
ค ำน ำ 

 เอกสารเล่มนี้เป็นแผนการจัดประสบการณ์ แบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps  

เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูง ประกอบด้วย ขั้นการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  ขั้น G : Gathering  ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล โดยทบทวนความรู้เดิม  

  ขั้น P : Processing ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  การจัดกระท าข้อมูลให้เป็นระบบ มี
ความหมาย ผ่านการคิดวิเคราะห์เป็นความรู้ระดับความคิดรวบยอด 

  ขั้น A1 : Applying 1 (Appling and Constructing Knowledge) ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุป
ความรู้หลังการปฏิบัติ 

  ขั้น A2 : Applying 2 (Appling and Communication Skill) ขั้นสื่อสารและน าเสนอ  
  ขั้น S : Self – Regulating  ขั้นประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ 

 ในแผนการจัดประสบการณ์นี้เป็นกลุ่มช่วงชั้นปฐมวัย โดยมีเนื้อหาส าคัญได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส าคัญ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรม สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา บันทึกหลังการจัดประสบการณ์และ
บันทึกคะแนน 

 เอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้สอน ในการเป็นแนวทางออกแบบแผนการจัดประสบการณ์แบบ 
Active Learning หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์ จักได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดผลกับผู้เรียน
ต่อไป    

 

          นางสาวเนตรนภา คงศิลป์ 

 

 

 

 

 

 



การจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการ Active Learning : GPAS 5 STEPS ในระดับชั้นปฐมวัย 

1. ความส าคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่น าเสนอ 

 1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดปรัชญาการศึกษาปฐมวัยว่า การศึกษา

ปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม

และวัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ

ชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2560 :7) จากค าส าคัญดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยตามหลัก

จิตวิทยา พัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 3-6 ปี จะเรียนรู้ซึมซับลักษณะพฤติกรรมจากบุคคลใกล้ชิด และสิ่งแวดล้อม 

จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ถาวร หากเด็กได้รับการเลี่ยงดูที่ดี ได้รับความรักความอบอุ่น จะท าให้เด็กเป็นคนสดชื่น 

แจ่มใส มองโลกในแง่ดี รู้จักรักคนอ่ืน การที่เด็กจะมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม การดูแลเอาใจใส่และการจัดการศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสมของสถานศึกษาปฐมวัย ที่จะ

ส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความสามารถ ตัดสินใจถูกต้อง พร้อมที่จะแก้ปัญหาอย่า งสร้างสรรค์ ใช้

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการวางรากฐานที่ดีให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย ซึ่งจะท าให้เด็กเติบโตเป็น

พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ,2551:3) 

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคลองเจริญ ในระดับปฐมวัยมีการจัดประสบการณ์แบบเตรียมความพร้อม 

แบบให้ความส าคัญกับการอ่านเขียนอย่างจริงจังในชั้นอนุบาล จึงจัดประสบการณ์แบบเน้นอ่านเขียนอย่างจริงจัง 

ฝึกให้เด็กจดจ าตัวอักษร แจกลูกประสมค าเช่นเดียวกับการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา เด็กจึงถูกเร่งให้เรียน

อย่างจริงจัง ทั้งที่เขาไม่มีความสนใจ และครูน าแบบฝึกหัดพัฒนาทักษะทางภาษามาใช้กับเด็กอายุต่ ากว่า 6 ขวบ 

ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง การจัดประสบการณ์ทางภาษาแบบเร่งให้อ่านเขียนแบบผิดวิธีดังกล่าว ส่งผล

ให้เด็กเกิดความเครียดและเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา ซึ่งแท้จริงแล้วเด็กวัยนี้ควรเรียนรู้ภาษาจาก

กิจกรรมที่สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก เช่น การเคลื่อนไหว การท่องค าคล้องจอง การร้องเพลง 

กิจกรรมทดลองแบบง่ายๆ ฯลฯ 

  

 



 1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา 

  การจัดประสบการณ์แบบ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี

ความหมายผ่านการท ากิจกรรมที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ตรงให้กับผู้เรียน โดยครูลดบทบาทในการสอนและการให้เนื้อหาโดยตรงแก่ผู้เรียนลง แต่ไปเพ่ิม

กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย เหมาะสมกับวัย พร้อมทั้งจัดเตรียมสื่อสภาพแวดล้อม

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้และท ากิจกรรมอย่าง

สนุกสนาน มีความสุข และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย 

  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น เป็นกระบวนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส าคัญ ที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับเพ่ือน ผ่านกิจกรรมที่เด็กได้ลง

มือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงที่มีความหมาย เกิดการเรียนรู้

และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับเพื่อนสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้

ร่วมกันอย่างกระตือรือร้น และสนุกสนานและมีความสุข ผ่านสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัย 

เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ จนเกิดเป็นทักษะ กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความหมาย 

  ซึ่งในการพัฒนาในครั้งนี้  ได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ จากเดิมที่เน้นอ่านเขียนจาก

แบบฝึกหัด มาเป็นการใช้เกม นิทาน ค าถาม ร่วมกับการเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน  โดยใช้แนวคิด Active Learning : GPAS 5 Steps โดยขั้นตอนของ GPAS 5 Steps มีดังนี้ 

  ขั้น G : Gathering  ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล การรวบรวมข้อมูล โดยทบทวนความรู้เดิม  

  ขั้น P : Processing ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  การจัดกระท าข้อมูลให้เป็นระบบ มี

ความหมาย ผ่านการคิดวิเคราะห์เป็นความรู้ระดับความคิดรวบยอด 

  ขั้น A1 : Applying 1 (Appling and Constructing Knowledge) ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุป

ความรู้หลังการปฏิบัติ 

  ขั้น A2 : Applying 2 (Appling and Communication Skill) ขั้นสื่อสารและน าเสนอ  

  ขั้น S : Self – Regulating  ขั้นประเมินเพื่อเพ่ิมคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ 

 

 



2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการด าเนินงาน 

 2.1 จุดประสงค์ 

  2.1.1 เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย 

  2.1.2 เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ภายใต้สภาพแวดล้อมแห่งการ

เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

  2.1.3 เพ่ือให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เด็กมี self-esteem อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัยรู้จัก

อดทนรอคอย รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา 

 2.2 เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ : นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 จ านวน 22 คน ได้ผ่านการจัดประสบการณ์ ตาม

แนวความคิด Active Learning : GPAS 5 Steps 

  เชิงคุณภาพ :  นักเรียนร้อยละ 90 ผ่านการจัดประสบการณ์ ตามแนวความคิด Active Learning 

: GPAS 5 Steps มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย เด็กเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มี

ความสุขกับการท ากิจกรรมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 

 3.1 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม 

  3.1.1 เขียนแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวความคิด Active Learning : GPAS 5 Steps 

  3.1.2 ผลิตกล่อง Teacher Tool Kits (TTK) กล่องสื่อและชุดกิจกรรมที่ใช้ในการจัดประสบการณ์

ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

 3.2 การด าเนินงานตามกิจกรรม 

  3.2.1 น าแผนการสอนและกล่อง Teacher Tool Kits (TTK) มาทดลองใช้กับเด็กๆ  

  3.2.2 ประเมินพฤติกรรมและพัฒนาการ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข 

 3.3 ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

  3.3.1 มีการจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้ มีชิ้นงาน ผลงาน 

  



 3.4 การใช้ทรัพยากร 

  3.4.1 มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

4. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 เด็กๆได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท าให้เกิดเป็นความรู้ที่คงทนถาวร เด็กๆสนุกสนานกับการท ากิจกรรมที่

หลากหลาย เด็กๆมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านไปในทิศทางท่ีดียิ่งขึ้น 

5. ปัจจัยความส าเร็จ 

 สิ่งที่ช่วยให้การจัดประสบการณ์  ตามแนวความคิด Active Learning : GPAS 5 Steps และกล่อง 

Teacher Tool Kits (TTK) ประสบความส าเร็จ 

 1) ท่าน ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 2) นางปาจรีย์ รูปคม ครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 3) นางสาววันเพ็ญ หนองตะไกร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ สพป.สก.1  

 บุคคลดังกล่าวข้างต้น มีส่วนต่อความส าเร็จในการท างานในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการท า Teacher Tool Kits (TTK)   ท่านผู้อ านวยการ

โรงเรียน ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการได้รับความรู้และลงมือปฏิบัติจนประสบความส าเร็จ 

6. บทเรียนที่ได้รับ 

 ในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เราต้องค านึงถึงบริบทของสถานศึกษา ต้องศึกษาขั้นตอนการท า 

GPAS 5 STEPS และกล่อง Teacher Tool Kits (TTK) อย่างละเอียด ท าความเข้าใจกับขั้นตอนแล้วน ามา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 



7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ 

 7.1 การเผยแพร่ผลงาน  GPAS 5 STEPS และกล่อง Teacher Tool Kits (TTK)    ได้น าเผยแพร่ผลงาน

ผ่านทาง  YouTube ในช่อง Kru Nanny   

 

 7.2 รางวัลที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม TTK Pitching  ผ่าน

ระบบออนไลน์  Zoom Meeting  ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลง

กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์แบบ 

 GPAS 5 STEPS และกล่อง Teacher Tool Kits (TTK)     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สาระการเรียนรู้   ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 

หน่วยการเรียนรู้  ผลไม้น่ารู ้   ระดับชั้นอนุบาล 3 

ครูผู้สอน นางสาวเนตรนภา  คงศิลป์             เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที่ 10  ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1   

   10.1.1 บอกลักษณะส่วนประกอบการเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จาก

การสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

   10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้

ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 

   10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

   10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของและเหตุการณ์อย่างน้อย 5 ล าดับ 

  มาตรฐานที่ 11  ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1    

   11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง โดยมีการดัดแปลง 

แปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. บอกลักษณะของผลไม้จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

 2. จับคู่ภาพผลไม้ผ่าครึ่งได้ 

 3. จัดกลุ่มผลไม้ตามรูปร่าง และรสชาติได้ 

 4. เรียงล าดับภาพเหตุการณ์การคั้นน้ าผลไม้ได้ 

 

สาระส าคัญ 

 ผลไม้ หมายถึง ผลที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศของพืชบางชนิด ซึ่งมนุษย์สามารถรับประทานได้ 

และส่วนมากจะไม่ท าเป็นอาหารคาว ตัวอย่างผลไม้ เช่น ส้ม แอปเปิ้ล กล้วย มะม่วง ทุเรียน 

 



สาระการเรียนรู้ 

 1. รูปร่าง ลักษณะของผลไม้ 

 2. ส่วนประกอบของผลไม้ 

 3. รสชาติ กลิ่น 

 4. ประโยชน์ของผลไม้ 

คุณลักษณะพึงประสงค์ 

 1. ด้านร่างกาย 

 2. ด้านอารมณ์ จิตใจ 

 3. ด้านสังคม 

 4. ด้านสติปัญญา 

 

การประเมินผลการเสริมประสบการณ์ 

ข้อ รายการประเมิน เครื่องมือ 
1 สังเกตพฤติกรรมการบอกลักษณะของผลไม้จากการสังเกต

โดยใช้ประสาทสัมผัส 
แบบประเมินกิจกรรม 

2 สังเกตพฤติกรรมในการท ากิจกรรมการคั้นน้ าผลไม้ร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมีเป้าหมาย 

แบบประเมินกิจกรรม 

3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           1. ด้านร่างกาย 
 2. ด้านอารมณ์ จิตใจ 
 3. ด้านสังคม 
 4. ด้านสติปัญญา 

แบบประเมินพัฒนาการ 

 

ค าถามส าคัญ 

 Q1: นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าผลไม้ที่อยู่ในถุงกระดาษเป็นผลไม้ชนิดใด (แนวค าตอบ ใช้มือคล า) 

 Q2: นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าส่วนประกอบของผลไม้มีอะไรบ้าง (แนวค าตอบ ผ่าครึ่ง) 

 Q3: นักเรียนใช้อะไรเป็นตัวจ าแนก จัดกลุ่มผลไม้ (แนวค าตอบ รสชาติ สี) 

 Q4: นักเรียนจะท าน้ าผลไม้จะต้องมีข้ันตอนอย่างไร (แนวค าตอบ เอามือบีบ) 

 

 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วันที่ 1  (30 นาที) 

 ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมในเรื่องของชื่อผลไม้ โดยการให้นักเรียนร้องเพลงผลไม้ตามครู พร้อมทั้งท าท่าทาง

ประกอบเพลง  ครูชวนนักเรียนสนทนาถึงเนื้อเพลงผลไม้ว่ามีก่ีชนิด อะไรบ้าง นักเรียนร่วมกันตอบค าถาม 

 2. ครูแจกถุงกระดาษท่ีบรรจุผลไม้ให้กับนักเรียนคนละ 1 ถุง ให้นักเรียนสัมผัส ลูบคล า ดมกลิ่น และร่วม

แสดงความคิดเห็น 

 ครั้งที่ 1 ให้นักเรียนใช้มือสัมผัส ลูบคล า แล้วบอกถึงลักษณะของที่อยู่ในถุง 

 ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนทั้งสัมผัส ลูบคล า และดมกลิ่น จากนั้นให้นักเรียนลองทายชื่อผลไม้ในถุงท่ีตนเองถืออยู่ 

  

 ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 

 1. นักเรียนเปิดถุงกระดาษท่ีตนเองถืออยู่ แล้วดูว่าใช่ผลไม้ท่ีตนเองทายชื่อหรือไม่  จากนั้นให้นักเรียนน า

ผลไม้มาวางบนโต๊ะ แล้วร่วมกันตอบค าถาม 

  1. ผลไม้แต่ละชนิดมีรูปร่าง ลักษณะอย่างไร 

  2. ให้นักเรียนช่วยกันจัดหมวดหมู่ของผลไม้บนโต๊ะ ตามรูปร่างลักษณะที่คล้ายๆกันอยู่ด้วยกัน 

จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงรูปร่าง ลักษณะของผลไม้ชนิดต่างๆ 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 2  (30 นาที)  

 ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 

 1. ครูใช้ค าถามกระตุ้นแนวความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

  -  นักเรียนคิดว่าถ้าเราผ่าครึ่งผลไม้ออกข้างในจะมีลักษณะอย่างไร 

  -  นักเรียนคิดว่าเราควรผ่าผลไม้แบบไหน และผลไม้ชนิดใดที่ต้องผ่าถึงจะรับประทานได้ 

 ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 

 1. ครูให้นักเรียนน าชุดกิจกรรมที่ 1 “ฉันคู่กับใคร”   ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพผลไม้กับภาพผลไม้ที่ผ่า

ครึ่งแล้วโดยช่วยกัน 2 คนต่อใบงาน 1 ใบ 

 

  

 2. นักเรียนร่วมกันสรุปถึงส่วนประกอบของผลไม้จากใบกิจกรรมชุดที่ 1 “ฉันคู่กับใคร”  เมื่อดูจากรูป

ผลไม้ที่ผ่าออกจะมีเนื้อของผลไม้ เมล็ดและ เปลือก  

  

 

 



 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying Constructing the Knowledge) 

 1. ครูน าผลไม้ของจริงให้นักเรียนผ่าครึ่งทีละ 1 ชนิด จากนั้นให้นักเรียนสังเกตและบอกรายละเอียดในสิ่ง

ที่เห็นว่าส่วนประกอบของผลไม้แต่ละชนิดมีอะไรบ้าง แต่ละชนิดเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร  

  2. ให้นักเรียนชิมผลไม้ที่ผ่าออกแล้วให้นักเรียนอธิบายถึงรสชาติที่ได้ชิม และให้นักเรียนแยกหมวดผลไม้

ตามรสชาติที่ได้ชิม ในใบกิจกรรมชุดที่ 2  

 

 3. นักเรียนช่วยกันสรุปถึงส่วนประกอบของผลไม้แต่ละชนิดว่าส่วนใหญ่ จะประกอบไปด้วย เปลือก เนื้อ 

เมล็ด  รสชาติของผลไม้แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน บางชนิดมีรสชาติเปรี้ยว บางชนิดหวาน บางชนิดจืดๆ 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 3  (30 นาที) 

 ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 

 1. ครูเล่านิทานค าคล้องจอง “ผลไม้น่ากิน” ให้นักเรียนฟังดังนี้   

 กล้วยน้ าว้าเอย  เคยกินไหมหนู  อร่อยน่าดู  คุณค่ามากมี 

 แตงเอ๋ยแตงโม  ผลโตถูกใจ  ผ่าดูข้างใน  สดใสสีแดง 

 มังคุดน่าทาน  รสหวานชื่นใจ  หนูชอบมากไหม  อยากให้ลองชิม 

 มะพร้าวผลใหญ่  ข้างในมีน้ า  รสช่างหวานล้ า  เนื้อฉ่ าหอมมัน 

 แอปเปิ้ลทั้งผล  มากล้นคุณค่า  สีสันงามตา  เชิญมากินกัน 

 นี่คือส้มโอ  ผลโตน่ากิน  มีทั้งวิตามิน  อร่อยลิ้นกินเพลิน 

 มะม่วงโอชา  น่ารับประทาน  ทุกฤดูกาล  หอมหวานชวนชิม 

 ฝรั่งผลโต  มากในวิตามิน  เมื่อได้ลองกิน  อร่อยลิ้นติดใจ 

 ส้มหวานชื่นใจ  กินได้ไม่เบื่อ  คุณค่ามากเหลือ  เชื่อเถอะหนูจ๋า 

 น้อยเอยน้อยหน่า  ช่างน่ารับประทาน ทุกคนโปรดปราน  รสหวานอร่อยดี 

 พุทเอ๋ยพุทรา  สีเขียวงามตา  หวานกรอบนักหนา รับประทานดีเอย 

 เมื่อฟังนิทานค ากลอนจบ นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงผลไม้ชนิดต่างๆ ประโยชน์ของผลไม้ 

จากนั้นครูใช้ค าถามกระตุ้นความคิด ดังนี้ 

 1. นักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่รับประทานผลไม้เลยจะท าให้ร่างกายของนักเรียนเป็นอย่างไร 

  (แนวค าตอบ  ร่างกายขาดวิตามิน ผิวพรรณไม่สดใส ป่วยบ่อยเพราะขาดวิตามิน) 

 2. ถ้าเราไม่มีผลไม้รับประทาน นักเรียนคิดว่าเราสามารถรับประทานอะไรทดแทนผลไม้ได้บ้าง 

  (แนวค าตอบ ผัก, น้ าผลไม้) 

 3. ผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าอาหารประเภทใดที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

 (แนวค าตอบ  ลูกอม ของทอด) 



 ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้  (Processing) 

  ครูให้นักเรียนน าชุดกิจกรรมที่ 3  “ตัวฉันนั้นดี...แสนมีประโยชน์” ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบ

รูปภาพอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยช่วยกันท า 2 คนต่อ 1 ใบงาน 

                                                

 นักเรียนและครูร่วมกันสรุบถึงประโยชน์ของผลไม้และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ

ร่างกาย และหลีกเลี่ยงอาหารที่ให้โทษแก่ร่างกาย 

 

 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying Constructing the Knowledge) 

 1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงผลไม้ท่ีบ้าน ว่าบ้านนักเรียนปลูกผลไม้ชนิดใดบ้าง และนักเรียนชอบ

รับประทานผลไม้ที่บ้านนักเรียนปลูกไว้หรือไม่ จากนั้นครูมอบหมายงานให้นักเรียนกลับไปส ารวจที่บ้านว่าผลไม้

อะไรบ้างและให้นักเรียนวาดรูปผลไม้ท่ีปลูกไว้ที่บ้านและเป็นผลไม้ท่ีนักเรียนชอบรับประทานมาส่งคุณครูในวัน

ถัดไป เพ่ือรวบรวมเป็นมูลข้อในการคัดเลือกผลไม้ที่จะน ามาท ากิจกรรมในวันถัดไป 

                                            



วันที่ 4  (30 นาที) 

 ขั้นสื่อสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 

  1. นักเรียนน าเสนอผลงานของตนเองจากการไปส ารวจผลไม้ที่บ้านและผลไม้ที่ตนเองชอบกิน 

  2. ครูและเพ่ือนๆร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลไม้ที่เด็กๆไปส ารวจมาว่าส่วนใหญ่เป็นผลไม้ชนิดใด 

  3. ครูให้นักเรียนร่วมกันลงความเห็นและสรุปผลถึงผลไม้ที่นักเรียนชอบกินว่ามีชนิดใดบ้างเพ่ือ

น ามาเป็นตัวเลือกให้นักเรียนทดลองท าน้ าผลไม้ โดยให้นักเรียนทุกคนออกมาลงคะแนนหน้าห้องเรียนในการเลือก

ผลไม้แต่ละชนิด 

  4. นักเรียนได้ผลสรุปในการเลือกผลไม้ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละ

กลุ่มเลือกน าผลไม้มากลุ่มละ 1 ชนิด เพ่ือท ากิจกรรมในวันถัดไป  

 

วันที่ 5  (60 นาที) 

 ขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying Constructing the Knowledge) 

  1. ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่แบ่งไว้ กลุ่มละ 5-6 คน  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันท าชุดกิจกรรมที่ 5 

คือการเรียงล าดับขั้นตอนการท าน้ าผลไม้  

                   

   

  2. นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงโดยแต่ละกลุ่มให้ท าตามข้ันตอนที่นักเรียนได้เรียงล าดับไว้ในตอนแรก 

โดยมีครูคอยให้ค าแนะน า 

 



 ขั้นสื่อสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 

  1. หลังจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอน้ า

ผลไม้ของตนเอง พร้อมทั้งบอกถึงขั้นตอนการท าของกลุ่มตนเองว่าจากการที่เรียงล าดับขั้นตอนไว้ในขั้นแรกนั้น 

ใช้ได้หรือไม่ ถ้าใช้ไม่ได้ เด็กๆแก้ไขอย่างไร 

  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าน้ าผลไม้ของกลุ่มตนเองมาแบ่งเพ่ือนๆชิม และร่วมแสดงความคิดเห็นถึง

รสชาติของน าผลไม้แต่ละชนิด 

  

 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 

  1. นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อน้ าผลไม้ที่ตนเองได้ชิมว่าชอบน้ าผลไม้ชนิดใด  

  2. นักเรียนน าความรู้เรื่องผลไม้ไปบอกเล่าให้กับเพ่ือนๆ น้องๆและคนในครอบครัวถึงประโยชน์

ของการรับประทานผลไม้ได้ดียิ่งขึ้น 

                  

 

 

 

 



สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 

 1. ผลไม้ของจริง 

 2. นิทานค ากลอน 

 3. ชุดกิจกรรมที่ 1 ฉันคู่กับใคร 

 4. ชุดกิจกรรมที่ 2 เปรี้ยวหวานโดนใจ 

 5. ชุดกิจกรรมที่ 3 ตัวฉันนั้นดี..แสนมีประโยชน์ 

 6. ชุดกิจกรรมที่ 4 ผลไม้ที่ฉันชอบกิน 

 7. ชุดกิจกรรมที่ 5 เรียงมาเรียงล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผลการจัดประสบการณ ์

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

เกณฑ์การประเมินชุดที่ 1 “ฉันคู่กับใคร” 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ล าดับคะแนน คะแนน 
ที่ได้ ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

ด้าน
ร่างกาย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว     
2. ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน     

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ 

1. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม     
2. สนใจและมีความสุขกับกิจกรรม     
3. มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน     
4. มีความรับผิดชอบ     

ด้านสังคม 1. มีวินัยในตนเอง     
2. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน     
4. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

ด้าน
สติปัญญา 

1. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ     
2. อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้     
3. มีความสามารถในการคิดรวบยอด     
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้     

กิจกรรมที่ 
1 

1.บอกชื่อ/รูปร่างลักษณะของผลไม้ได้
ชัดเจน ถูกต้อง 

    

2. จับคู่ผลไม้ที่ผ่าครึ่งซีกได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

    

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผลการจัดประสบการณ ์

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

เกณฑ์การประเมินชุดที่ 2 “เปรี้ยวหวานโนใจ” 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ล าดับคะแนน คะแนน 
ที่ได้ ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

ด้าน
ร่างกาย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว     
2. ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน     

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ 

1. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม     
2. สนใจและมีความสุขกับกิจกรรม     
3. มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน     
4. มีความรับผิดชอบ     

ด้านสังคม 1. มีวินัยในตนเอง     
2. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน     
4. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

ด้าน
สติปัญญา 

1. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ     
2. อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้     
3. มีความสามารถในการคิดรวบยอด     
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้     

กิจกรรมที่ 
2 

1. บอกส่วนประกอบของผลไม้ได้
ครบถ้วน สมบูรณ์ 

    

2. อธิบายถึงรสชาติผลไม้ที่ได้ชิมอย่าง
ชัดเจน และจัดหมวดหมู่ผลไม้ตามรสชาติ
ได้ถูกต้อง 

    

 

 



เกณฑ์การประเมินผลการจัดประสบการณ ์

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

เกณฑ์การประเมินชุดที่ 3 “ตัวฉันนั้นดี แสนมีประโยชน”์ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ล าดับคะแนน คะแนน 
ที่ได้ ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

ด้าน
ร่างกาย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว     
2. ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน     

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ 

1. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม     
2. สนใจและมีความสุขกับกิจกรรม     
3. มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน     
4. มีความรับผิดชอบ     

ด้านสังคม 1. มีวินัยในตนเอง     
2. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน     
4. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

ด้าน
สติปัญญา 

1. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ     
2. อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้     
3. มีความสามารถในการคิดรวบยอด     
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้     

กิจกรรมที่ 
3 

1. อธิบายถึงประโยชน์ของผลไม้และการ
เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายได้ถูกต้องชัดเจน 

    

2. สามารถแยกประเภทของอาหารที่มี
ประโยชน์และมีโทษ ออกจากกันได้อย่าง
ถูกต้อง 

    

 

 



เกณฑ์การประเมินผลการจัดประสบการณ ์

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

เกณฑ์การประเมินชุดที่ 4 “ผลไม้ที่ฉันชอบกนิ” 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ล าดับคะแนน คะแนน 
ที่ได้ ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

ด้าน
ร่างกาย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว     
2. ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน     

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ 

1. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม     
2. สนใจและมีความสุขกับกิจกรรม     
3. มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน     
4. มีความรับผิดชอบ     

ด้านสังคม 1. มีวินัยในตนเอง     
2. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน     
4. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

ด้าน
สติปัญญา 

1. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ     
2. อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้     
3. มีความสามารถในการคิดรวบยอด     
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้     

กิจกรรมที่ 
4 

1. วาดภาพผลไม้ที่ตนเองชอบรับประทาน
ได้สวยงาม 

    

2. เล่าเรื่องเก่ียวกับผลไม้ที่ตนเองชอบให้
ผู้อื่นฟังได้เขาใจ 

    

 

 

 



เกณฑ์การประเมินผลการจัดประสบการณ ์

ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 

เกณฑ์การประเมินชุดที่ 5 “เรียงมาเรียงล าดบั” 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ล าดับคะแนน คะแนน 
ที่ได้ ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 

ด้าน
ร่างกาย 

1. เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว     
2. ใช้มือ-ตา ประสานสัมพันธ์กัน     

ด้าน
อารมณ์-
จิตใจ 

1. แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม     
2. สนใจและมีความสุขกับกิจกรรม     
3. มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน     
4. มีความรับผิดชอบ     

ด้านสังคม 1. มีวินัยในตนเอง     
2. มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย     
3. มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน     
4. ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม     

ด้าน
สติปัญญา 

1. สนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ     
2. อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้     
3. มีความสามารถในการคิดรวบยอด     
4. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้     

กิจกรรมที่ 
5 

1. สามรถเรียงล าดับขั้นตอนการท าน้ า
ผลไม้ได้ถูกต้อง 

    

2. สามารถสรุปขั้นตอนการท าให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ 

    

 

 

 



ข้อแนะน าของผู้บริหารสถานศึกษา 

 

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

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

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

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

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

 

 

       ลงชื่อ..................................................................... 

       (..............................................................................) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 

ผลการจัดประสบการณ์ 

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

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

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

 

ปัญหา/อุปสรรค 

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

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

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

 

 แนวทางแก้ไข 

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

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

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

 

 

        ครูผู้สอน.................................................... 

        (................................................................) 

        วันที่บันทึก................................................ 

 

 



วิธีกำรใช้ชุด TTK เรื่องผลไม้น่ำรู้ 
 

 

ชุดกิจกรรมที่ 1  

ใช้ในขั้นคิดวิเครำะห์และสรุปควำมรู้  (Processing) ในกำรจัดกิจกรรมวันที่ 2 โดยให้
นักเรียนโยงเส้นจับคู่ผลไม่กับผลที่ผ่ำครึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชุดกิจกรรมที่ 2  

ใช้ในขั้นลงมือปฏิบัติและสรุปควำมรู้หลังกำรปฏิบัติ  

(Applying Constructing the Knowledge) ของกิจกรรมวันที่ 2 

หลังจำกท่ีนักเรียนชิมรสชำติของผลไม้ชนิดตำ่งๆ ให้น ำภำพผลไม้มำจัดหมวดหมู่ตำม
รสชำติที่นักเรียนได้ชิม 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชุดกิจกรรมที่ 3 

ใช้ในขั้นคิดวิเครำะห์และสรุปควำมรู้  (Processing) ของกิจกรรมวันที่ 3  

ให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบภำพอำหำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยและรวมกันสรุปถึง 

ประโยชน์ของผลไม้และโทษของอำหำรบำงชนิด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชุดกิจกรรมที่ 4 

ขั้นลงมือปฏิบัติและสรปุควำมรู้หลังกำรปฏิบัติ (Applying Constructing the Knowledge) 
กิจกรรมวันที่ 3 

ให้นักเรียนกลับไปส ำรวจท่ีบ้ำนว่ำผลไม้อะไรบ้ำงและให้นักเรียนวำดรูปผลไม้ที่ปลูกไว้ที่
บ้ำนและเป็นผลไม้ที่นักเรียนชอบรับประทำน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชุดกิจกรรมที่ 5 

ขั้นลงมือปฏิบัติและสรปุควำมรู้หลังกำรปฏิบัติ (Applying Constructing the Knowledge) 

ให้นักเรียนช่วยกันเรียงล ำดับขั้นตอนกำรท ำน้ ำผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อน ำผลไม้ที่นักเรียนได้ร่วมกันท ำ 

และแลกเปลี่ยนกันชิมรสชำต ิ

 

 

 

 
 

 

 



แบบบันทึกคะแนน 

 

ที ่ ชื่อ- สกุล ก่อน
เรียน 
(25) 

คะแนนจากชุดกิจกรรม หลัง
เรียน 
(25) 

รวม
ทั้งหมด ชุดที่ 1 

(48) 
ชุดที่ 
2(48) 

ชุดที่ 
3(48) 

ชุดที่ 
4(48) 

ชุดที่ 
5(48) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 



 

 

 

 

  

 

 


