
  

เอกสารรวบรวมผลงาน จาก โครงการพัฒนา
ผู้บริหารและครูแกนน าปฐมวัย คณติศาสตร์ 
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนน าปฐมวัย คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนเครือข่ายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ฯ 
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ความน า 

 
 

 “โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูแกนนําปฐมวยั คณิตศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่ง
ประเทศไทยฯ หลกัสตูรการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวยั” เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้ในปีท่ีสองของความ
ร่วมมือใน โครงการพฒันาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกชนสงักดัสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุารี ซึ่งเป็นโครงการตอ่เน่ืองระยะเวลา 3 ปี โดยมีโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสมาคมอนบุาลศกึษาแห่ง
ประเทศไทยฯ ทัว่ประเทศ เข้าร่วมโครงการเป็นจํานวน 43 โรง 
 
 ในโครงการพัฒนาผู้ บริหารและครูแกนนําปฐมวัย คณิตศาสตร์ หลักสูตรการส่งเส ริมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ปฐมวัยนี ้มีการอบรมให้ความรู้ผู้บริหารและครูอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2559 จนถึงเดือน
ตลุาคม 2559 รวม 2 ครัง้ และในการอบรมครัง้ท่ี 2 นี ้เป็นการนําเสนอผลงานการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณา
การคณิตศาสตร์ปฐมวยัของแตล่ะโรงเรียน 
 
 ดงันัน้ คณะทํางาน จึงรวบรวมเอกสารจากการนําเสนอผลงานการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
คณิตศาสตร์ปฐมวยัของแตล่ะโรงเรียน และจดัทําเป็นเอกสารสรุปภาพรวมของโครงการฯ ในปีท่ีสองนี ้และหวงัเป็น         
อย่างยิ่งว่าเอกสารนี ้จะใช้เป็นแนวทางและตัวอย่างท่ีเป็นประโยชน์กับครูปฐมวัยและผู้ ท่ีมีความสนใจในการ
พฒันาการจดัการเรียนรู้สําหรับเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 
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ล าดับเอกสาร 
 

ล าดับ โรงเรียน กิจกรรม 
1 จารุวรรณ  จํานวนชวนคดิ 
2 จารุวฒันานกุลู ถงุปริศนา 
3 จินดารัตน์ ผลไม้พาเพลิน 
4 จิระศาสตร์วิทยา บ้านของเรา 
5 เฉลิมไฉไลวิทยา อะไรหนกัเทา่ไร 
6 ทรงวิทย์ศกึษา ใบไม้แสนสนกุ 
7 ทบัทอง ฟัน 
8 นฤมลทิน ธนบรีุ ผดัสดสะอาด 
9 นิธิปริญญา ใบไม้ 
  คณิตศาสตร์ใกล้ตวั 

10 นิรชาศกึษา การเปรียบเทียบ ความสงู ของนกัเรียน 
11 บ้านเด็กวารินชําราบ เรียงลําดบั 
12 บรูณะรําลกึ จํานวนแสนสนกุ 
13 บรูณะศกึษา (ทุง่ครุ) ผกัสดสะอาด 
14 บรูณะศกึษา (ราษฎร์บรูณะ) สํารวจต้นดอกมะลิในโรงเรียน 
15 ปิยะพงษ์วิทยา กล้วย 
16 ผอ่งสวุรรณวิทยา การทําไอศกรีมนม 
17 ไผทอดุมศกึษา ตอ่แบบแอบสนกุ 
18 พรศริิกลุ นกท่ีฉนัชอบ 
19 พรรณทิพย์วิทยา ก่ีแก้วเอย่ 
20 พีระวิทยา รูปทรงแสนสนกุ 
21 เฟ่ืองฟ้าวิทยา สี รูปทรง 
22 ภทัรวิทยา เรขาคณิตแสนสนกุ 
23 มารดาอปุถมัภ์ จํานวนเงินในกระปกุ 
24 มิตรเดก็ รูปเรขาคณิตในห้องเรียน 
  บ้านของเรา 
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ล าดับ โรงเรียน กิจกรรม 
25 แย้มสอาด รังสิต ผลไม้ 
26 รุจิเสรีวิทยา การชัง่ 
27 เศรษฐบตุรอปุถมัภ์ หนกัหรือเบา 
  ใครสงูกวา่ ใครเตีย้กวา่ 

28 สมบญุวิทย์ หวานแดงแสนอร่อย 
29 สมาคมสตรีไทย สนกุกบัเหรียญ 
30 แสงวิทยา สนกุกบัจํานวน 1-10 
31 อนบุาลกุ๊กไก่ รูปเรขาคณิตสามมิติ 
32 อนบุาลดรุณรัตน์ หนกั เบา 
33 อนบุาลบ้านเดก็ การสงัเกต จําแนก และเปรียบเทียบ 
34 อนบุาลเบญจมาศ กลางวนั กลางคืน 
35 อนบุาลเปลง่ประสิทธ์ิ ศรีนครินทร์ การสาํรวจวา่นกัเรียนระดบัชัน้อนบุาล 3 ห้องดอกกล้วยไม้ มาจาก

ระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องใดบ้าง 

36 อนบุาลพทุธชาด ฟองสบูแ่สนสวย 
37 อนบุาลมณีรัตน์ เปรียบเทียบจํานวนมากกวา่ น้อยกวา่ 
  การเปรียบเทียบลกัษณะของหอย 
  คา่ของเลข 1 และสญัลกัษณ์เลข 1 

38 อนบุาลวฒันานิเวศน์ ตามหาไข่ 
39 อนบุาลสดุารักษ์ รูปเรขาคณิตแสนสนกุ 
40 อิสระปัญญา นกัสืบจํานวนตวัเลข 
41 อดุมวิทยา โตไปไมโ่กง...การเข้าควิ 
42 อยูว่ิทยา ผลไม้นา่กิน 
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กิจกรรม “จ านวนชวนคิด” 

ครูศนัสิตา   มหทัธโน,  ครูสรวงกนก  โปสนัเทียะ  โรงเรียนจารุวรรณ 

ระดับชัน้ อนบุาล 3  (อาย ุ5 ปี)   

จุดประสงค์   1. นบัและแสดงจํานวน 1-20 โดยใช้ตาราง 20 ได้    

2. บอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไมเ่กิน 10   

ภาพรวมการจัดกิจกรรม  

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เก่ียวกบัจํานวนท่ีไม่เกิน 20 ท่ีมีลกัษณะสําคญัของการ
สืบ เสาะหาความรู้ มีการตัง้คําถามเชิงวิทยาศาสตร์ เดก็ๆ สงัเกตบตัรตวัเลขและตัง้คําถามสิ่งท่ีอยากรู้เก่ียวกบัตวัเลข 
ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ อยากรู้ว่า ตวัเลขแต่ละตวัเกิดขึน้ได้อย่างไร  มาจากไหน  ตวัเลขแต่ละตวัเกิดจากตวัเลขอะไรมา
รวมกนับ้าง จากนัน้เดก็ๆ สํารวจตรวจสอบรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ด้วยการแสดงจํานวนโดยใช้วิธีการวางฝาขวดนํา้
ลง บนแผ่นตาราง 20  นบัและบอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไม่เกิน 10 และตอบคําถาม
อ้างอิงข้อมูล สร้าง คําอธิบายอย่างมีเหตผุล ด้วยการร่วมกันทําแผนท่ีความคิดอย่างง่ายบนกระดาน จากนัน้เด็กๆ
ส่ือสารและให้เหตผุลด้วยการพดูนําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน  

ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 

 กิจกรรมนีทํ้าให้เด็กๆ สนุกสนาน มีความกระตือรือร้น อยากรู้คําตอบ และสนุกกับการค้นพบคําตอบด้วย

ตนเอง ซึ่งมีเด็กๆ ท่ีสามารถบอกจํานวนท่ีนํามารวมกันได้ถึง 4 จํานวน และเม่ือเด็กๆ แต่ละคนมีโอกาสได้เสนอ

ผลงานของตวัเองด้วยการสร้างแผนท่ีความคิดบนกระดานหน้าชัน้เรียนทําให้เกิดความภาคภูมิใจ ส่งผลให้เด็กๆ        

มีพืน้ฐานและเจตคตท่ีิดีตอ่การเรียนคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 
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ตารางวิเคราะห์การสืบเสาะหาความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้  กิจกรรม  

1.การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็ๆ ตัง้คําถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบัตวัเลขท่ีครูกําหนดให้  

- เดก็ๆ คาดคะเน ชว่ยกนัคดิหาคําตอบ 

 - ตวัอย่างคําถามของเด็กๆ : ตวัเลขมาจากไหน, ตวัเลขมีถึงเท่าไหร่, 

ตวัเลขมีมากกวา่ 100 หรือไม่, ตวัเลขมาจากการบวก หรือลบใชห่รือไม่, 

2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน  - ครูแจกอุปกรณ์เพ่ือให้เด็กๆ คิดวิธีการและหาคําตอบโดยการแสดง

จํานวน ลงบนแผน่ตาราง 20   

- เดก็ๆ แสดงจํานวนโดยหยิบฝาขวดนํา้มาวางบนแผน่ตาราง 20  

- เด็กนับและบอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกันแล้วมีผลรวม    

ไมเ่กิน 20    

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เด็กๆ สร้างแผนท่ีความคิดอย่างง่ายแสดงจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือ

นํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไมเ่กิน 20 บนกระดาน    

4.การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็พดูนําเสนอแผนท่ีความคดิหน้าชัน้เรียน 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ปฐมวัย  สสวท. ท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน 

- สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ 

- มาตรฐาน ค.ป. 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

- สาระการเรียนรู้  

-  จํานวน :  การใช้จํานวนบอกปริมาณท่ีได้จากการนบั 

- การรวมกลุม่ และการแยกกลุม่ : การรวมสิ่งตา่งๆ สองกลุม่ท่ีมีผลรวมไมเ่กิน 10 

- ตวัชีว้ดั (อาย ุ5 ปี)  

 1. นบัปากเปลา่จาก 1-20 

 2. นบัปากเปลา่ถอยหลงัจาก 10 ถึง 1  

 3. บอกจํานวนของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 20 สิ่ง โดยการนบั  

 4. แสดงสิ่งตา่งๆ ตามจํานวนท่ีกําหนดให้ตัง้แต ่1-20 

 5.บอกจํานวนทัง้หมดท่ีเกิดจากการรวมสิ่งตา่งๆ สองกลุม่ท่ีมีผลรวมไมเ่กิน 10 

 6.บอกจํานวนของสิ่งตา่งๆ สองกลุม่ท่ีมีผลรวมไมเ่กิน 10   

สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

-ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย  ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของและการเขียน 

-ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคมและอารมณ์  ได้แก่  การยอมรับความคดิเห็นผู้ อ่ืน การส่ือสารอยา่งมีเหตผุล 

-ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา   ได้แก่  การนับจํานวน แสดงจํานวน การคิด การวางแผนและบอก

จํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไมเ่กิน 20 
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แผนการสอนกิจกรรม  “จ านวนชวนคิด”  

จุดประสงค์ 

1. นบัและแสดงจํานวน 1-10 ได้    

2. บอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไมเ่กิน 10   

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขัน้น า 

1. นกัเรียนนัง่เป็นรูปคร่ึงวงกลม สร้างสมาธิ 14 จงัหวะ 

2. นกัเรียนนบัจํานวนสมาชิกในห้องเรียน โดยการนบัตอ่จากเพ่ือน 

3. นกัเรียนอา่นบตัรตวัเลข 

ขัน้สอน 

1. นกัเรียนร่วมกนันบั 1 ถึง 20 และนบัถอยหลงั 20 ถึง 1 

2. ครูแสดงบตัรตวัเลข นกัเรียนสงัเกตและบอกช่ือตวัเลข 

3. ครูถามนกัเรียน “เด็กๆ อยากรู้อะไรเก่ียวกับตวัเลขบ้าง?” ครูจดคําถามบนกระดานจากนัน้สนทนาและ

แสดงความคดิเห็นร่วมกนั 

4. ครูอธิบายกตกิาและการใช้อปุกรณ์ นกัเรียนรับอปุกรณ์และนัง่ประจําโต๊ะของตวัเอง (อปุกรณ์คือฝาขวด

นํา้และแผ่นตาราง) กติกา คือ ยกมือแล้วตอบว่ามีจํานวนใดบ้างท่ีรวมกันแล้วได้เป็นจํานวนตามบตัร

ตวัเลข 

5. ครูแสดงบตัรตวัเลขให้นกัเรียนสงัเกตและแสดงจํานวนโดยการหยิบฝาขวดนํา้มาวางบนแผ่นตาราง 

6. นกัเรียนสงัเกตแผน่ตารางของตวัเองและบอกจํานวนท่ีเกิดขึน้ 
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ขัน้สรุป 

1. นกัเรียนสรุปท่ีมา (ท่ีมาคือ จํานวนใดบ้างท่ีรวมกนัแล้วได้เป็นจํานวนตามบตัรตวัเลข) ของจํานวนนัน้ๆ

โดยการเขียนแผนท่ีความคดิบนกระดานหน้าชัน้เรียน 

2. ครูถามนกัเรียนวา่ “วนันีเ้ราเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัจํานวนบ้าง?” 

3. นกัเรียนตอบคําถามชวนคิด : เด็กๆ เจอตวัเลขในสถานท่ีใดบ้าง และคิดว่าตวัเลขมีความสําคญักับ

ชีวิตประจําวนัหรือไม ่อยา่งไร ? 

ส่ือการเรียนรู้ 

1. บตัรตวัเลข 1 ถึง 20 

2. ฝาขวดนํา้ 

3. แผน่ตาราง 20 

วิธีประเมินผล 

1. สงัเกตความถกูต้องในการนบัและแสดงจํานวน 1-10    

2. สงัเกตความถกูต้องในการบอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามารวมกนัแล้วมีผลรวมไมเ่กิน 10   
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บันทกึหลังสอน  

 กิจกรรมจํานวนชวนคิด นักเรียนเร่ิมต้นด้วยการสร้างสมาธิ 14 จังหวะ สามารถทําได้อย่างถูกต้องและ

คล่องแคล่ว ส่งผลให้นกัเรียนมีสมาธิในการฟังและเรียนรู้ได้ดี จากนัน้นกัเรียนนบั 1 ถึง 20 และนบัถอยหลงั 20 ถึง 1 

ได้ถกูต้อง เม่ือให้ นกัเรียนตัง้คําถามในสิ่งท่ีอยากรู้เก่ียวกบัตวัเลข นกัเรียนให้ความสนใจและร่วมกันถามตอบแสดง

ความคดิเห็นได้ดี  ตวัอยา่งคําถาม 

 น้องแจ้ง : ตวัเลขมีถึงแสนเลยรึปลา่วครับ? 

 น้องกอล์ฟ  : ตวัเลขบวกกนัได้ใชม่ัย๊ครับ? 

 น้องโฟน  : ตวัเลขมาจากไหนครับ? 

 น้องจฬุ  : ตวัเลขเกิดขึน้ได้ยงัไงครับ? 

 น้องโฟกสั  : เรานบั 1 2 3 ไปจนถึงเทา่ไหร่คะ? 

 น้องกัง้  : ตวัเลขเกิดมาจากไหนครับ? 

เม่ือให้นกัเรียนแสดงจํานวนโดยการวางฝาขวดนํา้ลงบนแผ่นตาราง นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถแสดงจํานวน

ได้อยา่งคลอ่งแคลว่และถกูต้อง สว่นน้องอารัม น้องฟ้าหยก น้องปริญ ยงัแสดงจํานวนได้ไม่คล่อง (คณุครูต้องดแูลหา

โอกาสให้ทําซํา้บอ่ยๆ) และในขัน้ตอนการสร้างแผนท่ีความคดินกัเรียนให้ความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะออกมานําเสนอ

ความคิด ของตวัเองส่วนใหญ่สามารถทําได้ถูกต้องตามจดุประสงค์ท่ีวางไว้คือ บอกจํานวนสองจํานวนท่ีเม่ือนํามา

รวมกันแล้วมีผลรวมไม่เกิน 20 แตมี่นกัเรียนจํานวนสองคนคือน้องจุฬและน้องโฟน ท่ีสามารถบอกจํานวนได้ถึง 3 

และ 4 จํานวน  
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เดก็ๆ สงัเกตบตัรตวัเลขเพื่อแสดงจํานวนบนแผน่ตาราง 

20 

เดก็ๆ แสดงจํานวนโดยการวางฝาขวดนํา้บนแผน่ตาราง 20 

เดก็นําเสนอผลงานโดยการสร้างแผนท่ีความคิดลงบนกระดานหน้าชัน้เรียน 

ผลงานการสร้างแผนท่ีความคดิของเดก็ๆ  การแสดงจํานวนโดยการวางฝาขวดนํา้ลงบนแผน่ตาราง 

20 
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กิจกรรม “ถุงปริศนา” 

โรงเรียนจารุวฒันานกุลู 
 

ระดับชัน้ อนบุาล 3 (อาย ุ5 ปี) 
 

จุดประสงค์ 1. สงัเกตบอกลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิตสามมิตโิดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

 จากการจดักิจกรรมการเรียนรู้หน่วยอวยัวะรับสมัผสั ครูได้จดักิจกรรมบรูณาการเร่ืองรูปทรงเรขาคณิตสาม

มิติ เร่ิมต้นจากการให้เด็กเลือกรูปทรงท่ีชอบ ช่วยกันบอกช่ือบอกลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตท่ีตนเลือก แล้วทํา

กิจกรรมเคล่ือนไหวประกอบเพลงจับคู่หรือจับกลุ่มรูปทรงชนิดเดียวกัน/ต่างชนิดกัน เพ่ือให้เด็กได้รู้จักรูปทรง

เรขาคณิตสามมิติแบบอ่ืนๆ โดยฝึกให้ประสาทสมัผสัทางตาเพ่ือดวู่าเพ่ือนๆ ถือรูปทรงอะไร ใช้หูในการฟังเสียงเพลง 

และฟังคําสัง่ของคณุครู 

จากนัน้ให้เด็กๆ ทายว่าเพ่ือนในห้องชอบรูปทรงเรขาคณิตอะไรมากท่ีสดุ เด็กๆ รู้ได้อย่างไร (นบัจํานวนคนท่ี

ถือรูปทรงชนิดเดียวกัน หรือตอ่แถวเพ่ือสร้างแผนภูมิอย่างง่าย) สุดท้ายให้เด็กๆ จบักลุ่มทํากิจกรรมถุงปริศนา ทาย

สิ่งของท่ีอยูใ่นถงุท่ีแตล่ะกลุ่มออกมาเลือก โดยครูป้อนคําถามให้เด็กสงสยัและอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในถงุ และให้เด็กๆ 

ช่วยกนัคิดวิธีการในการทําให้รู้ว่าสิ่งของในถุงปริศนาของกลุ่มตนมีอะไรอยู่โดยใช้อวยัวะรับสมัผสั ซึ่งเด็กๆ สามารถ

ตอบวา่อะไรอยูใ่นถงุปริศนาของกลุม่ตนเอง 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมถุงปริศนา 
การมีส่วนร่วมในค าถาม - เดก็เกิดคําถามวา่มีอะไรอยู่ในถงุปริศนาท่ีครูเตรียมไว้  

- อยากรู้ว่าทําไมเขยา่แล้วมีเสียง 
- ถ้าเจาะรูจะได้กลิ่นอะไรหรือไม่ 
- ถ้าบีบแรงๆ จะเป็นอยา่งไร 
- จบัแล้วรู้สึกอยา่งไร 

การเก็บข้อมูลหลักฐาน - เดก็ๆ ชว่ยกนัคิดวิธีการท่ีจะหาคําตอบวา่อะไรอยูใ่นถงุปริศนาท่ี
กลุม่ของตนเลือกมา โดยใช้อวยัวะรับสมัผสัของตนเอง เช่น 
- การบีบ สมัผสัวา่นุม่หรือแข็ง  
- เขยา่ฟังเสียง 
- เจาะรู ดมกลิ่น 
- สงัเกตภายนอกของถงุ 
- ครูบนัทกึวิธีท่ีเดก็ๆ บอก 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ เดก็ๆ ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัสิ่งท่ีตนรู้สึกเม่ือใช้อวยัวะรับสมัผสั 
เชน่ บีบดแูล้วรู้สึกวา่ข้างในเป็นของแข็งเหมือนก้อนหิน ลองดมดู
ไมไ่ด้กลิ่นอะไรจากในถงุ เขย่าแล้วมีเสียงก๊อกแก๊ก 
-จบัดแูล้วมนักลมๆ 
-มนัมีมมุแหลมๆ ด้วย  
-มีด้านแบนๆ 

การส่ือสารและให้เหตุผล เดก็ๆ แตล่ะกลุม่ออกมานําเสนอ บอกความรู้สกึท่ีได้จากการใช้
อวยัวะรับสมัผสัให้เพ่ือนๆ ฟัง และบอกช่ือสิ่งท่ีอยูใ่นถงุของกลุม่
ตนเอง 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง  

มาตรฐาน ค.ป.1.1 ตวัชีว้ดัท่ี 1-3 

มาตรฐาน ค.ป.3.2 ตวัชีว้ดัท่ี 2 

มาตรฐาน ค.ป.5.1 ตวัชีว้ดัท่ี 1 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

 กรอบการเรียนรู้และตัวชีวั้ด วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ว.1.1-1  ตวัชีว้ดัท่ี 1,2 

มาตรฐาน ว.8.1-14  ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 

 ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 

การใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการสืบเสาะหาข้อมลู เพ่ือหาคําตอบในสิ่งท่ีสงสยัหรือต้องการรู้ 

 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ทกัษะการสงัเกต การจําแนก และการเปรียบเทียบ การจบักลุม่ 

 สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์กันของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของและกล้ามเนื อ้ใหญ่ใน

การเดนิวิ่ง เคล่ือนไหวร่างกาย 

ด้านอารมณ์-จิตใจ ได้แก่ ได้รับความเพลิดเพลิน สนกุสนาน 

ด้านสังคม ได้แก่ การเลน่และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การวางแผน ตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบตัิ 

ด้านสตปัิญญา ได้แก่ การใช้ทกัษะการสงัเกต โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ รอบตวั  

 

  



14 
 

 

 

 

 

 

 

จับคู่หรือจับกลุ่มรูปทรงท่ีเหมือนกัน และแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าแถวสร้างแผนภูมิอย่างง่ายว่าเดก็ๆ ห้องเราชอบรูปทรงอะไรมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 
 

เขย่าแล้วฟังเสียง หรือสัมผัสดูว่าอะไรเอ่ยอยู่ในถุง 

 

 

 

 

 
 

พวกเรารู้แล้วว่าอะไรอยู่ในถุง 
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กิจกรรม “ผลไม้พาเพลิน” 

นางสาวกานต์ทอง นามสกลุ บญุญภทัโร  โรงเรียนจินดารัตน์ 
 

ระดับชัน้: อนบุาลปีท่ี  2 (อาย ุ5 ปี) 
จุดประสงค์ : สงัเกต บอกลกัษณะรูปร่าง รสชาต ิกลิ่น สี  
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรมที่ 1  กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ ลกัษณะรูปร่าง รสชาติของผลไม้ ซึ่งเป็น
ธรรมชาติรอบตวัโดยครูนําฝร่ัง ส้ม มาวางให้ดเูป็นตวัอย่างแล้วจึงนําถาดท่ีมีฝร่ังและส้มคละกนั มีผ้าคลมุไว้ โดยให้
นกัเรียนช่วยกนัสงัเกตสิ่งท่ีอยู่ในผ้าคลมุและช่วยกนัตัง้คําถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีอยู่ในผ้าคลมุ  ครูจดคําถามของ
เดก็ไว้บนกระดาน และสนทนากบัเดก็วา่จะหาวิธีหาคําตอบจากคําถามทีละข้อแล้วให้เด็กแตล่ะข้อกลุ่มออกไปสมัผสั
สิ่งท่ีอยู่ในผ้าคลุมอย่างละเอียดแต่ห้ามเปิดผ้าคลุมเพ่ือเด็กทุกกลุ่มออกมาคลําสิ่งท่ีอยู่ในผ้าคลุมครูจดคําตอบของ
เดก็ไว้บนกระดาน จากนัน้ครูเฉลยโดยการเปิดผ้าคลมุออกแล้วให้เด็กสงัเกตลกัษณะรูปร่างของผลไม้ โดยผ่านให้เด็ก
ดมกลิ่นและชิมรสชาติของฝร่ังและส้ม และให้เด็กบนัทึกผลจากการสงัเกตโดยการวาดภาพจากนัน้ให้เด็กผลสลบักนั
เลา่สิ่งท่ีค้นพบเพ่ือหาคําตอบท่ีตัง้ไว้ ครูและเด็กร่วมกนัสรุปลกัษณะ รูปร่างรสชาติ กลิ่น  สี  ของ ฝร่ังและส้มท่ีได้จาก
วสัดเุหลือใช้โดยวิธีหลากหลายหลาย เชน่ ฉีก ตดั แปะ และบนัทกึผล 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กๆ สงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะของสิ่งของในตะกร้าท่ีมี

ผ้าคลุม เช่น สิ่งของในผ้ามีลกัษณะแข็งหรือไม่ สิ่งของในนัน้รับประทานได้
หรือไม ่

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัคดิหาวิธีหาคําตอบของคําถามแตล่ะข้อ 
- เดก็ๆ สมัผสั คลําสิ่งของท่ีอยูใ่ต้ผ้า 
- เดก็ๆ สงัเกตผลไม้ทัง้  2 ชนิดด้วยตาเปลา่ และชว่ยในการสงัเกต 
- เดก็ๆ ฟังเสียงท่ีคณุครูเคาะฝร่ังกบัส้มวา่เสียงจะมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
- เดก็ๆ ดมกลิ่นของผลไม้ทัง้ 2 ชนิด วา่แตกตา่งกนัหรือเหมือนกนัอย่างไร 
- เดก็ๆ สงัเกตสีผลไม้ ความแตกตา่งสีผลไม้ทัง้ 2 ชนิด 
- เด็กๆ ชิมผลไม้ทัง้ 2 ชนิด และอธิบายรสชาติว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
อยา่งไร 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เด็กร่วมกันตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้แล้วสนทนาลักษณะรูปร่าง รสชาติ กลิ่น
ของสีฝร่ังและส้ม 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็เลา่สิ่งท่ีสงัเกตเห็นด้วยปากเปลา่ 
-เดก็นําภาพท่ีบนัทกึผลการสงัเกตมาแสดง 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรูในกิจกรรมท่ี 1 การบูรณการวิทยาศาสตร์ 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

   - กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐาน ว.1.1-1 ตวัชีว้ดัท่ี 2,

มาตรฐาน ว.8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6,มาตรฐาน ว.81-15 ตวับง่ชีท่ี้ 1 

   - ระบคุวามรู้ ความเข้าใจหรือแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนรู้รูปร่างลกัษณะและสว่นประกอบของผลไม้ 

   - ระบุทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันาทกัษะการสงัเกตสี ดมกลิ่น ชิมรส สมัผสั และ

ทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 

   - ระบสุาระท่ีควรเรียนรู้ หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

   - ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัเล็กในการเขียนภาพ 

- ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การวางแผน ตดัสินใจเลือกและการลงมือปฏิบตัิ 
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ภาพรวมการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 

       กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดประสบการณ์ท่ีเด็กคุ้นเคยและประสบการณ์มาแล้วโดยนักเรียนครูนําเด็กไปสงัเกตการ

เตรียมของว่างมีผลไม้ ฝร่ังและส้ม  เด็กๆได้สังเกต ,ช่วยกันตัง้คําถามเก่ียวกับ สี,รูปร่าง,กลิ่น,การล้าง,หั่น,การ

รับประทานจากนัน้ให้เดก็เลา่สิ่งท่ีต้นพบและสรุปลกัษณะจากการสงัเกต นดัหมายเดก็ๆ ให้นําผลไม้ตามใจสมคัร เช่น 

ท่ีบ้านมี ไปซือ้มา ท่ีบ้านจําหน่วยผลไม้ ทัง้นีนํ้ามา  1  อย่าง และ 1 ผล เด็กคนใดท่ีไม่สามารถนํามาได้ ให้ช่วยกัน

สงัเกตจากผลไม้ท่ีเพ่ือนนํามาให้นําผลไม้ท่ีนํามาวางท่ี โต๊ะๆ ตวัท่ี 1 วางโต๊ะตวัท่ี 2 วางฝร่ัง โดยเด็กทกุคนจะเปล่าคํา

ช่ือผลไม้นัน้ 

       ครูร้องเพลง1-10 ทํานองเพลง ARE you sleeping  1234  1234  567  567 อีกทัง้ 8 และ 9 10 นบัอีกที นบัอีกที  

      ครูหยิบ ส้ม  จากโต๊ะตวัท่ี 1 ผลท่ี 1 แล้วบอกมีส้ม 1ผล จนครบจํานวนส้ม ท่ีเดก็นํามา มีอยู ่9 ผล 

      ครูหยิบ ฝร่ัง จากโต๊ะตวัท่ี 2 ผลท่ี 1 แล้วบอกกว่ามีฝร่ัง 1 ผล จนครบจํานวน ฝร่ัง ท่ีเด็กนํามาและหยิบจนครบ

จํานวนส้มท่ีเดก็นํามา 

      ครูทบทวน จํานวน 1-10 โดยการให้เดก็ชนูิว้มือเทา่จํานวนท่ีครูบอก เชน่ครูบอก 1 เดก็ชนูิว้มือ 1นิว้เป็นต้น 

      ครูแจกดนินํา้มนัให้เดก็เป็นกลุม่ 

      ครูให้เดก็ๆ ชว่ยกนัเรียงลําดบั ผลไม้จากมากกวา่ไปหาน้อยกวา่ 

      เดก็ๆ สรุปโดยการระบายสีผลไม้ตามจํานวนท่ีมีทัง้ 2 อยา่ง 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรมท่ี 2 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

       กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั  สสวท . ท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐาน ค.ป.1.1-1 เข้าใจถึง

ความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง ตวับง่ชีท่ี้ 1 

      - จํานวนการใช้จํานวนบอกปริมาณท่ีได้จากการนบั 

      - นบัปากเปลา่จาก 1 ถึง 10 

      - บอกจํานวนของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 10 สิ่งโดยการนบั 

      - แสดงสิ่งตา่งๆ ตามจํานวนท่ีกําหนดให้ตัง้แต ่1 ถึง 10  

      - อา่นตวัเลขฮินด ูอารบกิ 1 ถึง 10  

      - เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งต่างๆ สองกลุ่มโดยแตล่ะกลุ่ม มีจํานวนไม่เกิน 10 ว่ามีจํานวนเท่ากนัหรือไม่เท่ากนั

กลุม่ใดมีจํานวนมากกวา่ หรือ น้อยกวา่ 

     - สามารถใช้ภาษาได้  เชน่ การเปลา่เสียง ฝร่ัง ส้ม อยา่งชดัเจน 

     - สามารถร้องเพลง ได้แก่ เดก็สามารถ ร้องเพลง 1-10 อยา่งสนกุสนาน 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กๆ สงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกบัลกัษณะของสิ่งของท่ีครูแจกให้กับ

เดก็ๆ เชน่ ดนินํา้มนัสามารถทําเป็นตวัเลขตา่งๆ ได้หรือไม ่
การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - สามารถนบัปากเปลา่จาก1ถึง10 ได้ 

- สามารถบอกจํานวนของสิ่งตา่งๆไมเ่กิน10 สิ่ง โดย การนบั 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เดก็ร่วมกนัตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้แล้วสนทนาลกัษณะของตวัเลขตา่งๆ ได้ 
- เดก็ๆ เปรียบเทียบจํานวนมากกวา่,น้อยกวา่ได้ 
- เดก็ๆ สามารถนําดนินํา้มนัมาปัน้เป็นตวัเลขได้ 
- เดก็ๆ ระบายสีตามจํานวนฝร่ัง,ส้มท่ีมีได้ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็ๆ เลา่สิ่งท่ีสงัเกตเห็นด้วยปากเปลา่ 
- เดก็ๆ นําภาพท่ีบ้านบนัทกึผลการสงัเกตมาแสดง 
- เด็กสงัเกต ตัง้คําถามและสามารถนําเอาดินนํา้มันมาทําเป็นตวัเลข
ตา่งๆ ได้ 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม “บ้านของเรา” 
นางสาวนงลกัษณ์  ใจภกัดี 

โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  อําเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ระดับชัน้      อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5 ปี) 
จุดประสงค์ 1.  สงัเกตและบอกรูปร่างลกัษณะของอปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้าน โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า 

2.  แสดงสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัท่ีเหมือนหรือคล้ายรูปวงกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม                     
ท่ีกําหนดให้ได้ 

3.  สร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก กรวย ทรงกระบอก และรูปวงกลม                                              
รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียม  

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบ้านของเรา ซึ่งเด็กได้เรียนรู้รูปร่างลกัษณะของบ้าน ประเภท

ของบ้าน  ประโยชน์ของบ้านไปแล้ว  ชว่งนีเ้รียนรู้เร่ืองอปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้าน  เดก็ๆ สนทนาพดูคยุถึงอปุกรณ์ท่ีใช้สร้าง

บ้าน  จากประสบการณ์เดิมท่ีเด็กๆ เคยพบเห็น  ครูเล่านิทานเร่ืองลูกหมู 3 ตวั และใช้คําถาม เช่น เด็กๆ คิดว่า

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างบ้านมีอะไรบ้าง  ครูบนัทึกคําพดูของเด็ก แนะนําอปุกรณ์ตา่งๆ ให้เด็กรู้จกั เช่น อิฐ หิน ทราย 

ไม้ แบง่เดก็เป็นกลุม่ๆ ละ 4 ‟ 5 คน ให้สงัเกตและบอกลกัษณะของอปุกรณ์ตา่งๆ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และใช้

เคร่ืองมือชว่ยในการสงัเกตคือ แวน่ขยาย (ครูบนัทกึคําพดูของเดก็แตล่ะกลุม่) 

 ครูและเด็กๆ ร่วมกันร้องเพลงรูปทรงและให้เด็กๆ ดภูาพบ้านและใช้คําถาม เช่น บ้านประกอบด้วยรูปทรง

อะไรบ้าง และเป็นส่วนใดของบ้าน (ครูบันทึกคําพูดของเด็กๆ) นอกจากเป็นส่วนประกอบของบ้านแล้ว                    

ยังมีสิ่งของอะไรบ้างท่ีเหมือนรูปทรงท่ีเด็กๆ เห็น ให้เด็กๆ หาสิ่งของท่ีมีในห้องเรียนหรือท่ีบ้านและวาดภาพ                 

พร้อมเขียนคําประกอบภาพ 

 ครูและเด็กๆ ร่วมกันสรุปรูปร่าง ลักษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้าน จากท่ีเด็กๆ ได้เรียนรู้จากการสังเกต    

การสัมผัส และสิ่งของใดบ้างท่ีมีรูปทรงเหมือนหรือคล้ายรูปวงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หลังจากสรุปแล้ว                         

ให้เดก็ๆ  พบักระดาษเป็นรูปบ้าน และใช้วสัดตุา่งๆ มาประกอบเป็นบ้าน แล้วตกแตง่ให้สวยงามตามจินตนาการ และ

จดัแสดงผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะท่ีส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็ร่วมสนทนาและตอบคําถามจากท่ีฟังนิทาน เชน่ เดก็ๆ คิดวา่

อปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้านมีอะไรบ้าง 
- เดก็ร่วมกนัสงัเกต บอกรูปร่างลกัษณะของอปุกรณ์ท่ีใช้              

สร้างบ้าน 
การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ๆ ร่วมกนัตัง้คําถามเก่ียวกบัอปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้าน เช่น อิฐทํา

มาจากอะไร ทรายมาจากไหน เป็นต้น 
- ครูเขียนคําตอบตามท่ีเด็กบอกถึงอปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้านเป็น 

Mind map 
- ครูเขียนคําพดูของเด็กแตล่ะกลุม่ท่ีใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าจาก

อปุกรณ์ท่ีได้รับ 
- การสงัเกตโดยใช้ตาเปลา่และใช้แวน่ขยาย 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็ๆ เลา่ประสบการณ์ถึงอปุกรณ์ท่ีใช้สร้างบ้านท่ีเคยเห็นวา่มี
อะไร 

- เดก็บอกถึงรูปร่างลกัษณะของอิฐ เป็นก้อนส่ีเหล่ียม แข็ง                
มีสีนํา้ตาล  หิน เป็นก้อนเล็ก แข็ง จบัแล้วรู้สกึเย็น  ใช้แว่นขยาย
แล้วมีขนาดใหญ่ขึน้  ทราย ละเอียด จบัแล้วนิ่มมือ ไม้ จบัแล้ว
แข็ง ผิวเรียบ ดมแล้วไมมี่กลิ่น 

- เดก็บอกถึงลกัษณะของบ้านมีรูปทรงอะไรบ้าง  เชน่  ส่ีเหล่ียม      
เป็นประต ู หน้าตา่ง สามเหล่ียมเป็นหน้าจัว่ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็เลา่จากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าท่ีได้สมัผสั ดมกลิ่น สงัเกต 
อปุกรณ์ตา่ง ๆ 

- เดก็บอกได้วา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ มีรูปทรงอะไร 
- เดก็นําเสนอผลงานท่ีได้ทําเป็นรายบคุคลและทําเป็นกลุม่ 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย 
-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ สสวท.ท่ีเก่ียวข้อง   

 มาตรฐาน ว 2.2 ‟ 5  ตวัชีว้ดัท่ี 1 ‟ 3     มาตรฐานท่ี 3 ว 3.1 ‟ 6  ตวัชีว้ดัท่ี 1 ‟ 2   
 มาตรฐาน ว 8.1 ‟ 14 ตวัชีว้ดัท่ี 1 ‟ 6    มาตรฐาน ว 8.1 ‟ 15  ตวัชีว้ดัท่ี 1 

-  ความรู้ ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างบ้าน 
-  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนาการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ห้า   
และทักษะการลงความคิดเหน็จากข้อมูล 

-  สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของตา่งๆ   

และการเขียนภาพ 
   ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม  ได้แก่ การทํางานร่วมกัน การวางแผน          

การตดัสินใจและลงมือปฏิบตัจิริง ช่ืนชมผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน 
   ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ การสงัเกต เปรียบเทียบ โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า                        
        จากสิ่งของ/อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการสร้างบ้าน 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ ปฐมวัย 
     กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้อง  
        มาตรฐาน คป. 3.2  ตวัชีว้ดัท่ี 1 ‟ 4 และ 6 

  ความรู้ ความเข้าใจ หรือแนวคดิทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้  สามารถบอก/แสดงสิ่งตา่งๆ                       
       ในชีวิตประจําวนัท่ีเหมือนหรือคล้ายกบัรูปวงกลม  รูปสามเหล่ียม  รูปส่ีเหล่ียมท่ีกําหนด  
  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การให้

เหตผุล การส่ือสาร และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่น การสร้างบ้านโดยใช้รูปทรงต่างๆ มาประกอบ
เป็นบ้านร่วมกนัเป็นกลุม่ 

   สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
           ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของตา่งๆ         
                การพบั การตดักระดาษ 
         ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ ‟ จิตใจ และสังคม  ได้แก่ การทํางานร่วมกัน การวางแผน            

การตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบตัจิริง 
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          ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ สงัเกต เปรียบเทียบ เช่ือมโยงรูปทรงตา่ง ๆ กบัสิ่งของ                       
              ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวนั  มีความคดิสร้างสรรค์ในการนํารูปทรงตา่ง ๆ มาสร้างเป็นภาพ 
 
 
 
 
              ตามจินตนาการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดก็ๆ เรียนรู้เร่ือง.....”อปุกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างบ้าน” 
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เรียนรู้ด้วยประสาทสมัผสัทัง้ 5  
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เดก็ๆ นําเสนอผลงาน 
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กิจกรรม “อะไรหนักเท่าไร” 
นางศวิพร     กลุมงคล 

โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา  75  ซอยอกัษรลกัษณ์  ต.ปากนํา้ อ.เมืองฯ 
จ.สมทุรปราการ 10270 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3  ( อาย ุ5 ปี ) 
 

จุดประสงค์      1. ชัง่และบอกนํา้หนกัของสิ่งของตา่งๆ ท่ีกําหนดให้ โดยใช้เคร่ืองมือและหนว่ย         
                             ท่ีไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐานได้                                 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
              
          กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้การชัง่และบอกนํา้หนกัของสิ่งของตา่งๆ  ได้โดยครู
ถามเด็กๆ ว่าใครอยากทราบนํา้หนกัของสิ่งของอะไรบ้างเด็กหยิบไม้บล็อกมาให้ครู ครูมาถามเด็กๆว่า ไม้บล็อกหนกั
เทา่ไรและจะใช้วิธีใดท่ีจะทําให้ทราบนํา้หนกับ้าง ครูแนะนําให้เดก็ๆ ทราบวา่ สามารถใช้สิ่งของอ่ืนๆ มาช่วยในการวดั
และบอกนํา้หนักโดยกําหนดเคร่ืองมือในการชั่งขึน้มา เช่น ลูกแก้วโดยเทียบนํา้หนักของสิ่งของท่ีต้องการชั่ง กับ
จํานวนของลูกแก้วรวมกัน  จากนัน้ให้เด็กคาดคะเนนํา้หนกัของลูกแก้วและคาดคะเนสิ่งของท่ีต้องการชัง่ว่า จะหนกั
เท่ากับลูกแก้วก่ีลูกโดยให้เด็กคาดคะเนจากการยกด้วยมือก่อน  จากนัน้ ครูนําเคร่ืองมือชัง่ท่ีไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 
เช่นไม้แขวนเสือ้และราวตากผ้ามาแนะนําให้เด็กรู้จกัว่าเป็นเคร่ืองมือวดันํา้หนกัชนิดหนึ่ง สําหรับวิธีการชัง่ ครูให้เด็ก
นําไม้บล็อกและลกูแก้วใส่ถงุคาดคะเนโดยยกด้วยมือแล้วให้นําไปทดลองชัง่ด้วยเคร่ืองมือชัง่ท่ีกําหนดโดยให้เด็กใส่
ลกูแก้วในถงุจนกว่าของท่ีชัง่จะอยู่ในระดบัเดียวกนัจากนัน้ให้เด็กๆ นบัลูกแก้วเพ่ือบอกนํา้หนกัของสิ่งของท่ีต้องการ
ชัง่เช่นไม้บล็อก 1 ชิน้หนกัเท่ากบัลูกแก้ว 2 ลกู ครูให้เด็กสงัเกตผลไม้ท่ีนํามาจากบ้านเช่นแอปเปิล้ ฝร่ัง ส้ม โดยให้
คาดคะเนนํา้หนกัผลไม้แต่ละชนิดด้วยมือก่อนแล้วให้เด็กนําผลไม้ไปชั่งเปรียบเทียบกับลูกแก้วจนครบทัง้  3 ชนิด
จากนัน้ให้เดก็นบัลกูแก้วก็จะทราบวา่ผลไม้แตล่ะชนิดหนกัเทา่กบัลกูแก้วก่ีลกู 
        ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปวา่สิ่งของใดหนกัเทา่ไรเช่นไม้บล็อกหนกัเท่ากบัลกูแก้ว 2 ลกู แอปเปิล้หนกัเท่ากบัลกูแก้ว 
8 ลกู ฝร่ังหนกัเทา่กบัลกูแก้ว 5 ลกู  ส้มหนกัเทา่กบัลกูแก้ว 6 ลกู 

กิจกรรมจะนา่สนใจมากขึน้ ถ้าคณุครูกระตุ้นให้เดก็คดิวิธีและใช้อปุกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้ให้มาเป็นเคร่ืองชัง่และ
ตุ้มนํา้หนกัด้วยตนเอง คุณครูอาจเพิ่มกิจกรรมให้มีการเรียงลําดบันํา้หนักของสิ่งของต่างๆ การวดัและประเมินผล
สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการร่วมกิจกรรมการชัง่นํา้หนกัและบอกผลการชัง่นํา้หนกัจากการนบัจํานวนลกูแก้ว 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม - ครูตัง้คําถาม  ไม้บล็อกหนกัเทา่ไร  จะใช้วิธีใดท่ีจะทําให้

ทราบนํา้หนกัได้บ้าง  มีสิ่งของอะไรท่ีเดก็ๆ อยากทราบนํา้หนกั

บ้าง 

การเก็บของมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัคดิวิธีการหาคําตอบของคําถามแตล่ะข้อ 

- เดก็คาดคะเนนํา้หนกัของสิ่งของตา่งๆ 

- เดก็ทดลองชัง่สิ่งของตา่งๆตามท่ีคาดคะเนไว้ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็ร่วมกนัสนทนาวา่การทดลองได้ผลตามท่ีคดิไว้หรือไม่

อยา่งไร 

- เดก็ร่วมกนัสนทนาวิธีการท่ีใช้ในการชัง่นํา้หนกัสิ่งของตา่งๆ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็ร่วมกนัสนทนาและสรุปวา่สิ่งของใดหนกัเทา่ไรและบอก

ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และวิธีการแก้ไข 

 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัวิทยาศาสตร์ปฐมวยั  สสวท. ท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรฐาน 

- มาตรฐานท่ี  ว. 8.1-14   ตวัชีว้ัดท่ี 1.ตัง้คําถามท่ีนําไปสู่การหาคําตอบโดยใช้ทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ง่ายๆ เหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัท่ี 4. คาดคะเนเหตกุารณ์และลงความคิดเห็นข้อมลูจากประจกัรพยานท่ีพบหรือจากประสบการณ์เดมิ 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีวดัคณิตศาสตร์  
- มาตรฐาน  ค.ป. 2.1   ตวัชีว้ดัท่ี 2  ชัง่และบอกนํา้หนกัของสิ่งตา่งๆ ท่ีกําหนดให้โดยใช้เคร่ืองมือและหน่วยท่ี

ไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐาน 
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ภาพกิจกรรม  อะไรหนักเท่าไร 
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กิจกรรม “ใบไม้แสนสนุก” 
โรงเรียนทรงวิทย์ศกึษา 

ระดับชัน้            อนบุาลปีท่ี  3  (อาย ุ5 ปี) 
จุดประสงค์       1. สงัเกต  บอกลกัษณะรูปร่าง  ขนาดของใบไม้ 
              2. แบง่กลุม่ใบไม้ตามขนาดได้ 
              3. นบัและบอกจํานวนของใบไม้  แตล่ะขนาดได้ 
ภาพรวมกิจกรรม 

กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กรู้จักรูปร่างลักษณะขนาดของใบไม้การแบ่งกลุ่มตาม

ขนาด  นบัและบอกจํานวนของใบไม้   โดยครูพาเด็กเดินสํารวจบริเวณ ร.ร.  และให้เด็กๆ เก็บใบไม้ท่ีตนเองชอบมา

คนละ 1 ใบ  จากนัน้ให้เด็กแบง่กลุ่มเป็น  3  กลุ่ม  แล้วให้สงัเกตใบไม้ในกลุ่มของตนเองว่าเป็นอย่างไร  พร้อมทัง้ตัง้

คําถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบัใบไม้เช่น  ทําไมใบไม้ไม่เหมือนกนั  ทําไมมีหลายสี  ทําไมบางใบเล็ก บางใบก็ใหญ่ เป็นใบ

ของต้นอะไร  จากนัน้ให้เด็กๆ  ช่วยกันคิดวิธีหาคําตอบ  (ครูจดบนัทึกคําถามและวิธีหาคําตอบท่ีเด็กๆ ช่วยกันคิด )  

โดยครูแจกแว่นขยายให้เด็กๆ  ได้สังเกตใบไม้อย่างละเอียด (ครูจดบันทึกการสังเกตของเด็กว่าทําไมใบไม้ไม่

เหมือนกนั)  ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะของใบไม้  ครูให้เดก็ขดูสีภาพใบไม้ของตนเอง แล้วนําใบไม้

ของตนเองไปหาต้นของมนัโดยสงัเกตว่าใบท่ีตนเหมือนกบัใบของต้นอะไรแล้วเขียนช่ือ  โดยดจูากป้ายช่ือต้นไม้ลงไป

ในใบบนัทกึ  จากนัน้ให้เดก็ๆ  มานําเสนอเก่ียวกบัใบไม้ของตนเองวา่เป็นใบของต้นอะไร  โดยครูจดบนัทึก  จากนัน้ให้

เดก็แบง่กลุม่เป็น  3  กลุม่  แล้วนําใบไม้ของตนเองมารวมกนัในกลุ่ม   แล้วแบง่กลุ่มใบไม้ตามขนาด  แล้วนําเสนอว่า

กลุม่แตล่ะกลุม่ได้ใบไม้ก่ีขนาด  และให้ในกลุม่ชว่ยกนันบัวา่แตล่ะขนาดมีจํานวนใบไม้ก่ีใบ แล้วนําบตัรภาพตวัเลขมา

วางให้ตรงกบัจํานวน  แล้วสรุปเก่ียวกบัจํานวนใบไม้ 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เดก็สงัเกตใบไม้  และตัง้คําถาม  เชน่  ทําไมใบไม้เหมือนกนั  ทําไม

มีหลายสี  ทําไมบางใบใหญ่  บางใบเล็ก  เป็นใบของต้นอะไร 
การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัคดิวิธีการหาคําตอบจากคําถามท่ีกําหนดไว้ 

- เดก็ๆ สงัเกตใบไม้จากแวน่ขยาย 
- บนัทึกโดยการขดูสีใบไม้  แล้วเขียนช่ือต้นไม้ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็บอกคําตอบท่ีค้นพบได้ 
- เดก็สนทนาแสดงความคิดเห็น  และการสรุปเก่ียวกบัรูปร่าง  
ขนาด จํานวนใบไม้ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็บอกสิ่งท่ีพบจากการสงัเกต 
- นําภาพขดูสีและช่ือต้นไม้มานําเสนอได้ 
- เดก็บอกและแบง่กลุม่ตามขนาดใบไม้ 
- เดก็นบัและบอกจํานวนใบไม้ 

 

บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั  วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ว.1.2 ‟ 3 ตวัชีว้ดัท่ี 1 ว 8.1 ‟ 14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-5  มาตรฐาน ว.8.1 ‟ 15  ตวัชีว้ดัท่ี  1 

- ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้รูปร่างลกัษณะของใบไม้ 
- ระบทุกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันาการสงัเกต  วางแผน  และลงความคิดเห็น

จากข้อมลู  

- ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตา ในการหยิบจบัสิ่งของ 

ประสบการส าคัญด้านสังคม ได้แก่  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์-จิตใจ ได้แก่  การช่ืนชมผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ การวางแผน  การเปรียบเทียบ  ขนาด  การนบั  จํานวน 

บูรณาการคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1  จํานวนและดําเนินการ 

- จํานวน 
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กิจกรรม “ฟัน”  
โรงเรียนทบัทอง       นางมลสภุรณ์  หอมสวุรรณ  และ นางประภา  ทองม้วน 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5-6 ปี) 
 ความเป็นมาของการเรียนรู้เร่ือง “ฟัน “สืบเน่ืองจากการเรียนรู้ในสาระท่ีควรเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกับตวัเด็ก 
เด็กๆ ฟังนิทานเร่ือง “ความลับของน้องโบว์” หลังจากฟังนิทานจบแล้วสนทนาและตอบคําถามจากนิทานโดยใช้
คําถามดงันี ้
 -  จากเนือ้หาในนิทานเดก็ๆ คดิวา่ความลบัของน้องโบว์คืออะไร (  ฟันผ ุฟันหลอ) 
 -  อะไรเป็นสาเหตท่ีุทําให้ฟันผ ุปากเหม็นมีกลิ่น และฟันมีเศษอาหารตดิ ( ไมแ่ปรงฟัน ) 

เด็กๆ มีความสนใจเก่ียวกับฟัน  การดแูลรักษาฟัน เพ่ือต้องการทราบประสบการณ์เดิมของนกัเรียน จึงให้
นกัเรียนออกมาเลา่ประสบการณ์เก่ียวกบั” ฟัน” 
จุดประสงค์ 
 1. เดก็รู้จกัดแูลรักษาความสะอาดของฟัน 
 2 .นบัและบอกคา่จํานวนของฟันนํา้นมท่ีหลดุแล้วของเดก็แตล่ะคน และแสดงด้วยแผนภมูิแทง่ 
1. เดก็และครูสนทนาเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสขุภาพปากและฟันประกอบรูปภาพ เด็กๆ ควรแปรงฟันวนัละก่ีครัง้ เวลาใดบ้าง 
เพราะอะไรเราจงึต้องแปรงฟัน ถ้าเราไม่รู้จกัแปรงฟันจะเกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร จากนัน้เด็กๆ ช่วยกนัแสดงความ
คดิเห็นวา่ฟันของเรามีทัง้หมดก่ีชดุ ( 2 ชดุ ฟันนํา้นม ฟันแท้)  
 - ฟันนํา้นมมีจํานวนก่ีซ่ี  ( 20 ซ่ี  ) 
 - ฟันแท้มีจํานวนก่ีซ่ี       ( 32 ซ่ี ) 
 - เดก็ๆ คดิวา่ฟันนํา้นมจะหลดุตอนอายเุทา่ไร สาเหตท่ีุหลดุเพราะอะไร 
2.เด็กบอกจํานวนฟันนํา้นมท่ีหลดุของตนเองว่าหลดุไปจํานวนก่ีซ่ี โดยเด็กแตล่ะคนออกมาหยิบสญัลกัษณ์รูปฟันไป
ตดิตามจํานวนฟันนํา้นมท่ีหลดุอยา่งอิสระ 
3. ครูถามเดก็วา่ เดก็ๆ ทราบไหมวา่ในห้องเรามีคนท่ีฟันนํา้นมหลดุจํานวนคนละก่ีซ่ี เด็กจะพบว่าการติดรูปโดยอิสระ
จะไมส่ะดวกในการนบัและบอกจํานวน 
4.จากนัน้ครูเสนอแนะการจดัรูปแบบท่ีเด็กติดบนกระดานใหม่โดยติดเป็นแนวตัง้ตามจํานวนของฟันท่ีหลดุของเด็ก   
แตล่ะคน เด็กทุกคนได้ออกมาติดตามแผนภูมิท่ีครูเตรียมไว้ เสร็จแล้วให้เด็กดแูผนภูมิบนกระดานท่ีจดัเรียงใหม่แล้ว
ตอบคําถามตอ่ไปนี ้
 - ในห้องเรามีเดก็ท่ีฟันนํา้นมหลดุไปจํานวนก่ีคน  
 - เดก็คนไหนท่ีฟันนํา้นมหลดุมากท่ีสดุ 
 - เดก็คนไหนท่ีฟันนํา้นมหลดุน้อยท่ีสดุ 
5. ครูแนะนําให้เดก็รู้จกัแผนภมูิวา่เป็นวิธีการนําเสนอข้อมลูเพื่อให้ง่ายตอ่การอา่นข้อมลู 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การตัง้คําถามเชิงวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํารวจตรวจสอบรวบรวมข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบคําถามอ้างอิงข้อมูล สร้างคําอธิบายอย่างมี
เหตผุล 
 
นําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบ 

เดก็ร่วมกนัตัง้คําถามสิ่งท่ีอยากรู้เก่ียวกบัฟัน 
- ทําไมคนเราต้องมีฟัน 

- ฟันมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

- ฟันมีหน้าท่ีทําอะไรได้บ้าง 
- คนเรามีฟันก่ีซ่ี 

- ทําไมเราต้องมีฟัน 2 ชดุ 
- เรา มีฟันชดุเดียวได้หรือไม ่

- ทําไมฟันเราถึงผ ุ
- สาเหตขุองฟันผคืุออะไร 

 

- นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการหาคําตอบของ
คําถามแตล่ะข้อ 

- ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับฟัน 
ฟันจําลอง โดยให้นักเรียนสังเกตด้วยตา
เปลา่และใช้แวน่ขยายชว่ยในการสงัเกต 

- นักเรียนเปรียบเทียบฟันจริงกับฟันจําลอง
เพ่ือสรุปในการหาข้อมลู 

- บนัทึกโดยการวาดภาพลักษณะของฟันท่ี
สงัเกตพบ 

 

- นักเรียนร่วมกันตอบคําถามจากข้อสงสัย
เบือ้งต้น 

- นกัเรียนร่วมกนัทําแผนภมูิสํารวจจํานวนคน
ท่ีมีฟันนํา้นมท่ีหลดุแล้ว 

- นักเรียนร่วมกันสรุปนับจํานวนผู้ ท่ี มีฟัน
นํา้นมหลดุ 

 
  



33 
 

 

รายช่ือนักเรียน จ านวนฟันท่ีหลุด 
 1 ซ่ี 2 ซ่ี 3 ซ่ี 4 ซ่ี 
ด.ช.เอกธีร์     
ด.ช.ธนิสร     
ด.ช.ธรรมธร     
ด.ช.ชลพลช     
ด.ช.กฤชนพตั     
ด.ช.ปัญญาด ี  *   
ด.ช.กวีวฒัน์     
ด.ช.ปฤณณภทัร     
ด.ช.ปาณสัม์ *    
ด.ญ.กญัญภคั     
ด.ญ.ปราชลี  *   
ด.ญ.อรลียา     
ด.ญ.จิณห์นิภา   *  
ด.ญ.กญัญาภคั     
ด.ญ.สวสา     
ด.ญ.จารุณี     
รวมจํานวนฟันท่ีหลดุ 1 2 1  
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การตัง้คําถามเชิงวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํารวจตรวจสอบรวบรวมข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอบคําถามอ้างอิงข้อมูล สร้างคําอธิบายอย่างมี
เหตผุล 
 
 
นําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบ 

เดก็ร่วมกนัตัง้คําถามสิ่งท่ีอยากรู้เก่ียวกบัฟัน 

- ทําไมคนเราต้องมีฟัน 

- ฟันมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
- ฟันมีหน้าท่ีทําอะไรได้บ้าง 

- คนเรามีฟันก่ีซ่ี 
- ทําไมเราต้องมีฟัน 2 ชดุ 

- เรา มีฟันชดุเดียวได้หรือไม ่
- ทําไมฟันเราถึงผ ุ

- สาเหตขุองฟันผคืุออะไร 
 

- นักเรียนร่วมกันคิดวิธีการหาคําตอบของ
คําถามแตล่ะข้อ 

- ร่วมกันอภิปรายเพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับฟัน 
ฟันจําลอง โดยให้นักเรียนสังเกตด้วยตา
เปลา่และใช้แวน่ขยายชว่ยในการสงัเกต 

- นักเรียนเปรียบเทียบฟันจริงกับฟันจําลอง
เพ่ือสรุปในการหาข้อมลู 

- บนัทึกโดยการวาดภาพลักษณะของฟันท่ี
สงัเกตพบ 

 

- นักเรียนร่วมกันตอบคําถามจากข้อสงสัย
เบือ้งต้น 

 
 

- นกัเรียนร่วมกนัทําแผนภมูิสํารวจจํานวนคน
ท่ีมีฟันผ ุ

- นกัเรียนร่วมกนัสรุปนบัจํานวนผู้ ท่ีมีฟันผ ุ
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กิจกรรม “ผักสดสะอาด” 
นางสาวอมรวดี   แซเ่ตียว 

โรงเรียนนฤมลทิน  ธนบรีุ   107/6   ถ.จรัญสนิทวงศ์   บางกอกน้อย    กรุงเทพมหานคร   10700 
โทร  02-411-3466  , 02-411-1573    โทรสาร  02-866-6939 e-mail : naruemontin@gmail.com 

 
ระดับชัน้           อนบุาลปีท่ี 2   (อาย ุ 4-5 ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้        1. สงัเกตบอกช่ือและลกัษณะของผกัตา่งๆ ได้ 
                                          2. เปรียบเทียบและเรียงลําดบัผกัตามรูปร่าง และขนาด 
                                          3. สงัเกตและใช้คําในการบอกตําแหนง่และระยะทาง 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

ขัน้น า 
 -ทอ่งคําคล้องจองผกั สนทนาเก่ียวกบัคําคล้องจอง 
 -ครูสนทนากบัเดก็เก่ียวกบัช่ือของผกัและผกัท่ีเดก็ๆ เคยรับประทาน 
 ขัน้ด าเนินกิจกรรม 
 -นําผกัชนิดตา่งๆ เช่น กะหล่ําปลี  มะเขือเทศ  แตงกวา  แครอท  มะเขือยาว  ผกักาด  หน่อไม่ฝร่ัง  ผกัคะน้า  
หอมแดง  กะเพรา  ผกัชีฝร่ัง ฯลฯ มาให้เดก็สงัเกต 
 -ครูแบง่กลุม่ให้เดก็สงัเกตลกัษณะของใบ สีของผกั ผิวสมัผสัของผกั และกลิ่นของผกั โดยครูเตรียมอปุกรณ์ไว้
ให้เดก็ ในการสืบเสาะเชน่ แวน่ขยาย มีดพลาสตกิ จาน ครกเล็กและสาก เป็นต้น 
 -ให้เด็กช่วยกนัสรุปและรวบรวมข้อมลูจากท่ีได้สืบเสาะมา เช่น สีของผกักลิ่นของผกั ความนิ่ม แข็ง ลกัษณ ะ
ของใบ ช่ือของผกั 
 -ครูนําหอมแดง ผกัชีฝร่ัง กะเพราใส่แก้วทึบและปิดด้วยผ้าขาวบางเพ่ือให้เด็กทํากิจกรรมการดมกลิ่น และ
ทายผกัท่ีดมกลิ่นคือผกัอะไร และคาดคะเนช่ือของผกัท่ีดมกลิ่น จากนัน้ครูนําผกัของจริงให้เด็กเปรียบเทียบกลิ่น จบัคู่
กลิ่นท่ีดม 
 -ครูให้เด็กแยกประเภทผักท่ีมีรูปร่างเหมือนกัน เปรียบเทียบขนาดของผัก เรียงลําดับตําแหน่ง1 -5 และ
ระยะทาง 
 -ครูนํามะเขือยาว แครอท หน่อไม้ฝร่ัง แตงกวา มาให้เด็กคาดคะเนความยาวว่าผกัชนิดใด มีความยาวเท่าไร
และผกัชนิดใดน่าจะยาว หรือสัน้มากท่ีสุด ครูนําหน่วยกลางในการวดัมาให้เด็กช่วยกนัเลือกเช่น คลิปหนีบกระดาษ    
ไม้ไอตมิ คตัตอนบตั ฯลฯ ให้เดก็เลือกหนว่ยกลางวดัผกัเพียง 1 อปุกรณ์  
 -ครูนําผกัมาวางทีละอย่าง และให้เด็กเป็นผู้ วดัโดยใช้หน่วยกลางท่ีเด็กเลือกไว้มาวางต่อกนั จากนัน้ให้เด็ก
เปรียบเทียบจํานวนของหนว่ยกลางท่ีใช้วางตอ่กนัในผกัแตล่ะชนิด 

mailto:naruemontin@gmail.com
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 ขัน้สรุป 
 -สรุปความยาวของผกัท่ียาวท่ีสดุและสัน้ท่ีสดุ โดยครูทําชาร์ตความยาวของผกัให้เด็กด ูและลงความเห็นผกัท่ี
เดก็ๆ ชอบรับประทานผา่นแผนภมูิโดยเดก็นําช่ือของตนเองไปติดลงในภาพผกัท่ีชอบและนบัจํานวนร่วมกนัสรุปว่าผกั
ชนิดใดท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุและชอบน้อยท่ีสดุ 
 
ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

1.การมีสว่นร่วมในคําถาม   เดก็ๆ สงัเกตผกัในตะกร้าครูนํามาตัง้คําถาม 
-ผกัในตะกร้ามีผกัก่ีชนิด 
-ผกัชนิดใดมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
-ผกัชนิดใดมีรูปทรงกลม 
-กะหล่ําปลี มะเขือเทศ แตงกวา ผักชนิดใดอยู่ระหว่างผักกะหล่ําปลี     
กบัแตงกวา 

2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน   แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ให้เลือกหน่วยกลางในการวดัโดยใช้อปุกรณ์ท่ี
ครูกําหนดให้ เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกอุปกรณ์ในการวดั โดยตกลง
กันเลือกหน่วยกลางใดเพียง 1 ชนิด (คลิป , ไม้ไอติม , คัตตอนบัต)       
เดก็เลือกคลิปเป็นหนว่ยกลางในการวดัแตล่ะกลุม่   
  กลุม่ท่ี   1 , 2 , 3 , 4  ใช้ผกัชนิดตา่งๆ ได้แก่ แครอท มะเขือยาว 
แตงกวา หน่อไม้ฝร่ัง เหมือนกนัทกุกลุม่ จากนัน้ให้เด็กแตล่ะกลุม่ทํา      
ใบงาน  

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบ   ผกัชนิดเดียวกันมีความสัน้-ยาว ไม่เท่ากัน  เด็กได้เปรียบเทียบในและ
กลุ่ม  โดยใช้บตัรตวัเลขวางแทนค่าจํานวนของคลิป เด็กได้เรียงลําดบั
ตวัเลขจากมากไปหาน้อย , น้อยไปหามาก 

4.การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็ได้เรียนรู้ช่ือของผกัและชนิด 
-เดก็เรียนรู้เร่ืองการดมกลิ่น 
-เดก็ได้รู้จกัขนาดของผกั 
-เดก็รู้จกัการเปรียบเทียบนํา้หนกัจากการสมัผสั 
-เดก็ได้รู้จกัผิวสมัผสัของผกั เรียบ ขรุขระ 
-รู้จกัการเรียงลําดบัตวัเลข 1-5 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 O กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
  ค.ป.1.1  ตวัชีว้ดัท่ี 2,7 
  ค.ป.2.1  ตวัชีว้ดัท่ี 1 
  ค.ป.3.1  ตวัชีว้ดัท่ี 1 
  ค.ป.5.1  ตวัชีว้ดัท่ี 1 
 O ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
  -เดก็ได้เรียนรู้ช่ือของผกัและชนิด 
  -เดก็เรียนรู้เร่ืองการดมกลิ่น 
  -เดก็ได้รู้จกัขนาดของผกั 
  -เดก็รู้จกัการเปรียบเทียบนํา้หนกัจากการสมัผสั 
  -เดก็ได้รู้จกัผิวสมัผสัของผกั เรียบ ขรุขระ 
  -รู้จกัการเรียงลําดบัตวัเลข 1-5   
 O ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

-การใช้จํานวนบอกปริมาณท่ีได้จากการนบั 
-การเปรียบเทียบจํานวน 1-5 
-การเรียงลําดบัจํานวน 1-5 
-การวดัความยาวโดยใช้หน่วยกลางในการวดั 
-การบอกตําแหนง่ทิศทางและระยะทางของสิ่งตา่งๆ ใกล้-ไกล 
-การนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิอยา่งง่ายและใบงาน 

 O สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ท่ีส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  -จํานวนและลําดบัท่ีของผกั 
  -รูปทรงและขนาดของผกั 

-การวดัความยาวโดยใช้หน่วยกลางในการวดั 
-การนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิ,ใบงาน 
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ภาพกจิกรรมผัก 

เรียนรู้ช่ือผักชนิดต่างๆ การเรียนรู้เร่ือง ล าดับที่จากการวางผักชนิดต่างๆจากซ้ายมือของเด็ก 

การดมกล่ินผักจับคู่ผักกับกล่ินที่ดม 

การใช้คลิปหนีบกระดาษวัดความยาวของผัก 

แผนภูมิผักที่ชอบมากที่สุด 

บันทกึข้อมูล 



39 
 

กิจกรรม “ใบไม้” (โครงงานใบไม้) 
ครูวนัดี  เนตรประภทัร์ 

 

โรงเรียนนิธิปริญญา  700   ถนนดินแดง   แขวงดนิแดง   เขตดนิแดง   กทม.  10400 
 

ระดับชัน้   อนบุาล  1 อาย ุ3 ขวบ 
 

จุดประสงค์    1.  ให้เดก็รู้จกัการสงัเกต  การเปรียบเทียบ   สี  ขนาด   และรูปร่างของใบไม้ 
                      2.  เดก็สํารวจและบอกช่ืออปุกรณ์ท่ีสามารถใช้วดัขนาด   รูปร่างของใบไม้ 
                      3.  ให้เดก็ได้เลือกและลงมือปฏิบตัจิริงในการวดัขนาดของใบไม้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
              ในการเรียนโครงงานเร่ืองใบไม้ เป็นเร่ืองราวของเด็กท่ีสนใจและอยากเรียนรู้ โดยได้มีการเลือกเร่ืองท่ีเด็กแต่
ละคนสนใจ ปรากฏวา่มีเดก็สนใจท่ีจะเรียนรู้เร่ืองใบไม้มากกวา่ ดงันัน้จงึสรุปได้วา่เดก็ๆสนใจในเร่ืองดงักลา่ว 
               ครูพาเด็กๆ ออกสํารวจนอกห้องเรียน เพ่ือฝึกให้เด็กเกิดทกัษะ การสงัเกต โดยครูตัง้คําถามกับเด็กๆ เช่น
เด็กๆ เห็นอะไรบ้างจากต้นไม้เหล่านี ้ให้เด็กช่วยกนัตอบ เด็กบอกว่าต้นไม้แตล่ะต้นไม่เหมือนกนัเลย บางต้นเล็กบาง
ต้นใหญ่มากๆ  ต้นไม้ท่ีต้นใหญ่ๆ ใบทําไมมีขนาดเล็ก (ต้นหูกระจง) ต้นไม้ต้นนัน้ใบมีขนาดใหญ่กว่าอีก (ต้นพิกุล)      
ต้นนีใ้บเล็กกวา่อีกนะ (ต้นโมก) จากนัน้ครูให้เดก็ๆ เดด็ใบไม้ท่ีตนเองสนใจมาคนละ1ใบ และนํากลบัมาท่ีห้องเรียน 
               ครูแบ่งเด็กๆ ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้เด็กนําใบไม้ท่ีเด็ดมาวางไว้ตรงกลางกลุ่มของตนเองโดยให้
เดก็ๆ สงัเกตลกัษณะ ชนิด สี ขนาดของใบไม้ ครูตัง้คําถาม   
 - ครูตัง้คําถามให้เด็กๆ รู้จักการเปรียบเทียบขนาดของใบไม้ และใบไม้ท่ีเด็กๆ นํามามีลกัษณะรูปร่างเป็น
อยา่งไร (โดยให้เดก็ๆ ค้นหาคําตอบด้วยตนเอง) 

เดก็ๆ :  ใบไม้แตล่ะชนิดไมเ่หมือน 
เดก็ๆ :  ใบนีเ้หมือนกนันะ 
เดก็ๆ :  บางใบใหญ่กวา่บางใบเล็กกวา่ 
เดก็ๆ :  ใบนีม้นัยาวกวา่ใบนีใ้บไม้ใบนีส้ัน้ 

ครูจงึถามเดก็ๆ วา่เดก็ๆ รู้ได้อยา่งไรวา่ใบไม้ใบไหนใหญ่กวา่ใบไม้ใบไหนเล็กกวา่เดก็ๆ ทําอยา่งไร 
เดก็ๆ : เอาใบไม้มาประกบกนั 
เดก็ๆ :  เอาไม้บรรทดัมาวดั 
เดก็ๆ : ใช้เชือกไงคะครู 
เดก็ๆ : เอาดนิสอมาวดั 
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              เม่ือได้คําตอบจากเด็กๆ แล้วครูจึงนําอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีเด็กร่วมกนับอกมาให้เด็กๆ ทําในแตล่ะกลุ่มโดยเด็กๆ 
เป็นผู้ ลงมือปฏิบตัิครูคอยดูแลและให้คําแนะนํา ครูสังเกตจากการสนทนาของเด็กๆ และทําการจดบนัทึกข้อมูล 
จากนัน้ครูเตรียมกระดาษชาร์ตโดยทําเป็นตารางประเภทของใบไม้ (นําใบไม้มาแปะไว้เพ่ือเปรียบเทียบขนาดตา่งๆ 
ของใบไม้ ขนาดสัน้ ขนาดยาว) 
 
ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม     -  ใบไม้แตล่ะชนิดมีลกัษณะ ขนาด รูปร่างเป็นอยา่งไร 
    -  เราจะเอาอะไรมาวดัขนาดของใบไม้ 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน     -  เดก็ๆ ร่วมกนับอกอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวดัขนาดของใบไม้ได้ 
    -  เด็กๆ รู้จกัการนําใบไม้มาเปรียบเทียบได้ว่าใบไม้ใบไหนท่ีใหญ่
หรือเล็ก 
    -  เดก็ๆ ได้นําอปุกรณ์ตา่งๆ มาวดัขนาดความยาวของใบไม้ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ     -  ชนิดและขนาดของใบไม้แตล่ะชนิดมีความแตกตา่งกนั 
    -  เดก็ๆ สงัเกตเห็นวา่ใบไม้บางชนิดใบใหญ่ บางชนิดใบยาวเรียว 
    -  เด็กๆ บอกและเปรียบเทียบได้ว่าใบไม้แต่ละใบมีความสัน้-ยาว  
สงู-ต่ํา และเล็ก-ใหญ่ 

การส่ือสารและให้เหตผุล     -  เด็กๆ บอกรูปร่าง ลักษณะ ขนาดของใบไม้โดยการใช้อุปกรณ์   
ท่ีชว่ยในการวดัได้ 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
  ๐   กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด  วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท.ท่ีเก่ียวข้อง 
                มาตรฐาน  ว1.2 – 3   ตวัชีว้ดัท่ี 2 
  ๐   กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด   คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท.ที่เก่ียวข้อง 
                มาตรฐาน  ค.ป.2.1 ( 3 ปี ) ตวัชีว้ดัท่ี 2 
  ๐  ระบุความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
                เปรียบเทียบขนาดของใบไม้แตล่ะชนิด 
  ๐  ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
                การใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบขนาดของใบไม้ 
  ๐   ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย    ไ ด้แก่การเคล่ือนไหวร่างกายในการเดินสํารวจใบไม้ชนิดต่างๆ                  
นอกห้องเรียน  การประสานความสมัพนัธ์กนัระหวา่งมือกบัตาในการนําใบไม้มาวดัขนาดกนั 

   ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ ‟ จิตใจ  ได้แก่ ความสนกุสนานเพลิดเพลิน  การร้องเพลง การกล้าแสดงออก 
   ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน ในกลุ่มการ

แบง่ปัน การปฏิบตัติามกฎระเบียบของห้องเรียน 
   ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา  ได้แก่  การสํารวจและสงัเกต  การเปรียบเทียบ   การวดัขนาด     

การสนทนาโต้ตอบคําถาม  
 
 
  



42 
 

กิจกรรม  “คณิตศาสตร์ใกล้ตัว” 
ครูวริสา    แสงมณี 

โรงเรียนนิธิปริญญา  700 ถนนดนิแดง แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กทม.10400 

ระดับชัน้               อนบุาลปีท่ี  3   อาย ุ 5  ขวบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้   

1 . สงัเกตและบอกตําแหนง่บนกบัลา่งได้ 
                        2 . ฟังและปฏิบตัติามคําสัง่ได้ 
                        3 . ร่วมกิจกรรมด้วยความสนกุสนาน 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
           กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เด็กนกัเรียนรู้จกั ตําแหน่ง ทิศทาง หรือท่ีตัง้ของสิ่งตา่งๆ ตาม
สาระการเรียนรู้ สิ่งตา่งๆรอบตวัเด็ก จากหน่วย คณิตศาสตร์ใกล้ตวั เร่ือง ตําแหน่ง  ครูจดัการเรียนการสอนโดยให้
นกัเรียนนัง่เป็นรูปคร่ึงวงกลมตามสญัลกัษณ์ และร่วมกันสนทนาเก่ียวกับตําแหน่งท่ีนัง่ของนกัเรียนแต่ละคน ครูให้
นกัเรียนดูภาพทิวทศัน์ในสวนสาธารณะท่ีมีต้นไม้ สะพาน  ดอกไม้  เก้าอี ้ท่ีติดไว้ท่ีป้ายนิเทศ และครูแจกภาพคน  
หนอน  ผีเสือ้  นก  ดอกไม้  ให้นกัเรียนคนละ 1 ภาพ และให้ระบายสี หลงัจากนัน้ให้นกัเรียนนําภาพท่ีระบายสีเสร็จ
แล้วไปตดิลงในภาพสวนสาธารณะบนป้ายนิเทศตามคําบอกของครู คือ แมวอยู่ใต้ต้นไม้ หนอนไตล่งมาข้างล่าง  นก
เกาะอยูบ่นต้นไม้ 4 ตวั  ดอกไม้อยูใ่ต้ต้นไม้ คนอยู่บนสะพาน ผีเสือ้บินอยู่บนท้องฟ้า เม่ือเด็กๆช่วยกนัติดรูปภาพตาม
คําสัง่เสร็จ  ครูให้นกัเรียนชว่ยกนัสรุปวา่สิ่งใดอยูตํ่าแหนง่บน สิ่งใดอยูตํ่าแหนง่ลา่งร่วมกนั 
 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

  การมีสว่นร่วมในคําถาม -เดก็ๆ ลองสงัเกตรูปภาพท่ีป้ายนิเทศวา่มีภาพอะไรบ้างและอยู่ใน 
ตําแหนง่อยา่งไร 

  การเก็บข้อมลูหลกัฐาน   -เดก็ๆ ระบายสีภาพ นก ผีเสือ้ หนอน   แมว ดอกไม้ และ  คน  
ให้สวยงาม 

  การอธิบายสิ่งท่ีพบ -เดก็ๆ นํารูปภาพไปตดิ ตามตําแหนง่ท่ีครูกําหนด 

  การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็ๆ ร่วมกนัสรุปตําแหนง่ของรูปภาพว่าอยู่ตําแหน่งอะไรบ้าง ข้างบน 
หรือข้างลา่ง   
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
    กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั การจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวยั ท่ีสอดคล้อง ได้แก่ 
มาตรฐาน ค.ป.3.1 
   ๐   ตัวชีวั้ดที่  1  บอกตําแหน่ง ทิศทางและระยะทางของสิ่งต่างๆ ท่ีกําหนดโดยใช้คํา ข้างบน ข้างล่าง ข้างใน      
ข้างนอก  ข้างหน้า  ข้างหลัง  ระหว่าง ข้างซ้าย ข้างขวา ใกล้ ไกล และแสดงสิ่งต่างๆ ตามตําแหน่ง ทิศทาง และ
ระยะทางท่ีกําหนด 
การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ 
    กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั การจดัการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ปฐมวยั ท่ีสอดคล้อง ได้แก่ 
มาตรฐาน ว.6.1-14 

๐   ตัวชีวั้ดที่ 1  ระบทุกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา ทกัษะการสงัเกต 
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กิจกรรม “การเปรียบเทียบ ความสูง ของนักเรียน”  
ครูพนิดา   ศรีดา  โรงเรียนนีรชาศกึษา   E-Mail : panidacomsci2533@gmail.com  Tel : 085-2006590 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3 ( อาย ุ5 ปี ) 
จุดประสงค์ สงัเกตเปรียบเทียบและบอกความสงู ของเพ่ือน ๆ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ การเปรียบเทียบความสูง ของ
เพ่ือนๆ โดยครูใช้ตวัแทนนกัเรียน 2-3 คน ออกมาหน้าชัน้เรียน เพ่ือให้เด็กๆ สงัเกต และช่วยกันตัง้คําถามท่ีอยากรู้
เก่ียวกบัความสงู การเปรียบเทียบความสงูของเพ่ือน และสนทนากบัเด็กว่าจะหาวิธีการหาคําตอบจากคําถามแตล่ะ
ข้อได้อย่างไร แล้วให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในการหาคําตอบเอง โดยให้เด็กท่ีตอบคําถาม ออกมาแสดงวิธีการวดัและ
เปรียบเทียบความสงู ของเพื่อนหน้าชัน้เรียน จากนัน้ให้เดก็ผลดักนัออกมาสงัเกตเปรียบเทียบความสงู ของเพ่ือน เพ่ือ
ตอบคําถามท่ีตัง้ไว้ ครูและเด็กร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความสงูของเพ่ือน  ( เปรียบเทียบ 2 คน ใช้คําว่า เตีย้กว่า ,สงูกว่า  
ถ้า 3 คนขึน้ไป ใช้คําว่า เตีย้ท่ีสดุ ,สงูท่ีสดุ ) เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวดัความสงู สุดท้ายให้เด็กได้ทําใบงาน 
ภาพท่ีสงูท่ีสดุ , เตีย้ท่ีสดุ แล้วให้เดก็ออกมาเลา่ผลงานของตนเองให้เพ่ือนฟัง 
 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เดก็สงัเกตและเปรียบเทียบความสงู ของเพ่ือน พร้อมตัง้คําถาม เช่น 

เพ่ือนคนใดสูงท่ีสุด  เพ่ือนคนใดเตีย้ท่ีสุด  เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใคร
สงูกวา่กนั  เราใช้อะไรในการวดัความสงู 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัความสงู มีอะไรบ้าง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัคดิวิธีการหาคําตอบของคําถามในแตล่ะข้อ 
- เดก็ออกมาสงัเกตเปรียบเทียบความสงู ของเพ่ือน  
( ตวัแทนนกัเรียน 2-3 คน ) 
- เดก็ลองใช้เคร่ืองมือในการวดัเพ่ือเปรียบเทียบความสงู ของเพ่ือน 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ เด็กร่วมกนัตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้ สนทนาสรุปและเปรียบเทียบความ
สงู ของเพื่อนตามท่ีสงัเกตพบ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็เลา่สิ่งท่ีสงัเกตพบด้วยปากเปลา่ 
- เด็กออกมาแสดงวิธีการใช้เคร่ืองมือในการหาคําตอบด้วยตนเอง 
โดยให้เด็กท่ีตอบคําถามออกมาแสดงวิธีการวัดและเปรียบเทียบ
ความสงู ของเพ่ือนหน้าชัน้เรียน  

 

mailto:panidacomsci2533@gmail.com
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
  มาตรฐาน  ว 1.2-3  ตวัชีว้ดัท่ี 2 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
  มาตรฐาน ค.ป.2.1 ( 5 ปี ) ตวัชีว้ดัท่ี 1 

ระบคุวามเข้าใจหรือแนวคดิทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
  เปรียบเทียบความสงู ของเพ่ือนๆ 

ระบทุกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 
  การใช้เคร่ืองมือในการเปรียบเทียบความสงู 

ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็ก ในการหยิบจับ

เชือก สายวดั ไม้บรรทดั 
ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ อ่ืน การวางแผน ตดัสินใจ

เลือก และลงมือปฏิบตั ิ
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
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กิจกรรม “เรียงล าดับ” 

โรงเรียนบ้านเด็กวารินชําราบ อ.วารินชําราบ จ.อบุลราชธานี 

tippy.nong@gmail.com 

ระดับชัน้ : อนบุาลปีท่ี 2 (อาย ุ4 ปี) 

สาระท่ี 2 : การวดั 

มาตรฐาน ค.ป. 2.1: เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั ปริมาตร เงิน และเวลา 

ตัวชีวั้ด : เรียงลําดบัความยาว/ความสงู ของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 3 สิ่ง 

สาระการเรียนรู้ : การเรียงลําดบัความยาว 

จุดประสงค์ : สามารถเรียงลําดบัความยาว/ความสงู ของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 3 สิ่งได้ 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งตา่งๆ โดยครูนําสิ่งของ 3 ชิน้วาง

บนโต๊ะ (ริบบิน้ แปรงสีฟัน ช้อน) ให้เด็กสงัเกตบอกเล่าประสบการณ์เดิมและอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งของเหล่านี ้

ครูจดคําถามบนกระดาน และสนทนากบัเดก็วา่ทําอยา่งไรจงึจะได้คําตอบของคําถามเหลา่นัน้ 

 ครูใช้คําถาม ถ้าเราอยากรู้ว่าอนัไหนยาวกว่าจะมีวิธีหาคําตอบอย่างไรบ้าง? (เอามาเรียงต่อกัน, วดัความ

ยาว) การวดัจะวดัจะวดัด้วยวิธีใด? เดก็ๆ เสนอวิธีการหาคําตอบ แบง่เด็กออกเป็น 4 กลุ่ม แตล่ะกลุ่มเลือกตกลงใช้วิธี

หาคําตอบแบบใดก็ได้ ครูแจกสิ่งของ (ริบบิน้ แปรงสีฟัน ช้อน) ให้แตล่ะกลุม่ กลุม่ใดใช้วิธีการวดัครูเตรียมอปุกรณ์ท่ีใช้

เป็นหน่วยวดัท่ีไม่มาตรฐานให้ เช่น คลิปหนีบกระดาษ ยางลบ ก๊ิบ ฯลฯ เด็กๆ แต่ละกลุ่มทดลองทํากิจกรรมสงัเกต 

อะไรสัน้ท่ีสดุ อะไรยาวท่ีสุด อะไรยาวเป็นอนัดบัท่ี 2 แล้วบนัทึกผลเด็กๆ สรุปผลเปรียบเทียบเรียงลําดบัความยาวใน

กลุม่ แล้วนําเสนอตอ่เพ่ือนกลม่อ่ืนๆ 

 ทุกคนร่วมกันสรุปการเปรียบเทียบสิ่งของ 3 ชิน้ และแลกเปล่ียนนําเสนอวิธีการหาคําตอบของแต่ละกลุ่ม 

หน้าห้องเรียน 

mailto:tippy.nong@gmail.com
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ส่ือและอุปกรณ์ 

1.ใบงานการบนัทึกผล 3.ช้อน  5.ก๊ิบ  7.คลิปหนีบกระดาษ 

2.ริบบิน้   4.แปรงสีฟัน 6.ยางลบ 8.อ่ืนๆ 

 

ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมเรียงล าดับ 
1.การมีสว่นรวมในคําถาม - เดก็สนทนาและตัง้คําถามเก่ียวกบัอปุกรณ์ เชน่ 

แข็งหรือนิ่ม ใช้ประโยชน์อะไร หนกัไหม ยาวแคไ่หน 
2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็สมัผสัสิ่งของแตล่ะชนิด หาคําตอบของแตล่ะ

คําถาม 
- เดก็วดัความยาวของสิ่งของ 
- การจดบนัทกึ 

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เดก็แตล่ะกลุม่ร่วมกนัหาคําตอบ และเรียงลําดบั
ความยาวของสิ่งของทัง้3ชิน้ 

4.การส่ือสารและการใช้เหตผุล - เดก็แตล่ะกลุม่ได้สนทนาในกลุม่และสรุปผล
ร่วมกนั 
- เดก็สรุปผลการเปรียบเทียบความยาวสิ่งของ 
นําเสนอหน้าชัน้เรียน 
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กิจกรรม “จ านวนแสนสนุก” 

นางจฬุาวลัย์  รังษี 

โรงเรียนบรูณะรําลกึ อ.เมือง จ.ตรัง  buranarumlukschool@gmail.com 

ระดับชัน้ อนบุาล 2 (5 ขวบ) 

จุดประสงค์ 

1. ฝึกทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ คา่เลข 1-10 ได้ 

2. สงัเกตและแสดงสิ่งของ เทา่คา่เลขท่ีกําหนดให้ 

ภาพรวมกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเร่ิมจากการเข้าแถวและการเก็บของนักเรียน      

ถ้าใครช้า  ขณะรอให้นบั 1-10  โดยเป็นการนบัตามลําดบัไมน่บัข้ามตวัเลข 

 โดยใช้เพลง นับเลข 1-10 

 1 2 3 4 (ซ า้)  5 6 7 (ซ า้)  อีกทัง้ 8 และ 9 10 (ซ า้) นับอีกที นับอีกที 

 ครูวางเลข 1-10 ไว้บริเวณห้องเรียน ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนโดยการจบัฉลากทีละ 1 คน ได้เลขอะไรไปอยู่กลุ่ม

เดียวกัน ยืนตามเลขท่ีจัดวางไว้  เม่ือนักเรียนจับกลุ่ม แต่ละกลุ่มส่งตวัแทนมาหยิบของ แต่หยิบให้เท่ากับจํานวน

ตวัเลขของกลุม่ตวัเอง เม่ือได้ของแล้วนําไปวางท่ีหมายเลขของกลุม่ตวัเอง(หยิบของท่ีเหมือนกนั เทา่คา่เลขท่ีจบัได้) 

ขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขัน้ตอนดังนี ้

1. ครูและนกัเรียนชว่ยกนัเตรียมอปุกรณ์เชน่ ฝาขวดนํา้  ไม้บล็อก   กระดมุ   เป็นต้น 

2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนจับฉลากเพ่ือแบ่งกลุ่ม ถ้าจับได้เลขเดียวกันก็ไปอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยครูจะวาง

หมายเลขไว้รอบๆ ห้องเรียน เพ่ือให้นกัเรียนไปนัง่ตามกลุม่ท่ีตรงกบัตวัเลขท่ีตวัเองจบัได้ 

3. นกัเรียนสงัเกตและสงสยัวา่ครูนําอะไรมา 

 ครู :  นกัเรียนอยากทราบไหมวา่น่ีคืออะไร 

 นกัเรียน :  มีอะไรอยูน่กล่อง 
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 ครู :  นกัเรียนคดิว่ามีวิธีการอย่างไรท่ีจะทราบวา่มีอะไรอยู่ข้างใน 

 นกัเรียน :  ใช้มือคลํา/ เขยา่ดแูละฟังเสียง/ ใช้จมกูดมกลิ่น 

4. หลงัจากนัน้ครูให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่สง่ตวัแทนออกมานบัของให้เทา่กบัจํานวนตัวเลขของกลุม่ตวัเองแล้ว

นําไปวางบนตวัเลขประจํากลุม่  

5.  นกัเรียนชว่ยสรุปอีกครัง้โดยการนบัเลข 1-10 และ วาดภาพเทา่คา่เลข อีกครัง้ 

6.  กิจกรรมนีใ้ห้นกัเรียนเรียนรู้และได้รู้จกัตวัเลข จนครบทกุตวั หมนุเวียนกนัไปเร่ือยๆ  

หมายเหตุ  ครูสามารถสอนเพิ่มเตมิในเร่ืองดงันี ้

          1 .สอนให้รู้จกัเลขท่ีคา่มากกว่า ‟ น้อยกว่า และ สัน้ท่ีสดุ ‟ ยาวท่ีสดุ  

        ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้มนกิจกรรม 

ลักษณะส าคัญของการเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - นกัเรียนสงัเกตอปุกรณ์และสงสยั 

ค าถาม “มนัมีอะไรอยูข้่างในกลอ่ง” 
            “มนัหนกัหรือเบา” 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - นกัเรียนหยิบของเทา่จํานวนตวัเลข 
- นกัเรียนบนัทกึผลการทํากิจกรรมโดยการ

วาดภาพเทา่คา่เลข  การวางของเทา่คา่เลข 
การอธิบายสิ่งท่ีพบ นกัเรียนร่วมกนัสรุป นบั 1-10 นบัภาพท่ีคา่เท่าคา่เลข 
การสืบเสาะให้เหตผุล - นกัเรียนบอกสิ่งท่ีพบด้วยปากเปลา่ 

- นกัเรียนนําเสนอผลการบนัทึกผลจากการ
สงัเกต 

- นกัเรียนออกมานําเสนอสิ่งท่ีตนค้นพบ 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 

 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ค.ป 1.1 เข้าใจถึงความหมายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.1 นบัปากเปลา่จาก 1 ถึง 20 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.3  บอกจํานวนสิ่งของตา่งๆ ไมเ่กิน 20 สิ่งโดยการนบั 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.4  แสดงสิ่งตา่งๆ ตามจํานวนท่ีกําหนดให้ตัง้แต ่1 ถึง 20 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.5  อา่นและเขียนตวัเลขฮินดอูารบิค 1 ถึง 20 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.7  เปรียบเทียบจํานวนสิ่งของตา่งๆ 2 กลุม่ โดยแตล่ะกลุม่มีจํานวนไมเ่กิน 20 จํานวน เทา่กนั หรือไม่

เทา่กนั กลุม่ใดมีจํานวนมากกวา่หรือน้อยกว่า 

ตวัชีว้ดัท่ี 1.8  บอกลําดบัของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่ง 

 

 ระบุความเข้าใจหรือแนวคิดคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ 

บอกคา่ตวัเลข 1- 10 และสามารถวาดภาพคา่เท่าเลขได้ 

 ระบุกรอบมาตรฐานคณิตศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนา 

ทกัษะการสงัเกต การสํารวจ สืบค้น การลงความเห็นจากข้อมลูท่ีได้จากการทํากิจกรรมและอภิปรายผล 

 ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย  ได้แก่ 

- การใช้ประสาทสมัผสัของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของ 

- วาดภาพเทา่คา่เลข 
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ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ 

- การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

- การทํางานเป็นกลุม่ 

- การนําเสนอผลงานท่ีค้นพบ 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ 

- การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการวาดภาพเทา่คา่เลข 

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ  ได้แก่ 

- มีความสขุในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนและรู้จกัรับฟังเหตผุลของผู้ อ่ืน และช่ืนชมผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน 
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ภาพการท ากิจกรรม 
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กิจกรรม “ ผักสดสะอาด ” 
นางสาวมณัฑนา  สง่างาม 

โรงเรียนบรูณะศกึษา แผนกอนบุาลทุง่ครุ  เขตทุง่ครุ กรุงเทพมหานคร 
ระดับชัน้      อนบุาลปีท่ี 2 (อาย ุ4-5 ปี) 
จุดประสงค์  1.   สงัเกตและบอกลกัษณะของผกั 
                     2.   วดัความยาวของผกัชัง่นํา้หนกัของผกัโดยใช้เคร่ืองมือและหนว่ยวดัท่ีไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐาน 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
              กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนในแตล่ะสปัดาห์เพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้

ตามหวัข้อท่ีสนใจโดยผา่นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให้นกัเรียนเกิด

ทกัษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองซึ่งจากท่ีคณุครูเล่านิทานเร่ือง กุ๋งก๋ิงไปเท่ียวตลาดให้นักเรียนฟัง 

จากนัน้สนทนาร่วมกันถึงเนือ้หาในนิทาน โดยคณุครูใช้คําถามว่าใครเคยไปตลาดบ้าง ซึ่งเด็กๆ  หลายคนตอบว่าเคย

ไปแล้วมีอะไรในตลาดบ้าง (เด็กหลายคนตอบว่าผัก) คุณครูจึงใช้คําถามเพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วม เด็กๆอยากรู้อะไร

เก่ียวกับผักบ้าง ซึ่งสิ่งท่ีเด็กๆ สงสยัคือผักมีลักษณะอย่างไร ผกัจะมีกลิ่นหอมไหม ผักบางชนิดข้างนอกกับข้างใน

เหมือนกนัไหม คณุครูจงึจดักิจกรรมเพื่อให้นกัเรียนได้ค้นหาคําตอบด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะโดยครูนําผกั

ใส่ไว้ในตะกร้าท่ีมีผ้าคมุ สิ่งท่ีเด็กสงสยัแล้วเกิดคําถามคือ มีอะไรอยู่ในตะกร้า กินได้ไหม มีชีวิตหรือเปล่า มีกินไหม 

แข็งหรือนิ่ม จากนัน้คณุครูเลน่สง่บอลตามเสียงเพลงไปรอบๆเม่ือเพลงหยดุ ใครถือบอลอยู่ให้ออกมาคลํา้สิ่งของท่ีอยู่

ในตะกร้าแล้วบอกลกัษณะให้เพ่ือนฟังแล้วให้เพ่ือนช่วยกนัทายว่า คณุครูเปิดตะกร้าให้นักเรียนดแูล้วถามคําถามว่า 

เดก็ๆเห็นอะไรและอยากรู้อะไร (ในตะกร้ามีผกัอะไรบ้าง ลกัษณะของผกัแตล่ะอยา่งในตะกร้า ผกัแตล่ะชนิดยาวเท่าไร  

หนกัเท่ากนัไหม )  จากนัน้ครูให้แตล่ะกลุ่มสงัเกตลกัษณะผกัของกลุ่มของตนพร้อมบนัทึกผลจากการสงัเกตโดยการ

วาดภาพ แล้วให้แต่ละกลุ่มผลัดกนัเล่าสิ่งท่ีค้นพบจากการสงัเกตนําเสนอหน้าชัน้เรียน  จากนัน้ครูให้นกัเรียนแต่ละ

กลุ่มร่วมกันวางแผนคิดวิธีการท่ีจะทําให้รู้ว่าผกัแต่ละชนิดยาวเท่าไร  หนกัเท่ากนัไหมตามความสงสยัซึ่งแต่ละกลุ่ม

โดยคณุครูมีอปุกรณ์ตา่งๆ ให้นกัเรียนเลือกใช้ คือ ไม้บล็อก  ไม้ท่อนยาว  หลอด และตวับล็อกกลมโดนทัและให้แตล่ะ

กลุ่มนําเสนอวิธีการและผลการทดลองท่ีได้ให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟัง พร้อมทัง้บนัทึกผล  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึง

ลกัษณะของผัก  ความยาวของผักทัง้ 3ชนิด และนํา้หนักของผักจากการชั่งด้วยหน่วยท่ีไม่มาตรฐาน จากการทํา

กิจกรรมครัง้นีจ้ะเห็นได้ว่านกัเรียนมีส่วนร่วมในทกุขัน้ตอน โดยมีครูเป็นผู้สนบัสนนุ กระตุ้นการเรียนรู้ นกัเรียนเป็นผู้

ลงมือปฏิบตัใินทกุขัน้ตอนด้วยตนเองก่อให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสขุ สนกุสนานกบัการทํากิจกรรม และ

สามารถนําองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการทํากิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็ๆ อยากรู้อะไรเก่ียวกบัผกับ้าง ซึง่สิ่งท่ีเด็กๆสงสยัคือ
ผกัมีลกัษณะอยา่งไร ผกัจะมีกลิ่นหอมไหม ผกับางชนิด
ข้างนอกกบัข้างในเหมือนกนัไหม 
- เดก็สงสยัแล้วเกิดคําถามคือ มีอะไรอยูใ่นตะกร้า กินได้
ไหม มีชีวิตหรือเปลา่ มีกินไหม แข็งหรือนิ่ม 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - ใครถือบอลอยูใ่ห้ออกมาคลํา้สิ่งของท่ีอยู่ในตะกร้าแล้ว
บอกลกัษณะให้เพ่ือนฟัง 
- คณุครูเปิดตะกร้าให้นกัเรียนดแูล้วถามคําถามว่า เด็กๆ
เห็นอะไรและอยากรู้อะไร(ในตะกร้ามีผกัอะไรบ้าง 
ลกัษณะของผกัแตล่ะอยา่งในตะกร้า ผกัแตล่ะชนิดยาว
เทา่ไร  หนกัเทา่กนัไหม ) 
- แตล่ะกลุม่สงัเกตลกัษณะผกั 
- แตล่ะกลุม่ร่วมกนัวางแผนคดิวิธีการวดัความยาวด้วย
อปุกรณ์ท่ีเลือกมาใช้ 
- แตล่ะกลุม่ชัง่นํา้หนกัผกัด้วยเคร่ืองมือวดัหนว่ยไม่
มาตรฐาน 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - แตล่ะกลุม่ผลดักนัเล่าสิ่งท่ีค้นพบจากการสงัเกต การวดั
ความยาวและการชัง่ผกั 

ส่ือสารและให้เหตผุล - บนัทึกผลจากการสงัเกตโดยการวาดภาพ 
- แตล่ะกลุม่นําเสนอวิธีการและผลการทดลองท่ีได้ให้
เพ่ือนกลุม่อ่ืนฟัง 
- ร่วมกนัสรุปถึงลกัษณะของผกั  ความยาวของผกัทัง้       
3 ชนิด และนํา้หนกัของผกัจากการชัง่ด้วยหนว่ยท่ีไม่
มาตรฐาน 

 

 



56 
 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 ๐ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
     มาตรฐาน ว. 1.2-3 ตวัชีว้ดัท่ี 1 , มาตรฐาน ว. 8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 , มาตรฐาน ว. 8.1-15 ตวัชีว้ดัท่ี 1 
  ๐ ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคดิทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
     รูปร่างลกัษณะของผกั  , ทดลองตามวิธีการท่ีวางแผน 
 ๐ ระบทุกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 
     ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการลงความคดิเห็นจากข้อมลู และทกัษะการเก็บข้อมลูหลกัฐานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 ๐ ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
     ประสบการณ์สําคญัด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการสมัผสัผกัและการวาดรูป 
     ประสบการณ์สําคญัด้านสงัคม ได้แก่  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัท่ีจะรับฟังและยอมรับเหตผุลซึง่กนัและกนั  
 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 ๐ กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
     มาตรฐาน ค.ป. 2.1  ตวัชีว้ดัท่ี 1, 2  
  ๐ ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคดิทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
     เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั 
 ๐ ระบทุกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 
     การให้เหตผุล การส่ือสารความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรู้ตา่งๆทางคณิตศาสตร์
กบัศาสตร์อ่ืนๆ 
 ๐ ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
     ประสบการณ์สําคญัด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการสมัผสัผกัและการวาดรูป 
     ประสบการณ์สําคญัด้านสงัคม ได้แก่  การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  รู้จกัท่ีจะรับฟังและยอมรับเหตผุลซึง่กนัและกนั  
     ประสบการณ์สําคญัด้านสตปัิญญา ได้แก่   การคดิ  การสงัเกต  การจําแนก  และการเปรียบเทียบ   
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กิจกรรม “ส ารวจต้นดอกมะลิในโรงเรียน” 
 

นางสาวเสาวคนธ์    ชาวชอบ 
โรงเรียนอนบุาลบรูณะศกึษา  ราษฎร์บรูณะ  กรุงเทพมหานคร 

 

ระดับชัน้ อนบุาล 3 อาย ุ5 ขวบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.  สงัเกตและบอกรูปร่างลกัษณะ จําแนก เปรียบเทียบ 
   2.  จําแนกและเปรียบเทียบต้นดอกมะลิจากต้นไม้ชนิดอ่ืนๆ 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักลักษณะของต้นดอกมะลิ              
ซึ่งเป็นต้นไม้ท่ีมีประโยชน์มากมายโดยกิจกรรมนี ้เร่ิมต้นจากการท่ีเด็กๆ เห็นครูเก็บดอกมะลิ ในโรงเรียนไปใส่ในนํา้
ด่ืมและเก็บดอกตูมไปร้อยมาลัย เด็กเกิดข้อสงสัยมากมายเก่ียวกับต้นดอกมะลิ ทัง้ในเร่ืองของการเจริญเติบโต 
ลกัษณะทัว่ไปและส่วนประกอบของลําต้นรวมทัง้เร่ืองประโยชน์ของดอกมะลิและผลิตภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีมาจากดอกมะลิ 
ในสว่นของการทํากิจกรรมในวนันี ้ก่อนท่ีจะไปทํากิจกรรมสํารวจต้นดอกมะลิ ณ บริเวณโรงเรียน เด็กและครูได้ทําการ
สนทนาร่วมกนั และครูก็ได้จดประเดน็คําถามของเดก็ ไว้พร้อมทัง้สนทนาร่วมกนั ถึงกระบวนท่ีจะนํามาซึ่งคําตอบจาก
คําถามของเดก็ๆ เก่ียวกบั รูปร่างลกัษณะและการจําแนกต้นดอกมะลิ ออกจากต้นไม้ชนิดอ่ืน โดยในกิจกรรมวนันีไ้ด้มี
การใช้เคร่ืองมืออย่างง่ายช่วยในการสงัเกตตามความต้องการของเด็ก โดยสิ่งท่ีเด็กใช้ในกิจกรรมในวันนี ้คือ แว่น
ขยาย และเชือกฟาง ไม้บรรทดั โดยให้เด็กๆ บนัทึกผลของการสังเกต โดยการวาดภาพและให้เด็กๆ รวมกลุ่มกนั เพ่ือ
นําเสนอสิ่งท่ีค้นพบเพ่ือตอบคําถามท่ีตัง้ไว้รวมทัง้บอกวิธีการจําแนกต้นดอกมะลิ ออกจากต้นไม้ชนิดอ่ืนๆ หลงัจากนัน้
เดก็และครูร่วมกนัสรุปลกัษณะของต้นดอกมะลิท่ีได้จากการสงัเกตและสํารวจภายในบริเวณโรงเรียน จากนัน้ให้เด็กๆ 
แตล่ะคนวางแผนในการออกแบบและประดิษฐ์ แบบจําลองของต้นดอกมะลิ โดยใช้เศษวสัดตุา่งๆ ท่ีเด็กๆ ได้เตรียม
มาจากท่ีบ้าน และนําผลงานของเดก็มานําเสนอในวนัปิด Project Approach เร่ือง ต้นดอกมะลิ 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็ได้สงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะของต้นมะลิ 

เช่น ใบมีขนาดเล็กหรือใหญ่ มีสีเขียวอ่อนหรือแก่ ต้นดอกมะลิ
มีความสูงเท่าไร ลําต้นของดอกมะลิมีดอกใหญ่หรือเล็กมีสี
อะไร เป็นต้น ต้นดอกมะลิมีลกัษณะเรียบหรือขรุขระ เป็นต้น 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัคดิวิธี การหาคําตอบของคําถามและละข้อ 
- เด็กสงัเกตต้นดอกมะลิด้วยตา และใช้อุปกรณ์ คือ แว่นขยาย

ช่วยในการสังเกตและจําแนก เปรียบเทียบต้นดอกมะลิกับ
ต้นไม้ชนิดอ่ืน 

- บนัทึก โดยการวาดภาพลกัษณะของต้นดอกมะลิ ท่ีสงัเกตพบ
ในบริเวณโรงเรียน 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เด็กแบ่งกลุ่มกัน เพ่ือตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้และสนทนาสรุป
ลกัษณะของต้นดอกมะลิตามท่ีสงัเกตรวมทัง้วิธีการจําแนกต้น
ดอกมะลิจากต้นไม้ชนิดอ่ืน เช่น ต้นดอกเข็ม  ต้นดอกชบา      
ต้นดอกเฟ่ืองฟ้า  ต้นมะมว่ง  ต้นตีนเป็ด   
เป็นต้น 

การส่ือสารและใช้เหตผุล - เดก็เลา่สิ่งท่ีสงัเกตพบด้วยตาเปลา่ 
- เดก็นําภาพวาดท่ีบนัทกึผลการสงัเกตมาแสดง 
- เดก็ออกแบบสร้างต้นมะลิจําลองจากเศษวสัดแุละนํามาแสดง 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ ตัว ชี ว้ัด วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ป ฐ ม วัย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ม า ต ร ฐ า น  

ว.1.2 - 3 ตวัชีว้ดัท่ี 1 มาตรฐาน ว.2.1 - 4 ตวัชีว้ดัท่ี 1 มาตรฐาน ว.8.1 - 14 ตวัชีว้ดัท่ี 1 - 6 มาตรฐาน ว.8.1 - 15  
 ระบุความรู้ ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้สอนได้เรียนรู้ 

- รูปร่างลกัษณะและสว่นประกอบของต้นไม้ 
 ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

- ทกัษะการสงัเกต 
- ทกัษะการจําแนก 
- ทกัษะการลงความคดิเห็นจากข้อมลู 

 ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ 

- การใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ ในการทํากิจกรรมสงัเกต และสํารวจต้นดอกมะลิ ในบริเวณโรงเรียน 
- การใช้ประสานสัมพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัแว่นขยายการจดบนัทึกและการประดิษฐ์   

ต้นดอกมะลิจากเศษวสัด ุ
ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ 

- การทํางานร่วมผู้ อ่ืน การวางแผนตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบตัิ 
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กิจกรรมเร่ือง “กล้วย” 
นางฉลาด  สอนศรี , นางนภสร  บญุญามิ่ง 

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา 82/64-65 ลาดปลาเค้าซอย 52 แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กทม.10230 
 

ระดับชัน้ อนบุาล 2 (4 ขวบ) 
 
จุดประสงค์ 

1. เพ่ือให้เดก็รู้จกัการสงัเกต นบัและบอกจํานวน 1-20 
2. เพ่ือให้เดก็รู้จกัการสงัเกตเปรียบเทียบและบอกจํานวนมากกว่าหรือน้อยกวา่ 

 
ภาพกิจกรรมรวม 
 ครูและเด็กสนทนาร่วมกันถึงกล้วยชนิดต่างๆ ท่ีเด็กรู้จัก จากนัน้ครูนํากล้วยมาให้เด็กดู เช่น กล้วยนํา้ว้า 
กล้วยไข่ กล้วยเล็บมือนาง เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับกล้วยแต่ละชนิด ให้เด็กสงัเกตและคาดคะเนด้วยตาเปล่าว่า
กล้วยแตล่ะหวีมีจํานวนเท่าไร หวีไหนมากกว่าหวีไหนน้อยกว่า จากนัน้ครูให้เด็กเคล่ือนไหวเพลง “ลมเพลมพดั” เพ่ือ
แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม และให้ตวัแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มออกมาหยิบกล้วยกลุ่มละ 1 หวี ครูถามเด็กๆ  ว่าเราจะรู้ได้
อย่างไรว่ากล้วยแต่ละกลุ่มมีจํานวนเท่าไร เด็กๆ ช่วยกันนับกล้วยในกลุ่มของตนเองนับได้เท่าไรให้นําสัญลักษณ์
ตวัเลขแสดงจํานวนของกล้วยแต่ละกลุ่มมาเสียบไว้ จากนัน้ครูนํากล้วยของแต่ละกลุ่มมาวางเรียงกันและให้เด็กๆ  
บอกวา่หวีไหนมีจํานวนมากท่ีสดุ โดยให้เดก็ดจูากจํานวนตวัเลขท่ีแสดงของกล้วยแตล่ะหวี 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม -เดก็ได้สงัเกตและตัง้คําถาม 

-เดก็จะรู้ได้อยา่งไรวา่กล้วยแตล่ะหวีมีจํานวนเทา่ไร 
-เดก็สงัเกตเห็นความแตกตา่งของกล้วยแตล่ะหวีหรือไม่ 
-ทําไมกล้วยแตล่ะหวีมีลกัษณะไมเ่หมือนกนั 
-ทําไมกล้วยแตล่ะหวีมีจํานวนไมเ่ทา่กนั 

การเก็บข้อมลูและหลกัฐาน -เดก็ชว่ยกนัคดิหาคําตอบของคําถาม 
-เดก็ชว่ยกนัสงัเกตและคาดคะเนกล้วยแตล่ะหวี 
-เดก็ชว่ยกนันบักล้วยแตล่ะหวีวา่มีจํานวนเทา่ไร 
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การอธิบายสิ่งท่ีพบ -เด็กร่วมกันตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้ แล้วสนทนาร่วมกันถึง
จํานวนของกล้วยแตล่ะหวี 
-เดก็สามารถบอกลกัษณะของกล้วยแตล่ะหวีได้ 
-เด็กบอกจํานวนของกล้วยแต่ละหวีโดยการนับว่ ามี
จํานวนหวีละเทา่ไร 
-เดก็สามารถวาดภาพและระบายสีกล้วยได้ 

การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็สามารถบอกโดยการสงัเกตเห็นด้วยตาเปล่า 
-เดก็ๆบอกจํานวนของกล้วยแตล่ะหวี 
-เด็กสามารถบอกกล้วยหวีไหนมากท่ีสดุและหวีไหนน้อย
ท่ีสดุ โดยสงัเกตจากจํานวนตวัเลข 

 
สาระท่ี 1 จ านวนและการด าเนินการ  
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง  
มาตรฐาน ค.ป.1.1 ตวับง่ชีท่ี้ 1, 2, 4, 5, 6 

- ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคดิทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนต้องเรียนรู้จากการสงัเกตและการคาดคะเนการ
เปรียบเทียบจํานวนมากกวา่-น้อยกวา่ และทกัษะการลงความเห็นจากข้อมลู 

 - ระบสุาระท่ีควรเรียนรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
- ประสบการณ์ส าคัญ ด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัเล็กในการหยิบจบัทํางาน
ศลิปะ การระบายสีภาพกล้วย การฉีกปะภาพกล้วยและการปัน้ดนินํา้มนัปะติดภาพกล้วย 
- ประสบการณ์การส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การวางแผนตดัสินใจและการลงมือ
ปฏิบตั ิ
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กิจกรรม “การท าไอศกรีมนม” 

นางอรทยั  พิมพ์น้อย 
โรงเรียนผอ่งสวุรรณวิทยา   สายไหม  79  หมู ่4 ซอย สายไหม 39 แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพ 10220   

โทรศพัท์ 0-2536-0188,  E-mail  Psaimai@hotmail.com 
 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี  3 (อาย ุ 5-6   ขวบ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ตวงและบอกปริมาตรของสิ่งตา่งๆ ท่ีกําหนดได้   
2. สงัเกตและบอกขัน้ตอนการทําไอศกรีม 
3. เพ่ือฝึกการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
1. เดก็ได้สืบค้นข้อมลูก่อนการปฏิบตักิิจกรรม 
2. เดก็ได้มีการวางแผนการทําไอศกรีม 
3. เดก็ได้ฝึกการทํางานเป็นขัน้ตอน 
4. เดก็ได้แก้ปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยตนเอง 
5. เดก็มีความภมูิใจในการทําไอศกรีมด้วยตนเอง 

ความเป็นมาของกิจกรรม 
เร่ิมต้นจากการเด็กๆ ทําโครงงาน ฟ  ฟันแข็งแรง เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับชนิดของฟัน จํานวนฟันนํา้นมและ     

ฟันแท้  สีของฟัน ลกัษณะของฟัน ฟันมีไว้ทําอะไรบ้าง  วิธีการดแูลฟัน  จะทําอยา่งไรให้ฟันแข็งแรง  เด็กๆ บอกว่าต้อง
ด่ืมนม และสรุปกันว่าจะทํา ไอศกรีมนม เด็กๆ ได้ไปสอบถามผู้ปกครองหรือผู้ รู้เก่ียวกับวตัถุดิบและขัน้ตอนการทํา
ไอศกรีมนมและนําข้อมลูท่ีได้มาสนทนาและทําไอศกรีมร่วมกนั 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
 

ขัน้น า 
1. เดก็ๆ ทอ่งคําคล้องจอง  ฟ  ฟัน 
ฟ  เอย๋  ฟ  ฟัน    ต้องหมัน่รักษา    ไมใ่ห้เชือ้มา   ทําลาย  ฟ  ฟัน 
2. ครูและเด็กทบทวนความรู้ถึงอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและกล่าวถึงไอศกรีมนมท่ีเด็กเลือกเป็น

รายการอาหารท่ีจะทําโดยใช้คําถาม   
- ทําไมเดก็ๆ ถึงอยากเรียนรู้เก่ียวกบัไอศกรีม   

mailto:Psaimai@hotmail.com
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ขัน้สอน 
ครูให้เดก็แบง่กลุม่ออกเป็น  4 กลุม่ ครูเปิดผ้าคลมุออกแล้วถามคําถามดงันี ้

- อปุกรณ์ท่ีเห็นเหมือนกบัสิ่งท่ีได้ไปสอบถามผู้ปกครองหรือไม่ 
- เดก็ๆ ทราบช่ืออปุกรณ์อะไรบ้าง 
- อปุกรณ์ท่ีเดก็เห็นมีลกัษณะอยา่งไร แล้วเอาไว้ทําอะไร 
- เดก็ๆ เคยเห็นอปุกรณ์แบบนีท่ี้ไหนบ้าง 
- ถ้าจะนํากะละมงัไปใช้ในการตกันํา้ได้หรือไม ่ ครูแนะนําอปุกรณ์ท่ีมีให้เดก็ๆ ทราบช่ือ 

1. ครูถามเดก็ดงันี ้
- เดก็ๆ คดิวา่นมท่ีเดก็เคยด่ืมมีลกัษณะอยา่งไร 
- ไอศกรีมท่ีเดก็เคยเห็นนัน้มีลกัษณะอยา่งไร 
- ถ้าเดก็ๆ จะทําให้นมเปล่ียนเป็นไอศกรีมทําได้อยา่งไร (จากท่ีเดก็ได้ไปสอบถามผู้ปกครอง ) 

2. ครูมีวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เด็กๆแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย นม   นํา้แข็ง  เกลือ   นํา้แดง   โอวัลติน  แก้ว   
ช้อน  กะละมงั 

3. ครูแจกกระดาษกลุ่มละ 1 แผ่นเด็กๆ วางแผนว่าจะใช้อปุกรณ์อะไรบ้าง ให้เด็กคิดสตูรไอศกรีมนมว่าต้องใช้
นมจํานวนเทา่ไหร่ และให้สง่ตวัแทนมารับอปุกรณ์ โดยใช้คําถามดงันี ้

- เดก็จะรู้ได้อยา่งไรวา่สิ่งท่ีเด็กตวงนัน้เทา่กนั 
- มีอะไรบ้างท่ีต้องใช้การตวงแบบนี ้

4. เด็กผสมส่วนต่างๆ ตามสัดส่วนท่ีเขียนไว้ลงในกะละมังสเเตนเลส ระหว่างท่ีเด็กๆทําตามขัน้ตอนครูถาม
คําถามดงันี ้

- เม่ือเดก็ๆ ได้ใสส่ว่นผสมระหวา่งนมกบัสว่นผสมแตง่รสเดก็ๆสงัเกตเห็นการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 
- เดก็ๆ จะทําอยา่งไรเพ่ือจะได้รู้วา่มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ 

5. สง่ตวัแทนมารับนํา้แข็ง และเกลือท่ีจะใช้ในการทําไอศกรีมเด็กนําเกลือเทลงในกะละมงันํา้แข็งตามสดัส่วนท่ี
เขียนไว้ระหวา่งเทเกลือใสนํ่า้แข็งครูถามคําถามดงันี ้

- เดก็ๆ รู้หรือไมว่า่เราใสเ่กลือในนํา้แข็งเพราะเหตใุด 
- เม่ือเดก็เทเกลือใสล่งไปในนํา้แข็งเดก็ๆสงัเกตเห็นอะไรบ้าง 
- เดก็ๆ คดิวา่นํา้แข็งกบัเกลือจะทําให้นมกลายเป็นไอศกรีมได้หรือไม่ 

6. เดก็ๆ นํากะละมงันมลงไปแชใ่นกะละมงัให้เดก็ๆ สงัเกตการเปล่ียนแปลงของไอศกรีมวา่เป็นอยา่งไร 
แล้วใช้คําถามดงันี ้

- เดก็ๆ จะทําอยา่งไรให้นมเปล่ียนเป็นไอศกรีมนม 
- หากเราไมค่นนมจะกลายเป็นไอศกรีมหรือไมอ่ยา่งไร 
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- ลองใช้ช้อนคนนมในชามไปเร่ือยๆ และสงัเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ 
- ถ้าเดก็ๆ จะลองนําวิธีนีไ้ปทําหรือไมอ่ยา่งไรและสามารถทํากบัอะไรถ้าไมใ่ชน่ม 

7. เม่ือทําเสร็จเดก็ๆ เก็บอปุกรณ์การทําไอศกรีมจนสะอาดเรียบร้อยและร่วมกนัชิมไอศกรีม 
 

ขัน้สรุป 
1. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัปัญหาท่ีพบขณะทําไอศกรีมและการแก้ปัญหาในการทําไอศกรีม 
2. เด็กๆ สรุปขัน้ตอนการทําไอศกรีมโดยครูนําภาพขัน้ตอนการทําไอศกรีมมาให้เด็กดูและให้เด็กนํามาติด

เรียงลําดบัตามขัน้ตอนการทําไอศกรีมตามผงัไลเ่รียง 
 

ผลที่เกิดกับเดก็ หรือพัฒนาการของเดก็ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
1. เดก็สามารถร่วมสนทนาตอบคําถามเก่ียวกบัสิ่งท่ีเรียนรู้ได้ 
2. ปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีตนเองวางแผนได้ 
3. สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบตักิิจกรรมการทําไอศกรีมได้ 
4. เดก็สามารถหาข้อมลูมาตอบคําถามได้ดี 

 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม การท าไอศกรีม 
(ระบุว่าผู้เรียนได้ท าอะไร) 

1. การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กๆ ร่วมกันตอบคําถามขณะทํากิจกรรมและถามคําถามในสิ่งท่ีสงสยั
ได้และนําข้อสงสยัไปปฏิบตัจินได้คําตอบด้วยตนเอง  
- เดก็ๆ คดิวา่นํา้แข็งกบัเกลือจะทําให้นมกลายเป็นไอศกรีมได้หรือไม่ 
- หากเราไมค่นนมจะกลายเป็นไอศกรีมหรือไมอ่ยา่งไร 
- ลองใช้ช้อนคนนมในชามไปเร่ือยๆและสงัเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้   

2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน การวางแผนการใช้อปุกรณ์และการจดส่วนผสมของการทําไอศกรีมและ
การจดบนัทกึของครู 

3. การอธิบายสิ่งท่ีพบ เด็กๆ สามารถบอกถึงการเปล่ียนแปลงขณะท่ีนําส่วนผสมอ่ืนเทลงไปใน
นมวา่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
การเปล่ียนแปลงของนํา้แข็งขณะท่ีนําเกลือเทลงไป 
การเปล่ียนแปลงขณะนมเปล่ียนแปลงเป็นไอศกรีม 

4. การส่ือสารและให้เหตผุล 
 

เด็กๆ สามารถส่ือสารในการตอบคําถามและให้เหตผุลจากการได้โดยไป
สอบถามผู้ปกครองมาแล้ว 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 
 วิทยาศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด แนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั ( ว3.1-6 ) 
สาระท่ี 2  การวดั (คณิตศาสตร์ ) 

- เดก็ตัง้คําถามในสิ่งท่ีเดก็สงสยั 
- ครูได้ตัง้คําถามให้เดก็ได้ตอบเก่ียวกบัสิ่งท่ีปฏิบตั ิ  
- เด็กๆ ได้ไปสอบถามผู้ ปกครองและหาคําตอบด้วย

ตนเอง 
- เด็ก ร่วมตอบคําถามในขณะท่ีปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขัน้ตอนทําไอศกรีม 
- เด็กบอกขัน้ตอนการทําไอศกรีมได้และจะนําขัน้ตอนทํา

ไอศกรีมกลบัไปทําท่ีบ้าน 
   
 คณิตศาสตร์ 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด แนวคิดและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 2 การวดั 
ค.ป.2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกับการวดัความ
ยาว  นํา้หนกั  ปริมาตร  เงินและเวลา 

- ครูให้เด็กไปสืบค้นข้อมลูโดยการสอบถามผู้ปกครองก่อน
ทํากิจกรรม 
- เดก็ได้ฝึกการตวงและกะปริมาตรของนมและส่วนผสมรส
ตา่งๆ การใสเ่กลือในนํา้แข็ง 
- เด็กได้ฝึกปฏิบตัิตามขัน้ตอนและสามารถแก้ปัญหาขณะ
ทํากิจกรรมได้ 
- เดก็สามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
- เดก็สรุปสว่นผสมการทําไอศกรีมได้ในแตล่ะกลุม่ 
 

 
ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ 

- เดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบัคําศพัท์อปุกรณ์ตา่งๆท่ีใช้ในการทําไอศกรีม 
ภาพรวมการท ากิจกรรม 

เดก็ๆ ออกมาบอกถึงข้อมลูการทําไอศกรีมจากท่ีได้ไปสืบค้นจากผู้ปกครอง 
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เดก็ๆ ร่วมกนัคดิสตูรไอศกรีม 
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เด็กๆ ไปรับอุปกรณ์และส่วนผสมการทําไอศกรีมและมาผสมตามสูตรของตนเองเม่ือเสร็จร่วมกันทาน
ไอศกรีม 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เขียนตามรูปแบบท่ีกําหนด คือมีภาพรวมของกิจกรรม ตารางวิเคราะห์และระบตุวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง 
2. ในการเขียนจดุประสงค์ เขียนได้ดีพอใช้ 
3. การเขียน เขียนได้ระเอียดเกินกวา่ท่ีกําหนดและเป็นการสอนเน้นท่ีคณิตศาสตร์แตมี่การบรูณาการทกัษะและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4. มีตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ และแสดงให้เห็นลกัษณะสําคญัของการสืบเสาะท่ีชดัเจน 
5. มีการระบตุวัชีว้ดัท่ีเก่ียวข้อง 
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กิจกรรม “ต่อแบบแอบสนุก” 
โรงเรียนไผทอดุมศกึษา 

 

นางนภาภรณ์  มิกานนท์ , นางเทียมจนัทร์ เจิมจรุง 
 

ท่ีอยู่  201 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 
โทร 02-5211457-8 

 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5 ปี) 
 

ระยะเวลา จดัเป็น 2 กิจกรรมยอ่ย 
กิจกรรมท่ี 1 จดัเรียงแบบรูปทรงให้เข้าชดุกบัแบบรูปท่ีกําหนด 
กิจกรรมท่ี 2 ร้อยเชือกแบบรูปทรงให้เข้าชดุกบัแบบรูปท่ีกําหนด 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ฝึกทกัษะการสงัเกต จําแนกและเปรียบเทียบ แบบรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด สี ท่ีสมัพนัธ์กนั 
2. จดัเรียงแบบรูปให้เข้าชดุกบัแบบรูปท่ีกําหนด 
3. สร้างแบบรูปตามความคดิของตนเอง 

 

แนวคิด   
- แบบรูปเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแสดงลกัษณะสําคญัร่วมกนัของชดุ 
- รูปเรขาคณิตสามมิต ิได้แก่ ทรงกลม กรวย ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก ทรงกระบอก พีระมิด 

 

กรอบมาตรฐานและตัวชีวั้ด 
  สาระท่ี 4 : พีชคณิต 
  มาตรฐาน ค.ป.1 : เข้าใจแบบรูปและความสมัพนัธ์ 
ความเป็นมาของกิจกรรม 
 จากการเรียนรู้ตามแนวการจดัประสบการณ์ด้านต่างๆของนกัเรียน ทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พบว่าในบางครัง้ยังขาดทักษะการสังเกต เปรียบเทียบ รูปร่าง ลักษณะ ขนาด สี ท่ีสัมพันธ์กัน ครูได้จัดกิจกรรม      
“ตอ่แบบแอบสนกุ”  

เพ่ือพฒันาทกัษะในด้านนีแ้ก่นกัเรียน 
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ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ 
1. บล็อกรูปทรง  
2. เชือกร้อย 
3. ถาด 
4. กระดาษ A 4 
5. สีเทียน 

 
กิจกรรมที่ 1 

1. ครูวางบล็อกเป็นแบบรูปในลกัษณะตา่งๆ เชน่  

- ให้นกัเรียนสงัเกตแบบรูปท่ีครูวาง นกัเรียนและครูอธิบายร่วมกัน โดยครูถามนกัเรียนตอนจบได้ข้อสงัเกตว่า 
เป็นการวาง      และ    สลบักนัไปเร่ือยๆ โดยเร่ิมด้วย      และตอ่ด้วย     ทกุครัง้ 

- ครูถาม : ถ้าจะวางตอ่ไปอีกในลกัษณะนี ้ขัน้ตอ่ไปต้องเป็นรูปทรงอะไร 

- ให้นกัเรียนเลือกบล็อกจากถาด มาวางเรียงตอ่กนัแบบรูปท่ีครูกําหนด ซึง่จะได้แบบรูปตอ่ไปนี ้
 

- ครูอาจจะเรียกนกัเรียน 4-5 คน ออกมาเรียงตอ่กนัทีละคน 
2. ให้นกัเรียนร่วมกนัคดิแบบรูปตามความคิดของกลุม่ 

กิจกรรมที่ 2 
1. ครูร้อยเชือกแบบรูปทรง เป็นตวัอยา่ง เชน่  
2. ให้นกัเรียนสงัเกตแบบรูปการร้อยรูปทรงท่ีครูสร้างขึน้ แล้วตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้

- ถ้าจะร้อยเพิ่มตามแบบท่ีกําหนด จะต้องใช้     ก่ีอนั     ก่ีอนั 

- ถ้าจะร้อยตอ่แบบรูปทรงให้ยาวขึน้ ตามแบบเดมิ จะต้องใส ่   หรือ     นกัเรียนทราบได้อยา่งไร 

- ถ้าครูจะเลือกปลายเชือกอีกด้านหนึง่ คําตอบของนกัเรียนจะเหมือนเดมิหรือไม ่เพราะเหตใุด 
3. ให้นกัเรียนสงัเกตแบบรูปการร้อยของครู แล้วร้อยตามแบบท่ีครูกําหนด 
4. ให้นกัเรียนสงัเกตแบบรูปการร้อยของครู และนําเสนอให้เพ่ือนๆ พร้อมทัง้บอกวิธีการแบบรูปท่ีตนเองคดิ 
5. ให้นกัเรียนสร้างแบบรูปโดยใช้แบบรูปเรขขาคณิต ชว่ยในการวาดภาพตามความคดิ 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม “ต่อแบบแอบสนุก” 

1. การมีสว่นร่วมในคําถาม - นักเรียนถามเก่ียวกับลักษณะของรูปทรง ขนาด สี 
จํานวนของบล็อก 

2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - นกัเรียนสงัเกตและบอกรูปร่าง ขนาด สี และจํานวน
ของบล็อก 

- จดัเรียงรูปแบบให้เข้าชดุกบัแบบรูปท่ีกําหนด 

- ร้อยเชือกแบบรูปทรงให้เข้าชดุกบัแบบรูปท่ีกําหนด 

- วาดภาพจากรูปทรงเรขาคณิต ตามจินตนาการ 
3. การอธิบายสิ่งท่ีพบ - นกัเรียนจําแนก และเปรียบเทียบรูปร่าง ขนาด สี และ

จํานวนของบล็อกรูปทรงเรขาคณิต 

- นกัเรียนตอ่แบบรูปให้เข้าชดุกบัแบบท่ีกําหนด 

- นกัเรียนสร้างแบบรูปตามความคิดของตนเอง 
4. การส่ือสารและการฟังเหตผุล - นักเรียนนําเสนอเก่ียวกับแบบรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด สี 

และจํานวนท่ีสมัพนัธ์กนั 

- นกัเรียนนําเสนอวิธีการจดัแบบรูปท่ีตนเองคิด 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 
 

วิทยาศาสตร์ 
 สาระท่ี 8 : ธรรมชาตขิองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มาตรฐานการเรียนรู้ : ว.8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 
  - การใช้ทกัษะการตัง้คําถาม,วางแผนสํารวจ ทดลอง,ใช้ประสาทสมัผสั,การคาดคะเน,การนําเสนอ,   
ใช้จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ 
 

คณิตศาสตร์ 
 สาระท่ี 4 : พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค.ป.1 : เข้าใจแบบรูปและความสมัพนัธ์ 
 

แนวคิด 
 - แบบรูป เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแสดงลกัษณะร่วมกนัของชดุของจํานวน รูปเรขาคณิต หรือรูปอ่ืนๆ 
 - รูปเรขาคณิต เป็นรูปท่ีประกอบด้วย จดุ เส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ เป็นต้น มีรูปเรขาคณิต 1 มิต,ิ2 มิต,ิ3 มิติ 
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กิจกรรม “นกที่ฉันชอบ” 
นางสาวอตุมิาพร  แซห่อ่   นางลกัษณาวดี  สถาปนวรรณธนะ  และ  นางร้อฝีอะ    เหล็มปาน 

โรงเรียนพรศริิกลุ 203 ตําบลโคกหลอ่  อําเภอเมือง  จงัหวดัตรัง   pornsirikulschool@gmail.com 
 

ระดับชัน้  อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5-6 ปี) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้   
  

- นกัเรียนสงัเกต บอกลกัษณะ และเปรียบเทียบชนิดของนกท่ีเดก็ชอบมากท่ีสดุ 
- นกัเรียนจดัทําและนําเสนอข้อมลูในรูปแผนภมูิอยา่งง่ายได้   

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมเสริมทกัษะการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบันกท่ีตนเองชอบ โดยนกัเรียน
และครูร่วมกนัร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลง “นกพิราบ”  จากนัน้ครูตัง้คําถามจากเนือ้เพลง  เช่น จากเนือ้
เพลงนกัเรียนคดิว่าเพลงนีเ้ป็นเพลงเก่ียวกบัอะไร  มีจํานวนเท่าไหร่  มีสีอะไรบ้าง ครูให้เด็กบอกช่ือนกท่ีตนรู้จกั  และ
ให้เดก็บอกประสบการณ์เดมิท่ีเดก็รู้เก่ียวกบันกท่ีตนรู้จกั จากนัน้ให้เด็กวาดภาพนกท่ีฉันชอบและบอกช่ือ  ครูบอกกบั
เดก็วา่ครูก็มีนกท่ีครูชอบเหมือนกนัแตน่กท่ีครูชอบมี 3 ชนิด  ครูนําภาพนก 3 ชนิด  ท่ีครูชอบมาแจกให้เด็กแตล่ะกลุ่ม
สงัเกตและตัง้คําถามว่าภาพนีเ้ป็นนกอะไร ทราบได้อย่างไร จากนัน้ครูถามเก่ียวกับประสบการณ์เดิมของนักเรียน
เก่ียวกบัช่ือของนก เชน่ นกอินทรีย์ นกพิราบ นกกรงหวัจกุ 

เด็กสังเกตความแตกต่างของรูปร่าง ขนาด  สี ของนกทัง้ 3 ชนิด  ครูเปิดโอกาสให้เด็กตัง้คําถามเก่ียวกับ
รูปร่าง ขนาด  สี ของนกทัง้ 3 ชนิด  และสืบเสาะค้นหาคําตอบด้วยตนเอง  ครูถามว่า มีใครชอบนก  3  ชนิด  นีเ้หมือน
ครูบ้าง  แล้วเดก็ๆ จะรู้ได้อยา่งไรวา่นกชนิดใดท่ีเด็กในห้องชอบมากท่ีสดุ  เด็กคนท่ี 1 เสนอว่าให้เพ่ือน  ยกมือแล้วนบั  
เดก็คนท่ี 2 เสนอวา่ให้หยิบนกท่ีชอบมาตดิ  ครูให้เดก็เลือกภาพนกท่ีตนชอบมากท่ีสดุมาติดบนกระดานจนครบทกุคน  
ครูถามเด็กว่าในห้องของเรามีเด็กชอบนกอะไรมากท่ีสุดก่ีคนทราบได้อย่างไร  เด็กพบว่าการติดภาพแบบอิสระไม่
จดัเรียงไม่สะดวกในการนบั  จากนัน้ครูแนะนําการจดัรูปแบบแผนภูมิให้เด็กติดบนกระดานใหม่  โดยให้เด็กหยิบ
สญัลกัษณ์มาติดในช่องนกท่ีตนชอบ  และให้เด็กนบัใหม่โดยครูขออาสาสมัครเด็กออกมานับจํานวนนกท่ีเด็กชอบ  
เด็กสงัเกตและเปรียบเทียบวิธีการติดภาพแบบไม่จดัเรียงกบัการติดภาพแบบจดัเรียงว่าวิธีการใดทราบข้อมลูได้ง่าย
กว่ากัน จากนัน้เด็กร่วมกันสรุปแผนภูมิแสดงจํานวนเด็กท่ีชอบนกชนิดต่างๆ  ครูเปิดโอกาสให้เด็กตัง้คําถามและ
สืบเสาะค้นหาคําตอบด้วยตนเอง  และบนัทึกผลการสํารวจโดยการวาดภาพแผนภูมิ แสดงจํานวนเด็กท่ีชอบนกชนิด
ตา่งๆ จากการสงัเกตและความเข้าใจของตนเองแล้วนําชิน้งานของตนเองมานําเสนอ 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - ครูตัง้คําถามและเด็กตอบคําถามเก่ียวกบัลกัษณะของนก 

เชน่ ครูถามวา่ภาพนีเ้ป็นนกอะไร  ทราบได้อยา่งไร  
- ครูตัง้คําถามวา่เดก็ๆ ชอบนกชนิดใดมากท่ีสดุ 
" เดก็ร่วมกนัตัง้คําถามท่ีต้องการเรียนรู้เก่ียวกบันก 
- นกพิราบกบันกอินทรีย์นกอะไรตวัใหญ่กว่ากนั 
นกกรงหวัจกุกินอะไรเป็นอาหาร 
อยากรู้วา่นกพิราบมีเสียงร้องขนัเหมือนกบันกกรงหวัจกุหรือไม่ 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -เดก็ๆ นําสญัลกัษณ์ของนกท่ีชอบไปติดบนกระดานโดย
ตําแหนง่การติดให้เดก็เลือกตดิได้ตามชอบใจ และสงัเกตวา่
วิธีการนีน้บัและบอกจํานวนได้หรือไม ่ 
-เดก็ๆ ลองตดิรูปบนแผนภูมิตามท่ีครูแนะนําและสงัเกตว่าวิธีนี ้
นบัและบอกจํานวนได้หรือไม ่ 
-เดก็ๆ เปรียบเทียบวิธีการติดรูปแบบไมจ่ดัเรียงกบัการติด
รูปแบบจดัเรียง วา่วิธีใดทราบข้อมลูได้ง่ายกวา่กนั 
-เด็กช่วยกันนบัสญัลกัษณ์ของนกท่ีชอบท่ีติดบนกระดานและ
บอกจํานวน 
-เดก็บนัทกึโดยการวาดภาพแผนภูมิแสดงจํานวนเด็กท่ีชอบนก
ชนิดตา่งๆ   

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เด็กช่วยกันตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้และสนทนาสรุปรูปร่าง
ลกัษณะ  ขนาด  สีของนกท่ีสงัเกตพบ 
- เด็กร่วมกันอธิบายความแตกต่างระหว่างวิธีการนําเสนอ
ข้อมลูแบบจดัเรียงกบัไมจ่ดัเรียง 

การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็บอกเลา่เก่ียวกบัสิ่งของท่ีพบเห็นได้ด้วยปากเปลา่ 
-เด็กนําภาพวาดแผนภูมิแสดงจํานวนเด็กท่ีชอบนกชนิดต่างๆ  
ท่ีบนัทกึผลการสํารวจมานําเสนอ 
-เด็กนําแผนภูมิแสดงจํานวนเด็กท่ีชอบนกชนิดต่างๆ ท่ีบนัทึก
มาโชว์ 
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-เด็กร่วมกันทําแผนภูมิอย่างง่ายและอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ
เพ่ือบอกชนิดของนกท่ีเด็กๆ ชอบมากท่ีสุดหรือน้อยท่ีสุด และ
บอกจํานวนของเดก็ท่ีชอบนกแตล่ะชนิด 

 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
        มาตรฐาน ว. 1.2-3 ตวัชีว้ดัท่ี 1 , มาตรฐาน ว. 8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6, มาตรฐาน ว. 8.1-15  ตวัชีว้ดัท่ี 1 
-  ระบุความเข้าใจ หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 การเรียนรู้เร่ืองรูปร่างลกัษณะและเปรียบเทียบชนิดของนก 
-  ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
 ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู  รวบรวมและนําเสนอข้อมลู 
-  ระบุสาระท่ีควรรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ส า คัญด้านร่างกาย  ไ ด้แก่  การ เค ล่ือนไ หว ร่าง กายทําท่ าทาง เ ลียนแบบนก                        
การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งกล้ามเนือ้เล็กกบัตาในการหยิบจบัสญัลกัษณ์มาติดในช่องนกท่ีตนชอบ การหยิบจบัแว่น
ขยายและการเขียนภาพ  

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ การชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั สนใจใฝ่รู้กระตือรือร้นในการทํา
กิจกรรม และสนกุกบัการทํากิจกรรม 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การวางแผน รู้จักท่ีจะรับฟังและยอมรับ
เหตผุลซึง่กนัและกนั   

ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ ทดลองคดิหาเหตผุล แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

มาตรฐาน ค.ป.5.1: รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม และนําเสนอ 
ตวัชีว้ดัท่ี1 (อาย ุ5 ปี) มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูและนําเสนอข้อมลูในรูปแผนภมูิอยา่งง่าย 
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แผนการจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
ช่ือกิจกรรม นกที่ฉันชอบ 

โรงเรียนพรศิริกุล 
ระดับชัน้  อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5-6 ปี) 

 จุดประสงค์    สํารวจนกท่ีชอบ ทําแผนภมูิและนําเสนอ 
 สาระการเรียนรู้ 
  การเก็บรวบรวมข้อมลูและการนําเสนอ 
 ตัวชีวั้ด 
  มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูและนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิอยา่งง่าย 
 ขัน้น า  
นกัเรียนและครูร่วมกนัร้องเพลงและทําทา่ทางประกอบเพลง “นกพิราบ” 
 ขัน้สอน   
จากนัน้ครูตัง้คําถามจากเนือ้เพลง    เชน่ 
   - จากเนือ้เพลงนกัเรียนคดิวา่เพลงนีเ้ป็นเพลงเก่ียวกบัอะไร 
   - กําลงัทําอะไร 
   - จํานวนเท่าไหร่ 
   - มีสีอะไรบ้าง 

จากนัน้ครูถามเก่ียวกบัประสบการณ์เดิมของนกัเรียนเก่ียวกบัช่ือของนก เช่น นกอินทรีย์ นกพิราบ นกกรงหวั
จกุ ครูนําภาพนกทัง้ 3 ชนิด ให้เดก็ดภูาพและบอกช่ือนกโดยตัง้คําถาม 

1.ภาพนกนีเ้ป็นนกอะไร 
2.นกัเรียนบอกความแตกต่างของสี ขนาดรูปร่างของนกชนิดต่างๆ โดยให้เด็กเปรียบเทียบและบอกความ

แตกตา่งของนกโดยครูตัง้คําถามกระตุ้นและเดก็คดิตัง้คําถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบันกด้วยตนเอง 
 นกัเรียนเลือกภาพนกท่ีตนเองชอบมากท่ีสดุและหยิบสญัลกัษณ์มาติดบนกระดานโดยติดตามใจชอบ เม่ือ
เดก็ติดครบทกุคน ครูถามเด็กๆ วา่ “ทราบมัย้วา่ ในห้องเรียนของเรามีคนชอบนกมากท่ีสดุก่ีคน ทราบได้อย่างไร” 
 เดก็พบว่าการติดรูปแบบโดยอิสระไมส่ะดวกในการนบั จากนัน้ครูเสนอแนะการจดัรูปแบบแผนภมูิให้เดก็ๆ 
ตดิบนกระดานใหม ่โดยให้เด็กชว่ยกนัคิดรูปแบบการตดิสญัลกัษณ์ให้ง่ายในการนบั 
 
 
 
 



78 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนเดก็ท่ีชอบนกชนิดต่างๆ 
 

นกอินทรี        
นกพิราบ        
นกกรงหวัจกุ        

 
นกัเรียนดแูผนภมูิและชว่ยกนัอา่น 
 1.นกัเรียนท่ีชอบนกมากท่ีสดุเทา่ไหร่ ทราบได้อยา่งไร 
 2.นกชนิดใดท่ีนกัเรียนชอบน้อยท่ีสดุ 
 3.นกอะไรบ้างท่ีมีมากกวา่ 
  
ขัน้สรุป 
 จากนัน้ให้เดก็เปรียบเทียบวิธีการตดิรูปแบบไมจ่ดัเรียงกบัการติดรูปแบบจดัเรียงว่าวิธีใดทราบข้อมลูได้ง่ายกว่า 
 
สิ่งประกอบกิจกรรม 
 1.เพลงนกพิราบ, ทา่ทาง  
 2.แผนภมูิอยา่งง่าย 
 3.ภาพนก 
 4.รูปร่างวงกลม 3 สี 
 
การวัดและประเมินผล 
 สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรม 

1. การอ่านแผนภมูิอยา่งง่าย 
2.  การ มีส่วน ร่วมในการใ ห้ ข้อมูลและนํา เสนอโดยออกมาติดภ าพ สัญลักษณ์ของนก                    

ตามความชอบของตน เพ่ือสร้างเป็นแผนภมูิอยา่งง่าย 
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กิจกรรม “ก่ีแก้วเอ่ย” 
นางละคร  จินะป๊อก และ  นางสนุนัท์  พลงัฤทธ์ิ 

โรงเรียนพรรณทิพย์วิทยา   อําเภอเวียงสา   จงัหวดันา่น 
(ptsnanschool@gmail.com)   

 
ระดับชัน้   อนบุาลปีท่ี 3   (อาย ุ5 – 6 ปี ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้    
 1.   สงัเกตและเปรียบเทียบความจขุองภาชนะโดยใช้หน่วยท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน 
 2.   เพ่ือให้เดก็ได้ฝึกรับผิดชอบ รู้จกัการแก้ปัญหา และการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 จากการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจดัประสบการณ์หน่วยธรรมชาติน่ารู้และของใช้กิจกรรม   
“ ก่ีแก้วเอ่ย ”  การตวงนํา้โดยใช้แก้วซึ่งเป็นหน่วยท่ีไม่เป็นมาตรฐาน ครูสาธิตการเทนํา้จากขวดหรือเหยือกนํา้ลงแก้ว
จนหมดแล้ว ให้เด็กนับจํานวนของแก้วนํา้ท่ีเทว่าขวดกับเหยือกนํา้นัน้จํานวนแก้วจาก ภาชนะใดเทนํา้ได้มากกว่า 
แสดงวา่ภาชนะนัน้มีปริมาตรนํา้มากกวา่หรือมีความจมุากกวา่ 
 

กระบวนการเรียนรู้ 
 - เด็กเรียนรู้ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยครูนําขวดบรรจุนํา้ผลไม้หรือนํา้หวานมาให้เด็กสงัเกต  
จากนัน้เดก็และครูร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัปริมาตรนํา้ในขวดโดยครูถามว่า เด็กๆ คิดว่านํา้ผลไม้ขวดนีจ้ะเทใส่แก้วได้   
ก่ีแก้ว ให้เด็กคาดคะเนจํานวนแก้วท่ีตวง ครูให้เด็กอาสาสมคัรออกมาเป็นตวัแทนเทนํา้ผลไม้จากขวดใส่ในแก้วท่ีครู
วางเรียงไว้เทจนนํา้ผลไม้หมดขวด หลงัจากนัน้ให้เดก็นบัจํานวนแก้วท่ีเพ่ือนเทนํา้ผลไม้ลงไปแล้วจดบนัทึกจํานวนแก้ว
ท่ีตวงได้ลงบนกระดาน ครูนําเหยือกนํา้มาให้เด็กสงัเกตปริมาตรนํา้ และคาดคะเนว่าเหยือกนํา้ 1 ใบจะเทนํา้ได้ก่ีแก้ว 
จากนัน้ครูขออาสาสมคัรตวัแทนมาเทนํา้ใสแ่ก้วจนนํา้หมดเหยือก ครูถามเดก็วา่  

1. ขวด 1 ใบเทนํา้ได้ก่ีแก้ว ( เดก็นบัจํานวนแก้วแล้วตอบคําถามตามจํานวนท่ีนบัได้ ) 
2. เหยือกนํา้ 1 ใบเทนํา้ได้ก่ีแก้ว ( เดก็นบัจํานวนแก้วแล้วตอบคําถามตามจํานวนท่ีนบัได้ ) 
3. ขวดกบัเหยือกนํา้ปริมาตรเทา่กนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร ( แตกตา่งกนัเพราะจํานวนแก้วท่ีตวง-               

ได้มีจํานวนท่ีไมเ่ทา่กนั ) 
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  เดก็และครูร่วมกนัสรุปการตวงนํา้โดยใช้แก้วซึ่งเป็นหน่วยท่ีไม่เป็นมาตรฐานว่าเม่ือเทนํา้จากขวดหรือเหยือก
นํา้ลงในแก้วจนหมดแล้ว ให้เด็กนบัจํานวนของแก้วนํา้ท่ีเทว่าขวดกับเหยือกนํา้นัน้จํานวนแก้วจากภาชนะใดเทนํา้ได้
มากกวา่ แสดงวา่ภาชนะนัน้มีปริมาตรนํา้มากกว่าหรือมีความจมุากกว่า ข้อเสนอแนะ ควรใช้แก้วนํา้ท่ีมีขนาดเท่ากนั
ทกุใบเพราะแก้วนํา้ถือเป็นหนว่ยในการวดัท่ีไม่เป็นมาตรฐานชนิดหนึง่เพ่ือชว่ยให้การเปรียบเทียบอยู่ในหน่วยเดียวกนั 
ทําให้เห็นปริมาตรและความแตกตา่งได้ถกูต้องและชดัเจน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

ผลที่เกิดกับเดก็หรือพัฒนาการของเดก็ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
 1.  เดก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจดักิจกรรม 
 2.  เดก็ได้แสดงความคดิเห็นการทําการทดลองร่วมกนั 
 3.  สง่เสริมให้เดก็ได้รู้จกัคดิ แก้ปัญหา การสงัเกตอยา่งมีเหตผุล 
 4.  เดก็ได้เช่ือมโยงสิ่งท่ีเรียนในห้องเรียนกบัชีวิตประจําวนัของเดก็สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
รวมทัง้มีทกัษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ตามวยั 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้  
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
1. การมีสว่นร่วมในคําถาม การมีสว่นร่วมในคําถามของกิจกรรมครูตัง้คําถามกบัเด็กขวด 1 

ใบเทนํา้ได้ก่ีแก้ว เหยือกนํา้ 1 ใบเทนํา้ได้ก่ีแก้ว. ขวดกบัเหยือกนํา้
ปริมาตรเทา่กนัหรือแตกตา่งกนัอย่างไร ครูนําขวดและเหยือกใส่
นํา้มาวางแล้วถามเด็กวา่อยากรู้อะไรบ้าง 

2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน เดก็ได้สงัเกตและเปรียบเทียบเดก็นบัจํานวนแก้วท่ีเพ่ือนเทนํา้
ผลไม้ลงไปแล้วจดบนัทึกจํานวนแก้วท่ีตวงได้ลงบนกระดาน   

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบ การท่ีเด็กได้อธิบายสิ่งท่ีพบจากการทํากิจกรรม 
- เดก็นบัจํานวนแก้วแล้วตอบคําถามตามจํานวนท่ีนบัได้ 
-ขวดกบัเหยือกนํา้ปริมาตรแตกตา่งกนั เพราะจํานวนแก้วท่ีตวงได้
มีจํานวนไมเ่ทา่กนั   

4. การส่ือสารและให้เหตผุล เดก็ออกมาเล่าสิ่งท่ีพบจากการทํากิจกรรมและบอกเหตผุลให้
เพ่ือนๆ ฟัง 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง  
1.  มาตรฐาน ว 8.1- 14 ตวัชีว้ดั  (1)    
2. มาตรฐาน ว 8.1-15 ตวัชีว้ดั   (1)  
-  แนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 

คือ ทักษะการสังเกต ได้ทําการสืบเสาะหาความรู้ โดยเด็กได้ตัง้คําถามจากสิ่งท่ีสงสัยด้วยตนเอง  มีการ
คาดคะเนคําตอบ การดําเนินการค้นหาคําตอบด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย การทํางานกลุ่มร่วมกันและนําเสนอสิ่งท่ี
ค้นพบให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้    
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
     1. มาตรฐาน  ค.ป.  2.1 : เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว  นํา้หนกั  ปริมาตร  เงิน  และเวลา 
     2. มาตรฐาน ค.ป.  5.1 : รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม และนําเสนอ 
     3. มาตรฐาน ค.ป.  6.1 : มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตผุล  การส่ือสารและการส่ือความหมายทาง
คณิตศาสตร์  และการนําเสนอ  การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคดิสร้างสรรค์ 
-  แนวคิดและทักษะทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้เรียนไดเรียนรู้ 

การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอการเช่ือมโยง
ความรู้ตา่งๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
สาระการเรียนรู้อ่ืนๆ ประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง คือ  

- การนบัจํานวนหนว่ยท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน 
- เปรียบเทียบปริมาตรนํา้โดยใช้หนว่ยท่ีไมเ่ป็นมาตรฐาน 
- การแก้ปัญหาและใช้เหตผุล  
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรม  “รูปทรงแสนสนุก” 
นางสาวอารีพร   ปาสะดี 

โรงเรียนพีระวิทยา   อําเภอมวกเหล็ก  จงัหวดัสระบรีุ 
ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี  2 (4 ปี) 
จุดประสงค์ 
 สงัเกต จดักลุม่รูปเรขาคณิตสามมิต ิและสร้างสรรค์รูปด้วยตนเอง 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมหน่วยการเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ โดยครูสนทนาพูดคยุเก่ียวกับรูปทรงเลขา
คณิตจากประสบการณ์เดิมท่ีเด็กๆ เคยเรียนรู้มา 2 รูปทรงเดิม คือ ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก โดยเด็กๆ สนทนา
และตัง้คําถามเก่ียวกับรูปทรงท่ีเคยได้เห็นมา โดยครูนํารูปทรงต่างๆ ของจริงท่ีเป็นบล็อกไม้ให้เด็กๆ ได้เล่น              
ตอ่บล็อกไม้ตามจินตนาการก่อนจะนําเข้าสู่บทเรียน ครูและเดก็ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัรูปทรงตา่งๆ 
    เดก็ๆ เคยเห็นรูปวงกลมแบบนี ้      ท่ีไหนพร้อมยกตวัอยา่งมาคนละ 1 อยา่ง 
 น้องกําไร :  เคยเห็นท่ีบ้านคะ่ เหมือน “ นาฬิกา ” ( โดยเดก็ชีไ้ปท่ีด้านหน้าของนาฬิกา)  
 น้องไอนิว : เคยเห็นท่ีโรงเรียนคะ่ เหมือน  “ ลกูบอล ” 
 น้องเจแปน : เคยเห็นท่ีบ้านครับ เหมือน “  จานข้าวท่ีเอาไว้กินข้าวครับ ” 
 น้องยี : ไมเ่คยเห็นครับ 
    เดก็ๆ เคยเห็นรูปทรงส่ีเหล่ียมมมุฉากแบบนี ้     ท่ีไหนพร้อมยกตวัอยา่งมาคนละ 1 อยา่ง 
 น้องปีใหม ่: เคยเห็นท่ีบ้านคะ่ เหมือน “ ทีวี ” 
 น้องออ๋ง : เคยเห็นท่ีโรงเรียนครับ เหมือน “ โต๊ะเรียน ” 
 น้องฟีฟ่า : เคยเห็นท่ีบ้านครับ เหมือน   “ กลอ่งใสร่องเท้า ” 
    โดยครูนํารูปทรงสามเหล่ียม      ท่ีเด็กๆ ไม่เคยได้เห็นและไม่เคยเรียนมาก่อนของจริงให้เด็กๆ ดแูละสนทนากับ
เดก็ๆ วา่ เดก็ๆ ทราบหรือไมว่า่สิ่งของของท่ีอยูใ่นมือครูนีมี้ช่ือเรียกวา่อยา่งไร 
       มินน่ี : รู้จกัคะ่  เรียกวา่ สามเหล่ียมคะ่ 
 ครู : มินน่ีรู้ได้อยา่งไรคะ่ 
 มินน่ี :  เพราะวา่มนัมีมมุ สามมมุคะ่ 
มินน่ีตอบได้เพราะได้เรียนมาจากประสบการณ์เดมิเร่ืองมมุของส่ีเหล่ียมท่ีคณุครูเคยสอนคะ่ 

เดก็ๆ เคยเห็นรูปทรงสามเหล่ียมแบบนีท่ี้ไหน พร้อมยกตวัอยา่งมาคนละ 1 ข้อ 
    มาร์กี ้: เคยเห็นคะ่ ท่ีร้านค้า เหมือน “ ช็อกโกแล๊ต” 
    แพรวา : เคยเห็นท่ีบ้านคะ่  เหมือน “ หมอนนอนคะ่ ” 
   อุง๋อิ๋ง : เคยเห็นท่ีโรงเรียนคะ่ เหมือน “ก๊ิปตดิผมของเพ่ือนคะ่” 
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เด็กจะไม่สามารถแยกหรือบอกรูปทรงของสิ่งของได้ถกูต้อง ดงันัน้บางครัง้ครูต้องเป็นผู้บอกความรู้ท่ีถกูต้อง  
ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัรูปทรงกลม รูปทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก รูปสามเหล่ียม จากนัน้ครูแบง่กลุ่มให้เด็กออกเป็น 
6 กลุม่ กลุม่ละ 6 คน โดยครูเรียกตวัแทนของแตล่ะกลุม่ออกมารับใบงานและตะกร้าสิ่งของท่ีบรรจรูุปทรงกลม รูปทรง
ส่ีเหล่ียมมุมฉาก รูปทรงสามเหล่ียม คละกันอยู่ ครูให้เด็กๆ แต่ละกลุ่มแยกประเภทรูปทรงออกเป็นกลุ่มๆ เช่น ทรง
กลมอยู่กับทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉากอยู่กับทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก เป็นต้น จากนัน้ครูสงัเกตสีของรูปทรงและแยก
ออกเป็นประเภทสีตา่งๆ เช่น สีแดงอยู่กบัสีแดง สีเขียวอยู่กบัสีเขียว เป็นต้นคะ่ และหลงัจากนัน้ให้เด็กๆ นํารูปทรงทัง้
สามรูปทรงมาสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเองพร้อมทัง้อธิบายผลงานของตนเองได้ 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็สงัเกตลกัษณะรูปทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก 

ทรงสามเหล่ียม วา่มีลกัษณะอยา่งไร  แตกตา่งกนัอยา่งไร 
ครูเป็นผู้ตัง้คําถามและเดก็มีสว่นร่วมในคําถามตรงท่ีเป็นผู้หาคําตอบ 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -ครูเก็บคําตอบท่ีเด็กบางคนตอบได้และสําหรับคําถามท่ีเด็กตอบ
ไมไ่ด้ ครูให้คําแนะนําแล้วให้เดก็รวบรวมคําตอบใหมอี่กครัง้หนึ่ง โดย
ครูกบันกัเรียนร่วมกนัสรุปทกุประเดน็คําถามและคําตอบ 
-บนัทกึโดยการสร้างแบบรูปตามความคิดของเดก็ๆ เอง 
เดก็เป็นผู้ เก็บข้อมลูหลกัฐาน คือ สงัเกต จําแนกจดักลุ่มรูปเรขาคณิต
สามมิต ิและสร้างแบบรูปด้วยตนเอง โดยจดบนัทกึข้อมลูท่ีพบ 

อธิบายสิ่งท่ีพบ -เด็กคาดคะเนในประเด็นการจําแนกรูปทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก  ทรงสามเหล่ียม ซึ่งเด็กๆไม่แน่ใจในการจําแนกรูปทรงระหว่าง
ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉากกบั ทรงสามเหล่ียม 
-เดก็สงัเกตเปรียบเทียบและจดักลุม่รูปทรงได้  และการจําแนกสีได้ 
เด็กบอกได้ว่ารูปเรขาคณิตสามมิติมีรูปทรงอะไรบ้าง มีลักษณะ
อยา่งไร 

การส่ือสารและให้เหตผุล -เด็กสามารถอธิบายลักษณะรูปทรงกลม ทรง ส่ี เห ล่ียม ทรง
สามเหล่ียมได้และส่ือสารให้เพ่ือนฟังได้ 
-เดก็สามารถอธิบายการสร้างรูปแบบตามความคิดของตนเองได้ 
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การบรูณาการคณิตศาสตร์ 
1. กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐาน 

- มาตรฐานท่ี ค.ป. 3.2  ตวัชีว้ดัท่ี 1,2,3 
2. ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคดิทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

- รูปร่างลกัษณะ  การจําแนก  รูปทรงตา่งๆ 
3. ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 

- ทกัษะการจําแนก และการเปรียบเทียบของรูปทรง 
4. สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

- ประสบการณ์สําคญัด้านร่างกาย ได้แก่  การประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของ 
- ประสบการณ์สําคญัด้านอารมณ์และสงัคม  ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ลงมือปฏิบตัิจริงจากการจดั

กิจกรรมสร้างแบบรูปทรงเรขาคณิต 
- ประสบการณ์สําคญัด้านสติปัญญา ได้แก่  การสงัเกต การเปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะ การแยกรูปทรง 

และการแยกสี และการแตง่ประโยคจากภาพ 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
เร่ือง  รูปทรงแสนสนุก 
เดก็เล่นบล็อกไม้ของจริง 
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กิจกรรม “สี รูปทรง” 
นางสาวชลดา  เนียมวงษ์ และ นางสาวดวงตา  ธรรมระโส 

โรงเรียนเฟ่ืองฟ้าวิทยา อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี  12150  chonlada_boonlap@gmail.com 
 
ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี  3      อาย ุ 5-6 ปี 
จุดประสงค์ สงัเกตบอกลกัษณะรูปเรขาคณิตสามมิติ ตอ่แบบรูปตามรูปท่ีกําหนด และสร้างแบบรูปด้วยตนเองได้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้กิดจากคณุครูฝึกให้ท่องคําคล้องจองเก่ียวกบัเร่ือง รูปทรง  โดยให้เด็กๆ ทําท่าประกอบด้วยเด็กก็
ให้ความสนใจทอ่งตามและทําทา่ตาม  มีเดก็บางคนก็คิดท่าส่ีเหล่ียมและวงกลมเอง และเด็กบางคนสงสยัถามคณุครู
ว่า “รูปทรงมีแค่ส่ีเหล่ียมกับวงกลมหรือครับ” “หนูเคยเห็นและรู้จักสามเหล่ียมด้วย”  คุณครูก็เลยถามกลับไปว่า
นอกจากต้องเป็นรูปทรงไม่ใช่รูปร่าง มีใครรู้จักรูปทรงอะไรอีก  คุณครูได้ให้เด็กช่วยกันหาคําตอบแล ะให้เด็กเล่า
ประสบการณ์เดิมท่ีเด็กๆ รู้เก่ียวกับรูปทรงและสิ่งท่ีเด็กๆ อยากรู้เก่ียวกับรูปทรงและก็ร่วมว่างแผนการจัดกิจกรรม 
เร่ืองท่ีเดก็ๆ สนใจอยากจะเรียนรู้  โดยจดัผา่นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากของจริง และผา่นการเลน่ 

ตัวอย่างกิจกรรม 1 วัน  
ขัน้น า  
 ครูและเด็กร่วมกนัร้องเพลง “ขนม” พร้อมกบัทําทา่ประกอบ 
  ขนม  ขนม  ขนม   มีทัง้วงกลม  มีทัง้ส่ีเหล่ียม 
  รสชาติอร่อยเย่ียม(ซํา้)  มีทัง้ส่ีเหล่ียม  มีทัง้วงกลม 
ขัน้สอน   
 1.ครูและเดก็ร่วมกนัสนทนาในเนือ้เพลงโดยใช้คําถาม 
  -  ในเพลงมีขนมรูปทรงอะไรบ้าง 
  -  เด็กๆ คดิว่านอกจากมีรูปทรง   O    ยงัมีรูปทรงอะไรอีกท่ีเดก็ๆ เคยเห็นและรู้จกั 
 2.คณุครูนําไม้บล็อกมาให้เด็กๆ สงัเกต (ไม้บล็อกรูปทรงตา่งๆ) 
  -  ไม้บล็อกมีสีอะไรบ้างและมีรูปทรงอะไร 
                         -  ไม้บล็อกแตล่ะรูปทรงมีรูปร่างเหมือนกบัอะไรถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบ เชน่ โดนทัเป็นทรงกระบอก               
ส่ีเหล่ียม - หน้าตา่ง สามเหล่ียม - หลงัคา  
 3.ครูนําไม้บล็อกมาวางเรียงเป็นแบบรูป   ∆  O  ∆  O  ∆  O 
  - มีไม้บล็อกก่ีชนิด และรูปทรงอะไรบ้าง 
  - คณุครูวางเรียงไม้บล็อกอย่างไร 
  - เราเร่ิมด้วย ∆  O  ชิน้ตอ่ไปจะเป็นรูปทรงใดบ้าง 

mailto:chonlada_boonlap@gmail.com
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  - เราวาง∆  O  ไปเร่ือยๆ ใชห่รือไม่ 
  - เดก็ๆ วา่งเองได้หรือไม ่หรือเราจะวางเป็นรูปแบบอ่ืนอีกได้หรือไม่ 
 4.ครูแบง่กลุม่แจกอปุกรณ์และให้เดก็ๆ ลองวางตามรูปแบบท่ีคณุครูให้ 

   ∆O  ∆O  ∆O 
   O∆  O∆  O∆ 
   O∆  O∆  O∆ 
 5. ให้เดก็ๆ ออกแบบแบบรูปของตนเองหลงัจากทํากิจกรรมแบบข้างบนเพิ่มเตมิ เชน่ ออกแบบการร้อยลกูปัด  
ออกแบบการวาดรูป  แล้วนําเสนอให้เพ่ือนๆ ด ู
ขัน้สรุป      
 ครูและเด็กๆ ร่วมกนัสรุป คือไม้บล็อกมีสีและมีรูปทรงท่ีแตกตา่งกนัและสิ่งของท่ีอยูร่อบตวัๆ ก็มีรูปทรงด้วย
และเราสามารถจดัวางเรียงรูปแบบของรูปทรงตามตวัอย่างและออกแบบด้วยตนเองได้ 
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ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
เร่ือง  สี  รูปทรง 

เดก็ๆ ร้องเพลงและท าท่าประกอบเพลง “ขนม” 

 

 

 

 

กิจกรรมเรียงรูปทรงตามรูปแบบ 
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กิจกรรมเรียงรูปทรงตามรูปแบบโดยคิดรูปแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  วงกลมสีเขียวหมดเลยใชข่าวแทนแตใ่ห้เด็กสงัเกตท่ีรูปทรงด้วย 

กิจกรรมเรียงรูปทรงตามรูปแบบโดยคิดแบบรูปขึน้เองด้วยการร้อยลูกปัด 
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กิจกรรมเรียงรูปทรงตามรูปแบบโดยคิดแบบรูปขึน้เองด้วยการวาดรูป 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

 
 

กิจกรรม 

การตัง้คําถามเชิงวิทยาศาสตร์และ
การมีสว่นร่วมในคําถาม 

ครูตัง้คําถามจากประสบการณ์เดมิของเดก็ 
- รูปทรงท่ีเดก็ๆ รู้จกัมีช่ืออะไรบ้าง 
- สีมีก่ีสีมีสีอะไรบ้าง 
-ในคําคล้องจอง “ขนม”ขนมมีรูปทรงอะไรอีกบ้างนอกจาก O 
-เดก็มีสว่นร่วมในการตอบคําถาม 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน 1.คณุครูนําไม้บล็อกมาให้เดก็ๆ สงัเกต (ไม้บล็อกรูปทรงตา่งๆ) 
-  ไม้บล็อกมีสีอะไรบ้างและมีรูปทรงอะไร 
-  ไม้บล็อกแต่ละรูปทรงมีรูปร่างเหมือนกับอะไรถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบ 
เชน่ วงกลม- โดนทั ส่ีเหล่ียม- หน้าตา่ง สามเหล่ียม- หลงัคา  
2.ครูนําไม้บล็อกมาวางเรียงเป็นแบบรูป   ∆  O  ∆  O  ∆  O 
-  มีไม้บล็อกก่ีชนิด และรูปทรงอะไรบ้าง 
- คณุครูวางเรียงไม้บล็อกอยา่งไร 
- เราเร่ิมด้วย ∆  O  ชิน้ตอ่ไปจะเป็นรูปทรงใดบ้าง 
- เราวาง∆  O  ไปเร่ือยๆ ใชห่รือไม ่
- เดก็ๆ วา่งเองได้หรือไม ่หรือเราจะวางเป็นรูปแบบอ่ืนอีกได้หรือไม ่
3.ครูแบง่กลุม่แจกอปุกรณ์และให้เดก็ๆ ลองวางตามรูปแบบท่ีคณุครูให้ 

∆O  ∆O  ∆O 
O∆  O∆  O∆ 
O∆  O∆  O∆ 
5. ให้เด็กๆ ออกแบบแบบรูปของตนเองหลงัจากทํากิจกรรมแบบข้างบน
เพิ่มเติม เช่น  ออกแบบการร้อยลกูปัด  ออกแบบการวาดรูป  แล้วนําเสนอ
ให้เพ่ือนๆ ด ู

การอธิบายสิ่งท่ีพบ เด็กแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป ลักษณะการวางตาม รูปทรง  สี  ว่ามีการวาง
อยา่งไร  และให้เหตผุลวา่เดก็ๆรู้ได้อยา่งไร ใช้วิธีใด 

การส่ือสารและให้เหตผุล เด็กนําเสนอผลงานจากการท่ีได้สังเกต รูปทรง  สี การอธิบายภาพวาดท่ี
ออกแบบและการคดิรูปแบบการร้อยลกูปัด 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 
 วิทยาศาสตร์ 

  ০ระบกุรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
        มาตรฐาน ว.8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6,   

  ০ระบแุนวคิดและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
     การสงัเกต สี รูปทรง  การเรียงลําดบั 
 คณิตศาสตร์ 

  ০ระบกุรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
               มาตรฐาน  ค.ป.4.1  ตวัชีว้ดั 1-2 

  ০ระบแุนวคิดและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
 ฝึกวิเคราะห์ การท าแบบรูป ของชุดรูปทรง สี 
 สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย   ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบั  
                                           การวาดภาพ  การร้อยลกูปัด  
  ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม   ได้แก่ การทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน การวางแผน ตดัสินใจ 
  ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ การรู้จกัสิ่งตา่งๆ ด้วยการสงัเกต การเรียงลําดบั จดัประเภท 
การแสดงความรู้สึกด้วยคําพดู   การส่ือความหมายผลงานด้วยการอธิบายขัน้ตอนการเรียงตามแบบรูป  ภาพวาด     
ท่ีคดิขึน้เอง  ผลงานจากการร้อยลกูปัดอธิบายขัน้ตอน 

ผลที่เกิดขึน้กับเดก็ คือเดก็ได้เรียนรู้จกัการสืบเสาะค้นหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  รู้จกัคดิวิเคราะห์  การสงัเกต  การเปรียบเทียบ  ทดลองและปฏิบตัิ  
คดิแก้ปัญหา และคดิหาคําตอบด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบตัจิริง  และสามารถ
นําความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
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กิจกรรม “เรขาคณิตแสนสนุก” 
นางสาววิลาวรรณ  สรุเนตร 

โรงเรียนภทัรวิทยา อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
ระดับชัน้ อนบุาล 2 (4ปี) 
จุดประสงค์  สงัเกต จดักลุม่รูปเรขาคณิต และสร้างสรรค์รูปตา่งๆ 
ภาพรวมกิจกรรมการจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมหนว่ยการเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ 

โดยครูสนทนาพดูเก่ียวกบัรูปทรงเรขาคณิตจากประสบการณ์เดิมท่ีเด็กๆ เคยเรียนรู้มาจาก 2 รูปทรงเดิมคือ
ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉากโดยให้เด็กสนทนาและตัง้คําถามเก่ียวกบัรูปทรงท่ีเคยได้เห็นมาโดยครูนํารูปทรงต่างๆ   
ท่ีเป็นของจริงให้เดก็ๆ ดแูละสนทนากบัเดก็วา่เดก็ๆ เคยเห็นรูปทรงกลมแบบนีไ้หมคือเปรียบเทียบกบัอะไรท่ีไหนพร้อม
ยกตวัอยา่งมาคนละ 1 อยา่ง 
 น้องพราว : เคยเห็นท่ีโรงเรียนคะ่ เหมือนพระอาทิตย์ท่ีคะ่เป็น รูปวงกลม 
 น้องเพทาย : เคยเห็นท่ีบ้านคะ่เหมือน ลกูบอล รูปวงกลม 
 น้องก้องฟ้า  : เคยเห็นท่ีบ้านคะ่เหมือน หลงัคาบ้านคะ่ 
            น้องโออิชิ  : เคยเห็นนาฬิกาพอ่นะคะ่ 
เดก็เคยเห็นรูปทรงส่ีเหล่ียมไหมพร้อมยกตวัอยา่งมาคนละ1อย่าง 
 น้องปันปัน : สมดุคะ่เป็น 4 เหล่ียมคะ่ 
  น้องเนรมิต : กลอ่งใสข่องก็เป็น4เหล่ียมคะ่ 
 น้องเบียร์ : โต๊ะครับก็เป็น 4เหล่ียมคะ่ 
เดก็เคยเห็นรูปทรงสามเหล่ียมไหมพร้อมยกตวัอย่างมาคนละ1อยา่ง 
             น้องอัง่เปา : ผมวา่เห็นหลงัคาบ้านครับ 
 น้องออมสิน : เหมือนขนมเทียนเลย 3เหล่ียมแมทํ่าขายคะ่ 
จากกิจกรรมครูให้สร้างสรรค์ผลงานจากรูปเรขาคณิต 
ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
1. การมีสว่นร่วมในคําถาม 

 
- เดก็สงัเกตลกัษณะรูปทรงกลม  ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียมวา่มี
ลกัษณะอย่างไรในคําถามและเดก็  มีสว่นร่วม 
  ครูเป็นผู้ตัง้คําถามเดก็มีส่วนร่วม 
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   2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - ครูเก็บคําตอบและสําหรับคําถามท่ีเด็กตอบไมไ่ด้ครูให้
คําแนะนําแล้วให้รวบรวมคําตอบใหมอี่กครัง้ 
- บนัทึกโดยการเก็บข้อมลูโดยการสงัเกตจําแนกจดักลุม่
เรขาคณิต 

    3.อธิบายสิ่งท่ีพบ  - เดก็คาดคะเนในประเดน็การจําแนกรูปทรงส่ีเหล่ียม 
สามเหล่ียม วงกลม 
เดก็บอกได้วา่รูปเรขาคณิตโดยสร้างแบบรูปด้วยตนเองโดยจด
บนัทกึ 

 
.  4.การส่ือสารและให้เหตผุล 

- เดก็สามารถอธิบายลกัษณ์รูปทรงกลมทรงส่ีเหล่ียม วงกลม   
ให้เพ่ือนฟัง 
- เดก็สามารถอธิบายการสร้างรูปแบบตามความคิดของตนเอง 

  
การบูรณะการคณิตศาสตร์ 
  1.กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ปฐมวัย 

- มาตรฐานท่ี คป 3.2 ตวัชีว้ดั12.3 
2.ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนรู้ 

รูปร่างลกัษณ์ การจําแนก รูปทรงตา่งๆ 
3.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
             การเปรียบเทียบรูปทรง 
4.สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ 

1.การสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการใช้สิ่งของ 
2.ประสบการณ์ด้านอารมณ์และสงัคมได้แก่การทํางานร่วมกนั 
3.ประสบการณ์ด้านสติปํญญา ได้แก่การสงัเกต รูปร่างลกัษณะ 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม “จ านวนเงนิในกระปุก” 
นางสาวรุ่งทิวา   สวุรรณ 

นางสาวศริาพร  ธิปัน 
โรงเรียนมารดาอปุถมัภ์  อ.เมืองแพร่  จ.แพร่ 

 
ระดับชัน้  อนบุาล  3/3 ( อาย ุ6 ปี ) 
จุดประสงค์   

- สงัเกตและบอกลกัษณะโดยใช้ประสาทสมัผสั 
- สงัเกต บอกชนิดและจํานวนเงินได้ 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
- ครูสนทนากับเด็กเก่ียวกับประสบการณ์เดิมท่ีเรียนไปแล้ว ว่าเด็กรู้จักเหรียญอะไรบ้างเพ่ือทบทวน    

ความรู้เดมิ 
- จากนัน้ครูนํากระปุกปริศนามาให้เด็กดแูละร่วมกันสนทนาเก่ียวกับกระปุกท่ีเด็กเห็น ว่าเด็กเห็นอะไร 

กระปุกทัง้หมดนีเ้หมือนหรือต่างกันอย่างไร เด็กคิดว่าข้างในมีอะไรบ้างและเราจะทราบได้อย่างไร      
(เดก็อาจตอบโดยใช้ประสบการณ์เดมิวา่ใช้การมอง หรือ สมัผสั หรือ การฟังเสียง) 

-  กระปกุท่ี 1 ใสเ่หรียญ 10 บาท 
-  กระปกุท่ี 2 ใสเ่หรียญ  1  บาท 
-  กระปกุท่ี 3 ใสเ่หรียญ  5  บาท 

- ตวัแทนกลุม่ออกมาหยบัอปุกรณ์ และร่วมกนัสงัเกตกระปกุทัง้ 3 กระปกุ โดยฟังคําสัง่จากครูดงันี ้
+  ให้หยิบกล่องหมายเลข 1 และร่วมกนัคิดวิเคราะห์ว่ามีเหรียญอะไร พร้อมทัง้บนัทึกลง ในแบบบนัทึกช่อง
การคาดคะเน 
+  ให้หยิบกล่องหมายเลข 2 และร่วมกนัคิดวิเคราะห์ว่ามีเหรียญอะไร พร้อมทัง้บนัทึกลง ในแบบบนัทึกช่อง
การคาดคะเน 
+  ให้หยิบกล่องหมายเลข 3 และร่วมกนัคิดวิเคราะห์ว่ามีเหรียญอะไร พร้อมทัง้บนัทึกลง ในแบบบนัทึกช่อง
การคาดคะเน 
- เม่ือคาดคะเนครบทัง้ 3 กระปกุแล้ว ตวัแทนกลุม่ออกมานําเสนอผลการคาดคะเนของกลุม่ตนเอง 

จากนัน้ให้แต่ละกลุ่มเปิดกระปกุท่ีละใบเพ่ือเป็นการตรวจสอบคําตอบว่าถกูต้องหรือไม่ พร้อมทัง้บนัทึกผลลงในช่อง
การตรวจสอบคําตอบ (เม่ือเปิดดกระปกุออกดแูล้วก็จะได้นบัจํานวนเหรียญเทา่กนั แตค่า่ของเงินไมเ่ทา่กนั) 

- ตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอผลการคาดคะเนของกลุ่มตนเองพร้อมบอกเหตุผล เช่น กระปุกท่ี  1              
ใสเ่หรียญ 10 บาท เพราะมีนํา้หนกัมากท่ีสดุและขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
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- ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปเหรียญในกระปกุทัง้ 3 กระปกุ คือเหรียญอะไรบ้าง  
-  กระปกุท่ี 1 คือ เหรียญ 10 บาท 
-  กระปกุท่ี 2 คือ เหรียญ  1  บาท 
-  กระปกุท่ี 3 คือ เหรียญ  5  บาท 

- ครูอธิบายเพิ่มเตมิจากการเปิดกระปกุออกด ูจะได้จํานวนเหรียญเท่ากนั คือ 1 เหรียญ แตค่า่ของเงินแต่
ละเหรียญไมเ่ทา่กนั 

 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม จ านวนเงนิในกระปุก 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - สนทนาเก่ียวกับกระปุกท่ีเด็กเห็น ว่าเด็กเห็นอะไรบ้าง 

เหมือนหรือตา่งกนัอย่างไร คิดว่าข้างในมีอะไรบ้างและเราจะ
ทราบได้อยา่งไร 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน เด็กคาดคะเนกระปกุทัง้ 3 กระปกุ และบนัทึกผลลงในแบบ
บนัทกึกิจกรรมและตรวจสอบคําตอบ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ เด็กอธิบายสิ่งท่ีพบ เช่น ในกระปุกมีอะไร ในแต่ละกระปกุมี
เหรียญจํานวนก่ีเหรียญ และมีจํานวนเงินเทา่ไร 

การส่ือสารและการให้เหตผุล เด็กนําเสนอสิ่งท่ีพบให้เพ่ือนฟังและสามารถบอกเหตุผลได้ 
เชน่  
     กระปกุท่ี 1 ใสเ่หรียญ 10 บาท จะมีนํา้หนกั                
มากท่ีสดุเพราะเหรียญมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ 
     กระปกุท่ี 2 ใสเ่หรียญ 1 บาท จะมีนํา้หนกัเบาท่ีสดุเพราะ
เหรียญมีขนาดเล็กท่ีสกุ 
     กระปกุท่ี 3 ใสเ่หรียญ 5 บาท จะมีนํา้หนกัมากกว่ากระปกุ
ท่ี 2 เพราะมีขนาดใหญ่กวา่และเบากระปกุท่ี 1 เพราะมีขนาด
เล็กกวา่ 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
- กรอบมาตรฐาน  การเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้องมาตรฐาน 

ว 1.1-1 ตวัชีว้ดัท่ี 2  ว 3.1-6 ตวัชีว้ดัท่ี  1  ว 8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 
  - กรอบมาตรฐาน  การเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้องมาตรฐาน 
ค.ป.2.1  ตวัชีว้ดัท่ี  4   บอกชนิดและคา่ของเงินเหรียญ 1 บาท 2 บาท 5 บาท 10 บาท และธนบตัรฉบบัละ 20 บาท 

- ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้การฟังเสียงแยกประเภท นํา้หนกั ของเหรียญ 
- ระบทุกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา  การสงัเกต  คาดคะเน  วางแผน  
- ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัห ูในการเลือกสิ่งของ 
- ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม  ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  การรับฟังความคดิเห็น 
- ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์  ได้แก่  บอกความต้องการและแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง

สอดคล้องกบัสถานการณ์อยา่งเหมาะสม ทํางานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งสมํ่าเสมอ 
- ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา  ได้แก่  การวางแผน  คาดคะเน 
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กิจกรรม “รูปเรขาคณิตในห้องเรียน” 

คณุครูไขศรี  บญุธรรม  และ ครูเพ็ญจนัทร์  กองสขุ 

โรงเรียนอนบุาลมิตรเด็ก  62  สขุมุวิท 39 ซ. พร้อมพงศ์   แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  
ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 2 และอนบุาลปีท่ี 3  อาย ุ4-5 ปี    (คละชัน้) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   1. สงัเกตและแสดงสิ่งของในห้องเรียนท่ีเหมือนหรือคล้าย ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก กรวยและทรงกระบอกท่ี 

กําหนดให้ 

   2. สงัเกตจําแนกและอธิบายลกัษณะของเรขาคณิตท่ีพบจากสิ่งของในห้องเรียน 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
           กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ช่วยเปิด
โลกกว้างให้แก่เด็ก  เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ลกัษณะของบ้านโดยการสังเกตลักษณะภายนอกแล ะส่วนประกอบของ
บ้านพกัครูท่ีมีในโรงเรียนและบ้านท่ีอยู่ใกล้ๆ โรงเรียน โดยเด็กๆ ออกสํารวจบ้านแบบตา่งๆ และช่วยกนัตัง้คําถามท่ี
อยากรู้เก่ียวกบับ้าน 
     เร่ิมต้นกิจกรรมจากคณุครูพาเดก็ร้องเพลงบ้านของเราพร้อมทําทา่ทางประกอบเพลง แล้วครูนําบล็อกตา่งๆ ได้แก่ 
ทรงกระบอก ทรงกลม ทรงสีเหล่ียมมมุฉาก กรวย ใส่กล่องและครูหยิบบล็อกแตล่ะชิน้ขึน้มาและถามเด็กว่าบล็อกท่ี
อยู่ในมือครูเรียกว่าอะไรถ้าเด็กๆ ตอบไม่ได้ครูให้ คําแนะนํา จากนัน้ครูหยิบบล็อกทีละชนิดใ ห้ เด็กๆ  สัง เก ต
สํารวจด้วยการจับสัมผัส   ลองกลิง้ และพดูคยุเก่ียวกบัลกัษณะรูปเรขาคณิตสามมิติแตล่ะชนิด โดยครูตัง้คําถาม
ให้เด็กๆ ช่วยกนัตอบ เช่น ทรงกลมมีลกัษณะอย่างไร เอามือจบัจะรู้สึกอย่างไร ขณะท่ีสนทนาเด็กๆ เกิดความสงสยั
ตา่งๆ เชน่ เม่ือวางทรงกลมลงจะเป็นอยา่งไร จะกลิง้ได้ไหม 
  ให้เดก็ๆ สงัเกตสิ่งของในห้องเรียน เชน่ของเล่นหรือของในห้องเรียนท่ีมีลกัษณะคล้ายรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี
ครูได้แนะนําไว้แล้วให้เด็กๆ นําสิ่งของท่ีมีลักษณะคล้ายรูปเรขาคณิตมาคนละ 1 ชิน้แล้วจึงนํามาวางรวมกันและ
อธิบายลักษณะรูปเรขาคณิตท่ีพบในสิ่งของท่ีตนเองนํามา แล้วช่วยกันแยกสิ่งของเป็นกลุ่มตามลักษณะ ของรูป
เรขาคณิตสามมิตติา่งๆ กลุม่ของทรงสีเหล่ียมมมุฉาก กลุม่ของทรงกระบอก  กลุม่ของกรวย 
          - ให้เด็กวาดภาพสิ่งของท่ีนํามาแยกตามลักษณะรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ  เช่น กลุ่มของทรงกลม และ
นําเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 
  
 

ผลที่เกิดกับเดก็ 

 หลงัจากนกัเรียนทํา กิจกรรมแล้วนกัเรียน สามารถจําแนกรูปเรขาคณิตสามมิตขิองสิ่งตา่งๆได้ 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม เดก็ๆ ร่วมกนัตัง้คําถามเก่ียวกบัลกัษณะของรูปเรขาคณิตตา่งๆ 
- ทรงกระบอก  ทรงกลม  ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก  กรวย                  
มีลกัษณะอย่างไร 
- เอามือจบัรูปทรงตา่งๆแล้วรู้สกึอยา่งไร 
- จะกลิง้รูปทรงอะไรได้บ้าง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เด็กร่วมกันสังเกตโดยการสัมผัสบล็อกชนิดต่างๆ บอกรูปร่าง
ลกัษณะของสิ่งท่ีสงัเกตได้ ครูเขียนคําตอบตามท่ีเด็กบอก 
- เด็กร่วมกันสํารวจของเล่นหรือของใช้ในห้องเรียนโดยบอกถึง
ลกัษณะของของเล่นหรือของใช้ว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง เช่น  
ลกูบอล เป็น ทรงกลม 
- เด็กบนัทึกข้อมูลโดยวาดภาพของเล่นของใช้ท่ีจําแนกตามรูป
เรขาคณิตสามมิตติา่งๆ 
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กิจกรรม “บ้านของเรา” 

โรงเรียนอนบุาลมิตรเด็ก 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 2 และอนบุาลปีท่ี 3  อาย ุ4-5 ปี  (คละชัน้) 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สงัเกต เปรียบเทียบ และอธิบายรูปเรขาคณิตสองมิตแิละสามมิตท่ีิพบจากส่วนประของบ้าน 

2. สร้างสรรค์ผลงานจากทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก กรวย ทรงกระบอก และรูปวงกลมรูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม         

 - ครูและเดก็ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบับ้าน  จากนัน้ให้เดก็เลา่ประสบการณ์เดมิเก่ียวกบับ้านท่ีเด็กๆ อาศยัอยู่

ว่ามีลักษณะอย่างไร ครูจดบันทึกคําถามของเด็กไว้ร่วมกันสนทนาหาคําตอบจากข้อสงสัยโดยจัดกิจกรรมท่ี

หลากหลายเชน่ 

 - เรียนรู้บ้านจากของจริงโดยพาเด็กๆ ออกไปสํารวจลักษณะบ้านแบบต่างๆ ภายนอกโรงเรียนจากการ

สงัเกตและเปรียบเทียบลกัษณะ บ้านวา่มีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและบอกช่ือสว่นประกอบของบ้านว่ามีรูปเรขาคณิต

อะไรโดยตัง้คําถาม  สว่นประกอบของบ้านมีรูปเรขาคณิตอะไร รู้ได้อย่าไร  บ้านต้องมีส่วนประกอบอย่างไร  หลงัคา

บ้านมีรูปเรขาคณิตอะไร  ถ้าบ้านไม่มีหลังคาจะเป็นอย่างไร  ครูถามเพิ่มเติม เช่น นอกจากหลังคาแล้วยังมี

สว่นประกอบอ่ืนอีกหรือไมห่ากมี สิ่งเหลา่นัน้มีรูปเรขาคณิตอะไร รู้ได้อย่างไร บ้านแตล่ะหลงัมีอะไรท่ีเหมือนกนับ้าง  

(เช่น สี  ขนาด  รูปเรขาคณิต ) และเหมือนกันอย่างไร  เช่น เด็กตอบว่า มี ประตูเหมือนกัน ครูควรเพิ่มว่า แล้ว

เหมือนกนัอยา่งไร  เด็กตอบว่า มีสีนํา้ตาลและเป็นส่ีเหล่ียม  ครูสอบถามเพิ่มว่า รู้ได้อย่างไรว่าเป็นส่ีเหล่ียม หรือ สี

นํา้ตาล เป็นอย่างไร ในห้องมีของท่ีมีสีนํา้ตาลไหม มีหน้าตา่งทาสีนํา้ตาล   บ้านแตล่ะหลงัมีอะไรท่ีแตกตา่งกนับ้าง

เหมือนกันอย่างไร (เช่น สี  ขนาด  รูปเรขาคณิต ) และแตกต่างกันอย่างไร ระหว่างท่ีเด็กๆสงัเกตบ้านแต่ชนิดครู

ชีแ้นะให้สงัเกตลกัษณะของบ้านโดยครูใช้คําถามกระตุ้น วาดภาพบ้านท่ีเด็กไปสํารวจมา  ครูถามจากรูปท่ีเด็กวาด

ว่ารูปบ้านท่ีเด็กวาดมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างและรู้ได้อย่างไรว่าเป็นรูปเรขาคณิตนัน้ๆ ระหว่างสังเกต เด็กๆ            

เกิดความสงสยัเชน่  บ้านมีหลงัคาไว้เพ่ืออะไร  ถ้าเราไมมี่บ้านอยูจ่ะอยูท่ี่ไหน 

    จากนัน้ให้ เดก็ๆ ชว่ยกนัประดษิฐ์บ้านของตนเอง  โดยเป็นบ้านท่ีมีสว่นประกอบตา่งๆให้ถูกต้องเร่ิมจาก  ประต ู 

หน้าตา่ง หลงัคา แล้วให้ เดก็เลือกรูปทรงเรขาคณิตแบบตา่งๆตอ่เตมิเป็นบ้านตามจินตนาการ 
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ผลที่เกิดกับเดก็ 

          จากการสํารวจบ้านและส่วนประกอบของบ้านนักเรียน สามารถบอกได้ว่าบ้านมีส่วนประกอบเป็น             

รูปเรขาคณิตอะไรบ้าง เชน่ ประต ูหน้าตา่งๆ เป็นรูปส่ีเหล่ียม 
 

ตรารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม 
 

สงัเกตและบอกลกัษณะและสว่นประกอบของบ้านของ 
เดก็ได้สงัเกตบ้านแล้วตัง้คําถามวา่  
- สว่นประกอบของบ้านมีรูปทรงอะไร 
- บ้านต้องมีสว่นประกอบอะไรบ้าง 
- หลงัคาบ้านมีรูปทรงอยา่งไร 
- ถ้าไมมี่บ้านจะเกิดอะไรขึน้ 
- บ้านมีหลงัคาไว้เพ่ืออะไร   
- ทําไมบ้านไมเ่หมือนกนั     

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน 
 

-  เดก็สํารวจบ้านตา่งๆท่ีมีในโรงเรียนและใกล้ๆโรงเรียน 
-  เด็กร่วมกันสงัเกตลกัษณะของบ้าน และบอกรูปร่างลกัษณะของ
สิ่งท่ีพบได้                                                                                                                                                 
-  วาดภาพบ้านตามความคิดของตนก่อนออกไปสํารวจให้เด็ก
คาดคะเนว่าบ้านมีลกัษณะอย่างไรใช่หรือไม่ หากใช่ครูควรซกัถาม
ว่าลกัษณะของบ้านมีรูปเรขาคณิตอะไรและ รู้ได้อย่างไร จากนัน้จึง
พาเด็กออกไปสํารวจ และหลงักลบัมาจากสํารวจครูควรซกัถามว่า
บ้านท่ีไปสํารวจเหมือนกับท่ีคาดคะเนหรือไม่ เป็นการเปรียบเทียบ
ความเหมือนความตา่งได้เลย 
-  เดก็ร่วมสร้างแบบจําลองบนัทกึลกัษณะรูปเรขาคณิตของบ้าน 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็ๆ ร่วมกนัสนทนาและสรุปวา่บ้านมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง 
จากการสํารวจบ้าน มี  ประต ู หน้าตา่ง หลงัคา 
- เด็กนําสิ่ ง ท่ีสัง เกตได้เ ก่ียวกับรูปเรขาคณิตต่าง ๆ มาสร้าง
แบบจําลองบ้าน มี  ประต ู หน้าตา่ง หลงัคา 
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การส่ือสารและการให้เหตผุล -  เดก็ๆสามารถเลา่สิ่งท่ีสงัเกตพบเห็นวา่มีรูปเรขาคณิตอยา่งไรบ้าง 
- เดก็นําเสนอผลงานประดษิฐ์บ้านของตนเอง 
-เด็กเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของบ้านท่ีสังเกตหลัง
ตา่งๆ (แตห่ากมีการคาดคะเนก็ควรเปรียบเทียบกบัผลการคาดคะเน
ด้วย) 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 

 วิทยาศาสตร์ 

 -  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดัและวิทยาศาสตร์ปฐมวยั  สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

 -  มาตรฐาน  ว 3.1-6 ตวัชีว้ดัท่ี1  อาย4ุ-5 ปี 

 -  แนวคดิและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

o ทกัษะการสงัเกต 

o ทกัษะการจําแนก 

o ทกัษะการลงความคดิเห็นจากข้อมลู 

 คณิตศาสตร์ 

 -  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดัและคณิตศาสตร์ปฐมวยั  สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

 -  มาตรฐาน ค.ป 3.2  ตวัชีว้ดัท่ี  1-2 อาย ุ4 -5 ปี 

 -  แนวคดิและทกัษะทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

 -  ทกัษะการจําแนกทรงกลม  ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก  กรวย  ทรงกระบอก 

  -  การให้เหตผุล  การส่ือสาร 
 

สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 ประสบการณ์สําคญัด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจับ การเขียน   

การวาดภาพ  ประสบการณ์สําคญัด้านสังคม ได้แก่ การทํางานรวมกับผู้ อ่ืน การตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบัต ิ    

การแลกเปล่ียนความคดิเห็นและเคารพความคดิของผู้ อ่ืน 

           ประสบการณ์สําคญัด้านสตปัิญญาได้แก่ การเรียนรู้สิ่งตา่งๆด้วยการมอง ฟัง สัมผสัและดมกลิ่น การเช่ือมโยง

ภาพ , ภาพถ่าย และรูปแบบต่างๆ กับสิ่งของหรือสถานท่ีจริง การใช้ภาษาในกาแสดงหาความคิดเห็น ด้วยคําพูด      

การสงัเกต การจําแนก และเปรียบเทียบ การใช้หรืออธิบายสิ่งตา่งๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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กิจกรรม “ผลไม้” 

โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต 

2 หมู ่6 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตําบล ลาดสวาย อําเภอ ลําลกูกา จงัหวดั ปทมุธานี 12150 

ระดับชัน้  อนบุาล 1 (อาย ุ3 ขวบ) 

จุดประสงค์  เพ่ือให้นกัเรียนสงัเกต และเปรียบเทียบ รู้จกัคา่จํานวนตวัเลข 

ภาพรวมและการจัดกิจกรรม 

กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้สงัเกต และเปรียบเทียบผลไม้ต่างๆ โดยครูวางผลไม้ไว้กับพืน้
และให้เด็กๆ เล่าประสบการณ์เดิมและอยากรู้อะไรเพิ่มเติมจากผลไม้ท่ีเด็กนํามาครูจดคําถามและสนทนากบัเด็กว่า
ทําอยา่งไรจงึจะได้คําตอบ ครูใช้คําถามถ้าเราอยากรู้ว่าเด็กๆ ชอบผลไม้ชนิดไหนมากกว่ากนัเราจะมีวิธีหาคําตอบได้
อยา่งไร เดก็เสนอวิธีหาคําตอบโดยชอบจากสี และจากการชิมโดยครูจดบนัทกึ  

ครูวางเง่ือนไขและอธิบายการวาง โดยการใช้ไม้ไอศกรีมแทนสญัลกัษณ์ของตนเอง 

โดยคณุครูวางไม้ไอศกรีมสญัลกัษณ์ของตนเองและให้เด็กหยิบไม้ไอศกรีมของตนเองไปวางม่ีผลไม้ท่ีตนเอง
ชอบคณุครูถามว่าตอนนีพ้วกเราอยู่ในกลุ่มท่ีชอบผลไม้ชนิดเดียวกันตอบคณุครูได้ไหมคะว่าคนท่ีชอบแตงโมม่ีก่ีคน 
องุ่นก่ีคน มะละกอก่ีคน ครูบนัทึกคําตอบเด็กท่ีมีทัง้ถูกและผิดท่ีได้จากการนับ สรุปร่วมกันโดยการนับไม้ไอศ กรีม
ร่วมกันว่าผลไม้ท่ีเด็กชอบมากท่ีสุดมีก่ีคน และผลไม้ท่ีเด็กชอบน้อยท่ีสุดมีก่ีคนโดยครูเขียนตวัเลขจํานวนให้เด็กและ
ให้เดก็เขียนตวัเลขตามรอยพร้อมกบับอกคา่ตวัเลขให้กบัเดก็ 

ตารางวิเคราะห์การเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
1.การมีสว่นร่วมในคําถาม - เด็กๆ สงัเกตและตอบคําถามเก่ียวกับจํานวนของเพ่ือนท่ี

ชอบผลไม้ชนิดต่างๆ ว่าผลไม้ท่ีเพ่ือนชอบมากท่ีสุดคืออะไร
จํานวนก่ีคนและผลไม้ท่ีเพ่ือนชอบน้อยท่ีสดุคืออะไรก่ีคน 

2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ๆ ร่วมกนัคดิหาวิธีหาคําตอบของคําถามแตล่ะข้อ 
- เด็กจะหาจํานวนของสมาชิกในกลุ่มเด็กจะมีวิธีการหา
คําตอบท่ีแตกต่างกันไป ครูให้อิสระในการตอบบางคนก็นับ
ตามลําดบั 

3.อธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เด็กๆ ร่วมกันตอบคําภามจากคําถามท่ีตัง้ขึน้แล้วร่วมกัน
สรุปถึงวิธีการนบัตวัเลขและคา่จํานวน 

4.การส่ือสารและการให้เหตผุล - เดก็บอกผลไม้ท่ีตวัเองชอบ 
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กิจกรรม “การช่ัง” 
โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา 

ระดับชัน้ อนบุาล3 อาย ุ5 ขวบ 
จุดประสงค์   

- สามารถบอกความหนกัเบาของผกัและผลไม้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

- เกิดจากการท่ีเด็กๆ ได้เรียนรู้หน่วย ผักและผลไม้ เด็กๆ ได้นําผักและผลไม้มาจากก้าน เช่น ส้ม ฝร่ัง        
แอปเปิล้ ผกับุ้ง ผกักาด เป็นต้น และนํามาด ูสงัเกต และสมัผสั สนทนาพดูคยุกนัและมีคําถามจากเดก็ๆ 
 - น้องฟ้า ทําไมแอปเปิล้มีสี ขนาดไมเ่หมือนกนัคะ 
 - น้องกาย  ผมเคยเห็นแมผ่ดัผกับุ้งครับ 
 - น้องภมูิ  ทําไมฝร่ังมีขนาดไมเ่ทา่กนั 
 - น้องปลืม้  แอปเปิล้หนกักว่าฝร่ังนะครับ 

- จากการสนทนา พูดคยุ และสมัผสัผกัและผลไม้ เด็กๆ มีคําถามท่ีสงสยั ขนาด นํา้หนกั ของผลไม้และผกั      
มีขนาดเทา่ไหร่ อะไรหนกักวา่ ครูจงึให้เดก็ ทําเคร่ืองชัง่ จากไม้แขวนเสือ้ ลองชัง่ผกัและผลไม้ 

* เดก็ๆ สงัเกต และเปรียบเทียบ การหนกั-เบา ของผกัและผลไม้อยา่งไรบ้าง เม่ือชัง่แอปเปิล้กบัฝร่ัง 
- เดก็ๆ ถาม ทําไมข้างท่ีมีผลแอปเปิล้มนัหนกักวา่ ฝร่ัง มนัจงึเอียงลง 
- ทําการทดลองชัง่ใหม ่ฝร่ังกบัฝร่ัง  หรือ  แอปเปิล้กบัแอปเปิล้ 
- เดก็ๆ ได้เกิดการเรียนรู้ว่า ผลไม้ท่ีเหมือนกนั และ แตกตา่งกนั มีนํา้หนกัไมเ่ทา่กนั ขึน้อยูข่นาดของผลไม้ เล็ก-ใหญ่ 
- ครูนําเคร่ืองชัง่ท่ีเป็นของจริง ท่ีมีตวัเลขหน้าปัด จะบอกได้วา่ผลไม้ชนิดไหนหนกักวา่กนั ให้เดก็ๆ ทดลองชัง่ 
 ชัง่แอปเปิล้ 1 ลกู  หนกั  3  ขีด 
 ชัง่ฝร่ัง  1  ลกู  หนกั  2  ขีด 
- เดก็ๆ ได้เปรียบเทียบความหนกัเบาของผลไม้ 
- จากนัน้ให้เดก็บนัทึกโดยการวาดภาพ ผา่นประสบการณ์ การใช้ประสาทสมัผสัทัง้5 (สมัผสั ดม ด ูชิม ฟัง ทดลองชัง่) 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในการตัง้คําถาม - เดก็สงัเกตเห็นแอปเปิล้มีสี ขนาดไมเ่ทา่กนั เพราะอะไร 
- เดก็ๆ จะทราบได้อยา่งไรแอปเปิล้หนกักวา่ฝร่ัง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เ ก็บข้อมูลโดยการบันทึกผลการวาดภาพ ผ่าน
ประสบการณ์ พร้อมเขียนบรรยายตามท่ีได้ชัง่ 
 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - ผลไม้ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า นํา้หนกัมากกว่า สงัเกตจาก
การชั่งเคร่ืองชั่ง 2 แขน และ การชั่งตาชั่งตัวเลขจะ
มากกวา่ 

การส่ือสารและการให้เหตผุล - เดก็เลา่สิ่งท่ีสงัเกต และ ทดลองชัง่ และนํามาวาดภาพ
บอกอธิบายได้ 

 
วิเคราะห์การบูรณาการ 
วิทยาศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
*มาตรฐานการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ชว่งชัน้ปฐมวยั ว 3.2 

-สงัเกตและอธิบายการชิมรสชาตขิองผกัและผลไม้ท่ีแตกตา่งกนั 
*ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

-เพ่ือให้เห็นประโยชน์ของการชัง่นํามาใช้ในชีวิตประจําวนัได้ 
-ผกัและผลไม้ มีรสชาตท่ีิแตกตา่งกนั 

คณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

-ขนาดใหญ่กวา่มีนํา้หนกัมากกวา่ 
-เรียงลําดบันํา้หนกัของผกัและผลไม้ได้ 
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สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ 
- การเรียนรู้ ช่ือผกั ผลไม้  
- การใช้ประสาทสมัผสั ในการจบัผกัและผลไม้ ชิมรส ดมกลิ่น  
- ได้เปรียบเทียบการชัง่นํา้หนกัจากตาชัง่ไม้แขวนเสือ้และเคร่ืองชัง่ตวัเลข 
- การขีดเขียน ในการวาด เขียน 

 
 
 
 

 

 

 

 

การช่ังแบบ เคร่ืองช่ัง 2 แขน 

 

 

 

 

 

 

การช่ัง แบบเคร่ืองช่ัง 
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บทบาทสมมต ิการขายผัก ผลไม้ 
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กิจกรรม “หนักหรือเบา”  
นางศมิณยา   จําปาคํา 

โรงเรียนเศรษฐบตุรอปุถมัภ์  เลขท่ี  33 ซอยลาดพร้าว  51แขวงสะพานสอง  เขตวงัทองหลาง  กรุงเทพฯ   
Email  : stbu_school@hotmail.com  โทรศพัท์ 02 538  2506 

 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี  3  (5  ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สงัเกตและเปรียบเทียบผลไม้ท่ีหนกักวา่  เบากวา่    
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม  
 กิจกรรมหนักหรือเบานีเ้กิดขึน้มาจากเด็กเรียนหน่วยหนนู้อยเติบโต (อาหารดีมีประโยชน์) แล้วบูรณาการ
เข้ากบักรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวยัเป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เรียนเก่ียวกับ
การวดั  เร่ืองการชัง่และเปรียบเทียบนํา้หนกัของผลไม้ท่ีหนกักว่า  เบากว่า   โดยกิจกรรมนีเ้ร่ิมต้นจากครูเล่าให้เด็ก ๆ
ฟังว่า  เม่ือเช้าครูไปซือ้ผลไม้ท่ีตลาดเกือบหิว้มาไม่ไหว..............ทําให้เด็กเกิดข้อสงสยัและ ตัง้คําถาม  เช่น ครูซือ้
ผลไม้มากเกินไปหรือเปล่า  ซือ้ผลไม้อะไรมาบ้าง   ผลไม้ผลใหญ่เกินไปหรือเปล่า จากนัน้ครูนําถงุผลไม้ 2 ถงุ ได้แก่  
แอ๊ปเปิล้และสาล่ี  มาวางให้เด็กๆ สงัเกต  น้องโซดาบอกว่า  ผลไม้ก็ลูกไม่ใหญ่ทําไมครูถือไม่ไหว  เด็กๆ จึงอยาก
ทดลองถือบ้าง  ครูให้เดก็หิว้ถงุแอ๊ปเปิล้และสาล่ี  ทีละถงุแล้วถามความรู้สึก  เด็กๆ บอกว่าแอ๊ปเปิล้หิว้ไหวแตส่าล่ีมนั
หนกัหิว้ไมไ่หว  ครูจงึกระตุ้นเดก็โดยใช้คําถาม  ท าอย่างไรจึงจะรู้ว่าผลไม้ชนิดใดหนักหรือเบา 

น้องนนน์ : ต้องลองยกขึน้มา 
น้องโฟร์ต : ต้องชัง่ด้วยเคร่ืองชัง่มัง้  เพราะเห็นแมช่ัง่หมขูายท่ีตลาดทกุวนั 
ครูชกัชวนเด็กๆ สืบค้นตามวิธีการท่ีน้องนนน์คิดโดยการแบง่กลุ่มเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ทดลองแยกและคาด

เดาระหว่าง  สาล่ีกบัแอ๊ปเปิล้  อะไรหนกักว่าหรือเบากว่ากนั  แตล่ะกลุ่มบนัทึกผลการคาดเดาด้วยการวาดภาพและ
ส่งตวัแทนออกมานําเสนอด้วยการเล่าให้เพ่ือนๆ ฟัง  จากนัน้จึงช่วยกนัสํารวจตรวจสอบอีกครัง้ด้วยการใช้เคร่ืองชัง่
แบบสปริง (ตามวิธีท่ีน้องโฟร์ตบอก) แต่ผลก็คือเด็ก ๆ ยงัอ่านตวัเลขบนเคร่ืองชัง่ไม่ได้ครูเป็นคนบอก จากนัน้ครูนํา
เคร่ืองชั่งแบบสองแขนมาให้เด็กๆ ดูสนทนาถึงวิธีการใช้และให้เด็กทดลองนําผลไม้มาชั่งแล้วส่งตวัแทนออกมา
นําเสนอด้วยการเล่าผลการชัง่  การสงัเกตคานของเคร่ืองชัง่เม่ือผลไม้ชนิดใดก็ตามถ้ามันหนักกว่าคานจะเอียงลง   
ถ้ามนัเบากวา่คานจะเอียงขึน้  จากนัน้ครูจงึนําไม้บล็อกท่ีมีขนาดเท่ากนัมาใช้เป็นหน่วยกลางในการวดั ให้แตล่ะกลุ่ม
ทดลองนํามาใช้   บนัทกึผลการเรียนรู้และนําเสนอ  เม่ือครบทกุกลุม่แล้วจงึร่วมกนัสรุปและลงความคิดเห็นและบนัทึก
ผลการเรียนรู้ 
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม  หนักหรือเบา 
1. การมีส่วนร่วมในค าถาม  จากการท่ีครูเล่าเร่ืองไปซือ้ผลไม้ท่ีตลาดแล้วหิว้ไม่ไหวทําให้

เด็กเกิดข้อสงสยัและตัง้คําถาม ครูซือ้ผลไม้มากเกินไปหรือ
เปลา่  ซือ้ผลไม้อะไรมาบ้าง ผลไม้ผลใหญ่เกินไปหรือเปลา่ 

 เม่ือครูนําถุงผลไม้ท่ีซือ้มาให้เด็กดู  และให้อาสาสมัคร
ออกมาทดลองหิว้ผลไม้ทัง้  2  ถงุ  ได้แก่  แอ๊ปเปิล้  และสาส่ี 
ครูให้เดก็หิว้ถงุแอ๊ปเปิล้และสาล่ี  ทีละถงุแล้วถามความรู้สึก  
เด็ก ๆบอกว่าแอ๊ปเปิ้ลหิว้ไหวแต่สาล่ีมันหนักหิว้ไม่ไหว      
จงึเกิดคําถาม  สาล่ีมนัหนกัเกินไปหรือเปลา่ 

2. การเก็บข้อมูลหลักฐาน  แบ่งกลุ่มเด็กแล้วสังเกตลักษณะภายนอกของแอ๊ปเปิ้ลกับ
สาล่ี  คาดคะเนด้วยตาเปลา่วา่อะไรหนกักวา่หรือเบากวา่ 

 ทดลองชัง่นํา้หนกัด้วยการใช้มือยกแอ๊ปเปิล้  สาล่ี ทีละอย่าง  
และยกทัง้คู่พร้อมกันด้วยมือคนละข้างแล้วบันทึกผลการ
ทดลอง 

 นําผลไม้ไปชัง่กบัเคร่ืองชัง่แบบสองแขนอยา่งง่าย 
 นําผลไม้ไปชั่งกับเคร่ืองชั่งแบบสองแขนอย่างง่ายและ          

มีหนว่ยกลางคือไม้บล็อกเพ่ือเปรียบเทียบ 
 บนัทกึผลการสงัเกตโดยการวาดภาพ 

3. การอธิบายสิ่งท่ีค้นพบ  เด็กๆอธิบายสิ่งท่ีค้นพบด้วยการส่งตัวแทนออกมาเล่าให้
เพ่ือนฟัง 

 นํารูปภาพท่ีบนัทึกไว้มาชใูห้เพ่ือนดแูละนําไปติดบอร์ดหน้า
ห้องเรียนให้ผู้ปกครองชม 

 อธิบายเก่ียวกบัผลงานท่ีตนเองวาด 
4. การส่ือสารและให้เหตุผล  นําเสนอผลการสืบค้นด้วยการเล่าให้เพ่ือนและครูฟังพร้อม

ทัง้บอกเหตผุล 
 บอกวิธีการสืบค้นจากกระบวนการท่ีได้ลงมือทําทัง้หมด 
 บอกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสืบค้น 
 นําภาพวาดมาจดัแสดงด้วยการตดิบอร์ดหน้าห้องเรียน 
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การบรูณาการคณิตศาสตร์ปฐมวัย 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชีวั้ดและสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย  สสวท.  ท่ีเก่ียวข้อง 
สาระท่ี  2  :   การวัด มาตรฐาน  ค.ป.  2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบันํา้หนกั 
สาระการเรียนรู้ การเปรียบเทียบนํา้หนกั  การชัง่โดยใช้เคร่ืองมือและหนว่ยท่ีไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐาน   
    
การบรูณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชีวั้ดของมาตรฐาน   วิทยาศาสตร์ปฐมวัย  สสวท.  ท่ีเก่ียวข้อง 
     มาตรฐาน  ว 1.1-1  สามารถใช้ประสาทสัมผัสทัง้  5  เรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว 
ตวัชีว้ดัท่ี 2  เลือกใช้ประสาทสมัผสั  สงัเกต  สํารวจและเรียนรู้สิ่งตา่งๆ ได้อยา่งเหมาะสมกบัวยั 
     มาตรฐาน  ว 8.1-14  ตัง้ค าถามและวางแผนส ารวจตรวจสอบอย่างง่าย  โดยใช้ทักษะกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
ตวัชีว้ดัท่ี 1  ตัง้คําถามท่ีนําไปสูก่ารหาคําตอบโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆเหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัท่ี 3  ใช้ประสาทสมัผสัในการสํารวจ สิ่งตา่งๆบนัทกึและส่ือสารสิ่งท่ีค้นพบด้วยวิธีท่ีเหมาะสมกบัวยั 

ตวัชีว้ดัท่ี 4  คาดคะเนเหตกุารณ์  และลงความเห็นข้อมลูจากประจกัษ์พยานท่ีพบหรือจากประสบการณ์เดมิ 
ตวัชีว้ดัท่ี 5  แสดงออกและนําเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั 
มาตรฐาน  ว8.1-15  สืบค้นและอภปิรายประโยชน์และโทษ  ของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ตวัชีว้ดัท่ี 1  แสดงการใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์อยา่งง่ายในการสงัเกต  ตรวจวดั  และรวบรวมข้อมลู 
ระบุความรู้  ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     นํา้หนกั  หนกักวา่  เบากวา่  หนกัท่ีสดุ  เบาท่ีสดุ  เรียงลําดบันํา้หนกัจากหนกัท่ีสดุไปหาเบาท่ีสดุ 
ระบุทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
การแก้ปัญหา  การให้เหตผุล  การส่ือสาร  การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอ 
ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย   ได้แก่   การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัผลไม้  เคร่ืองชัง่     
ดนิสอ  ยางลบ  สีเทียน  สีไม้  ในการวาดภาพระบายสี 
ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์  จิตใจ  สังคม  ได้แก่  การทํางานร่วมกันกับผู้ อ่ืน  การวางแผน  การตดัสินใจ
เลือกและการลงมือปฏิบตั ิ ความสนใจใฝ่รู้กระตือรือร้นในกิจกรรมท่ีปฏิบตัแิละซกัถามในสิ่งท่ีสงสยั 
ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา  ได้แก่  ซกัถามสิ่งท่ีสงสยัและร่วมอภิปรายหาคําตอบ  ตัง้คําถามเก่ียวกบัสิ่งท่ี
สงัเกตพบ  เปรียบเทียบนํา้หนกั  เรียงลําดบันํา้หนกั 
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รูปภาพการจัดกิจกรรม  หนักหรือเบา 



116 
 

กิจกรรม “ใครสูงกว่า ใครเตีย้กว่า”  
นางสาวอภิญญา    คงธนจิระกลุ 

โรงเรียนเศรษฐบตุรอปุถมัภ์  เลขท่ี 33 ซอยลาดพร้าว 51 แขวงสะพานสอง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
Email : stub_school@hotmail.com โทรศพัท์  02- 5382506 

 

ระดับชัน้  อนบุาลปีท่ี  2  ( 4 ขวบ ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัสงูกวา่  เตีย้กวา่ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรม ใครสงูกวา่ ใครเตีย้กวา่ นีเ้กิดมาจากการเรียนรู้หนว่ย ร่างกายของเรา ซึง่เก่ียวกบัลกัษณะรูปร่างของ
ตวัเดก็ กิจกรรมนีเ้ดก็ได้เรียนรู้เก่ียวกบัการวดัความสงู ความเตีย้ เปรียบเทียบความสงู - เตีย้ โดยครูให้เด็กเคล่ือนไหว
รางกายตามเพลงส่วนต่างๆ ของร่างกาย เม่ือเพลงจบให้จับกลุ่ม 6 คน 4 กลุ่ม เม่ือได้ครบให้นั่งลง ครูให้ตวัแทน
ออกมา  2 คน ออกมายืนหน้าห้อง ครูให้เด็กๆ สงัเกตรูปร่างลกัษณะเพ่ือนสองคนนีล้กัษณะเหมือนกนั หรือแตกตา่ง
กนัอยา่งไรใครสงูกวา่ ใครเตีย้กวา่ ครูจดคําตอบไว้บนกระดาษ ซึง่เดก็ๆ ตอบคําถามครูได้โดยใช้ประสบการณ์การเดิม
โดยท่ีมองแล้วสามารถบอกได้ว่าใครสูงกว่า เตีย้กว่า ครูใช้คําถามกระตุ้นต่อว่าเด็กๆ รู้ได้อย่างไรว่าเพ่ือนคนไหน      
สงูกวา่ หรือเตีย้กว่า มีวิธีอ่ืนอีกไหมนอกจากการมอง เด็กๆ เร่ิมมีข้อสงสยั มีคําถามตา่งๆ เช่น ใช้ไม้บรรทดัวดัได้ไหม    
ใช้อะไรวดัความสงูได้บ้าง ครูจงึแบง่กลุม่ให้เดก็ๆ หาอปุกรณ์ จากการวาดภาพอปุกรณ์ท่ีคิดว่าจะนํามาวัดความสงูได้ 
แล้วนําเสนอเพ่ือนๆ จากนัน้จงึให้แตล่ะกลุม่หาอปุกรณ์ตามท่ีวาดไว้แล้วนํามาวดัความสงูของเพ่ือนในกลุ่มและเล่าให้
เพ่ือนแตล่ะกลุม่ฟังวา่ใครสงูกวา่ เตีย้กวา่ และสงัเกตจากอะไรทัง้นีเ้ด็กๆ ยงัได้ทําใบงานงานเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ
ความสงู ‟ เตีย้ เพ่ือประเมินความเข้าใจของเดก็อีกครัง้ 

 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็สงัเกตลกัษณะของเพ่ือน เชน่ ใครสงูกวา่ ใครเตีย้กวา่ 

- เดก็ตัง้คําถามใช้ไม้บรรทดัวดัได้ไหม 
- ใช้อะไรวดัความสงูได้บ้าง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - สงัเกต เปรียบเทียบความสงูของเพ่ือนโดยสงัเกตจากศีรษะ 
- เดก็ๆ แตล่ะกลุม่วาดภาพอปุกรณ์หรือสิ่งท่ีคิดวา่สามารถ

นํามาใช้วดัความสงูได้ 
- เดก็ๆ ค้นหาอปุกรณ์ท่ีตนวาดภาพในห้องเรียนของตนเอง เชน่

เชือก ริบบิน้  ตวัตอ่พลาสตกิ ไม้บล็อก 
- เดก็ๆ ใช้เคร่ืองมือท่ีแตล่ะกลุ่มวางแผนนํามาใช้วดัเพ่ือนในกลุม่ 
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การอธิบายสิ่งท่ีค้นพบ - เดก็ๆ ร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มและลงความคิดเห็นว่าถ้าใคร
ศีรษะสงูกว่า คือคนท่ีสงู ถ้าตวัตอ่พลาสตกิสงูกว่าเพ่ือนคนนัน้
สงูกวา่ ถ้าไม้บล็อกสัน้กวา่เพ่ือนคนนัน้เตีย้กว่า ซึง่จะต้องมี
จดุเร่ิมต้นท่ีเทา่กนั 

- เดก็ๆ แตล่ะกลุม่ออกมาเลา่สิ่งท่ีค้นพบวา่สามารถใช้อะไรวดั
ความสงูได้ด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ บางกลุม่วางแนวนอน โดยมี
จดุเร่ิมต้นท่ีเทา่กนั 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็อธิบายสิ่งท่ีค้นพบจากการสงัเกต ใช้ความรู้เดมิหรือ
ประสบการณ์เดมิ 

- เดก็บอกสิ่งท่ีค้นพบได้จากการสงัเกต และการลงมือทดลองจาก
เพ่ือนและครู 

- ครูให้คําศพัท์เพิ่มเตมิวา่การวดัตามแนวตัง้เรียกวา่ สงู ‟ เตีย้   
ถ้าวดัตามแนวนอนเดียวกบัพืน้เรียกวา่ ยาว ‟ สัน้ ซึง่จะไมไ่ด้ใช้
วดักบัคนแตจ่ะใช้วดักบัสิ่งของ 

 

การบรูณาการคณิตศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

สาระท่ี 2 : การวดั 
มาตรฐาน ค.ป. 2.1 : เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั ปริมาตร และเวลา 
ตวัชีวดั เรียงลําดบัความยาว / ความสงูของสิ่งตา่ง ๆ ไมเ่กิน 3 สิ่ง  

การบรูณาการวิทยาศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

สาระท่ี 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว. 8.1 ‟ 14 ตัง้คําถามและการวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานและแสดงลกัษณะนิสยัรักการเรียนรู้มีจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
ตวัชีว้ดั (1) ตัง้คําถามท่ีนําไปสูก่ารหาคําตอบโดยใช้ทกัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ง่ายๆ เหมาะสมกบัวยั 

 (2) วางแผนการสํารวจ ทดลอง สืบค้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ 
 (3) ใช้ประสาทสัมผัสในการสํารวจตรวจสอบสิ่งต่างๆ บันทึกและส่ือสารสิ่งท่ีค้นพบด้วยวิธีท่ี

เหมาะสมตามวยั 
 (4) คาดคะเนเหตกุารณ์ และลงความคดิเห็นข้อมลูจากประจกัษ์พยานท่ีพบหรือจากประสบการณ์เดมิ 



118 
 

 (5) แสดงออกและนําเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั 
 (6) แสดงการใช้จินตนาการและความคดิสร้างสรรค์อยา่งสมเหตสุมผล ทางวิทยาศาสตร์ 

 
ประสบการณ์ส าคัญ 

 ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  การเคล่ือนไหวร่างกายอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี การรักษาความ
ปลอดภยัของตนเองและผู้ อ่ืนในกิจวตัรประจําวนั 

 ด้านส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบการทํากิจกรรม และ
การแสดงอารมณ์อยา่งสนกุสนานในกิจกรรม 

 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม การเลน่และทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลง
มือปฏิบัติ การมีโอกาสได้รับความรู้สึก ความสนใจ และความต้องการข องตนเองและผู้ อ่ืน          
การแลกเปล่ียนความคดิและเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน การแก้ปัญหาในการทํากิจกรรม 

 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ฝึกการคิด สังเกต จําแนก การคาดคะเน การทดลอง           
การสืบค้นข้อมลู การใช้หรือธิบายสิ่งตา่งๆ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  การเปรียบเทียบ การใช้ภาษา
อธิบายสิ่งตา่งๆ  
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เดก็ๆ วาดภาพอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ความสูง 

   
           วาดภาพไม้บล็อก          วาดภาพตัวต่อ 

   
                 วาดภาพริบบิน้     วาดภาพเชือก 

   
 

   

เดก็ๆ ค้นหาอุปกรณ์ในการวัดตามที่วางแผนไว้ 

รูปภาพกิจกรรม 
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เดก็ๆ ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการวัดความสูง 

    
    ใช้เชือก      ใช้ตัวต่อ 

   
 ดูด้วยตาเปล่า    ใช้ริบบิน้        ใช้ไม้บล็อก   
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อธิบายสิ่งท่ีค้นพบ 
กิจกรรม “หวานแดงแสนอร่อย” 

 

คณุครูปิยภาณี  วงศ์วิลาศ และ คณุครูจีรภา  หุ่นสะดี 
โรงเรียนสมบญุวิทย์  ท่ีอยู ่571 ถ.พระราม2  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

อีเมลล์  aoey_jaa@hotmail.com 
 
ระดับชัน้   อนบุาลปีท่ี 2 (อาย ุ4 ขวบ) 
จุดประสงค์  - สงัเกต บอกความแตกตา่งได้ 

- เรียงลําดบัปริมาตรสิ่งของไม่เกิน 3 สิ่งได้ 
 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้รู้จกัเรียงลําดบัปริมาตรของของเหลว โดยให้เด็กๆ  
สงัเกต บอกความแตกตา่งและเรียงลําดบัตามลําดบัปริมาตรของของเหลวในภาชนะ ครูเตรียมอปุกรณ์ทํานํา้หวาน
แดง ได้แก่ นํา้หวานสีแดง นํา้ร้อน และ นมสด ครูและเด็กช่วยกนัทํานํา้หวานแดง โดยครูเตรียมแก้วใสท่ีมีรูปร่างและ
ขนาดเทา่ๆ กนั 3 ใบ จากนัน้รินนํา้หวานแดง (ท่ีผสมนํา้ร้อนแล้ว) ใส่แก้วแตล่ะใบ โดยปริมาตรตา่งกนัโดยวางแก้วทัง้ 
3 ใบให้อยู่บนพืน้ระดบัเดียวกนั ให้เด็กๆ สงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกบัความเหมือนและตา่งของแก้ว 3 ใบนีแ้ละจด
คําถามท่ีเด็กๆ สงสัยไว้บนกระดาน (นํา้หวานแดงมีสีเหมือนกันแต่มีปริมาตรไม่เท่ากัน)คุณครูจึงให้เด็กๆ ช่วยกัน
สงัเกตว่านํา้หวานแดงในแก้วใดมีปริมาตรมากท่ีสุด(โดยเปรียบเทียบปริมาตรนํา้ในแก้วท่ี 1และ2 /ทราบได้อย่างไร 
เปรียบเทียบปริมาตรนํา้ในแก้วท่ี 2 และ3 ตอ่จากนัน้ให้เด็กๆ ช่วยกนัเรียงลําดบัแก้วนํา้หวานแดงจากปริมาตรมาก
ท่ีสดุไปหาปริมาตรท่ีน้อยท่ีสดุ/ทราบได้อยา่งไร ครูเปล่ียนขนาดของแก้วเป็นแบบอ่ืนๆ โดยท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั 3 ใบ
และให้เดก็ๆ ชว่ยกนัสงัเกตว่านํา้หวานแดงในแก้วใดมีปริมาตรน้อยท่ีสดุ/ทราบได้อย่างไร ตอ่จากนัน้ใ ห้เด็กๆ ช่วยกนั
เรียงลําดบัแก้วนํา้หวานแดงจากปริมาตรน้อยท่ีสุดไปหาปริมาตรท่ีมากท่ีสุด/ทราบได้อย่างไร เด็กและครูร่วมกัน
สรุปว่าลําดบัปริมาตรของของเหลวในภาชนะใดมากท่ีสุด  ลําดบัปริมาตรของของเหลวในภาชนะใดน้อยท่ีสดุ  และ
ลําดบัปริมาตรของของเหลวในภาชนะใดท่ีอยู่ระหว่างลําดบัปริมาตรของของเหลวในภาชนะท่ีมากท่ีสดุและน้อยท่ีสดุ  
เม่ือจบกิจกรรมครูให้เดก็ๆ เทนมสดลงไปในนํา้หวานแดงแตล่ะแก้ว และให้เดก็ๆ สงัเกตสีของนํา้หวานแดงท่ีเปล่ียนไป
จากสีแดงกลายเป็นสีชมพ ูร่วมกนัสนทนาวา่สีของนํา้เปล่ียนแปลงไปเพราะเหตใุด 
  

mailto:aoey_jaa@hotmail.com
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กร่วมกันสงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกับความเหมือนและต่าง

ของแก้ว 3 ใบ เช่น  ทําไมแก้วต้องเหมือนกัน,ทําไมนํา้ในแก้ว   
ไมเ่ทา่กนั เป็นต้น 
 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน เดก็นําแก้วนํา้หวานแดงทัง้ 3 ใบ มาสงัเกตด้วยตาเปลา่  
 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ เด็กร่วมกันสรุปคําตอบจากคําถามท่ีเด็กๆ ตัง้ขึน้และสนทนา
สรุปความแตกตา่งของปริมาตรในแก้วนํา้ทัง้ 3 ใบ เช่น แก้วใดมี
ปริมาตรมากท่ีสุด/น้อยท่ีสุด โดยการนําแก้วทัง้ 3 ใบมา
เปรียบเทียบกนัจากการวดัระดบันํา้ในแก้ว โดยวางแก้วทัง้ 3 ใบ
ให้อยูบ่นพืน้ระดบัเดียวกนั 
 

ส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็เลา่สิ่งท่ีสงัเกตด้วยปากเปลา่ 
 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ค.ป. 2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั ปริมาตร เงิน และเวลา 
ตวัชีว้ดั (3) เรียงลําดบัปริมาตรของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 3 สิ่ง 
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กิจกรรม “สนุกกับเหรียญ” 

โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 

ระดับชัน้ ปฐมวยัปีท่ี 3 (อาย ุ5 - 6 ปี) 

จุดประสงค์ สงัเกต บอกรูปร่างลกัษณะทัว่ไป รู้จกัชนิดและรู้คา่ของเงินเหรียญ 

ภาพรวมของกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เดก็ๆ ได้เรียนรู้ลกัษณะของเหรียญ รู้จกัชนิดและรู้คา่ของเงิน

เหรียญ ในหน่วยการเรียนรู้ “ประสาทสมัผสัทัง้ 5” โดยผ่านกิจกรรมการทดสอบประสาทสมัผสัทัง้ 5 คือ การสงัเกต

เหรียญ หนึ่งบาท เหรียญสองบาท เหรียญห้าบาท เหรียญสิบบาทด้วยตาเปล่า ครูใช้คําถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจ

ของเดก็ๆ วา่  

ครูอ้อ “เดก็ๆ เห็นอะไรบ้าง....?” 

น้องฮานาน่ี หนเูห็นวดัคะ่ // มีรูปวัดทุกเหรียญแต่ละเหรียญไม่ใช่วัดเดียวกัน 

น้องยยีูนส์ หนเูห็นรูปในหลวงคะ่  

น้องนํา้ปิง หนเูห็นเลขไทย เลขอารบิกคะ่ // มีเลข ๑ 1 /๒ 2/ ๕ 5/ ๑๐ 10 อยู่ในแต่ละเหรียญ 

น้องฟาตนิ หนเูห็นตวัหนงัสือเล็กๆ อยูบ่นเหรียญคะ่ // มีค าว่าประเทศไทย ปีพ.ศ. ช่ือในหลวงภูมิพล    

อดุลยเดช รัชกาลที่๙ 

น้องนรีูยะ ในเหรียญมีเหรียญเล็กสีทองคะ่      

น้องนพ  เหรียญสองบาทของหนสีูทองครับ 

น้องโชกนุ เหรียญสองบาทของหนสีูขาวครับ (ครูบนัทกึคําตอบของเด็กๆ บนกระดาน) หลงัจากนัน้ครูถามเด็กๆ 

ว่าอยากเห็นเหรียญให้ชดัมากขึน้ไหม...? เด็กๆ ทุกคนพร้อมใจกนัตอบว่า “อยากคะ่/อยากครับ” ครูจึงนําแว่นขยาย

ออกมาให้เดก็ๆ และได้อธิบายวิธีการใช้งานแวน่ขยาย เดก็ๆ ได้ใช้แว่นขยายในการมองเหรียญใหม่อีกครัง้ เด็กๆ บอก

ว่าเห็นเหรียญมีขนาดใหญ่ขึน้ และให้เด็กๆ บนัทึกข้อมลูโดยการทําใบงานขูดสีเหรียญ หลงัจากนัน้ครูก็มาพูดคยุกับ

เด็กๆ ในเร่ืองข้องสงสยัระหว่างการสงัเกต “ในเหรียญมีรูปวัดทุกเหรียญแต่ละเหรียญไม่ใช่วัดเดียวกัน” โดยครู

พาเด็กๆ สืบค้นจาก Internet “วดัในเหรียญไทย” www.manager.co.th และให้เด็กๆบนัทึกข้อมลูโดยการทําใบงาน

จบัคูภ่าพกบัเหรียญและระบายสีภาพวดัให้สวยงาม จากนัน้ครูได้อธิบายเพิ่มเติมถึงเหรียญสองบาทท่ีมี 2 สี สีเงินกบั

สีทอง เพราะเหรียญสว่นใหญ่เป็นสีเงิน เพ่ือความไม่สบัสนกบัเหรียญหนึ่งบาท เลยออกเหรียญสองบาทให้เป็นสีทอง 
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ดงันัน้เหรียญสองบาทในปัจจบุนัจึงมี 2 สี จากนัน้คณุครูกระตุ้นคว่ามสนใจด้วยคําถามว่า “เด็กๆอยากรู้ไหมว่า...?

เหรียญแตล่ะชนิดมีคา่เทา่ไหร่....?”  “แล้วเดก็ๆ คดิวา่เราจะใช้วิธีไหนดี...?”  

น้องฮานาน่ี นบันิว้คะ่ 

น้องยยีูนส์ นบัตามคณุครูคะ่ 

น้องนํา้ปิง เอาของให้นบัคะ่ (ครูบนัทกึคําตอบของเดก็ๆ บนกระดาน)  
 

จากนัน้ครูชวนเด็กๆ ทํากิจกรรมเงิน เงิน เงิน เพ่ือให้เด็กๆ รู้จกัคา่ของเหรียญมีความแตกต่างกนั โดยนําเอา

วิธีท่ีเด็กๆ ช่วยกนัเสนอมา โดยเร่ิมจากการนบัปากเปล่าตามคณุครู นบัตามจํานวนตวัเลข 1 – 10 และก็นบัจํานวน

จากนิว้มือ   เม่ือเดก็ๆ รู้แล้ววา่แตล่ะเหรียญมีคา่เทา่ไหร่ ครูจึงพาเด็กๆ ไปช้อปปิง้ไม้บล็อก โดยให้เด็กๆ นําเหรียญแต่

ละชนิดมาแลกไม้บล็อก ตามจํานวนเงิน ซึ่งไม้บล็อก 1 ชิน้ จะมีคา่เท่ากับ 1 บาท หลงัจากนัน้ครูและเด็กๆ ร่วมกัน

สรุปโดยให้เดก็ๆ นําไม้บล็อกมาวางเรียงให้ตรงกบัคา่ของแตล่ะเหรียญ ดงันี ้ 

เหรียญหนึง่บาท                    เหรียญสองบาท   

เหรียญห้าบาท   เหรียญสิบบาท  
 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม -เด็กๆ สงัเกตเหรียญแต่ละชนิด และตัง้คําถามเก่ียวกับรูปร่างลกัษณะ
ของเหรียญท่ีพบเห็น เช่น ทําไมในเหรียญมีรูปวัดทุกเหรียญแต่ละ
เหรียญไมใ่ชว่ดัเดียวกนั ทําไมเหรียญสองบาทถึงมี 2 สี 
-เดก็ๆ ร่วมกนัคดิวิธีการหาคําตอบของคําถามแตล่ะข้อ 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -เดก็ๆ นําเหรียญแตล่ะชนิดมาสงัเกตด้วยตาเปล่า และใช้แว่นขยายช่วย
ในการสงัเกต 

-เดก็ๆ ได้ใช้ Internet ในการสืบค้น ดรููปภาพวดัในเหรียญไทย 

-เด็กๆ บนัทึกข้อมูลโดยการจับคู่ภาพวัดกับเหรียญ และระบายสีวัดท่ี
สงัเกตพบให้สวยงาม ทําใบงานขดูสีจากเหรียญ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ -เดก็ๆ ร่วมกนัตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้ 

-เดก็ๆ เลา่สิ่งท่ีสงัเกตพบด้วยปากเปลา่ 

-เดก็ๆ นําไม้บล็อกมาวางเรียงให้ตรงกบัคา่ของแตล่ะเหรียญ ดงันี ้ 
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เหรียญหนึง่บาท                    เหรียญสองบาท   
เหรียญห้าบาท    
เหรียญสิบบาท  

การส่ือสารและให้เหตผุล -เด็กๆ สนทนาบรรยายรูปร่างลักษณะของเหรียญแต่ละชนิดตามท่ี
สงัเกตพบ 

-เด็กๆ นําผลงานของตนเอง ออกมาเล่าให้เพ่ือนๆ และครูฟังหน้า        
ชัน้เรียน 

-เดก็ๆ ร่วมกนันบัปากเปล่าจํานวนตวัเลขคา่ของแตล่ะเหรียญ โดยใช้นิว้
มือ และไม้บล็อกแทนจํานวนคา่ของแตล่ะเหรียญ 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์  

- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด วิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท.ที่เก่ียวข้อง 

 มาตรฐาน ว.1.1-1 ตวัชีว้ดัท่ี 2 มาตรฐานท่ี ว.8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 , มาตรฐานท่ี ว.8.1-15    

            ตวัชีว้ดัท่ี 1 

- ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 

 รูปร่างลกัษณะของเหรียญแตล่ะชนิด 

- ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการวดั ทกัษะการจําแนกประเภท ทกัษะการคํานวณ และทกัษะการ         

จดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู  

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้อง 

    สาระท่ี 2 : การวดั มาตรฐาน ค.ป.2.1  เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั ปริมาตร เงิน เวลา 

- ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 

   ชนิดและคา่ของเหรียญ 1 บาท 2 บาท  5 บาท  10 บาท  

- ระบทุกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 

   ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการใช้เหตผุล ทกัษะการส่ือสารการส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการ

นําเสนอ ทกัษะการเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืนๆ และมีความคิด

สร้างสรรค ์ 

-ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบั 

                    แวน่ขยาย การวาดภาพระบายสี และการขดูสีจากเหรียญ 

 ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การวางแผน  

                    การตดัสินใจเลือก และการลงมือปฏิบตัิ ความสนใจใฝ่รู้กระตือรือร้นในกิจกรรมท่ีปฏิบตั ิ 

                    และซกัถามในสิ่งท่ีสนใจหรือสงสยั 

 ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ ซกัถามสิ่งท่ีสงสยัและร่วมอภิปรายหาคําตอบ  

                    การตัง้คําถามเก่ียวกบัสิ่งตา่งๆ ท่ีสงัเกตพบ จําแนกเปรียบเทียบสิ่งตา่งท่ีสงัเกตพบเห็นได้ 
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สาระท่ีการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัย 
สาระการเรียนรู้ เร่ือง / หน่วย การเรียนรู้ สาระท่ีควรรู้ 

สาระท่ี 1 เร่ืองราวเก่ียวกบัตวัเดก็ เร่ืองประสาทสมัผสั 
-ใช้ตาสงัเกตเหรียญแตล่ะชนิด   

-ประสาทสมัผสัของเรามี 5 ส่วน ได้แก่ 
ตา หู จมูก ลิน้ และผิวหนัง ประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ส่วนนี ้ช่วยให้เรารับรู้สิ่ง
ตา่งๆรอบตวั 

สาระท่ี 2 เร่ืองราวเก่ียวกบับคุคล
และสิ่งแวดล้อมเดก็ 

เร่ือง วดัในเหรียญแตล่ะชนิด 
-เหรียญ 10 บาท เหรียญ 5 บาท เหรียญ 
2 บาท เหรียญ 1 บาท  

-บอกช่ือ บคุคล และสถานท่ีได้ 
-สังเกต จําแนก เปรียบเทียบรูปร่าง
ลกัษณะของสถานท่ีตา่งๆได้ 

สาระท่ี 3 เร่ืองราวเก่ียวกับสิ่ง
ตา่งๆรอบตวัเดก็ 

เร่ืองคณิตศาสตร์แสนสนกุ 
-การนบัจํานวน การเรียงลําดบั การแยก
ประเภท การใช้ตวัเลขในชีวิตประจําวัน 
การใช้เงินซือ้ของ 

-บอกช่ือ ลกัษณะ รูปร่างของสิ่งตา่งๆได้ 
-นบัจํานวน รุ้คา่ของตวัเลขและสิ่งตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

ประมวลภาพ 

“กิจกรรมสนุกกับเหรียญ” 
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กิจกรรม  “สนุกกับจ านวน 1-10” 

คณุครูพชัรดา  โชตริาศรี 
โรงเรียนแสงวิทยา   อําเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรีุ เบอร์โทร.0-8908-64523 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี  2 ( 4 ปี) 
จุดประสงค์ 
       เดก็สามารถนบัสิ่งของให้สมัพนัธ์กบัจํานวนของ 1-10 และบอกเก่ียวกบัคา่ของจํานวนของตนเองนบัได้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมหน่วยการเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์  โดยครูสนทนาพดูคยุเก่ียวกบัเด็กว่าสิ่งของ
ใดท่ีเดก็ๆ นบัได้ จากนัน้ครูนําสิ่งของตา่งๆ ภายในห้องเรียนมาให้เดก็ๆ ได้ทดลองนบัและสนทนากบัเดก็วา่ 
    เดก็ๆ เคยนบัสิ่งของใดบ้าง ท่ีไหนพร้อมยกตวัอยา่งมาคนละ 1 อยา่ง 
 น้องแก้มบุม๋      :  นบัส้มคะ่ท่ีบ้านคะ่ 
 น้องมา่นไหม     : นบัแอปเปิล้ท่ีคณุแมซื่อ้ให้หนท่ีูตลาดคะ่ 
 น้องมีนา           : นบัโดนทัท่ีซือ้จากโรบนิสนัคะ่ 
จากนัน้ครูให้เด็กสํารวจสิ่งของภายในห้องเรียนวา่มีอะไรบ้างท่ีเด็กๆ สามารถนํามานบัได้บ้าง 
        น้องกอบวั        : หลอดสีคะ่ 
  ครู                   : แล้วน้องกอบวัจะนบัอยา่งไรคะ่ 
  น้องกอบวั        : หนจูะแยกคนละสีแล้วนบัคะ่ 
   น้องแพรวา       : ลกูปิงปองนบัได้คะ่ 

  ครู            : แล้วน้องแพรวาจะนบัอย่างไรคะ่ 
  น้องแพรวา       : หนจูะมาตกัใสถ้่วยนบัคะ่ 

        ครูและเด็กร่วมกันสรุปเก่ียวกับวิธีการนับท่ีเด็กคิดจากนัน้ครูให้เด็กแบ่งกลุ่ม โดยให้เด็กแบ่งออกเป็น 5  กลุ่ม 
กลุม่ละ 5 คน โดยครูให้ตวัแทนของแตล่ะกลุ่มออกมาหยิบสิ่งของท่ีจะใช้ในการนบั จากนัน้ครูให้เด็กๆ  แตล่ะกลุ่มนบั
ตามวิธีการของกลุม่ตนเอง และครูคอยสงัเกตการทํากิจกรรมของแตล่ะกลุ่มและให้เด็กอธิบายวิธีการทํากิจกรรมของ
กลุม่ตนเองให้เพ่ือนฟัง  
  
 
 
 



130 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม -เดก็สงัเกต สิ่งของตา่งๆ ภายในห้องเรียนวา่มีอะไรบ้างท่ีสามารถนบัได้  
การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -เดก็ปัน้ตวัเลขตามจํานวนท่ีกําหนดและเดก็นบัสิ่งของตามจํานวนได้ 
อธิบายสิ่งท่ีพบ -เดก็คดิวิธีการนบัของตนเองในแตล่ะกลุม่และอธิบายวิธีการนบัให้

เพ่ือนฟังหน้าชัน้เรียน 
-เดก็สงัเกตและนบัสิ่งของตรงกบัจํานวน 1-10 ได้ 

การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็สามารถสนทนาโต้ตอบระหวา่งการทํากิจกรรมให้เพ่ือนๆ และ
คณุครูฟังได้ 
-เดก็สามารถอธิบายการนบัตามความคิดของตนเองได้ 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัคณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวกบัข้อง 
มาตรฐานท่ี ค.ป. 1.1  ตวัชีว้ดัท่ี 1,2,3 

ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
รูปร่างลกัษณะ  การจําแนก  การนบั รู้คา่จํานวน 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
ทกัษะการสงัเกต 

สาระและประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่  การประสานสมัพนัธ์กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของ 
ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์และสังคม  ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่  การสงัเกต การเปรียบเทียบรูปร่างลกัษณะ ของสิ่งของตา่งๆ 

การนบัและรู้จกัคา่ของจํานวน 1-10 
สาระการเรียนรู้เร่ืองจํานวนและการดําเนินการ 
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แบบบันทกึหลังแผนการจัดประสบการณ์ 
 

สาระท่ีควรเรียนรู้เร่ือง   สิ่งตา่งๆ รอบตวัเดก็  หน่วย   คณิตศาสตร์บอกจํานวน     เร่ือง   จํานวน ๑-๑๐ 
สปัดาห์ท่ี ๕   ระหว่างวนัท่ี  ๖ ‟ ๑๐  มิถนุายน  ๒๕๕๙   บนัทกึวนัจนัทร์ท่ี  ๖  มิถนุายน   ๒๕๕๙ 
 

ช่ือกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ เด็กและครูร่วมกันจับมือกันเป็นวงกลม

แล้วนัง่ลง จากนัน้ให้เดก็นอนหงายและปิด
ตาเพ่ือผ่อนคลาย พร้อมการบริหารสมอง
ทา่ตา่งๆ เดก็ๆ เคล่ือนไหวตามจงัหวะเพลง 
เม่ือเพลงหยุดเด็กจับกลุ่มเข้าห่วงฮูลาฮูป
ตามจํานวนท่ีครูกําหนด 

เด็กๆ สามารถทําท่าบริหารสมองได้
อยา่งถกูต้องและเด็กสามารถจบักลุ่มเข้า
หว่งฮลูาฮปูตามจํานวนท่ีกําหนดได้ 
                                                                                 
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เดก็ๆ เรียนรู้เร่ืองสนกุกบัจํานวน ๑-๑๐ 
ครูให้เดก็แบง่กลุ่ม โดยให้เด็กแบง่ออกเป็น 
กลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน โดยครูให้เรียกตวัแทน
ของแตล่ะกลุ่มออกมาหยิบสิ่งของท่ีเด็กใช้
ในการนบัจากท่ีเด็กๆ ได้คิดวิธีการนบัของ
กลุ่มตนเอง จากนัน้ครูให้เด็กๆ แต่ละกลุ่ม
นบัตามวิธีการของกลุ่มตนเอง และครูคอย
สงัเกตการทํากิจกรรมของแต่ละกลุ่มและ
ให้เด็กอธิบายวิธีการทํากิจกรรมของกลุ่ม
ตนเองให้เพ่ือนฟังได้ เช่น การตกัลูกแก้ว 
คีบลูกปิงปอง เ รียงหลอด ปักดอกไม้      
ใสแ่ก้ว ตามจํานวน 

เด็กๆ สามารถจบัคู่สิ่งของ และคิดวิธีจะ
ทําอยา่งไร จากจํานวนท่ีกําหนดให้ได้  

กิจกรรมเสรี เ ด็ ก ๆ  ไ ด้ เ รี ย น รู้ ก า ร เ ล่ น ต า ม มุ ม
ประสบการณ์และปฏิบตัติามข้อตกลง 
ในการเล่น โดยเด็กเข้ามุมคณิตศาสตร์ 
เรียงตวัเลขตามลําดบัจํานวน 

เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจมี
การแสดงออกทางอารมณ์ไ ด้อย่าง
ชัดเจน สามารถปรับพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ดียิ่งขึน้ และสนุกกบัการ
เรียงลําดบัจํานวน 
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ช่ือกิจกรรม การด าเนินการจัดกิจกรรม ผลการด าเนินงาน/แนวทางแก้ไข 
กิจกรรมเกมการศกึษา เด็กๆ ได้เ รียนรู้เกม “เ รียงลูกบอลตาม

จํานวน” โดยครูได้อธิบายวิธีการทําให้เด็ก
เข้าใจและลงมือทํา 

เด็กๆ สามารถเล่นเกม“เรียงลูกบอล
ตามจํานวน”ได้อย่างถูกต้องและ
เข้าใจในกฎกตกิาการเลน่เกม 

กิจกรรมสร้างสรรค์ เด็กๆ ทําการปั ้นดินนํา้มันตามจํานวน
ตวัเลข 
 

เด็กๆ สามารถใช้กล้ามเนือ้มือในปัน้
ไ ด้ ดี  มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ และเด็กยังได้ปัน้ตัวเลข
ตามจํานวนถกูต้องทกุคน 

กิจกรรมกลางแจ้ง เด็กๆ บริหารร่างกายก่อนทํากิจกรรม 
ตัวแทนนําออกกําลังกายโดยนับตัวเลข 
หลังจากนัน้เด็กวิ่งเก็บตัวเลข โดยครูได้
อธิบายวิธีการทําให้เข้าใจและเด็กลงมือ
ปฏิบตั ิ

เด็กๆ ใช้กล้ามเนือ้ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วและ
แข็งแรง สามารถเก็บตวัเลขได้อย่าง
ถกูต้อง เข้าใจในกตกิาการละเลน่ 

กิจกรรมมอนเตสเซอร่ี ครูสาธิตวิธีการเรียนรู้และทํากิจกรรมการ
คีบเปลือกหอยและนบัจํานวน  

เดก็ๆ มีความสนใจและต่ืนเต้นในการ
ทํากิจกรรมอย่างมีสมาธิ และคีบ
เปลือกหอยตามจํานวนได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
      ลงช่ือ                                                ผู้ เขียนแผนการประสบการณ์ 

                                                           (นางจรีวรรณ  จอมหทยักลู) 
 

                        ลงช่ือ                                                หวัหน้าฝ่ายวิชาการ/รองผู้ อํานวยการ 
                              (นางสาวพชัรดา  โชตริาศีรี) 
 

                                           ลงช่ือ                                                        ผู้ อํานวยการโรงเรียนแสงวิทยา 
(วา่ท่ีร้อยตรี ดร.พทัธโรจน์  กมลโรจน์สิริ) 
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รูปภาพกิจกรรม 

 
 

 
 

 
  

เดก็เคล่ือนไหวและจงัหวะ จบักลุม่เข้าหว่งฮลูาฮปู     
ตามจํานวนท่ีครูสัง่ 

น้องข้าวหอม เรียงไม้บล็อกตามจํานวน               
ตวัเลข ๑-๑๐ 

น้องจนูกบัน้องแพรวา ชว่ยกนัเรียงหวัใจตามจํานวน    
ตวัเลขท่ีกําหนด 

น้องจนู น้องอัง่เปาและน้องไบรท์ สนกุกับตวัเลข ๑-๑๐ 

น้องเดวา ตัง้ใจปักดอกไม้ตามจํานวน น้องเกษ น้องตัน้และน้องกอบวั ปัน้ผลไม้ตามจํานวน 
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กิจกรรม “รูปเรขาคณิตสามมิต”ิ 
ครูศริินยา  ริดมดั 

โรงเรียนอนบุาลกุ๊กไก่ 
 
ระดับชัน้  อนบุาลปีท่ี 2/1 (อาย4ุ-5ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ สํารวจ สงัเกตและบอกรูปร่างลกัษณะรูปเรขาคณิตสามมิตแิละเปรียบเทียบได้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
   

กิจกรรมนีเ้ป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในหน่วย “ตวัเรา” ซึ่งในสัปดาห์นีเ้ด็กๆ กําลงัเรียนรู้
เก่ียวกบัอวยัวะ/รูปร่างหน้าตาของตวัเรา โดยเด็กๆ ได้เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัตวัเรา/อวยัวะต่างๆ ในตวัเรากัน
ก่อนพร้อมกับบอกว่าอวยัวะในตวัเราคล้ายรูปร่าง/รูปทรงใดบ้าง  แล้วครูจึงได้ส่งเสริมในเร่ืองรูปเรขาคณิตเพิ่มเติม
ด้วยการนําบล็อกไม้/โฟมรูปเรขาคณิตสามมิติต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย เป็นต้น 
มาแนะนําบอกช่ือให้เด็กรู้จกั แล้วจึงให้เด็กได้สงัเกตรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีครูวางไว้และคิดตัง้คําถามท่ีเด็กอยากรู้
และวิธีการสืบค้นจากรูปเรขาคณิตสามมิติเหล่านี ้โดยครูจดบนัทึกคําพูด/คําถามของเด็กๆ  ไว้ แล้วจึงให้เด็กๆ ได้
สํารวจสืบค้นหาคําตอบตามวิธีท่ีเด็กๆ บอก เช่น การจบัสมัผสั การปัน้ การหาสิ่งของท่ีเหมือนกนั เป็นต้น  แล้วเด็กๆ 
จึงได้เร่ิมด้วยการจบัสมัผสับอกรูปร่างลกัษณะของแตล่ะรูปเรขาคณิต พร้อมทัง้เปรียบเทียบความเหมือน -ความตา่ง 
โดยครูช่วยในการจดบนัทึกไว้บนกระดาน แล้วครูจึงได้เตรียมดินนํา้มนัมาให้เด็กๆ ได้ปัน้รูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น 
ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก ทรงกระบอก กรวย เป็นต้น แล้วนําผลงานท่ีปัน้มาเลา่ให้เพ่ือนฟังและวางจดัแสดงไว้ใน
มมุศลิปะของห้องเรียน  
  ตอ่จากนัน้ เดก็ๆ ยงัได้คดิจบัคูก่บัของเลน่/ของใช้ในห้องเรียนว่ามีอะไรท่ีมีรูปทรงเหมือนกนับ้าง โดย
ครูหยิบรูปเรขาคณิตสามมิติออกมาทีละ 1 รูป และให้เด็กๆ ผลดักันออกมาหาของเล่น/ของใช้ในห้องเรียนว่ามีอะไร
เหมือนกนับ้าง โดยให้เดก็ๆ เลา่วา่เหมือนกนัอยา่งไร 
  สดุท้ายเด็กๆ ยงัได้คิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากรูปเรขาคณิตสามมิติทัง้จากเศษวสัดใุนห้องเรียน
มาตกแตง่เป็นหุน่ตวัเรา/สร้างสรรค์เป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือสร้างตอ่ไม้บล็อกกนัตามต้องการ พร้อมทัง้พดูนําเสนอว่าได้ใช้
รูปเรขาคณิตสามมิตใิดบ้าง ใช้จํานวนก่ีชิน้  
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กได้สังเกตรูปเรขาคณิตสามมิติ เช่น ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุม

ฉาก ทรงกระบอก กรวย เป็นต้น ท่ีครูนํามาวางให้เดก็สงัเกต และคิด
ตัง้คําถามท่ีสงสยัอยากรู้กนั 
ทําไมแตล่ะอนัถึงมีรูปร่างไมเ่หมือนกนั 
อยากรู้วา่ข้างในรูปทรงมีอะไรไหม 
อยากรู้วา่เราทํารูปทรงแบบนีเ้องได้ไหม 
มีอะไรท่ีมีของเหมือนรูปทรงนีบ้้าง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -เดก็ร่วมกนัคิดวิธีการหาคําตอบของคําถาม เชน่ 
     *เราหาคําตอบได้ด้วยการจบั/สมัผสั 
     *เราจะลองจบัด ู
     *ให้เอาดนินํา้มนัมาปัน้ตาม/เอากล่องตอ่เตมิ 
     *ให้หาจากของเลน่ในห้องเรียนมาเปรียบเทียบ 
-ครูนํารูปเรขาคณิตสามมิติ เชน่ ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมมุฉาก 
ทรงกระบอก กรวย เป็นต้น มาวางให้เด็กสํารวจสงัเกต จบัสมัผสักนั
ตามต้องการ 
-เดก็บนัทกึสิ่งท่ีสงัเกต พบเห็นด้วยการวาดภาพลงในกระดาษ และ
ครูชว่ยจดบนัทกึลกัษณะตา่งๆ ท่ีเดก็ๆ บอกลงบนกระดาน 
 -เดก็ๆ ได้สงัเกต สมัผสัและนําดนินํา้มนัมาปัน้ให้เหมือนตามท่ี
สํารวจ สงัเกตได้ 
-เดก็ๆ คิดหาของเลน่/ของใช้ในห้องเรียนท่ีมีรูปทรงเหมือนกบัท่ี
สํารวจและนํามาเปรียบเทียบ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ -เดก็ๆ ได้อธิบายด้วยการพดูคยุ ลงความเห็น เปรียบเทียบความ
เหมือน-ความตา่งของสิ่งท่ีสํารวจกนัในกลุม่เล็กก่อน 
-เดก็ได้อธิบายจากผลงานการปัน้และการเปรียบเทียบความเหมือน-
ความตา่งของสิ่งของท่ีนํามาจบัคูก่บัรูปเรขาคณิตสามมิติกบัเพ่ือน
ในกลุม่เล็กฟังกนัก่อน 
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การส่ือสารและให้เหตผุล -เดก็แตล่ะกลุม่ได้นําผลงานออกมาเลา่/นําเสนอให้เพ่ือนได้ฟังทัง้
ห้องเรียน และนําผลงานมาจดัแสดงในมมุศลิปะในห้องเรียน 
-เดก็คดิสร้างสรรค์ผลงานศลิปะจากเศษวสัดตุา่งๆ ในห้องเรียน และสร้าง
ตอ่จากไม้บล็อกพร้อมทัง้นํามาเลา่นําเสนอวา่ใช้รูปเรขาคณิตใดบ้าง 

 

ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ประสบการณ์สําคัญด้านร่างกาย ได้แก่ เด็กๆ ได้ใช้การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้เล็กใน        
การหยิบจบัสัมผัสรูปเรขาคณิตต่างๆ และยังได้พัฒนากล้ามเนือ้เล็กให้มีแรงจากการปัน้ดินนํา้มัน การใช้กรรไกร     
การดึงสก็อตเทปจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีรูปร่างเหมือนกับท่ี สํารวจ และยังได้ใช้การประสานสัมพันธ์
ระหวา่งมือกบัตาในการสงัเกตมองรูปเรขาคณิตและปัน้ เป็นต้น 
  ประสบการณ์สําคญัด้านอารมณ์และสงัคม ได้แก่ เด็กๆ ได้พฒันาด้านอารมณ์ จิตใจให้มีสมาธิต่อ
งานท่ีทําทัง้ในการสงัเกต การพยายามทํางานจนสําเร็จอย่างมีความสขุ และยงัได้มีการคิดทํางานร่วมกบัเพ่ือนเป็น
กลุ่มในการสร้างต่อไม้บล็อกเป็นผลงานต่างๆ ตามต้องการ พร้อมทัง้ได้มีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นของ
ตนเองให้ผู้ อ่ืนฟัง และรู้จกัยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน และยอมรับนบัถือแสดงความช่ืนชมในผลงานของตนเอง
และเพ่ือน 
  ประสบการณ์สําคญัด้านสติปัญญา ได้แก่ เด็กๆ ได้เรียนรู้และรู้จกัรูปเรขาคณิตสามมิติ สามารถ
พดูคยุบอกลกัษณะ จําแนกและเปรียบเทียบได้ และยงัมีการคดิวิเคราะห์จากอปุกรณ์ท่ีสํารวจ หรือหาสิ่งของท่ีมีความ
เหมือนมาเปรียบเทียบได้ และยงัได้พฒันาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองและกลุ่มกนั
กนัได้ด้วย 
 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ปฐมวัย  
สาระท่ี 3 : เรขาคณิต 
มาตรฐาน ค.ป. 3.2  รู้จกั จําแนกรูปเรขาคณิต และเข้าใจการเปล่ียนแปลงรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการจดักระทํา 
 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ปฐมวัย  
มาตรฐาน ว 3.1-6 สํารวจสมบตัทิางกายภาพและบอกประโยชน์และโทษของสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี 1. บรรยายลกัษณะและส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ รอบตวัจากการสงัเกตโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 และ

สามารถจดัหมวดหมูโ่ดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 
มาตรฐาน ว 8.1-14 ตัง้คําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย โดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขัน้

พืน้ฐานและแสดงลกัษณะนิสยัรักการเรียนรู้ มีจินตนการ ความคดิสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
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ตวัชีว้ดัท่ี 1. ตัง้คําถามท่ีนําไปสูก่ารหาคําตอบโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ เหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัท่ี 2. วางแผนการสํารวจ ทดลอง สืบค้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ 
ตวัชีว้ดัท่ี 3. ใช้ประสาทสมัผสัในการสํารวจ ตรวจสอบ สิ่งตา่งๆ บนัทกึและส่ือสารสิ่งท่ีสงัเกตได้ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมตามวยั 
ตวัชีว้ดัท่ี 4. คาดคะเนเหตกุารณ์ และลงความเห็นข้อมลูจากประจกัษ์พยานท่ีพบหรือจากประสบการณ์เดมิ 
ตวัชีว้ดัท่ี 5. แสดงออกและนําเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั 
ตวัชีว้ดัท่ี 6. แสดงการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อยา่งสมเหตสุมผลทางวิทยาศาสตร์ 
 

กิจกรรม “รูปเรขาคณิตสามมิต”ิ 
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กิจกรรม “หนัก เบา” 
นางสาวละเอียด  แก้ววารี 

โรงเรียนดรุณรัตน์   อ.เมือง   จ.สมทุรปราการ 
 

ระดับชัน้  อนบุาลปีท่ี 2  ( อาย ุ4- 5  ปี) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1. สงัเกตการเปรียบเทียบหนกั-เบาของผลไม้ 
  

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวรู้เก่ียวกบัการเปรียบเทียบนํา้หนกั หนกั – 
เบาของผลไม้ โดยครูให้เด็กนําผลไม้ตนเองชอบรับประทานมาคนละ 1 อย่าง เด็กๆ ได้เล่าประสบการณ์เดิมเก่ียวกับ
ผลไม้ ว่าช่ืออะไร มีลกัษณะอย่างไร สีอะไร เวลาจะรับประทานต้องทําอย่างไร ครูให้เด็กวาดภาพผลไม้ และปัน้ดิน
นํา้มนัเป็นผลไม้ท่ีตนเองชอบ ครูและเด็กๆ ร่วมกันสนทนาถึงผลไม้อีกครัง้ และเด็กร่วมกนัตัง้คําถามท่ีตนเองอยากรู้ 
หรือสงสยัเก่ียวกับผลไม้ และร่วมกันคิดวิธีในการสืบค้นว่า นอกจากท่ีเด็กเล่าถึงผลไม้ เด็กๆ  ลองสงัเกตว่า รูปร่าง
ลกัษณะ ขนาด สี ของผลไม้ แตล่ะชนิดเป็นอยา่งไร และผลไม้แตล่ะชนิดมีนํา้หนกัแตกตา่งกนัอยา่งไร 
 

โดยมีขัน้ตอนของกิจกรรมดังนี ้
 

กิจกรรมที่ 1 การชัง่ผลไม้ด้วยมือ 
 

 ชัง่แอปเปิล้และแก้วมงักรด้วยมือทัง้สองข้าง และให้เดก็ออกมายกแก้วมงักรกบัแอปเปิล้ด้วยมือทัง้สองข้าง 
 โดยใช้คําถามดงันี ้

- ผลไม้ 2 ชนิดนีแ้ตกตา่งกนัอยา่งไร 

- มีความรู้สกึอยา่งไรในการยกแก้วมงักรกบัแอปเปิล้ 
 

กิจกรรมที่ 2 ใช้ไม้แขวนเสือ้ในการชัง่ 
 ชัง่แอปเปิล้และแก้วมงักรโดยใช้ไม้แขวนเสือ้ 

โดยใช้คําถามดงันี ้

- เม่ือใสผ่ลไม้สองชนิดลงไป เดก็ๆ สงัเกตเห็นอะไร 
- เดก็ๆ คดิวา่ผลไม้ชนิดใดมีนํา้หนกัมาก ผลไม้ชนิดใดมีนํา้หนกัเบา 

 

กิจกรรมที่ 3 ชัง่ด้วยหนว่ยท่ีไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐาน 

- ชัง่แอปเปิล้โดยใช้ไม้บล็อกท่ีมีขนาด และนํา้หนกัเทา่กนัเป็นหนว่ยนํา้หนกั 
- ชัง่แก้วมงักรโดยใช้ไม้บล็อกท่ีมีขนาดและนํา้หนกัเทา่กนัเป็นหนว่ยนํา้หนกั 
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โดยใช้คําถามดงันี ้

- แอปเปิล้หนกัไม้บล็อกชิน้ 

- แก้วมงักรหนกัไม้บล็อกชิน้ 
- ผลไม้ชนิดใดหนกักวา่ 

- ผลไม้ชนิดใดเบากวา่ 

- เดก็ๆ ทราบได้อยา่งไร 
สรุป  ครูและเดก็ร่วมกนัสรุปได้วา่การชัง่นํา้หนกัของผลไม้ อาจใช้เคร่ืองมือและหนว่ยท่ีไมใ่ชห่นว่ยมาตรฐาน 
 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะท่ีส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 
 

 
กิจกรรม 

1. การมีสว่นร่วมในคําถาม -  เดก็ร่วมกนัตัง้คําถามเก่ียวกบัผลไม้ 
- เด็กร่วมกันตัง้คําถามเก่ียวกับรูปร่างลกัษณะขนาด   
สี ของผลไม้ 
- เดก็ร่วมกนัตัง้คําถามเก่ียวกบัวิธีการชัง่ผลไม้ 

2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - สํารวจผลไม้สงัเกตลกัษณะของผลไม้ แล้วบนัทึกโดย
การวาดภาพ และปัน้ดินนํา้มันลักษณะของผลไม้ท่ี
สงัเกตเห็น 
- กิจกรรมท่ี 1 ชัง่ผลไม้ด้วยมือ 
- กิจกรรมท่ี 2 ชัง่ผลไม้ด้วยไม้แขวนเสือ้ 
- กิจกรรมท่ี 3 ชัง่ผลไม้ด้วยหนว่ยท่ีไมใ่ชห่นว่ย
มาตรฐาน 
เด็กร่วมกันสังเกตแต่ละกิจกรรม และบันทึกผลด้วย 
การวาดภาพสิ่งท่ีเห็นจากกิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม 

3. การอธิบายสิ่งพบ เด็กร่วมสนทนา และสรุปกิจกรรมหนัก-เบา โดยการ
สงัเกต กิจกรรมทัง้ 3 กิจกรรม 

4. การส่ือสารและให้เหตผุล เดก็ร่วมกนัเล่ากิจกรรมหนกั – เบา ว่า เด็กนําภาพวาด
ท่ีบนัทกึผลมาแสดง 
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การบูรณาการทางคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
  มาตรฐาน ค.ป.2.1 เข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัการวดัความยาว นํา้หนกั ปริมาตร เงิน และเวลา 
ระบุความรู้ความเข้าใจ หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 

กิจกรรมหนกั เบา 
ระบุทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

ทกัษะการสงัเกต การปฎิบตั ิการลงความเห็นจากข้อมลู 
ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
  ประสบการณ์ด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้ใหญ่ และกล้ามเนือ้เล็กในการวาดรูป 
ปัน้ดนินํา้มนั การชัง่ 
   ประสบการณ์ด้านสังคม ได้แก่ การวางแผน ลงมือปฏิบตั ิการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน  
    ประสบการณ์ด้านสติปัญญา  ได้แก่ ใช้ภาษาส่ือสารเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดได้              
เหมาะสมกบัวยั มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ 
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ภาพกิจกรรมหนัก เบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



142 
 

กิจกรรม “การสังเกต จ าแนก และเปรียบเทียบ” 
โรงเรียนอนบุาลบ้านเดก็ 

จุดประสงค์  
เพ่ือให้เดก็มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบั ตวัเลข การนบั และรู้คา่จานวนตวัเลข จากการสงัเกต จําแนก และ

เปรียบเทียบ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวนัได้  
กิจกรรมการเรียนรู้  
 
ขัน้นา  

- เดก็และครูร่วมกนัเลน่ “จ้าจีผ้ลไม้ ”  
- ครูถามเดก็ๆ วา่ พวกเราเลน่เก่ียวกบัอะไร ( เดก็ๆ ตอบ )  
- ครูถามเดก็ๆ วา่ผลไม้ท่ีเดก็ๆ ชอบคือผลไม้อะไรคะ่ ให้ตอบทีละคน ( เดก็ตอบท่ีละคนจนครบ )  

 

ขัน้สอน  
- คณุครูนา แตงโม กล้วย ส้ม แอปเปิล้ ซึ่งเป็นผลไม้ท่ีหาง่าย เด็กๆเห็นบอ่ยๆ มาให้เด็กดแูล้วถาม “ว่าผลไม้    

4 อยา่งนีเ้ดก็ๆ ชอบผลไม้ชนิดไหนมากท่ีสดุ ”  
- ครูวางเง่ือนไขและอธิบายประกอบ ด้วยการวาง  

แผน่สีเขียว แทน แตงโม  
แผน่สีเหลือง แทน กล้วย  
แผน่สีสีส้ม แทน ส้ม  
แผน่สีแดง แทน แอปเปิล้  

- ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แล้วนัง่เป็นวงกลม 4 วง แล้วให้เลือกหยิบแผ่นสีซึ่งเป็นตวัแทนผลไม้         
ท่ีตนเองชอบมากท่ีสดุหยิบวนไปจนกวา่จะหมดทกุคน  

- ครูจดัโต๊ะออกเป็น 4 กลุ่มท่ีภาพผลไม้ทัง้ 4 ชนิดวางอยู่ แล้วให้เด็กๆ ไปเข้ากลุ่มตามสีและตามผลไม้         
ท่ีตวัเองชอบและเลือก  

- คณุครูถามชวนคิดว่า “ ตอนนีพ้วกเราอยู่ในกลุ่มท่ีชอบผลไม้ชนิดเดียวกันแล้ว ตอบคณุครูได้ไหมคะว่า     
คนท่ีชอบแตงโม มีก่ีคน ชอบแอปเปิล้ มีก่ีคน ชอบกล้วย มีก่ีคน ชอบส้ม มีก่ีคน  

- ครูบนัทกึคาตอบเด็ก ทีมีทัง้ถกู ทัง้ ผิด ท่ีได้จากการนบั  
- เด็กๆ จะมีวิธีการหาคาตอบท่ีแตกต่างกนัไป ครูให้อิสระในการตอบ บางกลุ่มก็มีการเดินนบั บางกลุ่ม       

ยืนเรียงกนัแล้วนบั บางกลุม่นบั 1..2..3..ตามลาดบั จนเสียงเงียบลงแสดงวา่มัน่ใจวา่ ตวัเองถกู  
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ขัน้สรุป  
- ครูนาชาร์ตพร้อมตดิภาพผลไม้ทัง้ 4 ชนิด บนชาร์ตแล้วให้เด็กๆ แตล่ะกลุ่มนาแผ่นสีมาติดใต้ภาพให้ตรงกบั ผลไม้

ครบทกุคน ทกุกลุม่  
- เดก็และครูร่วมกนันบัจานวนแผน่สีของแตล่ะกลุ่มแล้วให้เด็กนาบตัรตวัเลขมาติดให้ถกูกบัจานวนเพ่ือให้เด็กทราบ

คา่จานวนและตวัเลข  
- เดก็และครูสรุปร่วมกนัโดยบอกจานวนของคนท่ีชอบผลไม้แตล่ะชนิดแล้วเปรียบเทียบวา่  

 

“ ผลไม้ท่ีเดก็ๆ ชอบมากท่ีสดุคือ................ ”  
“ ผลไม้ท่ีเดก็ๆ ชอบน้อยท่ีสดุคือ ……………”  

 

ส่ือการเรียนการสอน  
- ผลไม้ของจริง  
- บตัรภาพผลไม้  
- แผน่สี แดง เขียว ส้ม เหลือง  
- ชาร์ตแผนภมูิแสดงการเปรียบเทียบ , จานวน  
- บตัรตวัเลข  

 

การวัดประเมินผล  
- สงัเกตการณ์ตอบคาถาม และการแสดงความคดิเห็น  
- สงัเกตการณ์ปฏิบตัิตามคาสัง่ และการร่วมกิจกรรม  
- การรู้จกัคา่ของจานวน ตวัเลข และการนบัเลข  
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ภาพกิจกรรม 
 

   
           เดก็ๆ และครูร่วมกนัเลน่จ้าจีผ้ลไม้            ครูนาผลไม้มาให้เดก็ๆ ดซูึง่เป็นผลไม้ 

ท่ีหาง่ายและเดก็ๆ เห็นอยู่บอ่ยๆ 

              
  

เดก็ๆ เลือกแผน่สีตามผลไม้ท่ีตวัเองชอบ ตามท่ีครูได้อธิบาย แอปเปิล้แผน่สีดแดง, ส้มแผน่สีส้ม , กล้วยแผน่สีเหลือง , 
แตงโมแผน่สีเขียว แล้วเดก็ๆ แบง่กลุม่นัง่ตามสี ตามผลไม้ท่ีตวัเองชอบ 

               
เดก็ๆ นบัจานวนสมาชิกในกลุม่ด้วยวิธีท่ีหลากหลาย       เดก็และครูสรุปร่วมกนัถึงจานวนสมาชิกแตล่ะกลุม่ 

                   วา่มีก่ีคน เดก็ๆ ชอบผลไม้อะไรมากท่ีสดุ  

และชอบผลไม้อะไรน้อยท่ีสดุ 
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กิจกรรม “กลางวัน กลางคืน” 
โรงเรียนเบญจมาศ 

 

ระดับชัน้ อนบุาล 2 
จุดประสงค์  มาตรฐาน ค.ป.2.1   ตวัชีว้ดั  4.5 
               1. สามารถบอกกิจกรรมหรือเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั ท่ีเกิดในช่วงเวลา  เช้า กลางวนั  เย็น ได้ 
            2. สามารถเรียงลําดบักิจกรรมหรือเหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนัตามชว่งเวลาได้การจดักิจกรรม 
สาระการเรียนรู้      
       เวลาเช้า  กลางวนั  เย็น เป็นคําท่ีใช้บอกชว่งเวลาและแบง่ชว่งเวลากิจกรรมใน 1วนั 
 

ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม 
ขัน้น า 
    ครูและเด็กช่วยกนัร้องเพลง “พระอาทิตย์ยิม้แฉ่ง” และ “พบพระจนัทร์” จากนัน้ร่วมสนทนาเก่ียวกับกิจวตัร
ประจําวัน และให้เด็กๆ ช่วยกันคิดลําดบัเหตุการณ์ตัง้แต่ต่ืนนอนตอนเช้า จนถึงเวลาเข้านอนตอนเย็น  เด็กๆ  ทํา
กิจวตัรประจําวนัอะไรบ้าง 
ขัน้สอน 

ครูและเด็กร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบักลางวนักลางคืนบอกเหตกุารณ์วา่  กลางวนัเดก็ๆ ทําอะไร กลางคืนเดก็ๆ
ทําอะไร  โดยใช้คําถาม 

                     หลงัจากต่ืนนอนตอนเช้าเดก็ๆ ทําอะไร 
                     ก่อนเดก็ๆ จะไปโรงเรียน เดก็ๆ ทําอะไร 
                     เดก็ไปโรงเรียนชว่งเวลาใด 

                     หลงัจากทานข้าวเท่ียงแล้วเดก็ๆ ทําอะไร 
                     เดก็ๆ เลิกเรียนในชว่งใด 

     - ครูแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน และแจกบตัรภาพคนละ 1 ภาพ ให้เด็กๆสังเกตว่าภาพท่ีตนเองได้คือเหตุการณ์
อะไร และให้เด็กๆ สงัเกตภาพในกลุ่มของตนเอง ว่าภาพใดเกิดขึน้ก่อน – หลงั โดยให้เด็กนําภาพท่ีได้มาอธิบายและ
ติดตามลําดบัเหตกุารณ์ จากนัน้ให้เด็กช่วยกันคิดว่าเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเด็กได้นําไปคิดว่าอยู่ในช่วงเวลาใด เช่น ต่ืน
นอนในตอนเช้า รับประทานอาหารเช้าก่อนไปโรงเรียน เข้าแถวเคารพธงชาติ รับประทานอาหารกลางวนั เลิกเรียนใน
ตอนเย็น ทําการบ้าน และเข้านอน 

  -  เดก็ๆ ทําใบงานกิจกรรมท่ีตนได้รับเก่ียวกบัการเรียงลําดบัเหตกุารณ์ตา่งๆ โดยแบง่เป็นชว่งเช้า กลางวนั เย็น 
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ขัน้สรุป  
- ครูและเด็กร่วมกันสนทนาถึงลําดบัเหตกุารณ์ของกิจวตัรประจําวนัว่า กิจกรรมนีค้วรอยู่ในช่วงเวลาใด  

เช้า กลางวนั  เย็น  และนําบตัรภาพไปตดิในชว่งเวลานัน้ 
 

ส่ือประกอบกิจกรรม 
      1. บตัรภาพกิจกรรม  ได้แก่  ช่วงเวลาเช้า - ต่ืนนอน  รับประทานอาหาร  ซกัผ้า อาบนํา้ ไปโรงเรียน เข้าแถว
เคารพธงชาต ิ
ช่วงเวลากลางวัน – ตากผ้า นอนกลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั เรียนหนงัสือ เล่นมมุตา่งๆ 

ช่วงเวลาเยน็ - กลบับ้าน ทําการบ้าน ดทีูวี สวดมนต์ไหว้พระ เข้านอน 
เรียงล าดับภาพเหตุการณ์ก่อนและหลัง ตัง้แต่  
                  - ต่ืนนอน เก็บท่ีนอน 

                  - อาบนํา้ ใสเ่สือ้ผ้า  

                  - สระผม หวีผม 

                  - เลน่ของเลน่ เก็บของเลน่ 

                  - นอน ปิดไฟ 

                  - เคารพธงชาต ิสวดมนต์ ด่ืมนม 

                  - ล้างมือ รับประทานอาหาร ล้างจาน 

2. ใบงานเรียงลําดบัเหตกุารณ์ 
3. เพลง 

เพลง พบพระจันทร์ 
โนน่ แนะ่พระจนัทร์      พระจนัทร์มองเรา 

โนน่ แนะ่พระจนัทร์      เห็นพระจนัทร์มองเรา 

อยา่หลบไปไหนนะ่จ๊ะ จนัทร์เจ้า       ส่องมาให้เราเห็นก่อน 

จนัทร์มาคืนนี ้ยินดีท่ีเจอะกนั      จนัทร์มาคืนนี ้ยินดีท่ีเจอะกนั 

อยา่หลบไปไหน น๊ะจ๊ะจนัทร์เจ้า         สอ่งมาให้เราเห็นก่อน 
 

เพลง พระอาทติย์ยิม้แฉ่ง 
โผลม่าจาก ""ขอบฟ้า ...เค้ามาในยามเช้า           ส่องแสงให้เรา อบอุ่นสบาย 

เค้าลอยข้ามเราไป จมหายไปในยาม'''เย็น         พรุ่งนี ้เราก้อจะเห็น เค้าโผลอี่กที...ท่ีเดมิ 
พระอาทิตย์ ยิม้แฉ่ง แก้มแด๊ง...แดง             แตง่ตวั ทาแป้งโผลม่า ยามเช้าตรู่  ฮู๊  ฮู 

พระอาทิตย์ ยิม้แฉ่ง แก้มแด๊ง...แดง    แตง่ตวั ทาแป้งโผลม่า สง่ยิม้ให้คณุหน ูยิม้น้อยยิม้ใหญ่ 
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การวัดผลประเมินผล 
สงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมมีดงันี ้

1. การบอกกิจกรรมหรือเหตกุารณ์ในชว่งเวลา  (เช้า  กลางวนั  เย็น) 
2. การอภิปรายร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ครูสามารถนําไปบูรณาการกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์  เกมการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ กลางวัน  
กลางคืน 

 
บันทกึหลังการสอน 

       ผลการจัดกิจกรรม  เด็กๆ สามารถบอกถึงเหตุการณ์กิจวัตรประจําวันในช่วงเวลาต่างๆ ได้ ตัง้แต่ต่ืนนอน           
ว่าหลังจากต่ืนนอนแล้วต้องท่ีนอน  แปรงฟัน  และอาบนํา้  แต่งตวั และไปโรงเรียนในตอนเช้า  หรือเด็กๆ  เห็นคุณ
พอ่คณุแมซ่กัผ้า ในตอนเช้าก่อนแล้วจงึนําไปตากผ้าและเก็บผ้าในตอนเย็น  ซึ่งเห็นสิ่งท่ีเด็กๆ คุ้นเคย  เด็กจึงสามารถ
บอกได้วา่เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ในชว่งเวลาไหน  หรือ ต้องทําอะไร ก่อนหรือหลงั 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม 
“การส ารวจว่านักเรียนระดับชัน้อนุบาล 3 ห้องดอกกล้วยไม้ 

มาจากระดับชัน้อนุบาล 2 ห้องใดบ้าง” 
 

นางสาว เบญจพร   ตรุษสาท และ นางสาว ปัทมา  ปัน้ลําพอง 
โรงเรียนอนบุาลเปลง่ประสิทธ์ิศรีนครินทร์ 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3 อาย ุ5 ขวบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ นกัเรียนมีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูและนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิอยา่งง่ายได้ 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้เพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในการให้ข้อมลูว่านกัเรียนท่ีเพิ่งย้ายมาเรียนท่ี
ระดบัชัน้อนบุาล 3 ห้องดอกกล้วยไม้ มาจากห้องเรียนใดบ้างในระดบัชัน้อนบุาล 2 
 โดยกิจกรรมนีเ้ร่ิมต้นจากการท่ีนกัเรียนเพิ่งเปิดเรียนและได้เล่ือนชัน้เรียนมาอยู่ร่วมกันท่ีระดบัชัน้อนุบาล 3 
ห้องดอกกล้วยไม้กิจกรรมในชว่งวนัแรกท่ีพบกนัจงึต้นด้วยการให้เด็กๆ แนะนําตวัเอง  
 ซึ่งหลังจากท่ีแนะนําตวัเองเรียบร้อยแล้วครูก็นําแผนภูมิท่ีประกอบด้วยช่ือห้องเรียนต่างๆ ท่ีมีในระดบัชัน้
อนบุาล 2 ซึง่มีทัง้หมด 4 ห้องเรียน 
       จากนัน้ให้เดก็ๆ ออกมาหยิบสติก๊เกอร์ท่ีมีช่ือเลน่ของตวัเองและให้นําไปติดท่ีแผนภมูิว่าตวัเองมา 
จากระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องใดบ้าง ซึง่เม่ือเดก็ๆ ตดิป้ายช่ือในแผนภมูิจนครบทกุคนแล้ว 
ครูจึงถามคําถามเด็กๆ เก่ียวกบัแผนภูมิท่ีทําร่วมกัน (คําถามท่ีใช้เป็นคําถามท่ีเก่ียวกับจํานวนและการเปรียบเทียบ
จํานวนท่ีมีในแผนภมูิ) ซึง่คําถามท่ีใช้มีดงัตอ่ไปนี ้

-  จากแผนภมูิท่ีเราทําร่วมกนัจํานวนของเดก็ๆ ในแตล่ะห้องเรียนมีจํานวนเทา่ไร 
-  จากแผนภมูิท่ีเราทําร่วมกนัให้เดก็ๆ ลองดวูา่มีเพ่ือนมาจากอนบุาล 2 ห้องใดมากท่ีสดุ / น้อยท่ีสดุ 
-  จากแผนภมูิท่ีเราทําร่วมกนัจํานวนนกัเรียนจากห้องท่ีมาเรียนท่ีห้องดอกกล้วยไม้มากท่ีสดุมี 

จํานวนมากกวา่ห้องท่ีมีนกัเรียนท่ีมาเรียนท่ีห้องดอกกล้วยไม้น้อยท่ีสดุก่ีคน 
 เม่ือจบคําถามแล้วเดก็และครูสรุปร่วมกนัเก่ียวกบัแผนภมูิดงันี ้
มีเดก็นกัเรียนมาจากระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องดอกเฟ่ืองฟ้าจํานวน 7 คน 
มีเดก็นกัเรียนมาจากระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องดอกมะลิจํานวน 11 คน  (มากท่ีสดุ) 
มีเดก็นกัเรียนมาจากระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องดอกดาวเรืองจํานวน 3 คน 
มีเดก็นกัเรียนมาจากระดบัชัน้อนบุาล 2 ห้องดอกพดุตานจํานวน 2 คน 
มีเดก็นกัเรียนมาจากระดบัชัน้อนบุาล 2 โรงเรียนอ่ืนจํานวน 1 คน ( น้อยท่ีสดุ ) 
รวมแล้วนกัเรียนห้องดอกกล้วยไม้มีนกัเรียนทัง้หมดจํานวน 24 คน 
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หลงัจากท่ีมีการสรุปจํานวนนกัเรียนในแตล่ะห้องแล้วให้เด็กๆ ได้แบง่กลุ่มกนันัง่ตามห้องเดิมท่ีเด็กๆเคยเรียน
เม่ือตอนท่ีอยู่ระดบัชัน้อนุบาล 2 เม่ือเด็กๆ นัง่รวมกลุ่มกับเพ่ือนแล้วเด็กๆ ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการ
จําแนกวา่ในแตล่ะห้องท่ีมาเรียนท่ีอนบุาล 3 ห้องดอกกล้วยไม้แบง่เป็นนกัเรียน 
ชายและนกัเรียนหญิงห้องละก่ีคน ซึง่สามารถจําแนกได้ดงันี ้

ห้องดอกเฟ่ืองฟ้า เดก็ผู้ชาย  4 คน  เดก็ผู้หญิง 3 คน 
ห้องดอกมะลิ เดก็ผู้ชาย  5 คน  เดก็ผู้หญิง 6 คน 
ห้องดอกดาวเรือง เดก็ผู้ชาย 3 คน  เดก็ผู้หญิง  0  คน 
ห้องดอกพดุตาน เดก็ผู้ชาย  2 คน  เดก็ผู้หญิง 0 คน 

โรงเรียนอ่ืน เดก็ผู้ชาย 1 คน  เดก็ผู้หญิง 0 คน 
 จากนัน้ให้เด็กๆ ได้ดแูผนภูมิร่วมกันอีกครัง้และแนะนําให้เด็กๆ รู้จกัว่าแผนภูมิเป็นวิธีการนําเสนอข้อมลูเพ่ือ
ทําให้ง่ายตอ่การอา่นข้อมลู 
 หลงัจากนัน้ก็นําแผนภมูิไปตดิท่ีบอร์ดแสดง ผลงานในชัน้เรียน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 
การมีสว่นร่วมในคําถาม - เด็กได้มีส่วนร่วมในการลงมือหาคําตอบ           

ในประเด็น ข้อสงสยัท่ีว่าเด็กๆ ระดบัชัน้อนบุาล 3 
ห้องดอกกล้วยไ ม้ เคยเ รียนอยู่ ในระดับชั น้    
อนบุาล 2 ห้องใดมาก่อนบ้าง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - การพดูแนะนําตวัเองของนกัเรียนแตล่ะคน 
- เดก็คดิวิธีการหาคําตอบของคําถาม                       
- เดก็มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูด้วยการติด       
ป้ายช่ือ ของ ตนเองลงในแผนภมูิ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ -  เด็กๆ ได้อธิบายด้วยการพูดคุยลงความเห็น 
เปรียบเทียบจํานวนมาก/น้อย และจําแนก จาก
แผนภมูิ 

การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็เลา่ข้อมลูในแผนภมูิ 
- เด็กนําแผนภูมิมาจดัแสดงท่ีบอร์ดแสดงผลงาน 
ในชัน้เรียน 

 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. 

สาระท่ี 1 : จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค.ป.1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

สาระท่ี 5 : การวิเคราะห์ข้อมลูและความนา่จะเป็น 
มาตรฐาน ค.ป.5.1 : รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม และนําเสนอ 
 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัดวิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท . ท่ีเก่ียวข้องมาตรฐาน ว. 8. 1- 14     
ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 
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ระบุความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
- การมีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูและนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิ 

 
ระบุความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
        -    การสืบค้นข้อมลูและนําเสนออยา่งมีเหตผุล 
 
ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

- ทกัษะการจําแนก 
- ทกัษะการคํานวณ 
- ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู 

 
ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ 

- การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการตดิป้ายช่ือในแผนภมูิ 
และการมีสว่นร่วมในการจดบนัทกึ 

ประสบการณ์ด้านสังคม ได้แก่   การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
 
สาระการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย : เร่ืองราวเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเดก็ 
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กิจกรรม “ฟองสบู่แสนสวย” 

โรงเรียนอนบุาลพทุธชาด 

ระดับชัน้               อนบุาล 1   (อาย ุ3 ปี) 

จุดประสงค์            สงัเกตและบอกลกัษณะฟองสบู ่   

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม 

                 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  เพ่ือให้เด็กรู้จกัการสงัเกต และได้ทดลองการเกิดฟองสบู ่  

ซึ่ ง กิจกรรมนี ม้าจากหน่วยการ เ รียนเ ร่ือง  ตัว เ รา   เ ร่ือง  ฟองสบู่   เ ร่ิ ม ต้น กิจกรรมคุณครูไ ด้พา เด็กๆ   

ร้องเพลงอาบนํา้ พร้อมกับทําท่าประกอบเพลง  และได้พูดคุยสนทนากับเด็กๆ ว่าเราจะมีวิธีการทําความสะอาด

ร่างกายของเราได้โดยวิธีใดบ้าง  เช่น สระผม อาบนํา้ แล้วเวลาถูสบูมี่อะไรเกิดขึน้บ้าง  ตัง้คําถามใ ห้เด็กๆ ลองคาด

เดาว่า ฟองสบู่มีลักษณะอย่างไร  ตามความคิดของเด็กๆ ครูจดบนัทึกคําพูดของเด็ก ๆไว้  ตัง้คําถามใหม่  เด็กๆ 

อยากรู้ไหมวา่ฟองสบูมี่ลกัษณะเป็นอยา่งไร จะเหมือนกบัท่ีเด็ก ๆ คาดเดาได้หรือไม่   ชวนเด็กๆ ตัง้คําถาม อยากรู้จงั

วา่ฟองสบูม่นัเกิดขึน้ได้อยา่งไรและมีลกัษณะเป็นอย่างไร  ถ้าอยากรู้ต้องลอง  พาเด็กออกไปสนามเพ่ือลองทําให้เกิด

ฟองสบู ่ ครูจดัวางอุปกรณ์ไว้ให้เด็กๆ ดแูละสงัเกต  ร่วมกันตัง้คําถามว่า  เด็กๆ คิดว่าอุปกรณ์ชิน้ไหนท่ีจะทําให้เกิด

ฟองสบูไ่ด้บ้าง  ให้เดก็ๆ ลองคาดเดาก่อน  แล้วเราจะรู้ได้อยา่งไร 

     เดก็และครูร่วมกนัเรียกช่ืออปุกรณ์ท่ีเด็กๆ ลองคาดเดาว่าอาจทําให้เกิดฟองสบูไ่ด้ และให้เด็กลองใช้อปุกรณ์ตา่งๆ 

ท่ีคาดเดาไว้ วา่ทําให้เกิดฟองสบูไ่ด้หรือไม ่ให้เด็กสงัเกตและบอกลกัษณะของฟองสบูไ่ด้จากการลองใช้อปุกรณ์ตา่งๆ  

แล้วให้เดก็วาดภาพฟองสบูแ่ละระบายสี จากนัน้ให้เดก็แตล่ะคน นําชิน้งานมานําเสนอหน้าชัน้เรียน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะส าคัญของ 

การสืบเสาะหาความรู้ 
กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม - ครูถามความรู้เดมิ เดก็ๆคดิว่าฟองสบูมี่ลกัษณะเป็นอยา่งไร ครูถาม

คําถามให้เดก็ๆ คาดคะเนวา่ ฟองสบูม่นัเกิดขึน้ได้อยา่งไรและมี

ลกัษณะเป็นอยา่งไร อปุกรณ์ชิน้ไหนท่ีจะทําให้เกิดฟองสบูไ่ด้บ้าง                              

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - สํารวจวา่มีอปุกรณ์ใดบ้างท่ีทําให้เกิดฟองสบูไ่ด้ โดยให้เดก็สงัเกตและ
ลองคาดเดา ครูจดบนัทกึคําพดูเดก็ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - สนทนาร่วมกนักบัเดก็จากผลการทดลองวา่ อุปกรณ์ท่ีมีรู ทําให้เกิด

ฟองได้ สว่นอปุกรณ์ท่ีไมมี่รูเกิดฟองไมไ่ด้  

การส่ือสารและให้เหตผุล - ให้เดก็แตล่ะกลุม่ ผลดักนัเล่าวา่ใช้อปุกรณ์อะไรทําให้เกิดฟองแลt     
ไมเ่กิดฟอง 

 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

o กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัวิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท.ท่ีเก่ียวข้องมาตรฐาน ว 6.1 

ตวัชีว้ดั 2, 4 มาตรฐาน ว7.1 ตวัชีว้ดัท่ี 3  

o ระบคุวามรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้  

รูปร่างลกัษณะสีของฟองสบู่ 

o ระบทุกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 

ทกัษะการสงัเกตและทกัษะการลงความคดิเห็นจากข้อมลู 

o ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
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- ประสบการณ์สําคญัด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบั

อปุกรณ์ในการทดลอง การระบายสี 

- ประสบการณ์สําคญัด้านสงัคม ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การตดัสินใจเลือกและ  

ลงมือปฏิบตัิ 

เดก็ๆ ท าการทดลอง 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



156 
 

กิจกรรม “เปรียบเทียบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า” 
คณุครูสวุิชา  ปฏิมาประกร 

โรงเรียนอนบุาลมณีรัตน์  2066/1 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 
ระดับชัน้ อนบุาล 2 (อาย ุ4 ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

- เปรียบเทียบจํานวนของเสือ้ผ้า และระบุสัญลักษณ์ท่ีใช้เปรียบเทียบจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่า        
แสดงสิ่งของให้มีจํานวนตามตวัเลข 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
ความเป็นมาของกิจกรรม 
 เด็กๆ ได้เรียนโครงงานเสือ้ผ้า และได้เรียนรู้เก่ียวกับจํานวนของเสือ้ผ้าท่ีใช้ใส่บนร่างกายว่ามีจํานวนก่ีชิน้ 
คณุครูจึงเช่ือมโยงเข้าสู่กิจกรรมการแทนค่าตวัเลข แสดงสิ่งของตามตวัเลขท่ีกําหนด และเปรียบเทียบจํานวนของ
สิ่งของ 2 กลุม่ 
กระบวนการเรียนรู้ 
 คณุครูได้สนทนากับเด็กๆ ถึงจํานวนชิน้ของเสือ้ผ้าท่ีเด็กๆ ใส่ในแต่ละวนั ว่ามีจํานวนเท่าไหร่ และให้เด็กๆ 
เปรียบเทียบชดุของเดก็นกัเรียนผู้หญิงกบัเด็กนกัเรียนผู้ชายว่าชดุไหนมีจํานวนชิน้มากกว่ากนั โดยให้เด็กๆ คาดคะเน
ก่อนการนบัว่าชดุของใครจะมีจํานวนชิน้มากกว่ากนั โดยคณุครูให้น้องทบัทิม(ผู้หญิง)และ  น้องสาธุ (ผู้ชาย) ออกมา
เป็นตัวแทนเพ่ือนๆ ในการนับจํานวนเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่มาในวันนี ้ว่ามีจํานวนทัง้หมดก่ีชิน้ เด็กๆ ได้คาดคะเนว่า       
น้องทบัทิมใสเ่สือ้ผ้ามามากกวา่น้องสาธุ  

หลงัจากนัน้ คณุครูให้เดก็ๆ นบัจํานวนเสือ้ผ้าของน้องทบัทิม และน้องสาธุว่ามีจํานวนเท่าไหร่ ผลสรุปท่ีได้คือ 
น้องทบัทิมมีจํานวนเสือ้ผ้าท่ีใส่มา 4 ชิน้ น้องสาธุมีจํานวนเสือ้ผ้าท่ีใส่มา 3 ชิน้ คณุครูได้ถามเด็กๆ ว่า น้องทบัทิมกับ
น้องสาธุ ใครใสช่ดุจํานวนชิน้มากกวา่กนั เดก็ๆ ได้บอกวา่น้องทบัทิมใสเ่สือ้ผ้ามีจํานวนชิน้มากกวา่น้องสาธุ   

หลงัจากกิจกรรมเปรียบเทียบชุดเด็กนกัเรียนผู้ชายกับชุดนกัเรียนผู้หญิงแล้ว คณุครูได้นําบตัรตวัเลข 1 -10 
มาให้เดก็ๆ อา่นและมาเรียงตวัเลขจากเลข 1 ไปถึงเลข 10 ตามลําดบั 

เม่ือเดก็เรียงลําดบัตวัเลข 1-10 แล้ว คณุครูนําเสือ้ผ้ามาให้เดก็ๆ แทนคา่ตวัเลข เช่น เลข 3 เด็กๆ ออกมาหยิบ
เสือ้ 3 ตวั / เลข 5 เด็กๆ ออกมาหยิบเสือ้ 5  ตวั เม่ือเด็กๆ มีความเข้าใจในการแทนคา่ตวัเลขโดยใช้เสือ้ผ้า เป็นส่ือใน
การแทนคา่แล้ว คณุครูได้ให้ตวัแทนเด็ก 2 คน ออกมาเลือกตวัเลข น้องผิงเลือกเลข 2 น้องตลุย์เลือกเลข 5 คณุครูให้
น้องทัง้ 2 คน นําเสือ้ผ้ามาวางให้เท่ากบัตวัเลข หลงัจากนัน้คณุครูได้ถามเด็กๆ ว่า เลข 2 กับ เลข 5 เลขใดมีจํานวน
เสือ้มากกวา่กนั และเลขใดมีจํานวนเสือ้น้อยกวา่กนั 
 หลงัจากท่ีเด็กๆ ได้ตอบคําถามแล้ว คณุครูได้ให้เด็กๆ ทําผลงานการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่า น้อยกว่า 
โดยใช้สญัลกัษณ์ >,< ลงในใบงานท่ีเตรียมไว้ให้ 
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ผลที่เกิดกับเดก็ 
 หลังจากเด็กๆ ได้ทํากิจกรรมดงักล่าวแล้ว เด็กๆ มีความเข้าใจในค่าของตวัเลข และเปรียบเทียบจํานวน
มากกวา่ น้อยกวา่ โดยใช้สญัลกัษณ์ >,< ได้ 
 

ตารางการวิเคราะห์การเรียนรู้ 
 

 
ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 

 
กิจกรรมเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า 

1.การมีส่วนร่วมในค าถาม -เดก็ๆ ได้สนทนาและคาดคะเนเก่ียวกบัการเปรียบเทียบ
จํานวนมากกวา่น้อยกวา่ 
โดยมีคําถาม เชน่ 

- ทําไมชดุของผู้หญิงมีมากกวา่ชดุผู้ชาย 
- ทําไมผู้ชายมีเสือ้ผ้าน้อยกวา่ผู้หญิง 

2.การเก็บข้อมูลหลักฐาน - เด็กๆ ได้ใช้ทกัษะการสงัเกตสิ่งของ และการคาดคะเน
จํานวนสิ่งของ 
-เด็กๆ ได้ทําใบงานเปรียบเทียบจํานวน 2 จํานวนและ
ระบจํุานวนมากกวา่ น้อยกวา่ ยกตวัอยา่งเชน่ 
แผ่นที่1    วาดภาพสิ่งของให้มีจ านวนตามตัวเลข

แล้วเตมิเคร่ืองหมาย >,< 
แผ่นท่ี 2   เขียนตัวเลขแล้วเตมิเคร่ืองหมาย >,< 
ครู      :  เด็กๆ คิดว่าชุดที่เด็กๆ ใส่ชุดของผู้หญิง  

หรือผู้ชายมีจ านวนมากกว่ากันคะ? 
ฮานะ   : ชดุผู้หญิงคะ่ 
โนริ      : ชดุของผู้ชาย 
ครู      : ท าไมคิดว่าชุดของผู้หญิงมากกว่าคะ? 
ฮานะ   : เพราะผู้หญิงมีกางเกงขายาวด้วยคะ่ 
ครู      : ท าไมคิดว่าชุดของผู้ชายมากกว่าคะ? 
โนริ      : เพราะผู้ชายมีกางเกงเหมือนกนั 
  หลงัจากสนทนากันแล้วคณุครูให้เด็กๆ นบัจํานวนชุด
ของผู้ ชายกับผู้ หญิงว่าชุดไหนมีจํานวนมากกว่ากัน 
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ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ 

 
กิจกรรมเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า 

ผลสรุปคือ ชดุผู้หญิงมี 4 ชิน้ ชุดผู้ชายมี 3 ชิน้ เด็กๆ ได้
ทราบผลจํานวนวา่ชดุผู้หญิงมีจํานวนชิน้มากกวา่ 
     เม่ือสรุปผลการเปรียบเทียบจํานวนโดยใช้ชดุของเด็ก
นักเรียนแล้ว คุณครูนําบัตรตัวเลขมาให้เด็กๆ เรียง
จํานวนตวัเลข 1-10 เม่ือเด็กๆ เรียงตวัเลขเรียบร้อยแล้ว 
คณุครูนํา เสือ้ผ้า มาให้เด็กๆ แทนค่าจํานวน หลงัจาก
นัน้คณุครูนําบตัรตวัเลข เลข 2 กับ เลข 5 มาให้ผิงกับ
น้องตลุย์แทนคา่ และสนทนากนั 
ครู      : เลข 2 กับ เลข 5 เลขจ านวนใดมีค่า มาก? 
เดก็      : เลข 5 
ครู      : รู้ได้อย่างไร 
เดก็      : เพราะนบัจํานวนเลข 5 มีของเยอะกวา่ 
ครู      : เลข 2 กับ เลข 5 เลขจ านวนใดมีค่าน้อย? 
เดก็      : เลข 2 
ครู      : รู้ได้อย่างไร 
เดก็       : เพราะนบัจํานวนเลข 2 มีของน้อยกวา่ 

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เด็กอธิบายได้ว่าเคร่ืองแต่งกายของใครมีจํานวนชิน้
มากกวา่กนั อยา่งไร 
-เดก็ๆ บอกถึงจํานวนสิ่งของท่ีแทนคา่ตวัเลขได้ ว่าเลข 5 
ต้องมีสิ่งของจํานวน 5 ชิน้ เลข10 ต้องมีสิ่งของจํานวน 
10 ชิน้ 
-เด็กสามารถเปรียบเทียบระหว่างจํานวน 2  จํานวน 
บอกได้วา่จํานวนไหนน้อยกวา่ จํานวนไหนมากกวา่ 

4.การส่ือสารและการให้เหตุผล -เด็กๆ อธิบายได้ถึงการการคาดคะเน และอธิบายการ
เปรียบเทียบจํานวนมากกวา่ น้อยกวา่ได้ 
-เด็กๆ ระบุจํานวนท่ีมากกว่า น้อยกว่าได้ทัง้จากสิ่งของ
และตวัเลข 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ว 3.1-6 ตวัชีว้ดัท่ี 1 

- ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
- การใช้ทกัษะการตัง้สมมตฐิาน การคาดคะเนด้วยสายตา 
- การสงัเกตสิ่งของรอบตวั 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ค.ป.1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ 
ตัวชีวั้ดที่ 7 เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งต่างๆ 2 กลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มมีจํานวนไม่เกิน 20 ว่ามีจํานวนเท่ากัน
หรือไมเ่ทา่กนั กลุม่ใดมีจํานวนมากกวา่ หรือน้อยกวา่ 

- ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
- การนบัจํานวน 1-10 
- การแทนคา่ของจํานวน 1-10 
- การเรียงลําดบัจํานวน 
- การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา่ และน้อยกวา่ 

สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย  ได้แก่ การใช้ประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มือกบัตาในการหยิบสิ่งของ 
ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม  ได้แก่ การฟังความคิดเห็นของเพ่ือน การทํากิจกรรมร่วมกบัผู้ อ่ืน 
ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา  ได้แก่ การใช้การคาดคะเนด้วยสายตา การตัง้สมมติฐาน การอ่าน

ตวัเลข การเรียงลําดับตัวเลข 1-10 การแทนค่าจํานวนตวัเลข 
การเปรียบเทียบจํานวนของสิ่งต่างๆว่ามีจํานวนมากกว่าหรือ
น้อยกวา่กนั 
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ภาพกิจกรรม 
การเปรียบเทียบจ านวนมากกว่า น้อยกว่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น้องแมทธิว และ น้องทบัทิมนําสิ่งของมาแทนจํานวนตวัเลข 
 

คณุครูนําบตัรตวัเลขแยก และให้เดก็ๆ มาแทนคา่จํานวน 
 

ผลงานการเปรียบเทียบจํานวนมากกวา่ 

น้อยกวา่ โดยใช้รูปภาพ 
ผลงานการเปรียบเทียบจํานวนมากกวา่ 

น้อยกวา่ โดยใช้ตวัเลข 

 

น้องมาร์ตีกํ้าลงัเรียงลําดบัจํานวน 1-10 
 

เดก็ๆ กําลงันบัจํานวนเสือ้ผ้าบนร่างกายและ
นํามาเปรียบเทียบวา่ของใครมากกวา่ 
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กิจกรรม “การเปรียบเทียบลักษณะของหอย”  
คณุครูจรีุรัตน์   ภู่งาม 

โรงเรียนอนบุาลมณีรัตน์  2066/1  ถ.นราธิวาสราชนครินทร์  ซ.นราธิวาส 18 
แขวงชอ่งนนทรี  เขตยานนาวา  กทม.  10120 

ระดับชัน้ อนบุาล 3  ( อาย ุ5 ขวบ ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เดก็สามารถบอกลกัษณะของหอยและนบัจํานวนหอยท่ีมีสี ลกัษณะเหมือนกนัได้ 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
ความเป็นมาของกิจกรรม 
 เดก็ๆ ได้เรียนโครงงานเร่ืองหอยและได้เรียนรู้ในหวัข้อลกัษณะและชนิดของหอย คณุครูจึงได้เช่ือมโยงในเร่ือง
ของความเหมือนและตา่งกนัของสีของเปลือกหอยทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยแครง หอยลาย ตอ่จากนัน้ก็ได้
นําเปลือกหอยมาเลน่เกมเป็นแบบรูป 
กระบวนการเรียนรู้ 
 คณุครูได้สอนเด็กๆ ในหวัข้อเร่ืองการเปรียบเทียบและลกัษณะของหอยในหวัข้อนี ้เด็กๆ ได้เรียนรู้ลกัษณะ
ของหอยชนิดตา่งๆ ก่อนท่ีคณุครูจะได้ให้เด็กๆ สงัเกตหอย คณุครูได้เล่านิทานเร่ืองปเูสฉวน มาเล่าให้เด็กๆ ได้ฟัง ซึ่ง
ในเนือ้หาของนิทานเด็กๆ ได้เรียนรู้ในเร่ืองของขนาดของหอยท่ีปเูสฉวนได้เลือก มีทัง้เปลือกหอยขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ต่อจากนัน้เม่ือเด็กๆ ได้ฟังนิทานเร่ืองปเูสฉวนจบแล้ว คณุครูได้ให้เด็กๆ ทํากิจกรรมเคล่ือนไหว ร่างกาย ทําท่า
ทางประกอบเพลงท่ีอยู่ของหอย หลงัจากท่ีเด็กๆ ได้ร้องเพลงและทําท่าทางประกอบเพลงเสร็จแล้ว คณุครูได้นําหอย
ทัง้ 3 ชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่ หอยลาย หอยแครง มาให้เด็กๆ สัมผัสและสังเกต ต่อจากนัน้คุณครูก็ได้พูดคุยว่า 
ลกัษณะของเปลือกหอยทัง้ 3 ชนิด เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ให้เด็กๆ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้เด็กๆ 
แบง่กลุม่ กลุม่ละ 4 คน เม่ือแบง่กลุม่เรียบร้อยแล้ว คณุครูก็ได้นําหอยทัง้ 3 ชนิด มาวางไว้ให้ในกลุ่ม แล้วให้เด็กๆ แต่
ละกลุ่มช่วยกันแยกเปลือกหอยท่ีมีสีเหมือนกนัและมีรูปร่างลกัษณะเหมือนกนัมาจดัไว้เป็นกองเดียวกนั เม่ือจดัแยก
เสร็จเรียบร้อยแล้วคณุครูได้ให้เด็กๆ นบัจํานวนของเปลือกหอยแตล่ะชนิดมีจํานวนเท่าไหร่ แตล่ะกลุ่มมีมากกว่าหรือ
น้อยกวา่กนั  

เม่ือนบัหรือแยกลกัษณะของเปลือกหอยตามสีแล้ว คณุครูได้นําตารางสิบมาแจกให้เด็กๆ ในแตล่ะกลุ่ม และ
ได้ให้เด็กๆ เรียนรู้ในเร่ืองของแบบรูป คือการจดัวางเปลือกหอยตามสีท่ีคณุครูบอก เม่ือเด็กๆ แต่ละกลุ่มเข้าใจแล้ว 
ตอ่ไปคณุครูได้ให้เดก็ๆ ลองคดิวางตามแบบรูปของกลุม่ตนเอง แล้วเขียนใบงานสรุปมาให้คณุครูอีกด้วย 
ผลท่ีเกิดกบัเดก็ 
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 หลงัจากเด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวแล้ว เด็กๆ สามารถบอกลกัษณะและเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความต่างกันของเปลือกหอยได้ และรู้จักการจัดกลุ่มแยกตามสีท่ีเป็นสีเดียวกันหรือแยกตามสีแต่ลักษณะรูปร่าง
ตา่งกนัได้ 
 
 

เรียนรู้การเปรียบเทียบและลักษณะของหอย 
ตารางการวิเคราะห์การเรียนรู้ 

เสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กๆ ได้สังเกตสิ่งของท่ีนํามาสํารวจและสืบค้น เช่น เปลือกหอยลาย 
เปลือกหอยแครง เปลือกหอยแมลงภู่ 
- ทําไมเปลือกหอยแมลงภู่มีสีแววๆ สะท้อนแสง 
- ทําไมเปลือกหอยมนัมีลายกบัไมมี่ลาย 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็ร่วมกนัสงัเกตเปลือกหอยทัง้ 3 ชนิด และ 
  เปรียบเทียบความเหมือนความตา่งของสีของ 
  เปลือกหอยทัง้ 3 ชนิด 
- เดก็บอกเหตผุลได้วา่ท่ีเปลือกหอยทัง้ 3 ชนิด 
   มีสีไมเ่หมือนกนั ได้ยกตวัอยา่ง เชน่  
คณุครู : เดก็ๆ สงัเกตเปลือกหอยทัง้ 3 
            ชนิดแล้ว เดก็ๆ คดิวา่อยา่งไรบ้างคะ 
เอม่ี     : หอยทัง้ 3 ชนิดมนัไมเ่หมือนกนัเพราะ 
             มนัเป็นหอยชนิดตา่งกนัคะ่ 
ปัณณ์  : หอยทัง้ 3 ชนิด มีสีท่ีตา่งกนัครับ 
เจแปน : ขนาดของหอยทัง้ 3 ชนิด ก็ตา่งกนัคะ่ 
             หอยแมลงภู่มีขนาดท่ีใหญ่กวา่หอยลายคะ่ 
อ๋ิงอิ๋ง  : หอยทัง้ 3 ชนิด มีรูปร่างไมเ่หมือนกนัคะ่ 
คณุครู : หลงัจากท่ีเด็กๆ ได้สงัเกตและบอกลกัษณะของหอยแต่ละชนิด
แล้ว ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆ แยกและแบ่งกลุ่มหอยท่ีมีลักษณะ
เหมือนกนัและตา่งกนัออกเป็นกองแล้วนบัจํานวน 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเห็น - เดก็ๆ ได้อธิบายด้วยการพดูคยุลงความเห็น   
  เปรียบเทียบความเหมือนและตา่งกนัของสิ่งท่ีสํารวจกนั 
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- เดก็ๆ ได้แยกเปลือกหอยตามสีแล้ว นํามาวาง 
  บนตารางสิบเพ่ือจดัเป็นแบบรูปท่ีมีสีตา่งกนั  
  แล้ววาดภาพบนัทกึผลลงในใบกิจกรรม 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ  - เดก็ๆ ได้อธิบายด้วยการพดูคยุเปรียบเทียบ 
    ความเหมือนกบัความตา่งของสิ่งท่ีสํารวจสงัเกต 
- เดก็ได้อธิบายภาพวาดท่ีบนัทกึลงในใบกิจกรรม 

การส่ือสารและให้เหตผุล  - เด็กๆ อธิบายและบอกลักษณะของหอยทัง้ 3 ชนิด ท่ีเก่ียวกับสีและ
รูปร่างของหอยได้ 
 - เดก็สามารถบอกความเหมือนและความตา่งของหอยทัง้ 3 ชนิดได้ 

 

การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

-   มาตรฐาน ว 8.1 ‟ 14  ตัง้คําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่ายโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐานและแสดงลกัษณะนิสยัรักการเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคดิสร้างสรรค์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ตัวชีวั้ดที่ 1.  ตัง้คําถามท่ีนําไปสูก่ารหาคําตอบโดยใช้ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ เหมาะสมกบัวยั 
ตัวชีวั้ดที่ 2.  วางแผนการสํารวจ ทดลอง สืบค้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ 
ตัวชีวั้ดที่ 3.  ใช้ประสาทสมัผสัในการสํารวจ ตรวจสอบ สิ่งตา่งๆ บนัทกึและส่ือสารสิ่งท่ีสงัเกตได้ด้วยวิธีท่ีเหมาะสมตามวยั 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

 -  สาระท่ี 4 :   พีชคณิตศาสตร์ 
-  มาตรฐาน ค.ป.4.1 :   เข้าใจแบบรูปและความสมัพนัธ์คือ เข้าใจแบบรูป    

   ของรูปท่ีมีรูปร่าง ขนาด หรือสี ท่ีสมัพนัธ์กนัอยา่งใดอยา่งหนึง่ 
ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ เด็กๆ ได้ใช้การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มัดใหญ่ด้วยการ
เคล่ือนไหวทําทา่หอยและการขีดเขียนวาดภาพหอย 

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์และจิตใจ  ได้แก่ เด็กๆ ได้ฟังนิทานเร่ือง “ปเูสฉวน” และร่วมกันแสดง
ความคดิเห็นในเนือ้หาของเร่ืองการร้องเพลงหอยมาจากไหนและท่ีอยูข่องหอยท่ีเดก็ๆ กบัคณุครูได้ชว่ยกนัแตง่ 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม  ได้แก่ เด็กๆ แบ่งกลุ่มและได้ช่วยกันสังเกตเปรียบเทียบหอยทัง้ 3 ชนิด 
และชว่ยกนัแยกกลุม่สีออกตามกลุม่จดัเป็นชดุตามแบบรูป ตามความคดิของเดก็ๆ แตล่ะกลุม่ 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา  ได้แก่ เด็กๆ ได้เรียนรู้สิ่งตา่งๆ รอบตวัได้ใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ผ่าน
ด้วยการสงัเกตเปลือกหอยและสามารถเขียนบนัทกึในลกัษณะของแบบรูปเรียงลําดบัได้แบบ 1 ชดุ 



164 
 

ภาพกิจกรรมการเปรียบเทียบและลักษณะของหอย 
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แผนการสอน 
โครงงาน หอย  อนุบาล 3  ( 5 ขวบ ) 

 
หัวข้อ การเปรียบเทียบและลกัษณะของหอย 
 
ขัน้น า 

1. คณุครูเล่านิทานเร่ือง “ปเูสฉวน ” 
2. คณุครูร้องเพลง “หอยมาจากไหน” ( คณุครูกบัเดก็ๆ ชว่ยกนัแตง่ ) 
3. หอยมนัอยูใ่นนํา้ 
4. หอยมนัอยูใ่นดนิ 
5. หอยมนัอยูใ่นทราย 
6. หอยมนัอยูใ่นโคลน 

 
ขัน้สอน 

1. คณุครูได้นําเปลือกหอยมาให้เดก็ๆ ได้สงัเกตและเปรียบเทียบความเหมือนกนัและแตกตา่งกนัของสีของ
เปลือกหอย 

2. คณุครูได้ให้เด็กนกัเรียนแยกหอยท่ีมีสีเหมือนกนัและตา่งกนั 
3. คณุครูให้เด็กนกัเรียนนบัจํานวนของหอยแตล่ะสีวา่มีจํานวนเทา่ไหร่ 
4. คณุครูได้แนะนําวิธีการเลน่การนําหอยแตล่ะสีมาเรียงกนัเป็นลกัษณะแบบรูป ตอ่จากนัน้ได้ให้เด็กนกัเรียนนํา

เปลือกหอยแตล่ะสีมาวางตามรูปแบบ 
 
ขัน้สรุป 
 เดก็นกัเรียนได้ชว่ยกนัสรุปวา่หอยแตล่ะชนิดมีลกัษณะและสีท่ีตา่งกนั และหอยแตล่ะชนิดมีจํานวนเทา่ไร 
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กิจกรรม “ค่าของเลข 1 และสัญลักษณ์เลข 1” 
 

คณุครูองัคณา   กลุชยัวฒันะ 
โรงเรียนอนบุาลมณีรัตน์  2066/1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซ.นราธิวาส 18 แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120 

 

ระดับชัน้ อนบุาล 1  ( อาย ุ3 ขวบ ) 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เดก็เรียนรู้คา่ของเลข 1 และสญัลกัษณ์เลข 1 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
ความเป็นมาของกิจกรรม 
 เด็กๆ ได้เรียนโครงงานยานพาหนะและเรียนรู้ถึงหวัข้อชนิด ลกัษณะ และส่วนประกอบ คณุครูจึงเช่ือมโยง
การเรียนรู้คา่ของเลข 1 และสญัลกัษณ์เลข 1 ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าค่าของเลข 1 เท่ากบัจํานวนสิ่งของ 1 อย่าง  และ
เรียนรู้สญัลกัษณ์เลข 1 
กระบวนการเรียนรู้ 
 คณุครูได้สอนเด็กๆ ในหวัข้อชนิดลกัษณะและส่วนประกอบ ในหวัข้อนีเ้ด็กๆ ได้เรียนรู้ยานพาหนะชนิดตา่งๆ 
เชน่ รถจกัรยาน รถยนต์ เรือ เคร่ืองบนิ ฯลฯ และคณุครูได้จดักิจกรรมคา่ของเลข 1 และสญัลกัษณ์เลข 1 โดยคณุครูได้
นําเด็กๆ ร้องเพลง “ รถตุ๊กๆ “ ให้เด็กๆ เคล่ือนไหวตามจินตนาการและนําจักรยานเด็กเล่นมาให้เด็กๆ สังเกตและ
สมัผสั ได้พดูคยุกบัเด็กๆ ว่าชอบยานพาหนะอะไรบ้าง คณุครูได้นํายานพาหนะตา่งๆ มาวางไว้ตรงกลางและให้เด็กๆ 
เลือกยานพาหนะท่ีชอบคนละ 1 อย่าง คุณครูถามถึงยานพาหนะท่ีเด็กๆ เลือก ไปว่าช่ืออะไร เพราะอะไร คุณครู
บนัทึกคําพดูของเด็กๆ หลงัจากนัน้คณุครูได้นําบตัรตวัเลข ( 1 )  มาให้เด็กๆ ดแูละพดูคยุถามว่าเด็กๆ รู้จกัไหมว่าคือ
เลขอะไร เดก็ๆ ตอบได้วา่เลข 1 คณุครูให้เดก็ๆ สงัเกตเลข 1 และปัน้แป้งโดว์เป็นเลข 1 และวางบนกระดาษแข็ง 
ผลท่ีเกิดกบัเดก็ 
 หลงัจากเดก็ๆ ได้ร่วมกิจกรรมดงักลา่วแล้ว เด็กๆ สามารถเลือกยานพาหนะท่ีชอบและเลือกคนละ 1 อย่างได้ 
สามารถปัน้แป้งโดว์เป็นเลข 1 ได้ 
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เรียนรู้ค่าของเลข 1 เท่ากับจ านวนส่ิงของ 1 อย่าง และสัญลักษณ์เลข 1 
ตารางการวิเคราะห์การเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม เด็กๆ ได้สังเกตยานพาหนะชนิดต่างๆ และสังเกตและคิด
คําถามท่ีสงสยั 
- ทําไมจกัรยานของเดก็มนัเล็ก 
- อยากรู้วา่ทําไมมียานพาหนะจําลองกบัของจริง 

การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็สงัเกตจกัรยานของเดก็และลองข่ีไปรอบๆ ในห้อง 
- เดก็ๆ ได้เลือกยานพาหนะท่ีชอบคนละ 1 อย่าง และบอกได้ว่า
ยานพาหนะนัน้ช่ืออะไร เป็นยานพาหนะท่ีอยู่ในการคมนาคม
อะไร  เชน่ 
คณุครู : นําจกัรยานของเดก็มาให้เดก็ๆ ดแูละ 
              ถามเดก็ๆ วา่คืออะไรคะ? 
มิตร     : จกัรยานครับ 
คณุครู  : คณุครูนําจกัรยานมาก่ีคนัคะ? 
ข้าวปัน้ : มีล้อ 
ภมูิ       : มีท่ีนัง่ 
คณุครู  : ได้ให้เดก็ๆ ออกมาเลือกยานพาหนะ 
               คนละ 1 อยา่ง 
เหวิน     : เลือกเรือ 1 ลํา 
คณุครู  : เรืออยูท่ี่ไหนคะ? 
เหวิน    : ในนํา้ 
- คณุครูบนัทกึคําพดูของเดก็ๆ 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เด็กๆ อธิบายถึงยานพาหนะท่ีตนเองเลือกมา 1 อย่าง ได้ว่า
เป็นการคมนาคมทางใด บอกได้ว่าคา่ของเลข 1 เท่ากบัจํานวน
สิ่งของ 1 อยา่ง 
- เดก็ๆ ปัน้แป้งโดว์เป็นสญัลกัษณ์เลข 1 

การส่ือสารและให้เหตผุล  - เดก็ๆ อธิบายได้วา่คา่ของเลข 1 เทา่กบัจํานวนสิ่งของ 1 อย่าง 
และเลือกยานพาหนะได้ 1 ชนิด เรียนรู้สญัลกัษณ์เลข 1 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ สสวท. ที่เก่ียวข้อง 
- มาตรฐาน ว 3.1 – 6 ตวัชีว้ดัท่ี 1.  มาตรฐาน ว 8.1 – 14 ตวัชีว้ดัท่ี 1.   
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดคณิตศาสตร์ สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

-  สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ 
-  มาตรฐาน ค.ป.1.1 :   เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

 ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ เด็กๆ ได้ใช้การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัเล็กในการหยิบ

จบัแป้งโดว์นํามาปัน้เป็นเลข 1 
ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์และสังคม  ได้แก่ เด็กๆ ได้ร้องเพลง “รถตุ๊กตุ๊ก“ ประกอบท่าทางตาม

จินตนาการและรอคอยในการเลือกยานพาหนะคนละ 1อยา่ง ทีละ 1 คน 
ประสบการณ์ส าคัญด้านสติปัญญา  ได้แก่ เด็กๆ ได้เรียนรู้ในสาระเข้าใจถึงความหลากหลายของการ

แสดงจํานวน ( คา่ของเลข 1 เทา่กบัจํานวนสิ่งของ 1 อยา่ง ) 
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ภาพกิจกรรม ค่าของเลข 1 และสัญลักษณ์ เลข 1 
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แผนการสอน 
โครงงาน ยานพาหนะ  อนุบาล 1  ( 3 ขวบ ) 

 
หัวข้อ คา่ของเลข 1 และสญัลกัษณ์เลข 1 
 
ขัน้น า 

1. คณุครูและเดก็นกัเรียนร่วมกนัร้องเพลง “ รถตุ๊กๆ “ ประกอบการเคล่ือนไหวตามจินตนาการ 
2. คณุครูนําจกัรยานเดก็เลน่ 1 คนั มาให้เดก็นกัเรียนสงัเกต 

 
ขัน้สอน 

1. คณุครูนําจกัรยานเดก็เลน่มาให้เดก็นกัเรียนสงัเกตและสมัผสั 
2. คณุครูได้ถามเดก็นกัเรียนว่าชอบยานพาหนะอะไรบ้าง 
3. คณุครูได้นํายานพาหนะตา่งๆ วางไว้ตรงกลาง และให้เด็กๆ มาเลือกยานพาหนะท่ีชอบคนละ 1 คนั 
4. คณุครูถามถึงยานพาหนะท่ีเดก็นกัเรียนเลือกไปว่าช่ืออะไร ชอบเพราะอะไร มีรูปร่างอยา่งไร 
5. คณุครูได้นําบตัรตวัเลข ( 1 ) มาให้เดก็นกัเรียนดแูละสนทนาซกัถามว่าเด็กนกัเรียนรู้จกัไหมวา่คือเลขอะไร 
6. คณุครูและเดก็นกัเรียนเรียนรู้คา่ของเลข 1 เทา่กบัสญัลกัษณ์เลข 1 
7. คณุครูให้เด็กปัน้แป้งโดว์เป็นเส้นๆ และขดเป็นเลข 1 บนกระดาษแข็ง 

 
ขัน้สรุป 
 เดก็นกัเรียนชว่ยกนัสรุปคา่ของเลข 1 เทา่กบัจํานวนสิ่งของ 1 อยา่ง 
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กิจกรรม “ตามหาไข่” 
นางธนาธิป  ช่างตอ่  และ นางสาวนิภา  นิยมสกลุ 

โรงเรียนอนบุาลวฒันานิเวศน์ เลขท่ี 2 วฒันานิเวศน์ ซอย 6 ถนนสทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ Email: wattananivej@windowslive.com  โทร. 02-2775507 

 
ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 1 (อาย ุ3 ขวบ) 
จุดประสงค์การเรียนรู้  1. สงัเกตสีเปรียบเทียบรูปร่างและลกัษณะของไขเ่ป็ด, ไขไ่ก่ (ว.1.2.3 ตวัชีว้ดัท่ี 1 ) 
                            2. สงัเกต นบั และบอกจํานวน 1-5 (คป.1.1.1, 1.1.3) 
ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม ตามหาไข่ นีเ้กิดขึน้จากหน่วยอาหารดีมีปะโยชน์ นิทานเร่ือง “แม่ไก่ออกไข่” โดยครูและเด็ก
ร่วมกนัสนทนา ครูใช้คําถามแม่ไก่ออกไข่ก่ีฟอง ให้เด็กๆ ช่วยกนันบัและให้คิดว่ามีสตัว์อะไรอีกท่ีออกลกูเป็นไข่ เด็กๆ 
ร่วมกนัตอบมาหลายชนิด ครูจงึนําไข่ไก่ไข่เป็ดมาให้เด็กสงัเกตเปรียบเทียบ เด็กได้สมัผสัเปลือกไข่เป็ด จะหนากว่าไข่
ไก่ ไข่เป็ดใหญ่กว่าไข่ไก่ เห็นความแตกตา่งคือสี ขาวกบัสีนํา้ตาลอ่อน เด็กบอกไข่ไก่ฟองเล็กกว่า ต้องถือระวงัล่ืนมือ
กวา่ ครูนําเดก็ๆ ร้องเพลง แม่ไก่ออกไข่วันละฟอง เด็กๆ ช่วยกนันบั 1 – 5 ครูแบง่กลุ่มให้เด็กๆ เลือกใครจะเป็นเป็ด
ใครจะเป็นไก่เล่นเกม ตามหาไข่ ให้วิ่งไปหาไข่ของตนตามจํานวนท่ีกําหนด เช่น กลุ่มแม่เป็ดหยิบไข่เป็ด 3 ฟองใส่
จานเลข 3 กลุ่มแม่ไก่หยิบไข่ไก่ 5 ฟองใส่จานเลข 5 ทําเช่นนีส้ลบักนัไปจนเด็กเกิดความเข้าใจจํานวน 1 – 5 ในขณะ
เลน่เกมส์ มีการนํารูปเป็ดและไก่มาวางพร้อมกนัหรือไม ่เพ่ือตรวจสอบวา่เดก็ เข้าใจความแตกตา่งได้  
 หลงัจากเลน่เกม เดก็ได้คําตอบสามารถแยกไขไ่ก่ ไขเ่ป็ด ได้ เดก็กลบัมาวาดรูปไขก่บัไข ่2 ชนิดตามความ
เข้าใจของเด็กรู้จํานวนนบั ทําศลิปะจากเปลือกไข ่สมัผสัความแข็ง ทําไม มีเร่ืองการประกอบอาหาร มีคําถามอะไร
นํามาก่อนหรือไม ่
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรม สังเกตและบอกที่มา 
1. การมีสว่นร่วมในคําถาม  เดก็ฟังนิทานแมไ่ก่ ครูตัง้คําถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังเปิด โอกาส

ให้เดก็ซกัถาม ในเร่ืองนีใ้ครเป็นตวัออกไข่?   
แมไ่ก่ออกไขว่นัละก่ีฟอง? สตัว์อะไรท่ีออกไขเ่หมือนแมไ่ก่ 
(คําถามเดก็หรือคําถามจากครู)  
ตวัอยา่งควรเป็น  
เดก็ๆ สงัเกตและตัง้คําถามเก่ียวกบันิทานแมไ่ก่เชน่แมไ่ก่ออกไข่  
วนัละก่ีฟอง    

mailto:wattananivej@windowslive.com
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ตารางวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ (ต่อ) 
   ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้                       กิจกรรม สังเกตและบอกที่มา 
2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน  เดก็ๆ สืบค้นข้อมลูจากหนงัสือสารานกุรมอาหารของเรา            

(จากคําถามวา่อะไร และสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัอะไร) 
 เดก็สํารวจไขท่ัง้ 2 ชนิด และตัง้คําถามในสิ่งท่ีเห็น เช่น   
    ทําไมไข ่2 ชนิดไมเ่หมือนกนั ไขแ่ตล่ะชนิดมาจากไหน  
    ไข ่2 ชนิดมีสีตา่งกนั ไขไ่ก่สีนํา้ตาล, ไขเ่ป็ดมีสีขาว (ควรอยูใ่นการ     
มีสว่นร่วมในคําถาม) 
 เดก็สามารถบนัทกึสิ่งท่ีค้นพบด้วยการวาดภาพ ไขท่ัง้ 2 ชนิด 
 เดก็สามารถระบจํุานวนของไขโ่ดยการนบัได้ 
 และมีนําไขไ่ปประกอบอาหารหรือไม ่แล้วเดก็ให้คําตอบว่าอย่างไร 

3. การอธิบายสิ่งท่ีค้นพบ  เดก็ๆ สามารถหยิบไขไ่ก่ , ไขเ่ป็ดแยกกนัได้  
 เดก็ร่วมกนัจําแนกไขโ่ดยใช้ลกัษณะเป็นเกณฑ์ เชน่ สี ผิวสมัผสั 
ขนาด ได้เป็น 2 กลุม่ 
 เดก็สามารถจําแนกชนิดของไขใ่นสนาม เพ่ือนํามาวางในจานให้
เทา่กบัจํานวนบตัรแตล่ะจาน 
 เดก็ๆ ร่วมกนัตรวจสอบจํานวนไขโ่ดยการนบัไขใ่นแตล่ะจานวา่ครบ
ตามบตัรเลข ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 เดก็สามารถบนัทกึสิ่งท่ีค้นพบด้วยการวาดภาพ ไขท่ัง้ 2 ชนิด 
 เดก็สามารถปัน้ไข ่2 ชนิดด้วยดนินํา้มนั สีตา่งกนัสีขาวกบัสีนํา้ตาล 

4. การส่ือสารและการให้เหตผุล  เดก็ๆ  สามารถเลน่เกม ตามหาไข่ หยิบไขไ่ก่ , ไขเ่ป็ดตามบตัรเลขท่ี
กําหนดให้ได้ 1 – 5 หรือ เดก็สามารถให้ความหมายของตวัเลข    1 – 5 
โดยการใช้ไขม่าแสดงแทนจํานวนนัน้ๆ 
 เดก็ๆ วาดภาพไขต่ามจํานวนนบัท่ีกําหนด 1 – 5 ได้  
 เดก็ๆ ปัน้ไข ่2 ชนิดจากดินนํา้มนั สีตา่งกนัได้ สีนํา้ตาล สีขาว ตาม
ผลการสงัเกตและจําแนกไข่  
 เดก็ๆ ชิมไข่ต้มทัง้ไขไ่ก่, ไขเ่ป็ด ปอกเปลือกพบวา่เปลือกแข็ง
เหมือนกนั เนือ้ไขสี่ขาวนิ่ม เหมือนกนั มีไขแ่ดงข้างในเหมือนกนั (การ
เก็บข้อมลูหลกัฐาน) 
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วิเคราะห์การบูรณาการ 
 วิทยาศาสตร์ 
   กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
        มาตรฐาน ว.1.2.3 ตวัชีว้ดัท่ี 1,2 
   ระบแุนวคดิและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
        ไขเ่ป็ดและไขไ่ก่ มีรูปทรงรีเหมือนกนั มีขนาดและสีตา่งกนั (ไขแ่ตล่ะชนิด  
                               มีลกัษณะเหมือนและแตกตา่งกนั) 
   ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ เรียนได้รับการพฒันา 
        ทกัษะการสงัเกตและทกัษะการจําแนก 
 คณิตศาสตร์ 
                 กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
       มาตรฐาน คป.1.1.1 ตวัชีวดัท่ี 1,2  
   ระบแุนวคดิทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
       เข้าใจถึงการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
   ระบทุกัษะทางคณิตศาสตร์ ท่ีผู้ เรียนได้เรียนรู้ 
       - นบัปากเปลา่ 1 ถึง 5 บอกจํานวนของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่งโดยการนบั 
       - แสดงสิ่งตา่งๆ ตามจํานวนท่ีกําหนดให้ตัง้แต ่1 – 5   
  

สาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
   ระบสุาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์สําคญัด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
      ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย การพฒันากล้ามเนือ้มดัใหญ่ เลน่เกมตามหาไข ่  
การพฒันากล้ามเนือ้มดัเล็กในการจบัแยกไขใ่ส่ตะกร้า การวาด  ภาพระบายสี การปัน้ดนินํา้มนั 
     ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน การคิดวางแผน การตดัสินใจ   
     ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ ได้แก่ การช่ืนชมงานศลิปะของตนเองและผู้ อ่ืน 
     ประสบการณ์ด้านสตปัิญญา ได้แก่ การใช้จินตนาการและความสร้างสรรค์ 
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เกม  ตามหาไข่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้เดก็ๆ วิ่งไปหาไขข่องตน ตามจํานวนท่ีกําหนด 

ในขณะเลน่เกมส์มีการนํารูปเป็ดและไก่มาวางพร้อมกนัหรือไมเ่พ่ือตรวจสอบวา่เด็กเข้าใจความแตกตา่งได้ 

เดก็สามารถให้ความหมายของตวัเลข 1 ‟ 5 โดยการใช้ไข่มาแสดงแทนจํานวนนัน้ๆ ได้ 
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สามารถปัน้ไข ่2 ชนิดด้วยดินนํา้มนั 

สีของไขไ่ก่และไขเ่ป็ด สีตา่งกนัสีขาวกบัสีนํา้ตาล 
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กิจกรรม “รูปเรขาคณิตแสนสนุก” 
นางอชัรา  พิมพ์ทอง 

โรงเรียนอนบุาลสดุารักษ์ บางเขน  กรุงเทพมหานครฯ 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3 (อาย ุ5-6 ปี) 
จุดประสงค์ 

1.สํารวจและบอกช่ือรูปเรขาคณิตสามมิตขิองสิ่งของท่ีพบเห็น (  )      
2.จดักลุม่สิ่งของตามรูปเรขาคณิต  และนบัจํานวนสิ่งของท่ีมีรูปเรขาคณิตตา่งๆในแตล่ะกลุม่ 
3.เปรียบเทียบ และบอกจํานวนมากกวา่ หรือน้อยกวา่ ของสิ่งของในแตล่ะกลุม่ 
4.นํารูปเรขาคณิตสามมิตมิาสร้างเป็นรูปร่างตามความคิดและอธิบายผลงาน 

 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมนีเ้ป็นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้เด็กๆ รู้จกัการสงัเกตรูปเรขาคณิตสามมิติ (  )  ทรง

ส่ีเหล่ียมมุมฉาก กรวย ทรงกลม โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5  เร่ิมต้นกิจกรรมโดยครูให้เด็กๆลองทายสิ่งของท่ีมีอยู่ใน
กล่อง โดยให้เด็กท่ีได้ลองสมัผสัทีละชิน้ อธิบายว่าสิ่งท่ีสมัผสันัน้มีรูปร่างลกัษณะอย่างไร  ให้เด็กๆช่วยกนัทายว่าสิ่ง
นัน้คืออะไร  หยิบสิ่งของออกจากกล่องเพ่ือเฉลยคําตอบว่าถกูหรือไม่  ให้เด็กๆช่วยกันสรุปว่าสิ่งของมีรูปเรขาคณิต
อะไรบ้าง โดยครูนํารูปเรขาคณิตสามมิติมาให้คําอธิบายประกอบ  แบ่งกลุ่มให้เด็กๆ สํารวจสิ่งของในห้องเรียนว่ามี
อะไรบ้างท่ีมีรูปร่างลกัษณะคล้ายสิ่งของท่ีเรานํามาทาย โดยให้บนัทึกลงในแผ่นกระดาษแยกประเภทรูปเรขาคณิตท่ี
เด็กๆคิดเอง  เม่ือเด็กๆสํารวจแล้วให้เด็กๆนบัจํานวนสิ่งของแต่ละประเภทท่ีแยกได้ เขียนตวัเลขตามจํานวนท่ีนบัได้  
เปรียบเทียบจํานวนสิ่งของตา่งๆ ว่ากลุ่มใดมีจํานวนมากท่ีสดุ กลุ่มใดมีจํานวนน้อยท่ีสดุ  แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการ
สํารวจ  ร่วมกนัสรุปถึงรูปร่างลกัษณะและจํานวนของสิ่งของตา่งๆเม่ือจดัประเภทตามรูปเรขาคณิต ในเวลากิจกรรม
อิสระให้เดก็สร้างสรรค์ชิน้งานจากบล็อกไม้ รูปเรขาคณิตตา่งๆตามจินตนาการ และบอกเลา่อธิบายผลงาน  

การจดักิจกรรมนีส้ง่เสริมพฒันาการของเดก็ในทกุด้าน กลา่วคือ ด้านร่างกาย เด็กได้ใช้ประสาทสมัผสั การใช้
กล้ามเนือ้เล็กในการหยิบจบัสิ่งของ วาด ระบายสี ด้านอารมณ์-จิตใจ-สงัคม เด็กได้ฝึกการทํางานเป็นกลุ่ม  ได้เรียนรู้
มารยาททางสงัคมในการพดู/การฟัง  และด้านสติปัญญา เด็กได้ฝึกทกัษะการคิด จากการใช้กระบวนการสืบเสาะใน
การเรียนรู้  ได้เรียนรู้สาระทางคณิตศาสตร์ ได้แก่การนบัจํานวน การเขียนตวัเลข การเปรียบเทียบจํานวน สามารถจดั
ประเภทรูปเรขาคณิตจากสิ่งของในชีวิตประจําวนั ได้พฒันาทกัษะทางภาษา สามารถส่ือสารให้ผู้ อ่ืนถึงผลงานและ      
สิ่งท่ีค้นพบได้ตามวยั  
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กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 
1. ครูนํากลอ่งปริศนามาให้เด็กๆ ทายว่ามีสิ่งของอะไรอยูใ่นกลอ่ง โดยใช้ประสาทสมัผสั และให้ 
    อธิบายรูปร่าง ลกัษณะของสิ่งของนัน้ๆ 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. ให้เดก็ดสูิ่งของท่ีนํามาทายวา่คืออะไร ตรงกบัท่ีทายหรือไม ่สิ่งของเหลา่นัน้มีรูปร่างลกัษณะอยา่งไร 
2. ครูให้เด็กๆ ช่วยกันบอกลักษณะความแตกต่างของรูปเรขาคณิตทัง้สามรูป ครูนํารูปเรขาคณิต      

สามมิตมิาแนะนําช่ือเรียกท่ีถกูต้อง และอธิบายเพิ่มเตมิประกอบความเข้าใจ 
3. ครูถามเดก็ๆ วา่ในห้องเรียนของเรา เด็กๆ คิดว่ามีรูปเรขาคณิตเหล่านีซ้่อนอยู่หรือไม่ อยากจะช่วยกนั

หาไหมเอย่ วา่ในห้องเรียนของเรามีสิ่งของอะไรบ้างท่ีมีรูปเรขาคณิตตา่งๆ เหลา่นี ้
4. แบง่เด็กออกเป็นกลุ่ม โดยให้สํารวจสิ่งของในห้องเรียนและนํามาวาดลงในกระดาษให้เด็กๆ  ช่วยกัน

ออกแบบการบนัทกึเอง โดยครูให้คําแนะนํา 
5. เม่ือเด็กๆ สํารวจสิ่งของแยกตามรูปเรขาคณิตแล้ว ให้ช่วยกันนับจํานวนสิ่งของตามกลุ่มท่ีแยกได้  

เขียนสญัลกัษณ์ตวัเลขแสดงจํานวน โดยดแูบบ  
6. ให้เด็กๆ ได้ลองเปรียบเทียบจํานวนสิ่งของในแต่ละกลุ่มท่ีนบัได้ รูปเรขาคณิตใดมีจํานวนน้อยท่ีสุด    

รูปเรขาคณิตใดมีจํานวนมากท่ีสดุ รู้ได้อยา่งไร 
 

กิจกรรมสรุปความคิดรวบยอด 
1. ให้เดก็ๆ แตล่ะกลุม่ได้ออกมานําเสนอผลงานการสํารวจรูปเรขาคณิตตา่งๆ ของสิ่งของในห้องเรียน 
2. ร่วมกนัสรุปช่ือเรียกรูปเรขาคณิตตา่งๆ อีกครัง้ 

 

กิจกรรมตอ่ยอด 
1.ในเวลากิจกรรมอิสระให้เด็กสร้างสรรค์ชิน้งานจากบล็อกไม้ รูปเรขาคณิตตา่งๆ ตามจินตนาการ และบอก

เลา่อธิบายผลงาน 
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
กระบวนการ กิจกรรม 

1.การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็ๆ สงัเกตสิ่งของท่ีมีรูปเรขาคณิต  
รูปเรขาคณิตมีลกัษณะตา่งกนัอยา่งไร    
ในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้าง ท่ีมีลักษณะรูป
เรขาคณิต 

2.การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เด็กๆ สัมผัสสิ่งของท่ีอยู่ในกล่อง บอกรูปร่าง
ลกัษณะและความแตกตา่งของรูปเรขาคณิต 
- เด็กๆ สํารวจภายในห้องเรียนว่าสิ่งของท่ีอยู่ใน
ห้องเรียนมีอะไรบ้างท่ีมีลกัษณะคล้ายรูปเรขาคณิต 
- การรวบรวมข้อมูล ออกแบบการบันทึกแยก
ประเภทของรูปเรขาคณิตท่ีพบ 
- การนบัจํานวนและเปรียบเทียบจํานวนของสิ่งของ
แตล่ะประเภท 
 

3.การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็บอกได้วา่ภายในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างท่ี
มีรูปเรขาคณิตและอธิบายได้ว่าเหตใุดจึงจดัสิ่งของ
นัน้อยูใ่นกลุม่รูปเรขาคณิตนัน้ 

4.การส่ือสารและให้เหตผุล - เดก็ๆ นําเสนอข้อมลูท่ีค้นพบ 
 
วิเคราะห์การบูรณาการ 

มาตรฐาน ว3.1-6 สํารวจสมบตัทิางกายภาพและบอกประโยชน์และโทษของสิ่งของตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั  
ตัวชีวั้ดที่ 1 สงัเกตและบรรยายลกัษณะและส่วนประกอบของสิ่งของต่างๆ รอบตวัโดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า และ
สามารถจดัหมวดหมูโ่ดยใช้เกณฑ์ของตนเองได้ 

มาตรฐาน ว8.1-14 ตัง้คําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย โดยใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน และแสดงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิทยา
ศาสตร์ 
ตัวชีวั้ดที่ 3 ใช้ประสาทสมัผสัในการสํารวจตรวจสอบสิ่งตา่งๆ บนัทกึ และส่ือสารสิ่งท่ีค้นพบด้วยวิธีท่ีเหมาะสมตามวยั 
ตัวชีวั้ดที่5 แสดงออกและนําเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้โดยใช้วิธีการของตนเองท่ีเหมาะสมกบัวยั 
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แนวคิดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิด :  
1. ทกุคนสามารถเรียนรู้เก่ียวกบัสิ่งรอบตวัโดยใช้การสงัเกตอย่างละเอียดรอบคอบ 
2. การทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์ท่ีดีควรร่วมกนัทําเป็นกลุม่และแบง่ปันสิ่งท่ีค้นพบกบัคนอ่ืนๆ 
 
กระบวนการ : 
1.การสงัเกต (observation) 2.การสํารวจ (exploration) 3.การสํารวจตรวจสอบ (Scientific Process) 
 
การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
สาระท่ี 1    : จํานวนและการดําเนินการ 
มาตรฐาน ค.ป.1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายและการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

สาระการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด อายุ 5 ปี กิจกรรม 
จํานวน 
-การใช้จํานวนบอกปริมาณ 

3. บอกจํานวนของสิ่งต่างๆ ไม่เกิน 
20 สิ่งโดยการนบั 

-การนบัจํานวนสิ่งของท่ีสํารวจได้
ในแตล่ะรูปเรขาคณิต 

-การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก
และเลขไทย 
-การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก
และเลขไทย 

5. อ่านและเขียนตวัเลขฮินดอูารบิก 
1 ถึง 20 

-อ่านและเขียนเลขฮินดูอารบิก
แสดงจํานวนสิ่งของท่ีสํารวจได้ใน
แตล่ะรูปทรง 

-การเปรียบเทียบจํานวน 7. เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งต่างๆ 
สองกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีจํานวนไม่
เกิน 20 ว่ามีจํานวนเท่ากันหรือไม่
เท่ากัน กลุ่มใดมีจํานวนมากกว่า
หรือน้อยกวา่ 

-เปรียบเทียบจํานวนของสิ่งของท่ี
สํารวจได้ในแต่ละรูปเรขาคณิต 
บ อ ก ไ ด้ ว่ า ก ลุ่ ม ใ ด มี จํ า น ว น
มากกวา่ น้อยกวา่  
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สาระท่ี 3 : เรขาคณิต 
 

มาตรฐาน ค.ป.3.2: รู้จกั จําแนกรูปเรขาคณิตและเข้าใจการเปล่ียนแปลงรูปเรขาคณิตท่ีเกิดจากการจดักระทํา 
 

สาระการเรียนรู้ ตัวชีวั้ด อายุ 5 ปี กิจกรรม 
รูปเรขาคณิตสามมิติ และรูป
เรขาคณิตสองมิต ิ
-ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุม
ฉาก  กรวย 
 

2.จําแนก ทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียม
มมุฉาก กรวย ทรงกระบอก 
3.แสดงสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนั
ท่ีเหมือนหรือคล้ายรูปวงกลม รูป
สามเหล่ียม และรูปส่ีเหล่ียมท่ี
กําหนดให้ 

สํารวจและจัดกลุ่มสิ่งของต่างๆ ท่ีพบ
ในชัน้เรียนตามลกัษณะรูปเรขาคณิต 

-การสร้างสรรค์งานศิลปะ 
จากรูปเรขาคณิตสามมิติ
และสองมิต ิ

6. สร้างสรรค์งานจากทรงกลม 
ท ร ง ส่ี เ ห ล่ี ย ม มุม ฉ า ก  ก ร ว ย 
ทรงกระบอก และรูปวงกลม รูป
สามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม 

กิจกรรมตอ่ยอด :การสร้างสรรค์ผลงาน
ตามจินตนาการจากไม้บล็อค 

 

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ : 
การแก้ปัญหา การให้เหตผุล การส่ือสาร การเช่ือมโยงความรู้ และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  
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กิจกรรม “นักสืบจ านวนตัวเลข” 
            คณุครูจารุณี บญุคํา 
        คณุครูสรุอยยา  แม้นมินทร์ 

                                  คณุครูธญัญารัตน์  ทองสขุ 
โรงเรียนอิสระปัญญา  ท่ีอยู ่86 ซ.คู้บอน 6 แยก แขวงคนันายาว เขตคนันายาว  กรุงเทพมหานคร 10230 

Email : suroyyamanmin@gmail.com 
 

ระดับชัน้ อนบุาล 2 (4 ปี) 
จุดประสงค์  1. นบัจํานวนสิ่งของและบอกของสิ่งของ 
                     2. อา่นตวัเลขฮินดอูารบกิและแสดงจํานวนของสิ่งของตามตวัเลขท่ีกําหนด 
 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 
     จากการจดักิจกรรม “หนทํูาได้” ก็จะมีนิทานหรือเกมคณิตศาสตร์เด็กหลายคนชอบเล่นเกมคณิตศาสตร์ ทกุครัง้ท่ี
ทําเกมให้เด็กๆ และอธิบายวิธีการเล่น เด็กๆ จะกระตือรืนร้นและเล่นเกมนัน้อย่างมีความสุข เกมคณิตศาสตร์
นอกจากจะให้ความบนัเทิงแล้ว ยงัช่วยให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์และยงัมีทัศนคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์อีกด้วย  เร่ิมต้น
กิจกรรมด้วยคณุครูให้เดก็คาดคะเน วา่มีอะไรอยู่ในกล่องและมีจํานวนปริมาณเท่าไหร่ ด้วยการใช้มือล้วงสมัผสัเพียง
อยา่งเดียว ตอ่จากนัน้ครูและเด็กร่วมกนัหาคําตอบจากคําบอกถึงลกัษณะของสิ่งของนัน้ว่าคืออะไร (ลกูบอล) เม่ือได้
คําตอบแล้วครูและเด็กๆ ช่วยกันนับว่าลูกบอลมีจํานวนเท่าไหร่ แล้วเด็กๆ นําไปติดให้ตรงกับจํานวนตวัเลข ซึ่งมี
จํานวนลกูบอล 10 ลกู  
     จากนัน้ คณุครูแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ตวัแทนออกมารับภาพตดัตอ่สายรุ้งตวัเลขกบัจํานวนและกระดมุกลุ่มละ 55 
เม็ด เดก็ๆ แตล่ะกลุม่นําไปตอ่ภาพและวางกระดมุให้มีจํานวนเท่ากบัคา่ตวัเลข ท่ีอยู่บนภาพ เช่น กระดมุ 1 เม็ดวางท่ี
ภาพจุด 1 จุด กระดุม 2 เม็ดวางท่ีภาพจุด 2 จุด  ซึ่งหลังจากเด็กๆ ได้รับอุปกรณ์ไปแล้วก็สามารถคิด วางแผนและ
ชว่ยกนัตอ่ภาพ วางกระดมุตามจํานวนตวัเลขจนเสร็จสมบรูณ์ 
 

ตารางวิเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ 
     ลกัษณะสําคญัของการสืบ                                  กิจกรรมนกัสืบจํานวนตวัเลข 
      สืบเสาะหาความรู้ 
การมีส่วนร่วมในค าถาม                                    - เดก็เกิดคําถามวา่อะไรอยูใ่นกล่อง 
                                                                          - หนกัไหม 
                                                                          - ขอดกู่อนได้ไหม 
                                                                          - เวลาเขยา่ทําไมสีเขียว 
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                                                                          - จบัแล้วทําไมมีเยอะจงั 
การเก็บข้อมูลหลักฐานและอธิบายสิ่งท่ีพบ      - ครูบนัทกึสิ่งท่ีเด็กๆ บอกหลงัจากท่ีเดก็ๆ ได้ทดลอง 
                                                                            สมัผสัสิ่งของท่ีอยูใ่นกลอ่ง     
                                                                          - การจบั บีบ สมัผสัสิ่งของภายในกลอ่ง 
                                                                          - ลองเขยา่ 
                                                                          - คาดคะเนเก่ียวกบัจํานวนจากการสมัผสั 
                                                                           เดก็ๆ ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัสิ่งท่ีเดก็รู้สกึเม่ือสมัผสั 
                                                                           กบัสิ่งของท่ีอยูภ่ายในกล่อง     
การส่ือสารและให้เหตุผล                                  เดก็ๆ ร่วมกนัแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีส่ือของ 
                                                                          ท่ีสมัผสัภายในกลอ่ง รวมถึงจํานวนสิ่งของท่ี 
                                                                          เดก็ๆ คาดคะเนจากนัน้คณุครูเฉลยสิ่งท่ีอยูใ่นกลอ่งพร้อม 
                                                                          กบัร่วมกนันบัจํานวน 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมจ านวนนักสืบตัวเลข 
1.  การมีสว่นร่วมในคําถาม - เดก็เกิดคําถามวา่อะไรอยูใ่นกล่อง 

- หนกัไหม 
- ขอดกู่อนได้ไหม 
- เวลาเขยา่ทําไมมีเสียง 
- จบัแล้วทําไมมีเยอะจงั 

2. การเก็บข้อมลูหลกัฐาน - เดก็สมัผสัสิ่งของท่ีอยูใ่นกล่อง จบั บีบ ลองเขยา่ 
- คาดคะเนเก่ียวกบัจํานวนจากการสมัผสั 

3. การอธิบายสิ่งท่ีพบ - เดก็ๆ ร่วมกนัสนทนาเก่ียวกบัสิ่งท่ีเดก็รู้สึกเม่ือ
สมัผสักบัสิ่งของท่ีอยูภ่ายในกลอ่ง 

4. การส่ือสารและให้เหตผุล - ครูบนัทกึสิ่งท่ีเดก็ๆ บอกหลงัจากท่ีเดก็ๆ ได้
ทดลองสมัผสัสิ่งของท่ีอยูใ่นกลอ่ง 
- เดก็ๆ ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสิ่งของท่ี
สมัผสัภายในกลอ่ง รวมถึงจํานวนสิ่งของท่ีเดก็ๆ 
คาดคะเน จากนัน้คณุครูเฉลยสิ่งท่ีอยูใ่นกลอ่ง
พร้อมกบัร่วมกนันบัจํานวน 
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การบูรณาการคณิตศาสตร์                                 
     กรอบมาตราบานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด คณิตศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง  
มาตรฐาน   ค.ป. 1.1 ตวัชีว้ดัท่ี 1-3 (อาย ุ4 ปี) 
 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 
     กรอบการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ปฐมวัย สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 
มฐ. ว. 1.1-2 อ่านตวัเลขฮินดอูารบกิ 10-10 ได้ และสามารถระบ ุ
 
ความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     การใช้ทกัษะการสงัเกต เปรียบเทียบ คาดคะเน สํารวจสืบค้นข้อมลูและทกัษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
     ทกัษะการสงัเกต การคาดคะเน ทกัษะการคดิและแก้ปัญหา การจําแนก 
 
สาระท่ีควรเรียนรู้และประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
    - ด้านร่างกาย ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ระหว่างกล้ามเนือ้มือและตาการเคล่ือนไหวร่างกายในขณะเคล่ือนไหว
ตามเพลง คําคล้องจอง  
    - ด้านอารมณ์จิตใจ ได้แก่ ได้รับความสนกุสนานเพลิดเพลินบอกความต้องการ และแสดงอารมณ์ความรู้สึกของ
ตนเอง  
    - ด้านสังคม ได้แก่ การรอคอย แบง่ปัน การวางแผนการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบตัิ ช่ืนชม
ความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน 
    - ด้านสติปัญญา ได้แก่ การใช้ทกัษะการคิด วิเคราะห์ สงัเกต คาดคะเน กะประมาณ ผ่านประสาทสมัผสัในการ
เรียนรู้สิ่งตา่งๆ รอบตวั นบัเลขแบบเรียงลําดบั 1 ‟ 10 รู้จกัตวัเลข และบอกคา่ของจํานวน 
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รูปภาพกิจกรรมนักสืบจ านวนตัวเลข 
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กิจกรรม  “โตไปไม่โกง...การเข้าคิว” 
นางจีรยา   พลบัลดัโพธ์ิ 

โรงเรียนอดุมวิทยา อําเภอบ้านโป่ง  จงัหวดัราชบรีุ www.udom.ac.th 
เบอร์โทรศพัท์ 089 505 7971 E-mail:udomvithaya@gmail.com 

 

ระดับชัน้ อนบุาลปีท่ี 3     อาย ุ  5  ขวบ 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1.สนทนาและบอกความสําคญัของการเข้าควิ 

2. บอกอนัดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่ง 

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีปลกูฝังเร่ืองระเบียบวินยั ซึง่เป็นความเป็นธรรมทางสงัคมท่ีเด็กต้องรู้ การจดักิจกรรม
เป็นการบรูณาการหนว่ยโตไปไมโ่กงเข้ากบัสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์สาระท่ี 1 ตวัชีว้ดัท่ี 8 

เร่ิมจากการนําคําคล้องจองเข้าคิวมาให้เด็กท่อง สนทนาและใช้คําถามว่า ในชีวิตประจําวนัเด็กๆ  ต้องเข้าคิว
ทําอะไรบ้าง  ทําไมเราถึงต้องเข้าคิว  แล้วถ้าทุกคนไม่เข้าคิวจะเป็นอย่างไร  เด็กคิดหาคําตอบและตอบคําถาม จาก
คําตอบของเดก็ครูได้เพิ่มความหมายคําวา่กติกา ข้อตกลง และความเป็นธรรมทางสงัคมท่ีเด็กต้องรู้ จากนัน้ครูนําหุ่น
ไม้จําลองอาชีพตา่งๆ ในชมุชนมาให้เด็กด ูให้เด็กตัง้คําถามเก่ียวกบัหุ่นไม้ท่ีครูนํามา จะเอาหุ่นไม้มาทําอะไร  เอามา
เล่นได้ไหม ทําไมตวัหุ่นไม่เท่ากัน  ครูเฉลยว่าจะนําหุ่นไม้มาเล่นเกมเข้าคิวจดัอนัดบั โดยนําหุ่นไม้จําลองคนอาชีพ
ต่างๆ หรือบุคคลในครอบครัวมายืนเรียงต่อคิว แนะนําตําแหน่งของการยืนจากซ้ายหรือจากข้างขวา  ทหารยืนอยู่
อันดับท่ี 1 ตํารวจยืนอยู่อันดบัท่ี 2 หมอยืนอยู่อันดับท่ี 3 พยาบาลยืนอยู่อันดบัท่ี 4 ครูยืนอยู่อันดบัท่ี 5 เด็กตอบ
คําถามเช่นพยาบาลยืนอยู่อันดบัท่ีเท่าไร เป็นต้น ขออาสาสมคัรเด็ก 5 คนออกมายืนเรียงลําดบัแล้วให้เด็กๆ บอก
อนัดบัของเพ่ือน ว่าใครอยู่อนัดบัท่ีเท่าไหร่ผลดัเปล่ียนตวัแทนเด็กออกมายืนเข้าแถวแล้วบอกอนัดบัซึ่งกันและกนัขัน้
ของการสรุปทบทวนความรู้เร่ืองอนัดบัท่ีให้เด็กแตล่ะกลุ่มช่วยกนัหาสิ่งของท่ีอยู่ภายในห้องกลุ่มละ 5 ชิน้มาจดัอนัดบั 
แล้วให้ถามเพ่ือนว่าของสิ่งใดอยู่อนัดบัท่ีเท่าไหร่เด็กวาดภาพจดบนัทึกสิ่งของท่ีตนนํามาเรียงและจดัอนัดบั สุดท้าย
ทบทวนความหมายความสําคญัของการเข้าควิ ว่าทําไมเราถึงต้องเข้าควิ  
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ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 
 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะ กิจกรรม 

การมีสว่นร่วมในคําถาม -เด็กสงัเกตส่ือท่ีครูนํามาพร้อมกับตัง้คําถามจะเอาหุ่นไม้มาทําอะไร เอามา
เลน่ได้ไหม ทําไมตวัหุน่ไมเ่ทา่กนั 

-เดก็ตัง้คําถาม  ถามเพ่ือนในชัน้เรียนเก่ียวกบัอนัดบัท่ีของสิ่งของ 
การเก็บข้อมลูหลกัฐาน -เดก็ออกมามีส่วนร่วมในการยืนเรียงลําดบัแล้วให้เด็กๆ บอกอนัดบัของเพ่ือน 

ว่าใครอยู่อนัดบัท่ีเท่าไหร่ผลดัเปล่ียนตวัแทนเด็กออกมายืนเข้าแถวแล้วบอก
อนัดบัซึง่กนัและกนั 

-เด็กแต่ละกลุ่มช่วยกันหาสิ่งของท่ีอยู่ภายในห้องกลุ่มละ 5 ชิน้มาจัดอนัดบั 
แล้วให้ถามเพ่ือนวา่ของสิ่งใดอยูอ่นัดบัท่ีเทา่ไหร่ 

-เดก็วาดภาพจดบนัทกึสิ่งของท่ีตนนํามาเรียงและจดัอนัดบั 

การอธิบายสิ่งท่ีพบ -เด็กร่วมกันตอบคําถามท่ีช่วยกันคิดและตัง้ขึน้  โดยเด็กบอกว่าของสิ่งใดอยู่
อนัดบัท่ีเทา่ไหร่ 
-เดก็มีการกําหนดจดุเร่ิมต้นให้เพ่ือนได้นบัอนัดบัท่ีตนวางเช่นบอกเพ่ือนว่าเร่ิม
ทางไหนก่อนในการหาคําตอบ 

 

การส่ือสารและให้เหตผุล 
-เดก็บอกช่ือวตัถท่ีุตนนํามาจดัอนัดบัให้เพ่ือนตอบ 

-เดก็นําผลงานการจดบนัทกึสิ่งของท่ีตนนํามาเรียงและจดัอนัดบัมาแสดง 

-เดก็ให้เหตผุลของการตอ่หรือเข้าควิว่าเป็นการฝึกให้คนมีระเบียบ 

 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 
มาตรฐานค.ป.1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

*สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการเรียงลําดบัจํานวน 

ตวัชีว้ดัท่ี 8 (อาย ุ5 ปี) : บอกอนัดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่ง 
 
การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

- กรอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ดวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สสวท. ที่เก่ียวข้อง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ปฐมวัย ตัวชีวั้ด 
ว.2.1-4 2 
ว.8.1-14 1,2,3 
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„ระบุความรู้ความเข้าใจหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ 
-ลําดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ และการแสดงตําแหนง่ ของวตัถุ 
-การนําเสนอสิ่งท่ีได้เรียนรู้ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจอยา่งมีเหตผุลด้วยคําพดู ภาพวาดและการเขียน 

 

„ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 
-ทกัษะการสงัเกต (Observing) 
-ทกัษะการจําแนกประเภท(Classifying) 
-ทกัษะการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งสเปสและสเปสกบัเวลา(Using space/Time Relationships) 
-ทกัษะการจดักระทําและส่ือความหมายข้อมลู(Organizing Data and Communicating) 

 

„ระบุสาระท่ีควรรู้หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 
-ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย 

„การประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเนือ้มดัเล็ก การเขียนภาพ การหยิบจบัสิ่งของการวาดภาพจดบนัทกึผลงาน 
-ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ 

„การเลน่รายบคุคล การเลน่เป็นกลุม่การทํางานแบบร่วมมือชว่ยกนัคิดและร่วมกนัทํากิจกรรม 
-ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม 

„การเลน่และทํางานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน  
„การวางแผน ตดัสินใจเลือก และลงมือปฏิบตัิ 
„การรับรู้ความรู้สึก ความสนใจและความต้องการของตนเองและผู้ อ่ืน 

„การแก้ปัญหาในการเลน่ 
-ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา 

„การเช่ือมโยง รูปแบบตา่งๆ กบัสิ่งของ 

„การรับรู้ และแสดงความรู้สึกผา่นส่ือ วตัถ ุและผลงาน 
„การแสดงความรู้สกึด้วยคําพดู 
„การตัง้คําถาม อธิบายเก่ียวกบัสิ่งของ 
„การส่ือความหมายของภาพ 3 มิตสิู ่2 มิติ 
„การเปรียบเทียบ การเรียงลําดบัสิ่งตา่งๆ 
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แผนการจัดประสบการณ์  
วนัพฤหสับดีท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ.2559  หน่วยโตไปไมโ่กง บรูณาการสาระท่ี 1 ตวัชีว้ดัท่ี 8  
อนบุาล 3 อาย ุ5 ขวบ  

จุดประสงค์ 
1.เพ่ือให้เรียนรู้ความหมายของกติกาและข้อตกลงของสงัคม 
2.สามารถบอกอนัดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่งได้ 

สาระท่ีควรเรียนรู้   สาระท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการการเรียงลําดบัจํานวน 
ตวัชีว้ดัท่ี 8 : - บอกอนัดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ ไมเ่กิน 5 สิ่ง 

มาตรฐานคณิตศาสตร์ปฐมวัย 
1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
ว.2.1-4 สํารวจสิ่งแวดล้อม ระบุตําแหน่งของตนเองเปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อมและบอกได้ว่าตนเอง            

มีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม   ตัวชีวั้ดที่ 2 
ว.8.1-14 ตัง้คําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย โยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        

ขัน้พืน้ฐาน และแสดงนิสยัรักการเรียนรู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ตัวชีวั้ดที่ 1,2,3 
ขัน้น า  

1.ครูให้เด็กท่อง ค าคล้องจอง เข้าคิว * คนน่ารัก ต้องรู้จกัเข้าควิ ใครวิ่งลิ่วถึงคิวอนัดบั 1 ใครมาก่อนถึงก่อน
ต้องคํานงึ ใครมาถึงตอ่ข้างหลงัถดักนัไป* 

- สนทนากบัเดก็และถามวา่ในชีวิตประจําวนัเดก็ต้องเข้าคิวทําอะไรบ้าง 
2.ครูให้ความหมายของคําวา่กตกิา/ข้อตกลงของสงัคม เช่ือมโยงจากคําคล้องจอง 

  ขัน้สอน 
1.นําภาพหรือหุ่นไม้จําลองคนอาชีพตา่งๆ หรือบคุคลในครอบครัวมายืนเรียงตอ่คิว โดยแนะนําตําแหน่งของ

การยืนจากซ้ายหรือจากข้างขวา  ทหารยืนอยูอ่นัดบัท่ี 1 ตํารวจยืนอยู่อนัดบัท่ี 2 หมอยืนอยู่อนัดบัท่ี 3 พยาบาลยืนอยู่
อนัดบัท่ี 4 ครูยืนอยูอ่นัดบัท่ี 5  

2.ขออาสาสมคัรเดก็ 5 คนออกมายืนเรียงลําดบัแล้วให้เดก็ๆบอกอนัดบัของเพ่ือน  
วา่ใครอยู่อนัดบัท่ีเท่าไหร่ 

3.ผลดัเปล่ียนตวัแทนเด็กออกมายืนเข้าแถวแล้วบอกอนัดบั 
ขัน้สรุป 

* ทบทวนความรู้เร่ืองอนัดบัท่ีให้เดก็หาสิ่งของท่ีอยูภ่ายในห้อง 5 ชิน้มาเรียงลําดบั แล้วให้ถามเพ่ือนว่าของสิ่ง
ใดอยูอ่นัดบัท่ีเทา่ไหร่ 
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* เดก็ตอบคําถามทําไมเราถึงต้องเข้าควิ ? และจดัอนัดบั? 
ส่ือการสอน-คําคล้องจอง เข้าควิ  -ภาพหรือหุน่ไม้จําลองคนอาชีพตา่งๆ  -ตวัเดก็ -สิ่งของตา่งๆ ภายในห้องเรียน 
การวัดและประเมินผล สงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรม การร่วมทํากิจกรรมการบอกอนัดบัท่ีของเพ่ือนท่ียืนเรียงลําดบักนั 
 

บันทกึหลังสอน 
 

1.ผลการจัดกิจกรรม 
จากการจดักิจกรรม พบว่าเด็กรู้จกัใช้คําถาม และสนทนาโต้ตอบในเร่ืองท่ีเรียนรู้ได้ เด็กทกุคนสามารถบอก

อนัดบัท่ีของสิ่งตา่งๆ ไม่เกิน 5 สิ่ง ได้อย่างคล่อง เน่ืองจากการเรียนครูทําให้เด็กเข้าใจและง่ายขึน้ในเวลาท่ีจะสงัเกต
และบอกตําแหนง่ของการจดัอนัดบั โดยกําหนดทิศทางท่ีจะเร่ิมต้นในการนบัตําแหน่งสิ่งของ ครูใช้คําถามถามอนัดบั 
1 อนัดบั 3 และทดลองใช้คําถามหุ่นจําลองอาชีพอะไรอยู่ตรงกลาง เด็กตอบถูก ครูถามเหตผุลว่าทําไมจึงเป็นคุณ
หมอ น้องชินให้เหตผุลวา่เขายืนอยู่ตรงกลางของหุ่นข้างขวา 2 คน และข้างซ้าย 2 คน ครับ และเมือเสร็จสิน้การเรียน
การสอน ขัน้สรุปให้เด็กแต่ละกลุ่ม หยิบสิ่งของภายในห้องกลุ่มละ 5 ชิน้มาจดัอนัดบั และให้ใช้คําถามถามเพ่ือนให้
เพ่ือนตอบ กลุ่มสีเหลืองหยิบ โดมิโนสามมิติ  ไข่จําลอง ทอร์นาโดนํา้ สีเทียน กล่องเปล่ียนรูปร่าง น้องนนท์เม่ือวาง
ของเสร็จบอกกับเพ่ือนว่าเราจะนับทางนีน้ะครับ แล้วก็ผายมือไปทางขวามือตนเอง  เด็กตัง้คําถามได้ น้องปาล์ม : 
เพ่ือนๆ อะไรอยูอ่นัดบัสดุท้ายคะ น้องนนท์:อะไรอยู่อนัดบัท่ี 3 ครับ น้องแมทอะไรอยู่ตรงกลางครับ  น้องโอ๊ค :อะไรอยู่
อนัดบัท่ี 4 ครับ และเม่ือให้เด็กท่ีเหลือทุกกลุ่มได้ทําก็สามารถปฏิบตัิได้ดี และเ ม่ือให้เด็กทุกกลุ่มบนัทึกผลงานและ
นําเสนอเดก็สามารถปฏิบตัไิด้อยา่งเข้าใจ 
 
2.ปัญหาอุปสรรค 

- 
 
3.ข้อเสนอแนะ 

 -                                              
 

 
นางจีรยา   พลบัลดัโพธ์ิ 

ครูผู้สอน 
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ภาพประกอบกิจกรรมการบูรณาการหน่วยโตไปไม่โกง...เร่ืองการเข้าคิว 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพหลงัจากการเรียนรู้เดก็เข้ากลุม่จดัหาสิ่งของมาวางเรียงจดัอนัดบั แล้ววาดภาพจดบนัทกึผลงานของกลุม่สีเขียว  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพหลงัจากการเรียนรู้เดก็เข้ากลุม่จดัหาสิ่งของมาวางเรียงจดัอนัดบั แล้ววาดภาพจดบนัทกึผลงานของ
กลุม่สีเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพหลงัจากการเรียนรู้เดก็เข้ากลุม่จดัหาสิ่งของมาวางเรียงจดัอนัดบั แล้ววาดภาพจดบนัทกึผลงานของกลุม่สีแดง 
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จากภาพหลงัจากการเรียนรู้เดก็เข้ากลุม่จดัหาสิ่งของมาวางเรียงจดัอนัดบั แล้ววาดภาพจดบนัทกึผลงานของกลุม่สีชมพู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพหลงัจากการเรียนรู้เดก็เข้ากลุม่จดัหาสิ่งของมาวางเรียงจดัอนัดบั แล้ววาดภาพจดบนัทกึผลงานของกลุม่สีฟ้า 
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กิจกรรม “ผลไม้น่ากิน” 

นางพรรณี  อินทนนท์   และ   นางสาวรัญจวน   กลุโน 

โรงเรียนอนบุาลอยูว่ิทยา ตําบลในเวียง  อําเภอเมือง  จงัหวดัน่าน   runjoan.runny@gmail.com 

ระดับชัน้   อนบุาลปีท่ี 3  (อาย ุ5 ปี) 

จุดประสงค์    

1. สงัเกต และบอกลกัษณะรูปร่างของผลไม้ 

2. เปรียบเทียบขนาด  รสชาต ิและกลิ่นของผลไม้   

3. นําเสนอสิ่งท่ีค้นพบ และบนัทกึโดยการวาดภาพระบายสี 

4. ให้ข้อมลูชนิดของผลไม้ท่ีชอบและร่วมนําเสนอข้อมลูในรูปแผนภมูิอยา่งง่าย   

ภาพรวมการจัดกิจกรรม 

 กิจกรรมนีเ้ป็นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  ลกัษณะรูปร่าง รสชาติ และกลิ่นของผลไม้  โดยครูนําผลไม้

ปริศนา  3  ชนิดใสล่งไปในกลอ่งส่ีเหล่ียมกลอ่งใหญ่ และเจาะรูตรงกลางให้มือของเด็กสามารถลอดผ่านเข้าไปได้  ให้

เดก็ชว่ยกนัตัง้คําถามท่ีอยากรู้เก่ียวกบัสิ่งท่ีอยู่ในกล่อง  ครูจดคําถามของเด็กไว้บนกระดาน และสนทนากบัเด็กว่าจะ

หาวิธีหาคําตอบจากคําถามทีละข้อ  ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วให้เด็กออกมาทีละกลุ่มเพ่ือสมัผสัสิ่งท่ีอยู่ใน

กลอ่งอยา่งละเอียด โดยให้เดก็เอามือลอดผา่นรูท่ีตรงกลางกลอ่ง และใช้มือคลําสิ่งท่ีอยูใ่นกล่อง ครูจดคําถามของเด็ก

ไว้บนกระดาน 

 จากนัน้ครูเฉลยโดยการเปิดกล่องออก แล้วให้เด็กสงัเกตลกัษณะรูปร่างของผลไม้ทัง้  3  ชนิด โดยใช้แว่น

ขยายและผ่าออกให้เด็กดมกลิ่นและชิมรสชาติของกล้วย  ส้ม  และแตงโม  แล้วให้เด็กบนัทึกผลการสงัเกต โดยการ

วาดภาพระบายสีผลไม้ทัง้   3  ชนิด โดยให้เด็กผลดักนัเล่าสิ่งท่ีค้นพบเพ่ือหาคําตอบ ครูและเด็กร่วมกนัสรุปรูปร่าง

ลกัษณะ ขนาด รสชาติ กลิ่นของกล้วย ส้ม และแตงโม  เด็กสามารถสรุปได้ว่าผลไม้ทัง้  3 ชนิดมีรูปร่างลกัษณะ  

ขนาด และนํา้หนกัท่ีแตกต่างกัน  มีรสชาติและกลิ่นท่ีไม่เหมือนกัน คือ กล้วยมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก  ผลโค้งยาว    

มีนํา้หนกัน้อย  มีรสหวาน และมีกลิ่นหอม  ส้มมีรูปร่างเป็นวงกลม   ผลเล็กกว่าแตงโม มีนํา้หนักน้อย  มีรสเปรีย้ว  

และเปลือกมีกลิ่นเหม็น  แตงโมมีรูปร่างเป็นวงรี ผลใหญ่ และมีนํา้หนกัมาก  มีรสหวาน และไม่มีกลิ่น ครูให้เด็กแตล่ะ

กลุม่ออกมารายงานหน้าชัน้เรียน  
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 ครูตัง้คําถามว่าเด็กๆ ชอบผลไม้ชนิดใดมากท่ีสุด แล้วให้เด็กๆ เลือกรูปผลไม้ท่ีชอบมากท่ีสุดไปติดบน

กระดาน โดยเด็กท่ีชอบกล้วยให้เลือกรูป           เด็กท่ีชอบส้มให้เลือกรูป       และเด็กท่ีชอบแตงโมให้เลือกรูป        

แล้วนําไปติดบนกระดาน โดยตําแหน่งการติดให้เด็กเลือกติดได้ตามชอบใจ โดยไม่ต้องจดัเรียง เม่ือเด็กๆ เลือกจน

ครบทุกคนแล้ว  ครูถามเด็กว่า เด็กๆ ทราบไหมว่าในห้องเรามีคนชอบกล้วยก่ีคน  ชอบส้มก่ีคน และชอบแตงโมก่ีคน   

เดก็ๆ จะพบวา่การตดิรูปโดยอิสระไมส่ามารถนบัและบอกจํานวนได้      

จากนัน้ครูเสนอแนะการจดัรูปท่ีตดิบนกระดานใหม ่โดยให้เดก็หยิบรูปผลไม้ไปติดบนแผนภูมิท่ีครูเตรียมไว้ให้  

แล้วให้เดก็ดแูผนภมูิบนกระดานท่ีจดัเรียงใหม ่ แล้วครูตัง้คําถามกบัเดก็ๆ วา่ 

-ในห้องของเรามีเดก็ท่ีชอบผลไม้ชนิดใดมากท่ีสดุ 

-ในห้องของเรามีเดก็ท่ีชอบผลไม้ชนิดใดน้อยท่ีสดุ 

-ในห้องของเรามีเดก็ท่ีชอบกล้วยก่ีคน 

-ในห้องของเรามีเดก็ท่ีชอบส้มก่ีคน 

-ในห้องของเรามีเดก็ท่ีชอบแตงโมก่ีคน 

จากนัน้ให้เดก็ๆ เปรียบเทียบวิธีการตดิรูปแบบไม่จดัเรียงกบัการติดรูปแบบจดัเรียง ว่าวิธีใดทราบข้อมลูได้ง่ายกว่ากนั  

ครูแนะนําให้เดก็รู้จกัแผนภมูิว่าเป็นวิธีการนําเสนอข้อมลูท่ีง่ายตอ่การอา่นข้อมลู 

 

ตารางวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ในกิจกรรม 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมสังเกตผลไม้ 

การมีส่วนร่วมในค าถาม -เด็กๆ สังเกตและตัง้คําถามเก่ียวกับรูปร่างลักษณะของสิ่งของท่ีอยู่ใน
กลอ่ง เชน่ สิ่งของท่ีอยู่ในกล่องรับประทานได้หรือไม่   สิ่งของท่ีอยู่ในกล่อง
แข็งหรือไม ่

การเก็บข้อมูลหลักฐาน 
 
 

-เดก็ร่วมกนัคดิหาวิธีคดิหาคําตอบ 
-เดก็ๆ สมัผสั โดยการคลําสิ่งของท่ีอยูใ่นกลอ่ง 
-เด็กๆ สงัเกตผลไม้ทัง้  3  ชนิด ด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายช่วยในการ
สงัเกต 
-เดก็ๆ ฟังเสียงท่ีครูเคาะผลไม้ทัง้  3 ชนิด ว่าเสียงจะมีลกัษณะแตกตา่งกนั
อยา่งไร 
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-เดก็ๆ ดมกลิ่นของผลไม้ทัง้ 3 ชนิดวา่แตกตา่งกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
-เด็กๆ ชิมผลไม้ทัง้  3  ชนิด และอธิบายรสชาติว่าเหมือนหรือแตกตา่งกนั
อยา่งไร 
-เดก็ๆ เปรียบเทียบขนาดของผลไม้  ทัง้ 3 ชนิด วา่แตกตา่งกนัอยา่งไร 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเหน็ เดก็ๆ ร่วมกนัตอบคําถามท่ีตัง้ขึน้แล้วสนทนาลกัษณะรูปร่าง รสชาติ กลิ่น
ของกล้วย  ส้ม และแตงโม 

การส่ือสาร และให้เหตุผล -เดก็แตล่ะกลุม่ออกมาเล่าสิ่งท่ีสงัเกตด้วยตาเปล่าให้เพ่ือนฟัง 
-เดก็นําภาพวาดท่ีบนัทึกผลการสงัเกตมาแสดง 

 

 

ลักษณะส าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ กิจกรรมส ารวจผลไม้ที่ชอบ 

การมีส่วนร่วมในค าถาม -ครูตัง้คําถามวา่เดก็ๆ ชอบผลไม้ชนิดใดมากท่ีสดุ 
การเก็บข้อมูลหลักฐาน 
 
 

-เดก็ๆ เลือกรูปผลไม้ท่ีชอบมากท่ีสดุไปติดบนกระดานโดยตําแหน่งการติด
ให้เด็กเลือกติดได้ตามชอบใจ  และสงัเกตว่าวิธีการนีน้บัและบอกจํานวน
ได้หรือไม ่
-เด็กๆ ลองติดรูปบนแผนภูมิตามท่ีครูแนะนํา และสังเกตว่าวิธีนีน้ับและ
บอกจํานวนได้หรือไม ่
-เด็กๆ เปรียบเทียบวิธีการติดรูปแบบไม่จดัเรียงกับการติดรูปแบบจดัเรียง
วา่วิธีใดทราบข้อมลูได้ง่ายกวา่กนั 

การอธิบายสิ่งท่ีพบเหน็ -เดก็ๆ ร่วมกนัอธิบายความแตกตา่งระหวา่งวิธีการนําเสนอข้อมลูแบบ
จดัเรียงกบัไมจ่ดัเรียง 

การส่ือสาร และให้เหตุผล -เดก็ๆ ร่วมกนัทําแผนภมูิอย่างง่าย และอา่นข้อมลูจากแผนภมูิเพ่ือบอก
ชนิดของผลไม้ท่ีเด็กๆ ชอบมากท่ีสดุหรือน้อยท่ีสดุ และบอกจํานวนของเดก็
ท่ีชอบผลไม้แตล่ะชนิด 
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การบูรณาการวิทยาศาสตร์ 

-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั วิทยาศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐาน ว. 1.1-1 ตวัชีว้ดัท่ี 2 , มาตรฐาน ว. 8.1-14 ตวัชีว้ดัท่ี 1-6 , มาตรฐาน ว. 8.1-15  ตวัชีว้ดัท่ี 1 

-  ระบุความเข้าใจ หรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ 

 การเรียนรู้เร่ืองรูปร่างลกัษณะและสว่นประกอบของผลไม้ 

-  ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

 ทกัษะการสงัเกต และทกัษะการลงความคดิเห็นจากข้อมลู 

-  ระบุสาระท่ีควรรู้ หรือประสบการณ์ส าคัญด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ประสบการณ์ส าคัญด้านร่างกาย ได้แก่ การใช้กล้ามเนือ้มือในการหยิบจบัผลไม้ และการเขียนภาพ  

ประสบการณ์ส าคัญด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ การปรับตวัเข้าหาเพ่ือน และรู้จกัการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ 

ประสบการณ์ส าคัญด้านสังคม ได้แก่ การช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน การวางแผน และรู้จกัการเก็บของเข้าท่ีให้

เรียบร้อย   

ประสบการณ์ส าคัญด้านสตปัิญญา ได้แก่ ทดลองคดิหาเหตผุล แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ 

-  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดั คณิตศาสตร์ปฐมวยั สสวท. ท่ีเก่ียวข้อง 

            มาตรฐาน ค.ป.5.1  ;  รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองและสิ่งแวดล้อม  และนําเสนอ 

ตวัชีว้ดั  ท่ี  1  ( อาย ุ5 ปี )  มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู และนําเสนอข้อมลูในรูปแบบแผนภมูิอยา่งง่าย 
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ประมวลภาพกิจกรรมผลไม้น่ากิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


