรียนได 

ขั้นสรุป  

 ครูและเด็กรวมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการและอุปกรณแ ท่ีใช ในการพูดคุย ติดตอส่ือสารกันใน

ชีวิตประจําวัน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมการสื่อสาร 

การมีส่วนร่วมในคําถาม -เด็กๆ สัง เกตและ ต้ัง คําถามเกี่ ยวกับอุปกรณแ ในการ ส่ือสาร ท่ีใช ใน

ชีวิตประจําวัน  เชน ถาเราอยากพูดคุยกับคุณยายท่ีอยูตางจังหวัด ตองทํา

อยางไร 

การเก็บข้อมูลหลักฐาน 

 

 

-เด็กรวมกันคิดหาอุปกรณแท่ีใชในการส่ือสาร เชน โทรศัพทแ  วิทยุส่ือสาร  

คอมพิวเตอรแ  จดหมาย  แท็ปเล็ต 

-เด็ก ๆ รวมกันระดมความคิด เพื่อสรางอุปกรณแ ท่ีใชในการส่ือสาร 

การอธิบายสิ่งที่พบเห็น เด็กๆ รวมกันตอบคําถามท่ีต้ังขึ้นแลวสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณแท่ีใชในการ

ส่ือสารที่ใชไดในชีวิตประจําวัน  และวิธีการสรางอุปกรณแส่ือสารจากเศษวัสดุ 

การสื่อสาร และให้เหตุผล -เด็กแตละกลุมออกมาเลาการใชอุปกรณแท่ีใชไดในชีวิตประจําวัน 

-เด็ก ๆ แตกลุมออกมานําเสนอผลงาน 

 

  



249 

 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด วิทยาศาสตรแปฐมวัย สสวท. ท่ีเกี่ยวของ 
มาตรฐาน ว.7.2-13 , ว.8.1-14 

-  ระบุความเขาใจ หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนไดเรียนรู 
 การเรียนรูเรื่องรูปรางลักษณะของอุปกรณแในการส่ือสาร 

-  ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแที่ผูเรียนไดรับการพัฒนา 
 ทักษะการสังเกต และทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 

-  ระบุสาระท่ีควรรู หรือประสบการณแสําคัญดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ประสบการณแสําคัญดานรางกาย ไดแก การใชกลามเนื้อมือในการหยิบ จับเศษวัสดุท่ีใชสรางโทรศัพทแ 

และการเขียนภาพ  
ประสบการณแสําคัญดานอารมณแ จิตใจ ไดแก การปรับตัวเขาหาเพื่อน และรูจักการทํางานรวมกันเป็น

กลุม 
ประสบการณแสําคัญดานสังคม ไดแก การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การวางแผน และรูจักการเก็บของ

เขาท่ีใหเรียบรอย   
ประสบการณแสําคัญดานสติปัญญา ไดแก ทดลองคิดหาเหตุผล แกปัญหาดวยตนเอง 
 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด คณิตศาสตรแปฐมวัย สสวท. ท่ีเกี่ยวของ 

            มาตรฐาน ค.ป.2.1  ;  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดความยาว 
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ตารางวิเคราะห์กิจกรรมบูรณาการสะเต็มศึกษา 

กิจกรรม โทรศัพท์หรรษา 

Science Mathematic Technology Engineering 

-การสังเกตเศษวัสดุ 

-การตั้งคําถาม 

-การสํารวจอุปกรณแ 

-การคาดคะเนความยาว

ของเชือก 

-การอภิปราย 

-การรวบรวมขอมูลเกี่ยว 

กับโทรศัพทแ 

-การใชประสาทสัมผัสท้ัง 

5 

-ลงมือปฎิบัติ 

 

-รูปรางของโทรศัพทแ 

-จํานวนของถวย และ

เชือกท่ีใชทําโทรศัพทแ 

-ความยาวของเชือก 

-ขนาดของถวย 

 

-วัสดุอุปกรณแในการทด 

ลอง 

-เครื่องมือ เชน กรรไกร 

-ช้ินงาน โทรศัพทแ 

-การสืบคนจาก Internet 

-ระบุปัญหา ทําอยางไร 

ผูรับปลายทางไดยินเสียง 

พูด 

-สืบคนขอมูล รวบรวม

ขอมูล 

-การออกแบบวิธีการแก 

ปัญหา  

-การวางแผนและดําเนิน 

การแกปัญหา 

-ทดสอบประเมินผลและ 

ปรับปรุงแกไขวิธีการ 

หรือช้ินงาน 

-นําเสนอช้ินงาน  
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ประมวลภาพกิจกรรมโทรศัพท์หรรษา 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


