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ตัวอยางแนวทางท่ี 1 ใชกรอบการเรียนรูฯ ในการปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดประสบการณท่ีมีอยูเดิม 

1. ศึกษาทําความเขาใจกรอบการเรียนรูฯ  

2. พิจารณาหนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปท่ี 1 หนวย “ฝน” (จากคูมือการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560) 

มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

มฐ.1 ตบช.1.3 

1.3.1 เลนและทํากิจกรรมอยางปลอดภัย

เมื่อมีผูช้ีแนะ 

มฐ.2 ตบช.2.1 ตบช.2.2 

2.1.4 รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย 

2.2.1 ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได

โดยใชมอืเดยีว 

มฐ.3 ตบช.3.2 

3.2.1 กลาพูดกลาแสดงออก 

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานของ

ตนเอง 

 

 

 

1. ปฏิบัติตนอยางปลอดภัยขณะฝนตก

เมื่อมีผูช้ีแนะ 

 

2. รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย 

3. ใชกรรไกรตดักระดาษขาดจากกันได 

 

 

4. กลาพูดกลาแสดงออก 

5. แสดงความพอใจในผลงานของ

ตนเอง  

 

 

ดานรางกาย 

1. การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 

2. การเคลื่อนไหวท่ีใชการประสานสัมพันธของการใชกลามเน้ือใหญ 

ในการขวาง การจับ การโยน การเตะ 

3. การเขียนภาพและการเลนกับส ี

4. การปน 

5. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก การตดั การปะ และการรอยวัสด ุ

6. การฟงนิทาน เรื่องราว เหตุการณเก่ียวกับการปองกันและรักษา 

ความปลอดภัย 

7. การเลนเครื่องเลนอยางปลอดภยั 

8. การเลนบทบาทสมมติเหตุการณตาง ๆ 

ดานอารมณ จิตใจ 

1. การฟงเพลง การรองเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโตตอบสียงดนตร ี

2. การเคลื่อนไหวตามเสยีงเพลง/ดนตร ี

3. การทํากิจกรรมศิลปะตาง ๆ 

4. การเลนอิสระ 

5. การเลนตามมมุประสบการณ/มุมเลนตาง ๆ 

6. การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง 

 

 

 

1. ปรากฏการณธรรมชาต ิ

- ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาน 

- รุงกินนํ้า 

2. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่ฝนตก 

- หลบฝน 

- ใชอุปกรณกันฝน 

3. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่

เจ็บปวย 

- พักผอน ทํารางกายใหอบอุน ดื่มนํ้าให

เพียงพอ และปฏิบัตตินอยาง

เหมาะสมเพ่ือปองกัน 

การแพรเช้ือ 

4. เหตุการณท่ีสัมพันธกับการเกิดฝน 

- ตนไมเจริญงอกงาม 

- คนและสตัวมีนํ้ากินนํ้าใช 

- นํ้าทวม/ดินถลม 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี้/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

มฐ.4 ตบช.4.1 

4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/

เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ 

และดนตร ี

มฐ.8 ตบช.8.3 

8.3.1 ปฏิบัติตามขอตกลงเมื่อมผีูช้ีแนะ 

 

มฐ.9 ตบช.9.1 

9.1.1 ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและพูดโตตอบ

เก่ียวกับเรื่องท่ีฟง 

มฐ.10 ตบช.10.1 ตบช.10.2 

10.1.1 บอกลักษณะของสิ่งตาง ๆ จาก

การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 

10.2.1 ระบุผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณหรือ

การกระทําเมื่อมผีูช้ีแนะ 

มฐ.11 ตบช.11.1 

11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อความคิด

ความรูสึกของตนเอง 

มฐ.12 ตบช.12.2 

12.2.1 คนหาคําตอบของขอสงสัยตาง ๆ 

ตามวิธีการท่ีมผีูช้ีแนะ 

 

6. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลงและดนตรีอยางมี

ความสุข 

 

7. ปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกับ 

การปองกันการแพรเช้ือเมื่อ 

เจ็บปวยได 

8. ฟงและพูดโตตอบเก่ียวกับเรื่อง 

ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาได 

 

9. บอกลักษณะของหมวก เสื้อกันฝน 

และรมจากการสังเกตโดยใช

ประสาทสัมผัสได 

10 ระบุผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีฝนตกได 

 

11. สรางผลงานศลิปะเพ่ือสื่อความคิด

ความรูสึกของตนเองได 

 

12. คนหาคําตอบเก่ียวกับรุงกินนํ้า

จากการทดลองได 

ดานสังคม 

1. การทํางานศิลปะท่ีนําวัสดุหรือสิ่งของท่ีใชแลวมาใชซ้ํา 

2. การสนทนาขาวและเหตุการณเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การละเลนพ้ืนบานของไทย 

4. การดูแลหองเรียนรวมกัน 

5. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

6. การเลนหรือทํากิจกรรมรวมกับกลุมเพ่ือน 

ดานสตปิญญา 

1. การฟงเพลง นิทาน คําคลองจอง บทรอยกรองหรือเรื่องราวตาง ๆ 

2. การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณและความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ 

3. การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 

4. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ การเปลีย่นแปลง และความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ โดยใชประสาทสมัผสัอยางเหมาะสม 

5. การคาดเดาหรือคาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางมเีหตผุล 

6. การแสดงความคิดสรางสรรคผานภาษา ทาทาง  

การเคลื่อนไหว และศิลปะ 

7. การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหาคําตอบของขอสงสัยตาง ๆ 
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3. พิจารณาหนวยการจดัประสบการณท่ีมีอยูเดิม และวิเคราะหความสอดคลองและความครอบคลุมกับกรอบการเรียนรูฯ  

3.1 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูในหนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปท่ี 1 หนวย “ฝน” กับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ตามกรอบการเรียนรูฯ อายุ 3-4 ป พบวาจุดประสงคการเรียนรูมีความครอบคลุมกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ไดแก มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย จํานวน 2 ขอ และมีทักษะหรือความสามารถท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู แสวงหาความรูและแกปญหา 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย จํานวน 6 ขอ ซ่ึงหากเพ่ิมเติม*จุดประสงคการเรียนรูเก่ียวกับเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย เชน แสดงความสนใจในการทดลองรุงกินน้ําและมุงม่ันต้ังใจทําการทดลอง จะทําใหหนวยการจัดประสบการณนี้ครอบคลุมและสงเสริมให

เกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยไดอยางครบถวน 
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หนวยการจัดประสบการณ  

“ฝน” 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย 

1.  มีเจตคติท่ีดตีอการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และคณติศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย 

2. มีทักษะหรือความสามารถท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู แสวงหาความรูและ

แกปญหาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย 

จุดประสงคการเรียนรู 

1.
1 
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1. ปฏิบัติตนอยางปลอดภยัขณะฝนตกเมื่อมีผูช้ีแนะ - - - - - - - -   - 

2. รับลูกบอลโดยใชมือและลําตัวชวย - - - - - - - - - - 

3. ใชกรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได - - -  - - - - - - 

4. กลาพูดกลาแสดงออก -  - - - - - - - - 

5. แสดงความพอใจในผลงานของตนเอง - - - - - - - - - - 

6. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงและดนตรีอยางมีความสุข - - - - - - - - - - 

7. ปฏิบัติตามขอตกลงเก่ียวกับการปองกันการแพรเช้ือเมื่อเจ็บปวยได - - - - - - - -   - 

8. ฟงและพูดโตตอบเก่ียวกับเรื่องฝนตก ฟาแลบ  

ฟารอง และฟาผาได 

-  - - - - - -   - 

9. บอกลักษณะของหมวก เสื้อกันฝน และรมจากการสังเกตโดยใช

ประสาทสัมผัสได 

- - - -   - - -   - 

10. ระบุผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีฝนตกได - - - - - - - -   - 

11. สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อความคิด ความรูสึกของตนเองได - - - - - - - - - - 

12. คนหาคําตอบเก่ียวกับรุงกินนํ้าจากการทดลองได - - - - -   
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หนวยการจัดประสบการณ  

“ฝน” 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย 

1.  มีเจตคติท่ีดตีอการเรียนรูวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และคณติศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย 

2. มีทักษะหรือความสามารถท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู แสวงหาความรูและ

แกปญหาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย 

จุดประสงคการเรียนรู 
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*เพ่ิมเติมจุดประสงคการเรียนรู 

13. แสดงความสนใจในการทดลองรุ้งกินนํา้  และมุ่งมัน่ตั้งใจ 

ทาํการทดลอง 

  -   - - - - - - - 

 

หมายเหตุ  เพ่ิมเติมจุดประสงคการเรียนรูเก่ียวกับเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย ขอ 13. แสดงความสนใจในการทดลองรุงกินน้ํา

และมุงม่ันตั้งใจทําการทดลอง เพ่ือใหครอบคลุมและสงเสริมใหเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยไดอยางครบถวน  
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3.2 วิเคราะหสาระท่ีควรเรียนรูในหนวยการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปท่ี 1 หนวย “ฝน” กับสาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร 

ในระดับปฐมวัยตามท่ีระบุไวในกรอบการเรียนรู ซ่ึงพบวามีความสอดคลองกับสาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ในหัวขอท่ี 1 สาระท่ี

ควรเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย หัวขอยอยท่ี 1.3 วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 3) ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของลมฟาอากาศ และการปฏิบัติตนให

เหมาะสม โดยหัวขอเรื่องในสาระท่ีควรเรียนรูของหนวยฝนครอบคลุมกับความคิดรวบยอดในกรอบการเรียนรูฯ ภายใตหัวขอยอยนี้ท้ังหมด 

หนวยการจัดประสบการณ  

ชั้นอนุบาลปท่ี 1 หนวย “ฝน” 

สาระท่ีควรเรียนรู 

1. ปรากฏการณธรรมชาต ิ

- ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาน 

- รุงกินนํ้า 

2. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่ฝนตก 

- หลบฝน 

- ใชอุปกรณกันฝน 

3. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่เจ็บปวย 

- พักผอน ทํารางกายใหอบอุน ดื่มนํ้าให

เพียงพอ และปฏิบัตตินอยางเหมาะสม

เพ่ือปองกันการแพรเช้ือ 

4. เหตุการณท่ีสัมพันธกับการเกิดฝน 

- ตนไมเจริญงอกงาม 

- คนและสตัวมีนํ้ากินนํ้าใช 

- นํ้าทวม/ดินถลม 

 

หมายเหตุ แสดงความสัมพันธระหวางสาระท่ีควรเรียนรูและสีตัวอักษรของสาระท่ีควรเรียนรูมีท่ีมาจากความคิดรวบยอดและขอบเขตฯ ท่ีตีกรอบเปนสีนั้น 
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หนวยการจัดประสบการณ  

ชั้นอนุบาลปท่ี 1 หนวย “ฝน” 

สาระท่ีควรเรียนรู 

1. ปรากฏการณธรรมชาต ิ

- ฝนตก ฟาแลบ ฟารอง ฟาผาน 

- รุงกินนํ้า 

2. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่ฝนตก 

- หลบฝน 

- ใชอุปกรณกันฝน 

3. การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเมือ่เจ็บปวย 

- พักผอน ทํารางกายใหอบอุน ดื่มนํ้าให

เพียงพอ และปฏิบัตตินอยางเหมาะสม

เพ่ือปองกันการแพรเช้ือ 

4. เหตุการณท่ีสัมพันธกับการเกิดฝน 

- ตนไมเจริญงอกงาม 

- คนและสตัวมีนํ้ากินนํ้าใช 

- นํ้าทวม/ดินถลม 

 

 

การพิจารณาขอบเขตของสาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาเรื่องท่ี 1-3 ของหนวยการจัดประสบการณฯ มีเนื้อหาท่ีคาบเก่ียวระหวางชวงอายุ  

3-4 ป และ 4-5 ป ซ่ึงสามารถจัดใหเด็กอนุบาล 1 อายุ 3-4 ป เรียนรูไดตามความพรอมและความสนใจของเด็ก สวนเรื่องท่ี 4 เหตุการณท่ีสัมพันธกับการเกิดฝน สอดคลองกับ

ขอบเขตสาระในชวงอายุ 5-6 ป เนื่องจากหัวขอนี้เปนสาระทางวิทยาศาสตรท่ีคอนขางซับซอนและจําเปนตองอาศัยความรูพ้ืนฐานและประสบการณเดิมท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ดี 

หากเด็กมีความพรอมและมีความสนใจท่ีจะเรียนรูในหัวขอนี้ รวมถึงมีความรูและประสบการณเดิมท่ีเพียงพอ ครูก็สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือใหเด็กไดเรียนรูในเรื่องนี้ไดโดยใช

กิจกรรมและสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสม และในเรื่องท่ี 2 การปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเม่ือฝนตกมีการเรียนรูการใชอุปกรณกันฝน มีความสอดคลองกับหัวขอยอยท่ี 1.2 
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วิทยาศาสตรกายภาพ 1) ชื่อ ลักษณะและสวนประกอบของวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใช และ 2) การใชประโยชนจากวัตถุและการเลือกใชวัตถุหรือสิ่งของเครื่องใชอยางเหมาะสม 

ซ่ึงการเรียนรูในเรื่องนี้จัดเปนการเรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยี  

หนวยการจัดประสบการณนี้ เม่ือพิจารณาความสอดคลองกับสาระท่ีควรเรียนรูทางคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ไมปรากฏการบูรณาการคณิตศาสตร ซ่ึงหากปรับปรุง

หนวยการจัดประสบการณโดยเพ่ิมสาระท่ีควรเรียนรูทางคณิตศาสตรในระดับปฐมวัยท่ีเหมาะสม จะทําใหมีการบูรณาการครบท้ังวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร 

อยางไรก็ตาม ในการจัดประสบการณไมจําเปนท่ีจะตองมีการบูรณาการใหครบท้ัง 3 สาระภายในหนึ่งหนวยหรือแผนการจัดประสบการณ ซ่ึงการพิจารณาสาระท่ีจะบูรณาการ

เขาไปในหนวยการจัดประสบการณตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับหัวขอเรื่องและจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการใหเด็กเรียนรูในหนวยการจัดประสบการณนั้น 
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ตัวอยางแนวทางท่ี 2 ใชกรอบการเรียนรูฯ เปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดประสบการณข้ึนใหม 

1. ศึกษาทําความเขาใจกรอบการเรียนรูฯ 

2. ออกแบบหนวยการจัดประสบการณ 

2.1 กําหนดหัวเรื่องหรือช่ือหนวยการจัดประสบการณ โดยพิจารณาจากบริบททองถ่ินของเด็กในภาคใตท่ีมีความคุนเคยกับ ขนมโค ซ่ึงเปนขนมประจําทองถ่ิน  

การเรียนรูเก่ียวกับลักษณะสวนประกอบของขนมโค วิธีการทําขนมโค การใชสื่อและวัสดุอุปกรณท่ีหาไดงาย มีความสอดคลองกับสาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ตามกรอบการเรียนรูฯ จึงสามารถนําเรื่อง “ขนมโค” มากําหนดเปนหัวเรื่องสําหรับหนวยการจัดประสบการณบูรณาการวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และคณิตศาสตร สําหรับเด็กในชั้นอนุบาล 3 (อายุ 5-6 ป) เพ่ือสงเสริมประสบการณการเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได  

2.2 กําหนดรายละเอียดของหนวยการจัดประสบการณ 

2.2.1 มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ของหนวยการจัดประสบการณ ขนมโค เพ่ือนําพาเด็กไปสูสภาพท่ีพึงประสงคตามวัย 

อายุ 5-6 ป และสงเสริมใหเด็กเกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ดังนี้  

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัย 

มฐ.1  ตบช.1.3 1.3.1  เลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางปลอดภัย - 

มฐ.2  ตบช.2.1 

ตบช.2.2  

 

2.1.3  วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยางคลองแคลว  

2.1.4  รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนได 

2.2.1  ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสนโคงได  

2.2.3  รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.25 เซนติเมตรได 

- 

มฐ.3  ตบช.3.2  

 

3.2.1  กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

3.2.2  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผูอ่ืน 

- 

มฐ.4  ตบช.4.1 4.1.1  สนใจ มีความสุข และแสดงออกผานผลงานศิลปะ 

4.1.3  สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี 

- 

มฐ.8  ตบช.8.2 8.2.1  เลนหรือทํางานรวมมือกับเพ่ือนอยางมีเปาหมาย 

8.3.2  ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามไดเหมาะสมกับสถานการณ 

- 

มฐ.9  ตบช.9.1  9.1.1  ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและสนทนาโตตอบอยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีฟง 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี สภาพท่ีพึงประสงค 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัย 

มฐ.10 ตบช.10.1 

ตบช.10.2  

ตบช.10.3 

10.1.1 บอกลักษณะ สวนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ จาก

การสังเกตโดยใชประสาทสัมผัส 

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณอยางนอย 5 ลําดับ 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณหรือการกระทําดวยตนเอง 

10.2.2 คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน และมีสวนรวมในการลงความเห็นจากขอมูลอยางมี

เหตุผล 

10.3.2 ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือกวิธีแกปญหา 

2.1 สังเกต จับคู เปรียบเทียบ จําแนก จัดกลุม เรียงลําดับได

อยางเหมาะสมกับวัย 

2.2 ตั้งคําถามและระบุปญหาอยางงายไดอยางเหมาะสมกับวัย 

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู การแกปญหาหรือสนอง

ความตองการไดอยางเหมาะสมกับวัย 

2.4 รวบรวมขอมูล แกปญหาอยางงาย ออกแบบหรือ

สรางสรรควิธีการหรือชิ้นงานไดอยางเหมาะสมกับวัย 

2.5 คาดคะเน ลงความคิดเห็น สรางคําอธิบาย เชื่อมโยงและ

ใหเหตุผลไดอยางเหมาะสมกับวัย  

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งท่ีคนพบจากการสืบเสาะ  

หาความรู การแกปญหาหรือสนองความตองการไดอยาง

เหมาะสมกับวัย 

มฐ.11 ตบช.11.1 

ตบช.11.2 

11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง 

แปลกใหมจากเดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรูสึกของตนเองอยางหลากหลาย

และแปลกใหม 

มฐ.12 ตบช.12.1 

ตบช.12.2 

12.1.2 กระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตั้งแตตนจนจบ 

12.2.1 คนหาคําตอบของขอสงสัยตาง ๆ โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง 

12.2.2 ใชประโยคคําถามวา “เม่ือไร” “อยางไร” ในการคนหาคําตอบ 

1.1 แสดงความสนใจอยากรูอยากเห็น กระตือรือรน สนใจ 

ในการเรียนรู 

1.2 รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน

ในการสืบเสาะหาความรูหรือแกปญหารวมกัน 

1.3 มุงม่ัน อดทน พยายามในการทํากิจกรรม  

1.4 ตระหนักรูถึงประโยชน การใชงาน และการเลือกใช

สิ่งของเครื่องใชท่ีอยูในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 

ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม 
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2.2.2 จุดประสงคการเรียนรู จากการพิจารณามาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยท่ีเลือกไว และการพิจารณาผลการเรียนรูท่ี

คาดหวังดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรจากกรอบการเรียนรู ฯ ท่ีมีความสอดคลองกับกิจกรรมในหนวย ขนมโค ซ่ึงสามารถกําหนดเปนจุดประสงคการเรียนรูได

ตามตัวอยางกิจกรรมเสริมประสบการณ ดังนี้ 

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากกรอบการเรียนรูฯ (ชวงอายุ 5-6 ป) จุดประสงคการเรียนรูของ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยขนมโค 

ดานท่ี 1 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรอยางเหมาะสมกับวัย 

1.1  (1) แสดงความสนใจ อยากรูอยากเห็น กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม และสนทนาซักถามใน

การทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง 

1.2 (2) รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนในการสืบเสาะหาความรูหรือแกปญหา

รวมกัน 

1.3 (3) แสดงความมุงม่ันตั้งใจหรือจดจอ และอดทนพยายามในการทํากิจกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตตนจน

จบ 

1.4 (4) บอกประโยชน วิธีการใชงาน และเลือกใชสิ่งของเครื่องใชท่ีอยูในชีวิตประจําวัน 

อยางเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดลอม 

1. แสดงความสนใจ อยากรูอยากเห็น กระตือรือรนในการเขารวม

กิจกรรม  

2. รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

3. แสดงความมุงม่ันตั้งใจหรือจดจอและอดทนพยายามในการทํา

กิจกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตตนจนจบ  

4. แสดงการใชงานและเลือกใชสิ่งของเครื่องใชอยางเหมาะสม 

ปลอดภัย 

ดานท่ี 2 มีทักษะหรือความสามารถท่ีเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู แสวงหาความรูและแกปญหา 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร อยางเหมาะสมกับวัย 

2.1  (1) สังเกตรายละเอียดของสิ่งตาง ๆ โดยใชประสาทสัมผัส และเครื่องมืออยางงายดวยตนเอง 

(2) จับคูและเปรียบเทียบความแตกตางและความเหมือนของสิ่งตาง ๆ โดยใชลักษณะท่ีสังเกตพบ 

     สองลักษณะข้ึนไป 

(4) เรียงลําดับสิ่งของหรือเหตุการณอยางนอยหาลําดับ 

2.3  (1) มีสวนรวมในการวางแผน ออกแบบ กําหนดข้ันตอนการสํารวจตรวจสอบหรือแกปญหาอยางงาย 

(2) มีสวนรวมในการวางแผน เลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสม พรอมบอกเหตุผล 

1. สังเกตขนมโคโดยใชประสาทสัมผัส 

2. บอกลักษณะของขนมโคจากการสังเกต  

3. สังเกตและคาดคะเนสวนผสมของขนมโค 

4. สังเกตและบอกลักษณะของสวนผสมตาง ๆ ของขนมโค 

5. ทดลองและบอกการเปลี่ยนแปลงของแปงในการทําผงแปงให

เปนกอน 

6. เรียงลําดับข้ันตอนการทําผงแปงใหเปนกอน 

7. สังเกตและบอกปริมาตรของแปงและน้ําท่ีใชทําขนมโคจาก

การตวงดวยเครื่องมือและหนวยท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน  
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังจากกรอบการเรียนรูฯ (ชวงอายุ 5-6 ป) จุดประสงคการเรียนรูของ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ หนวยขนมโค 

2.4 (1) สํารวจตรวจสอบเพ่ือหาคําตอบโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง 

(3) เลือกวิธีการและแกปญหาโดยใชวัสดุอุปกรณหรือวิธีการตาง ๆ ตามท่ีวางแผน ทดสอบ ประเมิน 

     และปรับปรุงผลงาน/วิธีการแกปญหาเม่ือมีผูชี้แนะ 

2.5 (1) คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวยตนเองอยางมีเหตุผล 

2.6  (1) นําเสนอกระบวนการอยางเปนลําดับ และสิ่งท่ีคนพบเพ่ือถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจดวยวิธีการตาง ๆ  

     เม่ือมีผูชี้แนะ 

8. สังเกต คาดคะเน และบอกการเปลี่ยนแปลงของขนมโคเม่ือทํา

ใหสุก  

9. ออกแบบและทําขนมโคท่ีมีความแตกตางไปจากเดิม 

10. นําเสนอการออกแบบและข้ันตอนการทําขนมโค 

11. ออกแบบและสรางกลองใสขนมโค 

12. นําเสนอการออกแบบและข้ันตอนการสรางกลองใสขนมโค 
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2.2.3 สาระการเรียนรู  

(1) ประสบการณสําคัญ คัดเลือกประสบการณสําคัญจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในสวนท่ีสัมพันธกับสาระท่ีควรเรียนรูและเพ่ิมเติมประสบการณ

สําคัญท่ีเก่ียวของกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตร ตามกรอบการเรียนรูฯ 

(2) สาระท่ีควรเรียนรู กําหนดรายละเอียดของสาระท่ีควรเรียนรู โดยพิจารณาและคัดเลือกสาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตรในระดับปฐมวัยตามกรอบการเรียนรูฯ ท่ีสัมพันธกับหนวยการจัดประสบการณ “ขนมโค” มากําหนดเปนขอบเขตของสาระท่ีตองการใหเด็กไดเรียนรู ดังตัวอยางใน

ตาราง 

สาระท่ีควรเรียนรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย ขอบเขตของสาระท่ีตองการใหเด็กไดเรียนรู 

1.2  วิทยาศาสตรกายภาพ เรียนรูเก่ียวกับวัตถุและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ 

การใชประโยชนจากวัตถุ การเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ผลของแรงท่ี

กระทําตอวัตถุ พลังงานในชีวิตประจําวัน 

- ชื่อ ลักษณะและสวนประกอบของขนมโค 

- ชื่อและลักษณะของวัสดุและอุปกรณท่ีใชทําขนมโค 

- การเลือกใชวัสดุและอุปกรณท่ีใชทํากลองใสขนมโค 

- การเปลี่ยนแปลงของแปงเม่ือผสมน้ํา 

- ผลของการออกแรงกระทําตอแปงท่ีผสมน้ํา 

- การเปลี่ยนแปลงของขนมโคเม่ือใหความรอนโดยการตม 

2.1  จํานวนและพีชคณิต เรียนรูเก่ียวกับการแสดงจํานวน การดําเนินการของ

จํานวน แบบรูปและความสัมพันธ 

- การนับและบอกจํานวนขนมโค 

- การเรียงลําดับข้ันตอนการทําขนมโค 

2.2  การวัดและเรขาคณิต เรียนรูเก่ียวกับการวัดความยาว น้ําหนัก ปริมาตร 

เวลา เงิน ตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง และรูปเรขาคณิต 

- การตวงและบอกปริมาตรของแปงและน้ํา 

- การระบุรูปรางของขนมโค 
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หนวยการจัดประสบการณ ช้ันอนุบาลปท่ี 3 หนวย “ขนมโค”  

มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

มฐ.1  ตบช.1.3  

1.3.1 เลน ทํากิจกรรม และปฏิบัติตอผูอ่ืน

อยางปลอดภัย 

มฐ.2  ตบช.2.1 ตบช.2.2  

2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดอยาง

คลองแคลว  

2.1.4 รับลูกบอลท่ีกระดอนข้ึนจากพ้ืนได 

2.2.1 ใชกรรไกรตัดกระดาษตามแนวเสน

โคงได  

2.2.3 รอยวัสดุท่ีมีรูขนาดเสนผานศูนยกลาง 

0.25 เซนติเมตรได 

 

 

มฐ.3  ตบช.3.2  

3.2.1 กลาพูดกลาแสดงออกอยางเหมาะสม

ตามสถานการณ 

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและ

ความสามารถของตนเองและผูอ่ืน  

 

มฐ.4  ตบช.4.1 

 

1. แสดงการใชงานและเลือกใชสิ่งของ

เครื่องใชอยางเหมาะสม ปลอดภัย  

 

2. หลบหลีกสิ่งกีดขวางได 

 

3. รับสงลูกบอลลงตะกราได 

4. ใชกรรไกรตัดกระดาษรูปขนมโคได 

5. รอยลูกปดได 

 

 

 

 

 

6. กลาพูดกลาแสดงออกอยาง

เหมาะสม 

7. แสดงความพอใจในผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน 

 

 

ดานรางกาย 

1. การเคลื่อนไหวพรอมวัสดุอุปกรณ 

2. การเคลื่อนไหวท่ีใชการประสาน

สัมพันธของการใชกลามเนื้อใหญใน

การขวาง การจับ การโยน การเตะ 

3. การเลนเครื่องเลนสนามอยางอิสระ 

4. การเขียนภาพและการเลนกับสี 

5. การปน 

6. การประดิษฐสิ่งตาง ๆ ดวยเศษวัสดุ 

7. การหยิบจับ การใชกรรไกร การฉีก 

การตัด การปะ และการรอยวัสดุ 

8. การปฏิบัติตนใหปลอดภัยในกิจวัตร

ประจําวัน 

ดานอารมณ จิตใจ 

1. การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 

2. การเลนบทบาทสมมติ 

3. การทํากิจกรรมศิลปะตาง ๆ  

4. การเลนอิสระ 

5. การเลนตามมุมประสบการณ/ 

มุมตาง ๆ 

1. ชื่อ ลักษณะและสวนประกอบ

ของขนมโค 

2. การใชประโยชนจากวัสดุและ

อุปกรณท่ีใชทําขนมโค 

3. การเลือกใชวัสดุและอุปกรณท่ี

ใชทํากลองใสขนมโค 

4. การเปลี่ยนแปลงของแปงเม่ือ

ผสมน้ํา 

5. ผลของการออกแรงกระทําตอ

แปงท่ีผสมน้ํา 

6. การเปลี่ยนแปลงของขนมโค

เม่ือใหความรอนโดยการตม 

7. การนับและบอกจํานวน 

ขนมโค 

8. การเรียงลําดับข้ันตอนการทํา

ขนมโค 

9. การตวงและบอกปริมาตรของ

แปงและน้ํา 

10. การระบุรูปรางของขนมโค 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผาน

ผลงานศิลปะ 

4.1.3 สนใจ มีความสุข และแสดงทาทาง/

เคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ

และดนตรี  

มฐ.8  ตบช.8.2 

8.2.1 เลนหรือทํางานรวมมือกับเพ่ือนอยาง

มีเปาหมาย 

8.3.2 ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามได

เหมาะสมกับสถานการณ 

มฐ.9  ตบช.9.1  

9.1.1 ฟงผูอ่ืนพูดจนจบและสนทนาโตตอบ

อยางตอเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องท่ีฟง 

 

 

มฐ.10 ตบช.10.1 ตบช.10.2 ตบช.10.3 

10.1.1 บอกลักษณะ สวนประกอบ  

การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ จากการสังเกตโดยใช

ประสาทสัมผัส 

 

 

8. รวมกิจกรรมศิลปะสรางสรรค 

อยางมีความสุข 

9. รวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว

ประกอบเพลงและดนตรี 

อยางมีความสุข 

 

10. รวมแสดงความคิดเห็นและยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

11. เคลื่อนไหวรางกายเปนผูนําและ 

ผูตาม 

12. นําเสนอการออกแบบและข้ันตอน

การทําขนมโค 

13. นําเสนอการออกแบบและข้ันตอน

การสรางกลองใสขนมโค 

 

 

14. สังเกตขนมโคโดยใชประสาทสัมผัส 

15. บอกลกัษณะของขนมโคจาก 

การสังเกต  

16. สังเกตและบอกลักษณะของ

สวนผสมตาง ๆ ของขนมโค 

 

 

 

 

ดานสังคม 

1. การใชวัสดุและสิ่งของเครื่องใช 

อยางคุมคา 

2. การประกอบอาหารไทย 

3. การละเลนพ้ืนบานของไทย 

4. การใหความรวมมือในการปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ 

5. การรวมสนทนาและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  

6. การเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืน 

ดานสติปญญา 

1. การสังเกตลักษณะ สวนประกอบ

ของสิ่งตางๆ โดยใชประสาทสัมผัส 

อยางเหมาะสม 

2. การคาดเดาหรือการคาดคะเน 

สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางมีเหตุผล 

3. การตั้งคําถามในเรื่องท่ีสนใจ 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

 

 

 

 

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของและเหตุการณ 

อยางนอย 5 ลําดับ 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลท่ี

เกิดข้ึนในเหตุการณหรือการกระทํา

ดวยตนเอง 

10.2.2 คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึน และ 

มีสวนรวมในการลงความเห็นจาก

ขอมูลอยางมีเหตุผล 

10.3.2 ระบุปญหา สรางทางเลือก และเลือก

วิธีแกปญหา 

 

 

มฐ.11  ตบช.11.1 ตบช.11.2  

11.1.1 สรางผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร

ความคิด ความรูสึกของตนเอง  

โดยมีการดัดแปลง แปลกใหมจาก

เดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึน 

17. ทดลองและบอกการเปลี่ยนแปลง

ของแปงในการทําผงแปงใหเปนกอน 

18. สังเกตและบอกปริมาตรของแปง

และน้ําท่ีใชทําขนมโคจาก 

การตวงดวยเครื่องมือและหนวย 

ท่ีไมใชหนวยมาตรฐาน  

19. เรียงลําดับข้ันตอนการทําผงแปง 

ใหเปนกอน 

20. สังเกตและคาดคะเนสวนผสมของ

ขนมโค 

21. สังเกต คาดคะเน และบอก 

การเปลี่ยนแปลงของขนมโค 

เม่ือทําใหสุก  

 

 

 

 

 

22. ออกแบบและทําขนมโคท่ีมี 

ความแตกตางไปจากเดิม 

23. ออกแบบและสรางกลองใส 

ขนมโค 

4. การสืบเสาะหาความรูเพ่ือคนหา

คําตอบของขอสงสัยตางๆ 

5. การชั่ง ตวง วัดสิ่งตาง ๆ โดยใช

เครื่องมือและหนวยท่ีไมใชหนวย

มาตรฐาน 

6. การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผล 

ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณหรือการกระทํา 

7. การตัดสินใจและมีสวนรวมใน

กระบวนการแกปญหา 

8. การมีสวนรวมในการลงความเห็น

จากขอมูลอยางมีเหตุผล 

9. การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือ

เหตุการณตามชวงเวลา 

10. การสรางสรรคชิ้นงานโดยใชรูปราง

รูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย 

11. การเลือกวิธีการและแกปญหาโดยใช

วัสดุอุปกรณหรือวิธีการตาง ๆ ตาม 

ท่ีวางแผน 
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มาตรฐาน/ตัวบงช้ี/สภาพท่ีพึงประสงค จุดประสงคการเรียนรู 
สาระการเรียนรู 

ประสบการณสําคัญ สาระท่ีควรเรียนรู 

11.2.1 เคลื่อนไหวทาทางเพ่ือสื่อสาร

ความคิด ความรูสึกของตนเอง 

อยางหลากหลายและแปลกใหม 

มฐ.12  ตบช.12.1 ตบช.12.2  

12.1.2 กระตือรือรนในการรวมกิจกรรม

ตั้งแตตนจนจบ 

12.2.1 คนหาคําตอบของขอสงสัยตาง ๆ 

โดยใชวิธีการท่ีหลากหลายดวยตนเอง 

12.2.2 ใชประโยคคําถามวา “เม่ือไร” 

“อยางไร” ในการคนหาคําตอบ 

24. แสดงความมุงม่ันตั้งใจหรือ

จดจอในการทํากิจกรรม

25. แสดงความสนใจ อยากรูอยากเห็น

กระตือรือรนในการเขารวมกิจกรรม

26. ตั้งคําถามเพ่ือนําไปสู

การคนหาคําตอบดวยตนเอง
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แผนการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย รายสัปดาห หนวย ขนมโค ช้ันอนุบาลปท่ี 3 (อายุ 5-6 ป) 

วันท่ี 

กิจกรรม 

เคลือ่นไหวและจังหวะ เสริมประสบการณ (จัดเปนกิจกรรมยอย 

ซึ่งอาจใชระยะเวลามากกวา 1 สัปดาห) 

ศิลปะสรางสรรค การเลนตามมุม การเลนกลางแจง เกมการศึกษา 

1 - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

- เคลื่อนไหวเชิงสรางสรรค

กิจกรรม รูจักขนมโค 

- สังเกตและบอกลักษณะของขนมโค 

- คาดคะเนสวนประกอบของขนมโค

- วาดภาพอิสระดวยสีเทียน

- สานใบมะพราว

- เปาสีจากวัสดุธรรมชาติ

- เลนตามมุม

ประสบการณหรือมมุ

เลนตาง ๆ

- เลนเครื่องเลนสนาม - เกมตอภาพใหสมบูรณ 

2 - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

- ทําทาทางกายบริหาร

ประกอบเพลง

กิจกรรม แปงเปนกอนไดอยางไร 

- ทดลองทําแปงใหเปนกอน

- สังเกตการเปลีย่นแปลงของผงแปงขณะ

ท่ีทําใหเปนกอน

- เรียงลําดับข้ันตอนการทําผงแปงใหเปนกอน 

- ละเลงสีดวยแปงเปยก

- ตัดกระดาษรปูขนมโค

- วาดภาพอิสระดวยสไีม

- เลนตามมุม

ประสบการณหรือมมุ

เลนตาง ๆ

- เลนนํ้า เลนทราย

- เลนเครื่องเลนสนาม

- เกมจัดหมวดหมู

สิ่งของตามรูปราง

3 - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

- เคลื่อนไหวตามคาํสั่ง

“เสกผงแปงใหเปนกอน”

กิจกรรม ทําขนมโคกันเถอะ 

- บอกปริมาตรของแปงและนํ้าจากการตวง

- สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ระหวางทําขนมโคแตละข้ันตอน

- พิมพภาพดวยวัสดุธรรมชาต ิ

- วาดภาพอิสระดวยสีนํ้า

- รอยลูกปด

- เลนตามมุม

ประสบการณหรือมมุ

เลนตาง ๆ

- เลนสงตอลูกปงปอง

- เลนเครื่องเลนสนาม

- เกมวางภาพตอปลาย

(โดมิโน)

4 - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

- เคลื่อนไหวเปนผูนํา ผูตาม

กิจกรรม ขนมโคของฉัน 

- ออกแบบและทําขนมโคใหมีสวนผสมหรือ

รูปรางอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางไปจากเดิม

- ปนแปงโด ขนมโคของฉัน

- พิมพภาพจากวัสดุรอบตัว

- วาดภาพอิสระดวยสีชอลก

- เลนตามมุม

ประสบการณหรือมมุ

เลนตาง ๆ

- เลนเกมการละเลนไทย

- เลนเครื่องเลนสนาม

- เกมจับคูภาพกับเงา

ของสิ่งของเครื่องใช

ใกลตัว

5 - เคลื่อนไหวพ้ืนฐาน

- แสดงทาทางตามคํา

บรรยาย “พอครัวแมครัว

ตัวจิ๋ว”

กิจกรรม กลองใสขนมโค 

- ออกแบบและประดิษฐกลองใสขนมโค

- นําเสนอการออกแบบและข้ันตอน

การสรางกลองใสขนมโค

- ประดิษฐกลองใสขนมโค

- วาดภาพอิสระดวยวัสดุ

ธรรมชาติ

- ปนแปงโด

- เลนตามมุม

ประสบการณหรือมมุ

เลนตาง ๆ

- เลนเกมตามลาหา

สมบัติ

- เลนเครื่องเลนสนาม

- เกมเรยีงลําดับ

ข้ันตอนการทําขนมโค



การใช้กรอบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั
ในการจัดท�าแผนการจัดประสบการณ์ แสดงตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ปี) 
หน่วย ขนมโค โดยน�าเสนอภาพรวมกิจกรรมเสรมิประสบการณ์ 5 กิจกรรม และตวัอย่าง
แผนการจดัประสบการณ์ฯ ซึง่มีรปูแบบของการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
คณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยัในหน่วยการเรยีนรู้ทัง้แบบพหวุทิยาการ (Multidisciplinary) 
โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร ์
ในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 1 และแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ร่วมกันภายในหนึ่งกิจกรรม ดังตัวอย่างที่ 2 และ 3 รวมทั้งน�าเสนอ
ตวัอย่างการวเิคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับกรอบการเรยีนรูฯ้ ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ในระดบัปฐมวยั
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ภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค
การจัดประสบการณ์ในหน่วย ขนมโค เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารจากการท�าขนมโคร่วมกับครูอย่างสนุกสนาน และได้น�าความรู้เกี่ยวกับวิธีการท�า

ขนมโคไปใช้ในการออกแบบและท�าขนมโคให้มีส่วนผสมหรือรูปร่างที่แตกต่างไปจากเดิม ตลอดจนสร้างสรรค์กล่องใส่ขนมโค ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข โดยภาพรวมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีดังนี้

กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค (S) กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร (S, M, T)

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค (T, M, S) กิจกรรมที่ 3 ท�าขนมโคกันเถอะ (M, S, T) 

กิจกรรมที่ 4 ขนมโคของฉัน (T, M, S)

หน่วย
ขนมโค

การบูรณาการ     S : Science (วิทยาศาสตร์)     M : Mathematics (คณิตศาสตร์)     T : Technology (เทคโนโลยี)

- สังเกตและบอกลักษณะของขนมโค
- คาดคะเนส่วนประกอบของขนมโค

- ทดลองท�าแป้งให้เป็นก้อน
- สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผงแป้งขณะที่
  ท�าให้เป็นก้อน
- เรยีงล�าดบัขัน้ตอนการท�าผงแป้งให้เป็นก้อน

- ออกแบบและประดิษฐ์กล่องใส่ขนมโค
- น�าเสนอการออกแบบและขั้นตอน
การสร้างกล่องใส่ขนมโค

- บอกปริมาตรของแป้งและน�้าจากการตวง
- สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่างท�าขนมโคแต่ละขั้นตอน

- ออกแบบและท�าขนมโคให้มีส่วนผสมหรือ
รูปร่างอื่น ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
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ตวัอย่างที ่1 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 1 รู้จักขนมโค

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. สังเกตขนมโค
โดยใช้ประสาท
สัมผัส (S)

2. บอกลักษณะ
ของขนมโคจาก
การสังเกต (S)

3. สังเกตและ
คาดคะเน
ส่วนผสมของ
ขนมโค (S)

4. แสดงความสนใจ
อยากรู้อยากเห็น
กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

     ขนมโค เป็นขนม
ในท้องถิ่นของภาคใต้  
มีลักษณะภายนอก
เป็นก้อนกลม สีขาว 
นิ่ม เหนียว คลุกด้วย
มะพร้าวขูดขาว 
มีกลิ่น ข้างในมีไส้
ท�าจากน�้าตาลอ้อย
มีรสหวาน

• การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบของ
สิ่งต่างๆ โดยใช้
ประสาทสัมผัส
อย่างเหมาะสม

• การคาดเดาหรือ
การคาดคะเนสิ่งที่
อาจจะเกิดขึ้น
อย่างมีเหตุผล

• การตั้งค�าถาม
ในเรื่องที่สนใจ

• การสืบเสาะ
หาความรูเ้พือ่ค้นหา
ค�าตอบของ
ข้อสงสัยต่าง ๆ

1. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็กเกี่ยวกับ
- การสังเกต

ลักษณะของ
ขนมโคโดยใช้
ประสาทสัมผัส

- การแสดง
ความสนใจ
อยากรูอ้ยากเหน็
กระตือรือร้น
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม

2. สังเกตการตอบ
ค�าถามของเด็ก
เกี่ยวกับ
- ลักษณะของ
ขนมโค

- คาดคะเน
ส่วนผสมของ
ขนมโค

• ขนมโคที่ท�า
เสร็จแล้ว 2-3
ชิ้น/กลุ่ม

• จาน 1 ใบ/กลุ่ม
• แว่นขยาย 1

อัน/กลุ่ม
• มีดพลาสติก 1

อัน/กลุ่ม
• ช้อนหรือส้อม

ส�าหรับชิมขนม
1 คัน/คน

กิจกรรมที่ 1.1 สังเกตขนมโค
(ประมาณ 20 นาที)
1. ร่วมกันสังเกตขนมโคในจาน โดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้

- เคยเห็นขนมชนิดนี้หรือไม่ มีใครรู้จักบ้าง เคยกิน
หรือไม่

- เด็ก ๆ สังเกตเหน็ขนมนีม้ลีกัษณะเป็นอย่างไร ช่วยกนั
บอกลักษณะออกมาให้มากที่สุด (เป็นก้อนกลม สีขาว
มีเส้นสีขาวอยู่รอบก้อน เหมือนมะพร้าวขูด)

- ถ้าอยากจะสังเกตและบอกลักษณะให้มากขึ้นต้องท�า
อย่างไร (เอาไปดูใกล้ ๆ สัมผัส ดม ชิมผ่าดูข้างใน)

2. แบ่งเดก็ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้เดก็แต่ละกลุม่
ช่วยกนัสงัเกตอย่างละเอยีดขึน้ โดยยงัไม่ให้ชมิ ขณะทีเ่ดก็
ก�าลงัสงัเกตครคูวรเข้าไปกระตุ้นให้เด็กใช้ประสาทสัมผัส
ในการสังเกตให้มากที่สุด

3. ให้เด็ก ๆ บอกลักษณะของขนมทีส่งัเกตพบ มลีกัษณะ
อะไรท่ีพบเพ่ิมข้ึนบ้าง (มกีลิน่ ก้อนขนมนิม่ เหนยีว
มเีส้นอยูร่อบ ๆ )

4. กระตุน้ให้เด็กสังเกตให้มากขึน้โดยครอูาจใช้ค�าถามดงันี้
- เด็ก ๆ อยากรู้หรือไม่ว่าข้างในขนมนีม้ลีกัษณะเป็น
อย่างไร และถ้าอยากรู้จะท�าอย่างไร (ผ่าด)ู
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

- จะใช้เครื่องมืออะไร เมื่อเด็กตอบ ครูแจกอุปกรณ์
ตามที่เด็กต้องการกลุ่มละ 1 อัน จากนั้นน�าเด็ก
สนทนาว่าข้างในขนมเป็นอย่างไร (เป็นน�้าสีน�้าตาล
เหลว เหนียว กลิ่นเหมือนน�้าตาล)

5. ถามเด็กว่ายังขาดการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสใด
(รสชาติ) ต้องท�าอย่างไรจึงจะรู้ว่ารสชาตเิป็นอย่างไร (ชมิ)
ให้เด็กแต่ละคนลองชมิขนม บอกลกัษณะทีพ่บจากการชมิ
และชวนสนทนาโดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้
- ขนมนี้เป็นอย่างไร (ถ้าเด็กตอบว่าอร่อย ให้ถามว่า
อร่อยอย่างไร) ตอนเคี้ยวรู้สึกอย่างไร (เหนียว)

- เมื่อเคี้ยวไปแล้วรสชาติเป็นอย่างไร (ไส้มีรสหวาน)
- มีใครเคยกินขนมนี้หรือไม่ รู้หรือไม่ว่าเรียกว่าขนม
อะไร (บางคนอาจเคยกินขนมต้ม ถ้ามี ครูให้เด็กเล่า
ให้เพื่อนฟังว่าขนมต้มเป็นอย่างไร มีอะไรที่เหมือน
มีอะไรที่แตกต่างจากขนมที่เด็กเพิ่งชิมไปบ้าง)

6. ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าขนมที่น�ามานี้เรียกว่า “ขนมโค”
ซ่ึงเป็นขนมของภาคใต้ และให้เดก็ ๆ ร่วมกันสรปุลกัษณะ
ของขนมโค
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 1.2 สิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค
(ประมาณ 15 นาที) 
7. ถามเด็กว่า อยากรู้อะไรเกี่ยวกับขนมโคอีกบ้าง

ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งค�าถามที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโค
โดยไม่ซ�า้กนั บนัทกึค�าถามของเด็กบนกระดาน (ค�าถามที่
น�าไปสู่กิจกรรมต่อไป เช่น  มีวิธีท�าอย่างไร มีส่วนผสม
อะไรบ้าง ท�าไมเรียกว่าขนมโค ท�ารูปร่างอื่นได้หรือไม่ 
ไส้คืออะไร ใส่ไส้อื่นได้หรือไม่ ท�าสีอื่นได้หรือไม่)

8. ให้เด็กร่วมแสดงความคิดเหน็ว่าอยากหาค�าตอบในเรือ่งใด
ก่อน กระตุ้นให้เด็กๆ อยากรู้ส่วนผสมของขนมโค

9. ร่วมกนัสนทนาเกีย่วกบัส่วนผสมของขนมโค โดยครอูาจ
ใช้ค�าถามดังนี้
- เด็ก ๆ คิดว่าส่วนผสมของขนมโคมีอะไรบ้าง และ

เด็ก ๆ รู้ได้อย่างไร (เด็กอาจตอบว่า แป้ง น�้าตาล
มะพร้าว เพราะสังเกตเห็นเป็นสีขาว มีรสหวาน
มีเส้นเหมือนมะพร้าว หรือคล้ายขนมที่ท�าจากแป้ง
ที่เคยกิน)

- ถ้าเราจะรู้ค�าตอบ เราจะไปค้นหาค�าตอบที่ไหนได้บ้าง
(กลับไปถามคุณแม่ ถามคุณยาย ถามป้าแม่ครัว
ถามแม่ค้าขนมหวาน ค้นหาในหนังสือ ค้นหาใน
อินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใหญ่)

10. ให้เด็ก ๆ แต่ละคนเลือกวธิกีารหาส่วนผสมของขนมโค
จากวิธีที่เด็ก ๆ เสนอ แล้วให้น�าค�าตอบกลับมาสนทนา
ร่วมกันในวันต่อไป
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ตวัอย่างที ่2 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 2 แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. สังเกตและบอก
ลักษณะของ
ส่วนผสมต่าง ๆ
ของขนมโค (S)

2. ทดลองและบอก
การเปลี่ยนแปลง
ของแป้งใน
การท�าผงแป้งให้
เป็นก้อน (S, M)

3. เรียงล�าดับ
ขั้นตอนการท�า
ผงแป้งให้เป็นก้อน
(M, T)

4. ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ
ยอมรับ
ความคิดเห็น
ของผู้อื่น

     แป้งเปลี่ยนแปลง
จากผงกลายเป็นก้อน 
เมื่อใส่น�้าลงไปใน
ผงแป้งด้วยปริมาณที่
เหมาะสมและใช้มือ
นวดแป้ง

• การเล่นและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น

• การสังเกตลักษณะ
ส่วนประกอบ
การเปลี่ยนแปลง
และความสัมพันธ์
ของสิง่ต่าง ๆ โดยใช้
ประสาทสมัผสัอย่าง
เหมาะสม

• การชั่ง ตวง วัด
สิ่งต่าง ๆ โดยใช้
เครือ่งมอืและหน่วย
ที่ไม่ใช่หน่วย
มาตรฐาน

• การอธบิายเชือ่มโยง
สาเหตุและผลที่
เกดิขึน้ในเหตกุารณ์
หรือการกระท�า

1. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก
- การสังเกต
- การทดลอง
- การร่วมแสดง
ความคิดเห็น
และยอมรับ
ความคิดเหน็ของ
ผู้อื่น

2. สังเกตการตอบ
ค�าถามของเด็ก
เกี่ยวกับ
- ลักษณะของ

ส่วนผสมต่าง ๆ
ของขนมโค

- การเปลีย่นแปลง
ของแป้งใน
การท�าให้เป็น
ก้อน

- ขัน้ตอนการท�าผง
แป้งให้เป็นก้อน

• ขนมโค 1 จาน
• แป้งข้าวเหนียว

ประมาณ
1 กิโลกรัม

• ถ้วยพลาสติก
ขนาด 4 ออนซ์ 
ส�าหรับตวงแป้ง
1 ใบ/กลุ่ม

• ถ้วยพลาสติก
ขนาด 4 ออนซ์ 
ส�าหรับตวงน�้า
1 ใบ/กลุ่ม

• ช้อนท่ีมีก้านยาว
หรอืมดีพลาสตกิ
1 อัน

• ชามผสมแป้ง 1
ใบ/กลุ่ม

• น�้าเปล่า
• น�้าตาลอ้อย

1 จาน

กิจกรรมที ่2.1 สังเกตส่วนผสมขนมโค
(ประมาณ 15 นาที)
1. ให้เดก็ร่วมกนัสงัเกตขนมโคทีค่รูใส่จานวางบนโต๊ะหน้าห้อง

และน�าเด็กสนทนาร่วมกนั โดยครอูาจใช้ค�าถามดงันี้
- เด็ก ๆ จ�าได้หรือไม่ว่าขนมท่ีอยูบ่นโต๊ะ มีชือ่ว่าอะไร
(ขนมโค)

- มใีครได้ไปค้นหาส่วนผสมของขนมโคมาบ้างหรอืไม่
และได้ค�าตอบว่าอย่างไร (ถ้ามใีห้เดก็ออกมาน�าเสนอ
ว่าได้ค�าตอบมาจากไหน ครบูนัทกึส่วนผสมไว้บนกระดาน)

- ถ้าไม่มใีครหาข้อมลูมาครูให้เด็กคาดคะเนส่วนผสมเอง
จากการสงัเกตขนมโคหน้าห้อง พร้อมให้เดก็บอกเหตผุล

2. ให้เดก็ร่วมกนัสรปุส่วนผสมของขนมโค จากนัน้น�าส่วนผสม
ข้ึนมาแนะน�า ชือ่ และส่งไปให้เดก็สงัเกต ทลีะอย่าง
พร้อมสนทนาร่วมกนั โดยครูอาจใช้ค�าถามดงันี้
- มะพร้าวขดูขาวมลัีกษณะเป็นอย่างไร (เส้นเลก็ ๆ สขีาว)
เด็ก ๆ คดิว่ามะพร้าวขูดเป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของ
ขนมโค รู้ได้อย่างไร (คลุกอยูร่อบนอก เพราะรอบนอก
ของขนมโค มเีส้น ๆ ขาว ๆ)

- น�า้ตาลอ้อยมลัีกษณะเป็นอย่างไร (สนี�า้ตาลเป็นก้อน
แข็ง หวาน มกีล่ิน) เด็ก ๆ คดิว่าน�า้ตาลอ้อยเป็น
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

• มะพร้าวขูดขาว
1 จาน

• ผ้ากันเปื้อน
1 ผืน/คน

• ผ้าพลาสติก
หรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์
ส�าหรับปูพื้น
โต๊ะกันเปื้อน
1 ชุด/กลุ่ม

• การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา

  ส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ด้อย่างไร (เป็นไส้ของ   
 ขนมโค เพราะไส้ของขนมโคมีสีน�า้ตาลและมีรสหวาน)
- แป้งข้าวเหนยีวมลัีกษณะเป็นอย่างไร (สีขาว เป็นผง
ละเอียด นิ่ม ลื่น มีกลิ่น) เดก็ ๆ คดิว่าแป้งข้าวเหนยีว
เป็นส่วนผสมตรงส่วนใดของขนมโค รูไ้ด้อย่างไร (เป็น
ก้อนสีขาว เหนียวนุ่มที่ห่อไส้เอาไว้ เพราะเป็นสีขาว
เหมือนแป้ง)

3. ร่วมกนัเสนอความคดิว่าหากต้องการท�าให้ผงแป้งจบัตวักนั
เป็นก้อนจะต้องท�าอย่างไร (ตอบตามความคิดของเด็ก)

กิจกรรมที่ 2.2  หาวิธีท�าผงแป้งให้เป็นก้อน
(ประมาณ 30 นาที)
4. ให้เด็กจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ท�าข้อตกลงกับเด็กว่า

แต่ละกลุม่จะได้รบัแป้ง 1 ถ้วย น�า้ 1 ถ้วยและชามส�าหรบั
ผสมแป้ง 1 ใบ ให้แต่ละกลุ่มน�าไปท�าให้แป้งเป็นก้อน
ด้วยวิธีการตามที่เด็กช่วยกันคิดขึ้นเอง

5. ก่อนแจกอุปกรณ์ ร่วมกันสนทนาโดยครูอาจใช้ค�าถาม
ดังนี้
- ใครเคยท�าขนมบ้าง การตวงแป้งให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย
ท�าได้อย่างไร (เดก็อาจตอบตามความรูเ้ดมิ เช่น น�าถ้วย
มาตกัแป้ง) ถ้ามเีดก็เคยตวงแป้ง ให้ออกมาสาธติวธิกีาร
ตวงแป้งหน้าห้อง หากไม่มี ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวง
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

  แป้งด้วยตนเอง จากนัน้ครูสาธติวธิกีารตวงแป้งทีถ่กูต้อง    
 ให้เด็กร่วมกันสังเกต โดยใช้ช้อนตักแป้งข้าวเหนียวให้  
  พูนถ้วย โดยไม่ต้องกดหรือเขย่า แล้วใช้สนัมดีพลาสตกิ  
 ที่เป็นด้านตรงหรือด้ามของช้อนปาดแป้งส่วนที่เกิน 
  ขอบถ้วยออกก็จะได้แป้ง 1 ถ้วย
- การตวงน�้าให้ได้ปริมาตร 1 ถ้วย ท�าได้อย่างไร
(เด็กอาจตอบตามความรู้เดิม เช่น เทน�้าจากภาชนะ
ใส่น�า้ลงในถ้วย) ให้เด็กคิดและแสดงวิธีตวงน�้าด้วย
ตนเอง จากนั้นครูสาธิตวิธีการตวงน�้าที่ถูกต้องโดยให้
วางถ้วยบนโต๊ะที่มีพื้นผิวเรียบ แล้วเติมน�้าลงไปตาม
ระดับที่ก�าหนด จากนั้นสังเกตระดับน�้าโดยการมอง
ในระดับสายตา จะได้น�า้ 1 ถ้วย

6. แจกวัสดุและอุปกรณ์ให้เด็กลงมือท�าผงแป้งให้เป็นก้อน
ตามวิธีของเด็ก โดยให้เวลาประมาณ 5-10 นาที
ระหว่างที่เด็กแต่ละกลุ่มท�าครูเข้าไปสังเกตให้ค�าแนะน�า
และกระตุ้นให้เด็กสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแป้ง
จนกระทั่งจับตัวกันเป็นก้อน

7. ให้เด็กแต่ละกลุ่มมาน�าเสนอ โดยครูอาจใช้ค�าถามดังนี้
- มีวิธีการและขั้นตอนการท�าให้แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร
(เช่น ใส่แป้งก่อน แล้วจึงใส่น�้าจากนั้นขย�าให้เข้ากัน)

- พบปัญหาอะไรบ้าง และแก้ปัญหาอย่างไร ให้เด็ก
เสนอวิธีแก้ปัญหา และท�าตามวิธีที่แต่ละกลุ่มคิด
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

  (เช่น แป้งแฉะ ป้ันเป็นก้อนไม่ได้แก้โดยเตมิแป้ง ท�าใหม่  
 ใส่น�า้ให้น้อยลง หรือวางทิ้งไว้ให้แห้ง)

8. น�าเด็ก ๆ สนทนาว่าระหว่างท่ีท�าให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
เด็ก ๆ สังเกตพบการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (ผงแป้ง
เมือ่ใส่น�า้และเอามอืขย�าจะเริม่จบัตวักันเป็นก้อนเลก็ ๆ ก่อน
เมื่อใส่น�้าลงไปอีกจะจับตัวกันเป็นก้อนใหญ่ขึ้น แต่ถ้าใส่
น�้ามากเกินไปจะเหลวไม่เป็นก้อน)

9. ให้เด็ก ๆ ร่วมกันสรปุว่าวธิกีารท�า ให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน
ท�าได้อย่างไร ซึ่งควรสรุปได้ว่า ควรใส่น�้าลงไปในแป้ง
ทีละน้อย และเอามือขย�า โดยต้องใส่น�้าให้พอเหมาะ
ไม่มากเกินไป เด็ก ๆ บอกได้หรือไม่ว่าใส่แป้งกี่ถ้วย
ใส่น�้ากี่ถ้วย

10. น�าสนทนาเพื่อเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมในขั้นถัดไปว่า
เด็ก ๆ คิดว่าก้อนแป้งที่เด็ก ๆ ท�ามีลักษณะเหมือนกับ
ขนมโคที่เราได้รับประทานหรือยัง และถ้าต้องการท�าให้
เหมือนขนมโคจริง ๆ และรับประทานได้ ควรจะท�า
อย่างไรต่อไป (เอาไปใส่ไส้ แล้วเอาไปต้ม) แล้วชี้แจงว่า
เด็ก ๆ จะได้ลองท�าในครั้งต่อไป

กิจกรรมเสนอแนะ
ส�าหรับเดก็อาย ุ5-6 ปี ครอูาจให้เด็กเสนอชือ่แป้งทีเ่ด็กรูจ้กัและคดิว่าน�ามาท�าขนมโคได้หรือไม่ เช่น แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งมัน แป้งข้าวเหนยีว และเตรยีมแป้งเหล่านัน้

มาทดสอบว่าควรใช้แป้งชนิดใดในการท�าขนมโค โดยให้เด็กช่วยกันคิดวิธีทดสอบ (น�ามาผสมกับน�้า ปั้นเป็นก้อน น�าไปต้ม แล้วน�ามาเปรียบเทียบกับขนมโค สังเกตว่าแป้งชนิดใด
มีลักษณะเหมือนขนมโคมากที่สุด) ท�าการทดสอบตามวิธีที่เด็กคิด และหาข้อสรุปร่วมกันว่าแป้งที่ใช้ท�าขนมโคเป็นแป้งชนิดใด
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ตัวอยางท่ี 3 แผนการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ป) หนวย ขนมโค 

กิจกรรมท่ี 3 ทําขนมโคกันเถอะ 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. การใชประโยชน

จากวัสดุและ

อุปกรณท่ีใชทํา

ขนมโค (T)

2. สังเกตและบอก

ปริมาตรของ

แปงและน้ําท่ีใช

ทําขนมโคจาก

การตวงดวย

เครื่องมือและ

หนวยท่ีไมใช

หนวยมาตรฐาน

(M, T, S)

3. สังเกต คาดคะเน

และบอก

การเปลี่ยนแปลง

ของขนมโค

เม่ือทําใหสุก (S)

 แปงของขนมโคท่ี

ยังดิบรับประทาน

ไมได เม่ือนําไป

ตมในน้ํามี

การเปลี่ยนแปลง

ของสี ผิวสัมผัส

กลิ่น กลายเปน

ขนมโคท่ีสุกและ

รับประทานได 

 คุณภาพของแปง

ขนมโค ข้ึนอยูกับ

การตวง

สวนประกอบท่ีใช

ทําแปงขนมโค

ซ่ึงไดแก น้ําและ

แปง

 การตวงสิ่งของ

ตาง ๆ อาจใช

เครื่องมือและ

 การเลนและทํางาน

รวมกับผูอ่ืน

 การสังเกตลักษณะ

สวนประกอบ

การเปลี่ยนแปลง

และความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ โดย

ใชประสาทสัมผัส

อยางเหมาะสม

 การชั่ง ตวง วัด

สิ่งตาง ๆ โดยใช

เครื่องมือและ

หนวยท่ีไมใชหนวย

มาตรฐาน

 การอธิบาย

เชื่อมโยงสาเหตุ

และผลท่ีเกิดข้ึน

ในเหตุการณหรือ

การกระทํา

กิจกรรมท่ี 3.1 ทําผงแปงใหเปนกอนเหมือนกัน 

(ประมาณ 20 นาที) 

1. เด็กและครูรวมกันทบทวนวิธีการทําผงแปงใหเปน

กอนจากกิจกรรมท่ีผานมา โดยครูอาจใชคําถามดังนี้

- เด็ก ๆ สามารถทําใหผงแปงกลายเปนกอนได

อยางไร (ใสน้ําลงไปในแปงทีละนอย และเอามือ

ขยําโดยตองใสน้ําใหพอเหมาะไมมากเกินไป)

- จากกิจกรรมท่ีผานมา เด็ก ๆ ใชแปงก่ีถวย และน้ํา

ก่ีถวย (เด็กอาจตอบตามสิ่งท่ีไดทําในกิจกรรมท่ี

ผานมา เชน ใชแปง 1 ถวยใหญ และน้ําครึ่งถวย

ใหญหรือใชแปง 2 ถวยใหญและน้ํา 1 ถวยใหญ)

ครูทําบันทึกสัดสวนแปงและน้ําท่ีแตละกลุมใชใน

ตาราง บนกระดานหนาชั้น

- แตละกลุมใชถวยตวงแบบเดียวกันหรือไม ควรใช

ถวยแบบใดในการตวงแปง แบบใดในการตวงน้ํา

2. แสดงวัสดุอุปกรณ ไดแก แปง ถวยพลาสติกใหญ

ขนาด 4 ออนซ และถวยพลาสติกเล็ก ขนาด 1 ออนซ 

โดยกระตุนใหเด็กรวมกันอภิปรายแลวสรุปวาควร

เลือกใชถวยขนาดใดในการตวงแปงและน้ํา

 แปงขาวเหนียว

ประมาณ 1 กิโลกรัม

 ถวยพลาสติก

ขนาด 4 ออนซ 

สําหรับตวงแปง 2

ใบ/กลุม

 ถวยพลาสติก

ขนาด 4 ออนซ 

สําหรับตวงน้ํา 2

ใบ/กลุม

 ชามผสมแปง 1

ใบ/กลุม

 น้ําเปลา

 น้ําตาลออย

หั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ

ประมาณ 10 ชิ้น 1

จาน/กลุม

 เตาแกส หรือเตา

ไฟฟา

1. สังเกตพฤติกรรมของ

เด็ก

- การสังเกต

- การคาดคะเน

- การแสดงการใช

งานและเลือกใช

สิ่งของเครื่องใช

อยางเหมาะสม

ปลอดภัย

2. สังเกตการตอบ

คําถามของเด็ก

เก่ียวกับ

- ปริมาตรของแปง

และน้ําจาก

การตวงดวย

เครื่องมือและ

หนวยท่ีไมใช

หนวยมาตรฐาน
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4. แสดงการใชงาน

และเลือกใช

สิ่งของเครื่องใช

อยางเหมาะสม

ปลอดภัย (T)

หนวยท่ีไมใช

หนวยมาตรฐาน 

 การคาดเดาหรือ

การคาดคะเนสิ่งท่ี

อาจจะเกิดข้ึน

อยางมีเหตุผล

 การมีสวนรวมใน

การลงความเห็น

จากขอมูลอยางมี

เหตุผล

 การใหความรวมมือ

ในการปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ

3. สนทนารวมกันเ ก่ียว กับการหาปริมาตรของน้ํ า

ท่ีเหมาะสมสําหรับทําใหแปง 2 ถวยใหญเปนกอน

โดยครูกระตุนใหเด็กคาดคะเน ดังนี้

- ถามีแปง 2 ถวยใหญ เด็ก ๆ คิดวาจะตองใชน้ํา

ก่ีถวยจึงจะทําใหแปงกลายเปนกอนได 

- จะรู ไดอย างไรว า เราควรใสน้ํ า ก่ีถ วยจึ งจะ

เหมาะสม หรือจะมีวิธีการหาคําตอบอยางไร

(เด็กอาจเสนอไดวา ใหลองตวงน้ําทีละหนึ่งถวย

เล็ก นํามาผสมกับแปง แลวปน หากยังปนเปน

กอนไมไดใหใสน้ําเพ่ิมอีกครั้งละหนึ่งถวยเล็ก

จนกวาจะปนเปนกอนได แลวนับจํานวนถวยวา

ใชน้ําไปท้ังหมดก่ีถวย)

5. ชี้แจงวาจะรวมกันทําแปง 2 ถวยใหญใหเปนกอนตาม

วิธีการท่ีเด็กเสนอ โดยขออาสาสมัครมาตวงแปงและ

น้ําตามปริมาณท่ีเด็กรวมกันกําหนด แลวสังเกตวา

ไดผลตามท่ีคาดคะเนหรือไม และรวมกันสรุปวาถาเด็ก

แตละกลุ มตวงแป งและน้ํ า ในปริมาณท่ี เท า กัน

ดวยอุปกรณการตวงแบบเดียวกัน เด็ก ๆ คิดวาเม่ือ

ทําแปงใหเปนกอนอีกครั้งจะไดผลเปนอยางไร หรือ

กอนแปงของแตละกลุมจะมีลักษณะท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกัน อยางไร (เด็กอาจคาดคะเนวา แปงจะเปน

กอนเหมือนกับท่ีครูทําสาธิตหนาหอง)

 หมอตม (ถาใชหมอ

ใสทนไฟ เด็กจะ

สังเกตไดชัดเจน

โดยไมตองมุงรอบ

เตา)

 ทัพพีโปรง

- การเปลี่ยนแปลง

ของขนมโคเม่ือ

ทําใหสุก
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6. แบงเด็กเปนกลุม กลุมละ 4 - 5 คน ใหรับอุปกรณ

โดยใหแตละกลุมสงตัวแทนมาตวงแปงและน้ําตาม

ปริมาณท่ีกําหนดรวมกัน แลวลงมือทําแปงใหเปนกอน

ในเวลาประมาณ 5 - 10 นาที

7. ตัวแทนของทุกกลุมนําผลงานของกลุมใหเพ่ือน ๆ

รวมกันสังเกตวาสามารถทําใหแปงเปนกอนไดตามท่ี

คาดคะเนหรือไม  และกอนแปงของแตละกลุมมี

ลักษณะเหมือนกันหรือไม อยางไร ซ่ึงควรพบวาทุก

กลุมมีลักษณะของแปงท่ีไดออกมาเหมือนกัน

8. หากยังไมสามารถทําใหแปงเปนกอน ใหเด็กท้ังชั้น

รวมกันกําหนดวาจะเพ่ิมปริมาณของน้ําหรือแปงอีก

เทาใด แลวใหแตละกลุมไปตวงแปงและน้ํามาผสมกับ

แปงของตนเองอีกครั้ง จนกวาจะไดแปงท่ีเปนกอน

แลวนํากลับมาแสดงผลงานอีกครั้ง ใหแตละกลุมบอก

ปริมาณของแปงและน้ําท่ีใช โดยครูชวยวาดภาพ

บันทึกปริมาณของแปงและน้ําท่ีใชบนกระดานเปน

รูปถวย

9. เด็กรวมกันแสดงความคิดเห็นวา เพราะเหตุใด

ในครั้งนี้ ทุกกลุมจึงสามารถทํากอนแปงออกมาได

เหมือนกัน (เพราะตวงแปงเทากันและน้ําเทากัน และ

ใชอุปกรณการตวงท่ีเหมือนกัน มีปริมาณท่ีเหมาะสม)
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กิจกรรมท่ี 3.2 ใสไสและตมขนมโคกัน 

(ประมาณ 20 นาที) 

10. แสดงกอนน้ําตาลออย ใหเด็กรวมกันสนทนาวาจะมี

วิธีการอยางไรในการปนแปงใหมีลักษณะเหมือนขนม

โคท่ีมีน้ําตาลออยอยูขางใน

11. แจกน้ําตาลออยใหกลุมละ 1 จาน ใหแตละกลุม

ลงมือปนแปงใหเปนกอนกลมท่ีมีไสน้ําตาลออยภายใน

จนเสร็จ ในเวลาประมาณ 5 - 10 นาที

12. เด็กสังเกตกอนขนมท่ีปนเสร็จแลว และรวมกันสนทนา

วาสามารถรับประทานไดหรือไม เพราะเหตุใด (ไมได

เพราะยังไมสุก) และใหเด็กชวยกันคิดวาจะมีวิธี

อยางไรบางท่ีทําใหกอนขนมท่ีปนเสร็จแลวสุกและ

รับประทานได (ตม อบ ยาง ปง เขาไมโครเวฟ)

ครูชวนสนทนาถึงวิธีการทําใหสุกแตละวิธีวาทํา

อยางไร และเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมรวมกัน

13. เด็กนั่งเปนวงกลมและแสดงอุปกรณท่ีกลางหอง คือ

หมอใสน้ําตั้งบนเตาไฟ หรือกระทะไฟฟาใสน้ําและตม

ไวใหน้ําเดือด ใหเด็กสังเกตและสนทนารวมกันวา

- จากอุปกรณ เราจะใชวิธีการใดในการทําใหขนม

โคสุก (การตม)

- หากใสกอนขนมลงไปในน้ําเดือดจะเกิดอะไรข้ึน

เพราะเหตุ ใด ( ให เ ด็กตอบตามความรูและ
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ประสบการณเดิม เชน จมน้ําหรือ ลอยน้ํ า

เปลี่ยนสี) 

14. นําจานใสกอนขนมของแตละกลุมมารวบรวม แลว

สาธิตการใสกอนขนมลงในน้ําเดือด ใหเด็กท้ังชั้น

รวมกันสังเกต โดยอาจสังเกตทีละกลุม และสนทนา

รวมกันถึงสิ่งท่ีสังเกตพบในประเด็นตอไปนี้

- เ ม่ือใสกอนขนมลงไปในน้ําเดือด พบวาเปน

อยางไร (กอนขนมจะจมกอน อีกสักพักจึงลอย

ข้ึนมา)

- จะรูไดอยางไรวากอนขนมสุกแลว (กอนขนมจะ

ลอยข้ึนมา)

15. ครูตักกอนขนมท่ีสุกแลวของแตละกลุมใสจาน แลวสง

ใหเด็กแตละกลุมนํากลับไปสังเกตดวยประสาทสัมผัส

ตาง ๆ โดยยังไมใหรับประทาน ระหวางท่ีเด็กสังเกต

ครูควรเขาไปสนทนากับเด็ก ๆ ดังนี้

- ใหเด็กเปรียบเทียบกอนขนมท่ีสุกแลวกับกับ

กอนขนมท่ียังดิบเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม

อยางไร (เชน กอนขนมเปนเงาและใสข้ึนมีกลิ่น

และเหนียวข้ึน)

- ควรทําอะไรตอไปจึงจะไดเปนขนมโคท่ีสมบูรณ

(ใสมะพราวขูดคลุกใหท่ัว)
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- เพราะเหตุใดจึงใชมะพราวขูดคลุกกอนขนม

(เพ่ือใหอรอยและกอนขนมไมติดกัน)

16. เด็กเลือกเครื่องมือท่ีจะใชคลุกมะพราวระหวางสอม

กับชอน แลวใหเแตละกลุม นําขนมโคท่ีตมเสร็จแลว

มาคลุกกอนขนมใหติดมะพราวขูดท่ัวท้ังกอนดวย

เครื่องมือท่ีเลือก แลวใหเด็กชิมขนมโคท่ีเสร็จแลว

17. เด็กและครูรวมกันอภิปรายสรุปสิ่ง ท่ีไดทําและได

เรียนรูจากการทําขนมโค โดยใชคําถามดังนี้

- ลักษณะของแปงกอนทําขนมเปนอยางไร (เปนผง

ละเอียด สีขาว)

- ผงแปงเปลี่ยนแปลงไปอยางไรเม่ือผสมน้ําแลว

นวด (แปงเปลี่ยนเปนกอน สีขาว นุม ปนได)

- กอนขนมท่ีตมแลว มีการเปลี่ยนแปลงอยางไร

(ผิวของแปงจะใสเปนเงา เหนียวข้ึน มีกลิ่น

เปลี่ยนไป)

18. เด็กและครูสนทนาถึงสิ่งท่ีอยากรู เพ่ิมเติมเก่ียวกับ

ขนมโค (เชน ขนมโคมีสีอ่ืนหรือไม เปลี่ยนไสไดหรือไม

ทําลูกโต ๆ ไดหรือไม ทํารูปรางอ่ืนไดหรือไม ) บันทึก

สิ่งท่ีเด็กอยากรูบนกระดานสําหรับทํากิจกรรมวัน

ตอไป ใหเด็กเสนอขนมโคแบบท่ีตนเองตองการ และ

บันทึกชื่อเด็กท่ีตองการทําขนมโคของตนเอง ถาเด็กไม
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แสดงความคิดเห็น ครูอาจกระตุนโดยใช คําถาม

ตอไปนี้ 

- ถาอยากใหขนมโคมีสีต างๆ จะทําอย าง ไร

ใครอยากทําขนมโคท่ีมีสีอ่ืน ๆ บาง อยากใหเปน

สีอะไร

- ขนมโคจะมีรูปรางอยางอ่ืนไดหรือไม ใครอยาก

ทําขนมโครูปรางอ่ืน ๆ บาง เด็ก ๆ อยากทําขนม

โครูปรางแบบใด

- ไสขนมโคจะเปนอยางอ่ืนไดหรือไม ใครอยากทํา

ขนมโคท่ีมีไสเปลี่ยนไปบาง อยากทําขนมโคไส

อะไร

- สิ่งท่ีนํามาคลุกขนมโคจะเปนอยางอ่ืนไดหรือไม 

เปลี่ยนเปนอะไรไดบาง

- ถาทําขนมโคใหมีขนาดใหญข้ึนหรือขนาดเล็กลง

จะใหผลแตกตางกันอยางไร

19. เด็กวาดรูปรางของขนมโคท่ีตองการทําโดยครูอาจชวย

บันทึกสวนผสมขนมโคตามท่ีเด็กตองการทําบน

กระดาน ขออาสาสมัครนําสวนผสมท่ีจะตองใชมาใน

วันตอไป

กิจกรรมเสนอแนะ 

หากเด็กเสนอวิธีการทําใหสุกดวยวิธีอ่ืน เชน เขาไมโครเวฟ อบ ทอด อาจใหเด็กไดลองทําตามวิธีท่ีเด็กคิด ในภายหลัง 

35



แผนการจัดประสบการณการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และคณิตศาสตรในระดับปฐมวัย (อายุ 5-6 ป) หนวย ขนมโค 

กิจกรรมท่ี 4 ขนมโคของฉัน 

จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

1. ออกแบบและ

ทําขนมโคท่ีมี

ความแตกตาง

ไปจากเดิม (T,

S, M)

2. นําเสนอ

การออกแบบ

และข้ันตอน

การทําขนมโค

(T, M)

3. แสดง

ความมุงม่ัน

ตั้งใจหรือ

จดจอในการทํา

กิจกรรม

4. แสดงการใช

งานและ

เลือกใชสิ่งของ

เครื่องใช

การทําใหขนมโคมีสี 

รูปราง หรือ

สวนประกอบอ่ืน ๆ 

แตกตางไปจากเดิมทํา

ไดโดยการเปลี่ยน 

สวนผสมตาง ๆ และ

เพ่ิมข้ันตอนการทํา

บางอยาง 

 การรวมสนทนา

และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

 การบอกและ

เรียงลําดับกิจกรรม

หรือเหตุการณตาม

ชวงเวลา

 การอธิบาย

เชื่อมโยงสาเหตุ

และผลท่ีเกิดข้ึน

ในเหตุการณหรือ

การกระทํา

 การมีสวนรวมใน

การลงความเห็น

จากขอมูลอยางมี

เหตุผล

 การตัดสินใจและ

มีสวนรวมใน

กิจกรรมท่ี 4.1 ออกแบบขนมโคของฉัน 

(ประมาณ 30 นาที) 

1. เด็กทบทวนข้ันตอนการทําขนมโคจากนั้นใหเด็กทําทา

ตามจินตนาการ โดยสมมติใหตนเองเปนขนมโคตามท่ี

ข้ันตอนการทําขนมโคตั้งแตเริ่มตน ไดแก แปงเปนผง

ผสมแปงกับน้ําปนแปงเปนกอน เอากอนแปงหอไสนํา

กอนขนมไปตม ตอนแรกจมแลวก็รอนข้ึนจนสุกกอน

ขนมลอย ตักกอนขนมมาคลุกมะพราวขูดขาวหรือครู

อานคํากลอนขนมโคแลวเด็กทําทาตาม

  กลอนขนมโค 

    แปงปนขาวสวยสดใส      นํ้าตาลใสปนใหกลม 

ตั้งไฟเอาใสหมอตม  ลูกกลมกลมจะลอยข้ึนมา 

ตักข้ึนมาคลุกมะพราว           ลูกสีขาวนากินนักหนา 

กลิ่นกรุนหอมหวนลอยมา      ออ..เรียกวา “ขนมโค”น่ันเอง 

2. นําคําถามของเด็กท่ีบันทึกไวเก่ียวกับขนมโคท่ีเด็ก

ตองการทําท่ีแตกตางไปจากเดิม มาทบทวนและสรุป

เปนหัวขอ เชน

- ทําขนมโครูปรางอ่ืน ๆ นอกเหนือจากทรงกลม

(เชน ดาว ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงสามเหลี่ยม

ตัวการตูน ฯลฯ)

 แปงขาวเหนียว

ประมาณ 1 กิโลกรัม

 ถวยพลาสติก

สําหรับตวงน้ํา และ

ตวงแปง หลาย ๆ

ขนาด

 ชามผสมแปง 1

ใบ/กลุม

 น้ําเปลา

 จาน 1 ใบ/กลุม

 มะพราวขูด 1 จาน

 ชอน 1 คัน/กลุม

 ผากันเปอน 1 คน/

ผืน

 ผาพลาสติก หรือ

กระดาษ

หนังสือพิมพ สําหรับ

ปูพ้ืนโตะกันเปอน 1

ชุด/กลุม

1. สังเกตพฤติกรรม

ของเด็ก

- การออกแบบและ

ทําขนมโคท่ีมี

ความแตกตางไป

จากเดิม

- การแสดง

ความมุงม่ันตั้งใจ

หรือจดจอใน

การทํากิจกรรม

- การแสดงการใช

งานและเลือกใช

สิ่งของเครื่องใช

อยางเหมาะสม

ปลอดภัย

2. สังเกตการนําเสนอ

การออกแบบและ

ข้ันตอนการทํา

ขนมโคของเด็ก
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จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

อยางเหมาะสม 

ปลอดภัย (T) 

กระบวนการ

แกปญหา 

 การประกอบอาหาร

ไทย

- ทําขนมโคท่ีมีสีตามท่ีเด็กตองการ (เชน สีผสม

อาหาร สีจากพืช น้ําใบเตย น้ําดอกอัญชัน ฯลฯ)

- ทําขนมโค โดยเปลี่ยนไสท่ีเด็กและผูปกครอง

ชวยกันเตรียมมาจากบาน (ไส ถ่ัว ไสลูกเกด

ไสสับปะรดกวน ช็อกโกแลต ฯลฯ)

3. เด็กแตละคนเลือกวาตนเองตองการจะทําใหขนมโคมี

ความแตกตางไปจากเดิมอยางไร โดยเลือกจากหัวขอ

ท่ีกําหนดรวมกันไวเพียง 1 ลักษณะ จากนั้นใหเด็กท่ี

เลือกหัวขอเดียวกันไปนั่งรวมกลุมกัน และครูชี้แจงให

เด็กแตละคนคิดและบอกเลากับเพ่ือนภายในกลุมวา

ตนเองจะทําขนมท่ีมีลักษณะเปนอยางไร และมีวิธีการ

ทําอยางไร โดยครูใหเวลาในการพูดคุยสนทนากัน

ประมาณ 5 นาที ครูอาจใหเด็กออกแบบขนมโคของ

ตนเองโดยการวาดภาพ และครูเขาไปพูดคุยสอบถาม

เชน

- ในกลุมทําขนมโครูปรางอ่ืน ๆ เด็ก ๆ คิดวาตนเอง

จะทําขนมโคใหมีรูปรางเปนอยางไรท่ีแตกตางไป

จากทรงกลม และจะทําอยางไรจึงจะไดรูปราง

แบบนั้น (เชน ปนเปนดาว ปนเปนทรงสี่เหลี่ยม

มุมฉากใชแมพิมพขนมชวยในการปน)

- ในกลุมทําขนมโคท่ีมีสีตามท่ีตองการ เด็ก ๆ คิด

วาจะใชสีอะไร และจะมีวิธีการทําอยางไร (เชน

 เตาแกส หรือ

เตาไฟฟา หมอตม

และ ทัพพีโปรง

 สวนผสมท่ีจะทํา

ขนมโคตามความ

ตองการของเด็ก

เชน สีผสมอาหาร

ไสขนมชนิดตาง ๆ

2. สังเกตการนําเสนอ

ของเด็ก

- การออกแบบ

- วิธีการ

- ผลงานขนมโค
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จุดประสงค 
สาระการเรียนรู 

กิจกรรม ส่ือ การประเมิน 
สาระท่ีควรเรียนรู ประสบการณสําคัญ 

ใสสีมวงจากดอกอัญชันลงไปในน้ํา แลวเทน้ําลง

ไปในผงแปงและนวดแปง) 

- ในกลุมท่ีทําขนมโคโดยเปลี่ยนไส เด็ก ๆ คิดวาจะ

ใชไสอะไร และจะมีวิธีการทําอยางไร (เชน ใสไส

ถ่ัว หรือช็อกโกแลตแทนไสน้ําตาลออย)

กิจกรรมท่ี 4.2 ทําขนมโคของฉัน 

(ประมาณ 40 นาที) 

4. ตัวแทนแตละกลุมไปรับวัสดุและอุปกรณในการทํา

ขนมโคมาลงมือทําตามวิธีการของตนเองจนเสร็จโดย

ครูคอยชวยเหลือแนะนําและเปนผูตมกอนขนมให

แลวใหเด็กคลุกมะพราวดวยตนเอง

5. เด็กออกมานําเสนอผลงานทีละกลุม โดยใหบอกเลาวา

ขนมโคท่ีทําข้ึนแตกตางไปจากขนมโคแบบเดิมอยางไร

และมีวิธีการทําเปนลําดับข้ันตอน อยางไร
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ตวัอย่างที ่3 แผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้บรูณาการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั (อาย ุ5-6 ปี) หน่วย ขนมโค
กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค

จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

1. ออกแบบและ
สร้างกล่องใส่
ขนมโค
(S, M, T)

2. น�าเสนอ
การออกแบบและ
ขั้นตอนการสร้าง
กล่องใส่ขนมโค
(S, M, T)

3. แสดงการใช้งาน
และเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย (T)

     การท�าภาชนะใส่
ขนม ท�าได้โดย 
การท�างานร่วมกบักลุม่ 
นบัตัง้แต่การสงัเกต
และเลอืกใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสม 
ออกแบบโดยการวาด
ภาพเพื่อสื่อสารให้
คนที่ท�างานร่วมกัน
เข้าใจตรงกัน 
วางแผนเพื่อแบ่งงาน
กันท�า เมื่อท�าเสร็จ
แล้วลองใช้ดูว่าสิ่งที่
ท�าขึ้นใช้ได้หรือไม่  
ซึ่งอาจน�ามาแก้ไข
ปรับปรุง
ให้ใช้ได้ดีขึ้น

• การเล่นและท�างาน
ร่วมกับผู้อื่น

• การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับสิ่งของ
เหตุการณ์ และ
ความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่าง ๆ

• การบอกและ
เรียงล�าดับกิจกรรม
หรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา

• การตัดสินใจและ
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
แก้ปัญหา

• การสร้างสรรค์
ชิ้นงานโดยใช้
รูปร่างรูปทรงจาก
วัสดุที่หลากหลาย

1. สังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก
- การออกแบบ

และประดิษฐ์
กล่องใส่ขนมโค

- การแสดง
การใช้งานและ
เลือกใช้สิ่งของ
เครื่องใช้
อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย

2. สังเกตการน�า
เสนอของเด็ก
- การออกแบบ
- ขั้นตอนการสร้าง

กล่องใส่ขนมโค
- ผลงานกล่องใส่  

ขนมโค

• กระดาษขนาด
A4 1 แผ่น/กลุ่ม

• วสัดแุละอปุกรณ์
ส�าหรับ
การท�างาน เช่น
กาว  กรรไกร
สีเทียน 1
ชุด/กลุ่ม

• วัสดุอื่น ๆ เช่น
กระดาษสี
กระดาษแข็ง
ไหมพรม เชือก
กระดาษนติยสาร
ใบโฆษณาสินค้า
ใบตอง

• ดินน�้ามัน
(ส�าหรับปั้น
ขนมโคจ�าลอง)
1 ก้อน/กลุ่ม

กิจกรรมที่ 5 กล่องใส่ขนมโค
(ประมาณ 30-40 นาที)
1. ร่วมกันสนทนาเพื่อทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของขนมโค

จากนั้นครูน�าขนมโคหรือดินน�้ามันที่ปั้นเป็นก้อนแทน
ขนมโคมาให้เด็กสังเกตแล้วให้เด็กร่วมกันคิดว่าถ้าจะท�า
กล่องใส่ขนมโคท่ีแขง็แรงและมีขนาดท่ีสามารถใส่ขนมโค
ทีท่�าข้ึนได้ครบทกุลกู กล่องควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
จะใส่ขนมกีล่กู และหากต้องการให้กล่องสวยงามเพือ่เป็น
ของขวญัจะท�าอย่างไร และจะใช้วสัดอุะไรในการท�ากล่อง
(เด็กตอบตามความคิดเห็นของตนเอง)

2. แนะน�าวัสดุและอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เด็กสังเกตวัสดุ
และอุปกรณ์

3. แบ่งเด็กเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกัน
วางแผนการท�ากล่องใส่ขนมโค โดยแจกกระดาษขนาด
A4 ให้กลุ่มละ 1 แผ่น ให้เด็กช่วยกันออกแบบกล่องใส่
ขนมโคของกลุ่มโดยวาดภาพแสดงรูปกล่องใส่ขนมโค
เพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจตรงกัน

4. ให้เด็กแต่ละกลุ่มน�าเสนอแบบของกล่องใส่ขนมโค
ทีร่่วมกนัวางแผนไว้ว่าจะใช้วสัดอุุปกรณ์อะไรบ้าง
ในการท�ากล่องใส่ขนมโค จะใส่ขนมโคจ�านวนเท่าใด
จะมีวิธีการใช้งานอย่างไร
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จุดประสงค์ กิจกรรม สื่อ การประเมิน
สาระที่ควรเรียนรู้ ประสบการณ์ส�าคัญ

สาระการเรียนรู้

• การเลือกวิธีการ
และแก้ปัญหาโดย
ใช้วัสดุอุปกรณ์หรือ
วิธีการต่าง ๆ
ตามที่วางแผน

5. ให้เด็กแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ไปเลือกวัสดุอุปกรณ์ตามที่
วางแผนไว้และน�าวัสดุอุปกรณ์มาลงมือช่วยกันท�ากล่อง
ตามแบบจนเสร็จ ทดสอบกล่องใส่ขนมโคโดยอาจน�า
ขนมโคมาใส่หรือปั้นดินน�้ามันแทนขนมโค แล้วพัฒนา
กล่องให้แขง็แรงและมขีนาดพอทีจ่ะใส่ขนมได้หมด โดยให้
เวลาในการท�าประมาณ 10 - 20 นาที

6. ให้เดก็แต่ละกลุม่ผลดักนัออกมาน�าเสนอวธิกีารและผลงาน
กล่องใส่ขนมโคของกลุ่ม โดยใช้ค�าถาม เช่น
- ลักษณะของกล่องใส่ขนมโคเป็นอย่างไร
- ใช้อะไรสร้างกล่องใส่ขนมโค
- มีขั้นตอนการสร้างกล่องใส่ขนมโคอย่างไร
- มีวิธีการใช้กล่องใส่ขนมโคอย่างไร
- กล่องใส่ขนมโคที่สร้าง เหมือนกับที่ออกแบบหรือไม่
- เกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ ถ้ามี แก้ปัญหาอย่างไร
- พึงพอใจกับกล่องใส่ขนมโคหรือไม่ ต้องการปรับปรุง
แก้ไขหรือไม่ ถ้ามี จะปรับปรุงแก้ไขอะไร (หากเด็ก
ต้องการปรับปรุงแก้ไข ครูสามารถเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้ลงมือท�าตามที่เด็กต้องการได้)

สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างแนวทางการใช้กรอบการเรียนรู้ฯ และตัวอย่างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย หน่วย ขนมโค เพิ่มเติมได้ที่ http://ipst.me/11265 หรือสแกน QR Code
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กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ หน่วย ขนมโคสอดคล้อง
กับกรอบการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์
ในระดบัปฐมวยั ได้แก่ ผลการเรยีนรูท่ี้คาดหวงัทางวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวยั สาระทีค่วรเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์ในระดบัปฐมวยั 
ลกัษณะส�าคัญของการสบืเสาะหาความรูส้�าหรับเด็กปฐมวัย 
กระบวนการออกแบบเชงิวศิวกรรมและทกัษะ และกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค กับกรอบการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดบัปฐมวัย
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1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค ส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและคณติศาสตร์อย่างเหมาะสมกบัวยั และมทัีกษะหรือความสามารถทีเ่ป็นพืน้ฐานในการเรยีนรู ้แสวงหาความรูแ้ละแก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมกับวัย แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

กิจกรรมที่ 1
รู้จัก

ขนมโค

กิจกรรมที่ 2
แป้งเป็นก้อน
ได้อย่างไร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

กิจกรรมที่ 3
ท�าขนมโค
กันเถอะ

กิจกรรมที่ 4
ขนมโค
ของฉัน

กิจกรรมที่ 5 
กล่องใส่
ขนมโค

1. มเีจตคติทีด่ต่ีอการเรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

2. มีทักษะหรือ
ความสามารถที่เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้
แสวงหาความรู้และแก้
ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมกับวัย

1.1 แสดงความสนใจอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น สนใจในการเรียนรู้

1.3 มุ่งมั่น อดทน พยายามในการท�ากิจกรรม

1.2 ร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นในการสืบเสาะ 
     หาความรู้หรือแก้ปัญหาร่วมกัน

1.4 ตระหนักรู้ถึงประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 
     ที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

2.1 สังเกต จับคู่ เปรียบเทียบ จ�าแนก จัดกลุ่ม เรียงล�าดับได้อย่างเหมาะสมกับวัย

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2 ตั้งค�าถามและระบุปัญหาอย่างง่ายได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.4 รวบรวมข้อมูล  แก้ปัญหาอย่างง่าย ออกแบบหรือสร้างสรรค์วิธีการ 
     หรือ ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.3 วางแผนการสืบเสาะหาความรู ้การแก้ปัญหาหรอืสนองความต้องการ 
 ได้อย่างเหมาะสมกับวัย

2.5 คาดคะเน ลงความคดิเหน็ สร้างค�าอธิบาย เชือ่มโยงและให้เหตผุลได้ 
 อย่างเหมาะสมกับวัย

2.6 สื่อสารกระบวนการและสิ่งที่ค้นพบจากการสืบเสาะ หาความรู้ 
     การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับวัย
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2. สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค มีสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาเจตคติและทักษะหรือความสามารถตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งมี
ขอบเขตของสาระที่ควรเรียนรู้ แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมกับสาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย

สาระที่ควรเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์

ในระดับปฐมวัย

1.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

1.2 วิทยาศาสตร์กายภาพ

1.3 วิทยาศาสตร์โลกและ 
       อวกาศ 

- ชื่อ ลักษณะและ
ส่วนประกอบของขนมโค

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- การเปลี่ยนแปลงของ
แป้งเมื่อผสมน�า้

- ผลของการออกแรง
กระท�าต่อแป้งที่ผสมน�า้

- การเปลี่ยนแปลงของ
ขนมโคเมื่อให้
ความร้อนโดยการต้ม

- การเปลี่ยนแปลงของ
แป้งเมื่อผสมน�้า

- ผลของการออกแรง
กระท�าต่อแป้งที่ผสมน�า้

- การเปลี่ยนแปลงของ
ขนมโคและไส้ขนมโค
เมื่อให้ความร้อนโดย
การต้ม

- ชื่อและลักษณะของ
วัสดุและอุปกรณ์ที่
ใช้ท�ากล่องใส่ขนมโค

- การใช้งานและเลือกใช้
สิ่งของเครื่องใช้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

- การใช้ประโยชน์จาก
วัตถุและการเลือกใช้
วตัถหุรอืสิง่ของเครือ่งใช้
อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

กิจกรรมที่ 1
รู้จักขนมโค

กิจกรรมที่ 2
แป้งเป็นก้อนได้อย่างไร

กิจกรรมที่ 3
ท�าขนมโคกันเถอะ

กิจกรรมที่ 4
ขนมโคของฉัน

กิจกรรมที่ 5
กล่องใส่ขนมโค

หัว
ข้อ

ที่ 
1 

สา
ระ

ที่ค
วร

เร
ียน

รู้ท
าง

วิท
ยา

ศา
สต

ร์แ
ละ

   
   

   
   

 เท
คโ

นโ
ลย

ีใน
ระ

ดับ
ปฐ

มว
ัย

2.1 จ�านวนและพีชคณิต

2.2 การวัดและเรขาคณิต

2.3 สถิติและ
     ความน่าจะเป็น 

-

-

-

-

- -

-

-

-

- การระบุรูปร่างของ
ขนมโค

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
การท�าผงแป้งให้เป็นก้อน

- วิธีการตวงแป้งและน�้า

- การนับและบอกจ�านวน
ถ้วยใส่แป้งและน�้า

- การตวงและบอกปรมิาตร
ของแป้งและน�า้

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
การท�าขนมโค

- การระบุรูปร่างของ
ขนมโค

- การเรียงล�าดับขั้นตอน
การสร้างกล่องใส่ขนมโค

หัว
ข้อ

ที่ 
2 

สา
ระ

ที่ค
วร

เร
ียน

รู้
   

   
   

   
 ท

าง
คณ

ิตศ
าส

ตร
์ 

   
   

   
   

 ใ
นร

ะด
ับป

ฐม
วัย
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3. ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือสืบเสาะหาความรู้ตามลักษณะ
ส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ลักษณะส�าคัญของการสืบเสาะหาความรู้ ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

การมีส่วนร่วมในค�าถาม

การเก็บข้อมูลหลักฐาน

การอธิบายสิ่งที่พบ

การเชื่อมโยงสิ่งที่พบกับสิ่งที่ผู้อื่นพบ

การสื่อสารและให้เหตุผล

ตั้งค�าถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับขนมโคว่า ขนมโคมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีวิธีการท�าอย่างไร ค�าถามเกี่ยวกับขนมโคของตนเองว่า 
จะท�าขนมโคให้เป็นอย่างไร ค�าถามเกีย่วกบักล่องใส่ขนมโคจะออกแบบให้กล่องมลีกัษณะอย่างไร ใช้วสัดอุะไรท�า มขีนาดเท่าใด
จึงจะใส่ขนมโคที่ท�าไว้ได้หมด

ร่วมวางแผนและลงมอืส�ารวจตรวจสอบเพือ่เกบ็รวบรวมข้อมูลสบืค้นส่วนผสมและวิธที�าขนมโค สังเกตขนมโคและส่วนผสมของ
ขนมโค ทดลองท�าแป้งผงให้เป็นก้อน ร่วมบันทึกปริมาตรของแป้งและน�้าด้วยการเขียนสัญลักษณ์ลงในตาราง การท�าขนมโค
ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยตนเอง

ร่วมท�าความเข้าใจข้อมลูท่ีได้จากการท�าขนมโค และสร้างค�าอธบิายอย่างมเีหตผุลเพือ่ตอบค�าถามทีต่ัง้ขึน้ด้วยการท�าขนมโคและ
กล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเอง

รับทราบข้อมูลเก่ียวกับส่วนผสม วิธีการท�าขนมโค และกล่องใส่ขนมโคแล้วเปรียบเทียบว่าสิ่งท่ีตนเองพบกับสิ่งที่ผู้อ่ืนพบหรือ
ค�าอธิบายของตนเองกับของผู้อื่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

สือ่สารน�าเสนอขัน้ตอนการท�าขนมโคและกล่องใส่ขนมโคในแบบของตนเองท่ีได้ท�าโดย การพดู การท�าท่าทาง การจัดแสดงผลงาน
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

ระบุปัญหา 

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อสรรหา
วิธีการที่เป็นไปได้ 

เลือกและออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

ด�าเนินการแก้ปัญหาเพื่อสร้างต้นแบบ

ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
ต้นแบบ

น�าเสนอต้นแบบ วธิกีารและผลการแก้ปัญหา

ระบุปัญหาหรือความต้องการคือ กล่องใส่ขนมโคที่แข็งแรงและมีขนาดที่สามารถใส่ขนมโคที่ท�าขึ้นได้ครบทุกลูก

ค้นหา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการออกแบบกล่องใส่ขนมโค กล่องควรจะมีลกัษณะเป็นอย่างไร จะใส่ขนมก่ีลกู และหากต้องการ 
ให้กล่องสวยงามเพื่อเป็นของขวัญจะท�าอย่างไร และจะใช้วัสดุอะไรในการท�ากล่องจึงจะแข็งแรงรับน�้าหนักขนมโคทั้งหมดได้

เลอืกวธิกีารแก้ปัญหาท่ีน่าจะเป็นไปได้ แล้วออกแบบกล่องใส่ขนมโคโดยการวาดเขียนหรอืร่างแบบ เพ่ือถ่ายทอดส่ิงท่ีคิดอย่างเป็น
ล�าดับขั้นตอน ทั้งลักษณะและวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ท�ากล่องใส่ขนมโค

วางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นล�าดับขัน้ตอนตัง้แต่เริม่ต้นจนสิน้สดุตามวธิกีารทีอ่อกแบบ โดยวางแผนถงึวสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะใช้และ
วิธีการใช้ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาตามที่วางแผนไว้

ทดสอบและประเมนิโดย น�ากล่องใส่ขนมโคทีท่�าขึน้มาทดสอบใส่ขนมโคได้ตามต้องการหรอืไม่ เดก็อาจด�าเนนิการปรบัปรุงแก้ไข
กล่องใส่ขนมโคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออาจแค่เสนอเป็นความคิดเห็นว่าควรแก้ไขอย่างไร

น�าเสนอวิธีการหรือชิ้นงานที่สร้างเพื่อแก้ปัญหา โดยใช้การสนทนาถึงวิธีการท�าอย่างเป็นขั้นตอน ผลการทดสอบและปรับปรุง 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ามาปรับปรุงหรือพัฒนา

4. กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะหรือความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้กระบวนการออกแบบซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา แสดง
ในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
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5. ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ กจิกรรมเสรมิประสบการณ์ หน่วย ขนมโค เปิดโอกาสให้เดก็ได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
อย่างเหมาะสมตามวัย แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์สิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างสิ่งที่เด็กได้ท�าในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ หน่วยขนมโค

การแก้ปัญหา

การให้เหตุผล

การเชื่อมโยง 

การสื่อสารและสื่อความหมาย
ทางคณิตศาสตร์

การคิดสร้างสรรค์

ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้าเพื่อแก้ปัญหาการท�าให้ผงแป้งกลายเป็นก้อน 
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดเพื่อแก้ปัญหาการสร้างกล่องใส่ขนมโคที่สามารถใส่ขนมโคที่ตนเองท�าได้ครบทุกลูก

ให้เหตุผลประกอบเกี่ยวกับจ�านวน รูปร่างของกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองสร้าง

เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการนับและบอกจ�านวนเพื่อตวงและบอกปริมาตรของแป้งและน�้า เชื่อมโยงความรู้
ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการตวงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแป้งเมื่อผสมน�า้ในการท�าขนมโค 
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการวัดกับความรู้ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในการสร้างกล่องใส่ขนมโค

ระบุรูปร่างของขนมโค วาดภาพร่างกล่องใส่ขนมโคที่ตนเองออกแบบ บอกขั้นตอนการท�าขนมโคและการสร้างกล่องใส่
ขนมโคตามล�าดับ

ออกแบบและสร้างกล่องใส่ขนมโคตามความคิดของตนเอง โดยใช้วัสดุอุปกรณ์รอบตัวที่มีรูปเรขาคณิตสร้างสรรค์
ในการสร้างสรรค์
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