
โครงการลกูชิน้ผลไมส้ดแบบ STEM 

ภาคเรยีนที ่๒ ปกีารศกึษา ๒๕๖๓ 

 

  
 

ศนูยพ์ฒันาเดก็เล็กบา้นเชงิชมุ  

สังกดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเชงิชมุ 

    ต าบลเชิงชมุ อ าเภอพรรณานคิม จงัหวดัสกลนคร 



ชื่อโครงการ       โครงการลกูช้ินผลไม้สดแบบ STEM ภาคเรียนที่ ๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ 
สนองมาตรฐานฯ (ขั้นพัฒนา) มาตรฐาน  ที่  ๙, ๑๓, ๒๑, ๒๒ 
สนองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการศูนย์ ที่ ๑ (๑.๕.๑-๑.๕.๒) 
สอดคล้องแผนฯ อบต.  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง 

 (แนวทางที่ ๑ การพฒันาด้านการศึกษา) 
สนอง ตัวบ่งชี้ สมศ.  ตัวบ่งช้ี ที่ ๓ (๓.๒), ๖ 
สอดคล้องแผนฯ อบต.  - 
แผนงาน   บรหิารทั่วไป 
ลักษณะโครงการ  (  /  ) ต่อเนื่อง   (    )  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ   นางประภัสสรณ์  หาญชนะ  
    นางสาวนฤมล  พรมหากลุ 
    นางจุลญา  อุสาพรหม 
ระยะเวลาด าเนินการ         ปงีบประมาณ  ๒๕๖๔ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การ จั ด การ เ รี ยนรู้ ต ามแนวทางส ะ เ ต็ ม ศึ กษา  STEM (Science Technology Engineering 

Mathematics)  เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงการทที่มุ่ง แก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้าง  นวัตกรรมใหม่ในการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM) นับว่าเป็นสิ่งใหม่ส าหรับประเทศไทย ซึ่งครูหลาย
คนอาจมองว่าเป็นสิ่ง ยากในการจัดการเรียนการสอน เพราะมีการน าเอาหลักการและทฤษฎีของวิชาแขนงต่าง 
ๆ มาประยุกต์ใช้หลายวิชา แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเรียนการสอนในระดับปฐมวัยได้มีการแทรกสาระของ
สะเต็ม เข้าไปในกิจกรรมประจ าวัน ซึ่งครูสามารถที่จะบูรณาการสะเต็ม แทรกเข้าไปในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหน่วยที่ครูจัดข้ึน หรือเลือก ตามหน่วยที่เด็กสนใจได้อย่างหลากหลาย จะท าให้เด็กสนุกกับ
การเรียนในห้องมากข้ึน เพราะการศึกษาแบบสะเต็ม เป็นการศึกษาที่ช่วยท าให้เด็กอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เปลี่ยนการเรียนแบบท่องจ ามาเป็นการเรียนรู้แบบลงมือท า ปฏิบัติจริง ทดลอง สืบค้น และใช้วัสดุอุปกรณ์   ท า
ให้เด็กได้ใช้ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ ได้รับความ  สนุกสนาน และมีความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ มากยิ่งข้ึน  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม ได้ตระหนักถึง ความส าคัญของการส่งเสริม 
พัฒนาการด้านต่างๆให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับการเรียนรู้ 
แบบสะเต็มศึกษาจึงได้จัดท าโครงการปฐมวัยกับการเรียนรู้แบบ STEM ข้ึนโดยประกอบกิจกรรม ลูกช้ินลูก
ผลไม้สด เพื่อใช้เป็น เครื่องช่วยในการจัดกิจกรรมซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีความพร้อมที่จะเรียนรู้มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้เพื่อ
ส่งผลให้เด็กได้ เกิดพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ สติปัญญา และจริยธรรม มีการปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
สังคม และเจริญ เติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณภาพของประเทศต่อไป 

 
 
 
 



๒.  วัตถุประสงค์   
       ๑. เพื่อใหเ้ด็กได้รบัความรู้พื้นฐาน ในการจัดกจิกรรมสะเต็มศึกษา 
       ๒. เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์เรียนรู้โดยตรง มีความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่าเริง แจม่ใส 
        ๓. เพื่อสง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการที่ดีทัง้ ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สงัคม และ 
              สติปัญญา 
 
๓.  เป้าหมาย 
           ๑. เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม จ านวน ๑๐ คน เข้าร่วมโครงการลกูช้ินผลไม้สดแบบ  
               STEM 

๔.  กิจกรรม ขั้นตอน และแผนการด าเนินงาน 
  ๑. ประชุม ครู และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

       ๒. เขียนโครงการ และเสนอโครงการเพื่อขออนมุัต ิ
       ๓. ด าเนินงานตามกจิกรรม 
        ๔. ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล 
        ๕. สรปุ-ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมครู   

 
 

 
- 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางประภัสสรณ์ หาญชนะ 

๒. จัดท าโครงการเสนอ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางจุลญา  อุสาพรหม 

๓. แตง่ตั้งคณะท างานมอบหมายภารกิจ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หัวหน้าสถานศึกษา 

๔. ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ 
    
        
 

 
    มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กทุกคน 

๕. สรุป-ประเมิน และรายงานผล มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวนฤมล  พรมหากุล 

๕. สถานท่ีด าเนินการ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านเชิงชุม ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

๕.  งบประมาณ     -     บาท 
(๑)  ค่า...........................................-........................................... จ านวน .........-........ บาท 
(๒)  ค่า...........................................-........................................... จ านวน .........-........ บาท 
(๓)  ค่า...........................................-........................................... จ านวน .........-........ บาท 
 
 
 



๖.  การวัด และประเมินผล 
  ๑. แบบสอบถามความพงึพอใจตอ่โครงการ 
  ๒. สังเกตการด าเนินงานของครผูู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็ก 
  ๓. การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามโครงการ 

 
๗.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

    ๑. เด็กได้รับความรู้พื้นฐาน ในการจัดกจิกรรมสะเต็มศึกษา 
    ๒. เด็กได้รบัประสบการณ์เรยีนรู้โดยตรง  

               ๓. เด็กมีพฒันาการที่ดีทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และ 
                   สติปัญญา 
 
 
 

        ลงช่ือ ………………..............…………… ผู้เขียนโครงการ 
              ( นางสาวนฤมล  พรมหากุล ) 
                     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเดก็ 
 

 
\ 

 
                                      ลงช่ือ ………………..............…………… ผู้เสนอโครงการ 
                                             ( นางประภัสสรณ์  หาญชนะ ) 
            ครู 
 
 
 
 
ผู้อนุมัติโครงการ 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

                                        ลงช่ือ …………………………...............….  
                          ( นางสาววชิราภรณ์  พาระแพง ) 
      หัวหน้าสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

โครงการ ลูกช้ินผลไม้สดแบบ STEM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นมากทีสุ่ด 

๕   หมายถึง         มากท่ีสุด             ๔  หมายถึง  มาก                 ๓   หมายถึง  ปานกลาง 

๒   หมายถึง         น้อย                  ๑   หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก  
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเร่ิมโครงการ      
๒.  ความพอใจของทา่นต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ      

๓.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ      

๔.  ความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ      

๕.  ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ      

๖.  การแสดงออกของเจา้ของโครงการ เช่นกิริยามารยาท  การพูด  
การแตง่กาย เป็นต้น 

     

๗.  ความต้องการให้มีกิจกรรมน้ีอีกในอนาคต      

 

ถ้ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอันเปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนี้อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………….…………….............................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. .............................. 
 
 

                                                                                         ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

โครงการ ลูกช้ินผลไม้สดแบบ STEM ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ค าชี้แจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นมากทีสุ่ด 

๕   หมายถึง         มากท่ีสุด             ๔  หมายถึง  มาก                 ๓   หมายถึง  ปานกลาง 

๒   หมายถึง         น้อย                  ๑   หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก  
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

น้อย
(๒) 

น้อยที่สุด 
(๑) 

๑.  มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเร่ิมโครงการ ๒๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 

๒.  ความพอใจของทา่นต่อการด าเนินการของเจ้าของโครงการ ๒๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 

๓.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ ๑๗ ๒๓ ๐ ๐ ๐ 

๔.  ความส าเร็จและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ๒๐ ๒๐ ๐ ๐ ๐ 

๕.  ความรับผิดชอบของเจ้าของโครงการ ๑๘ ๒๒ ๐ ๐ ๐ 

๖.  การแสดงออกของเจา้ของโครงการ เช่นกิริยามารยาท  การพูด  
การแตง่กาย เป็นต้น 

๑๘ ๒๒ ๐ ๐ ๐ 

๗.  ความต้องการให้มีกิจกรรมน้ีอีกในอนาคต ๒๔ ๑๖ ๐ ๐ ๐ 

 

ถ้ามีการจัดโครงการอีกในอนาคต ท่านมีข้อเสนอแนะอันเปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนี้อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………….…………….............................................................
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................. .............................. 
 
 

                                                                                         ขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดประสบการณ์ส าหรบัเดก็ปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศกึษา (STEM) 
 
 
 
 

S Science (วิทยาศาสตร์) 
1. เด็กมีทักษะการสังเกต จากการกระตุ้นจากค าถามที่ว่า 
   - จากอุปกรณ์เด็กๆจะมีวิธีการท าลูกช้ินผลไมส้ดได้อย่างไร 
   - วัสดุอุปกรณ์ในการท าลูกช้ินผลไมส้ดมีอะไรบ้าง 
2. เด็กได้เรียนรู้เรื่องสี จากการกระตุ้นจากค าถามที่ว่า 
   - ลูกช้ินผลไม้สดที่เด็กๆท ามสีีอะไรบ้าง 
3. เด็กได้ชิม และรู้จกัรสชาติของผลไม้แต่ละชนิด จากค าถามที่ว่า 
   - ลูกช้ินผลไม้สดมีรสชาติอย่างไร  
4. เด็กได้ลงมอืท าลกูช้ินผลไม้สดตามจินตนาการของเดก็ๆจากการสังเกตขณะที่เด็กๆก าลังท ากิจกรรม 
   ลูกช้ินผลไม้สด 

 
 
 
 
 
 
 
 

T Technology (เทคโนโลยี) 
1. เด็กได้รู้จักการใช้มีดพลาสติก สังเกตจากการที่เด็กใช้มีดพลาสตกิในการหั่นผลไม้ ให้เป็นรูปทรงต่างๆ โดย  
   กระตุ้นจากค าถาม 
   - เด็กๆจะหั่นผลไม้ให้มีขนาดเล็กได้อย่างไร 
2. เด็กได้รู้การใช้ไม้เสียบ สังเกตจาการทีเ่ด็กใช้ไม้เสียบในการเสียบช้ินผลไม้ โดยกระตุ้นจากค าถามที่ว่า 
   - เด็กๆใช้อะไรเสียบช้ินผลไม้ใหเ้ป็นลูกช้ิน 
3. เด็กได้รู้จักการใช้เขียง สังเกตจากการทีเ่ด็กใช้เขียงในการวางผลไมล้งไปในเขียงแล้วค่อยหั่นผลไม้   
   โดยกระตุ้นจากค าถามค า 
   - เด็กๆใช้อะไรรองผลไม้เวลาที่เด็กๆจะหั่นผลไม้  
 

 
 
 
 
 



 
 

E Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) 
 

1. เด็กวางแผนและออกแบบการท าลูกช้ินผลไม้สด สังเกตจากการทีเ่ด็กสนทนา ซักถามกันว่าจะท าอะไร 
   ก่อน โดยกระตุ้นจากค าถาม    
   - เด็กๆคิดว่าผลไม้สามารถน ามาท าอะไรได้บ้าง 
2. เด็กได้ออกแบบการหั่นผลไมเ้ป็นรูปทรงต่างๆ สงัเกตจากการทีเ่ด็กๆหั่นผลไม้ใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ เช่น  
   วงกลม สามเหลี่ยม วงร ี
3. เด็กได้ออกแบบการเสียบช้ินผลไม้ ว่าจะเสียบช้ินผลไม้อยา่งไร สังเกตขณะทีเ่ด็กแต่ละคนเสียบช้ินผลไม้ 
   ว่าเด็กเลือกเสียบช้ินผลไม้อะไรบ้าง 
 
 
   

 
 
 
 
 
 

 
M Mathematic (คณิตศาสตร์) 

 

1. เด็กได้เรียนรู้เรื่องรูปทรง เรขาคณิต (สามเหลี่ยม วงรี วงกลม) โดยกระตุ้นจากค าถามที่ว่า 
   - ผลไมจ้ากผลกลมๆถ้าผ่าครึง่ (แนวตรง) จะกลายเป็นรปูทรงอะไร ผลไม้จากผลกลมๆผ่าครึง่ (แนวขวาง)    
     จะกลายเป็นรปูทรงอะไร 
  - ช้ินผลไม้ที่เด็กๆเสียบมีรปูทรงอะไรบ้าง 
2. เด็กไดฝ้ึกทกัษะด้านการนบัจ านวน สังเกตจากการนับช้ินผลไมท้ี่เสียบ นับช้ินผลไมท้ี่เหมือนกัน             
   โดยกระตุ้นจากค าถาม   
   - เด็กๆได้เสียบช้ินผลไม้คนละกี่ช้ิน และมผีลไม้อะไรบ้าง 
3. เด็กได้เรียนรู้การเรียงล าดับก่อนหลงั สังเกตจากการเสียบช้ินผลไม้ว่าเด็กๆเลือกเสียบช้ินผลไม้อะไรก่อน  
   โดยกระตุ้นจากค าถาม  
   - เด็กๆเสียบช้ินผลไม้อะไรก่อน อะไรหลงั 
 

 
 
 
 

 
 



การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นน า 
 1. ครูแนะน ากิจกรรมลูกช้ินผลไมส้ดและอุปกรณ์ จากนั้นสนทนาซักถามเด็กโดย การตัง้ค าถาม ดังนี ้
  - จากอปุกรณ์เด็กจะมีวิธีการท าลูกช้ินผลไมส้ดได้อย่างไร 
 
ขั้นสอน 

2. ครูแนะน าแผ่นชาร์ตข้ันตอนการท าลูกช้ินผลไมส้ด 
3. ครูสาธิตการหั่นผลไม้เป็นตัวอย่างใหเ้ด็กดู จากนั้นสนทนาซักถามเด็กโดย การตั้งค าถามดังนี ้

- ผลไมจ้ากผลรูปวงรผี่าครึ่งแนว (ตรงๆ) กลายเป็นรปูทรงอะไร (วงร)ี 
- ผลไมจ้ากผลกลมๆผ่าครึ่งแนว (ขวาง) กลายเป็นรูปทรงอะไร  (วงกลม) 
- เด็กๆจะหั่นผลไม้ใหม้ีขนาดเลก็ๆได้อย่างไร 
- เด็กๆใช้อะไรเสียบช้ินผลไม้ใหเ้ป็นลูกช้ิน 

 4. ครูจัดเตรียมอุปกรณ์การท าลูกช้ินผลไมส้ดไว้เป็น 2 กลุ่ม 
 5. แบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุม่ละเท่าๆกัน แต่ละกลุม่มารบัอุปกรณ์ในการท า ลูกช้ินผลไมส้ด 
          6. เด็กๆลงมือท ากิจกรรมลูกช้ินผลไมส้ด  
          7. เมื่อท ากจิกรรมเสรจ็ ช่วยกันเก็บอปุกรณ์  
          8. อาสาสมัครเด็กออกมาเล่าผลงานใหเ้พื่อนและครฟูัง 
          9. ครูและเด็กสนทนาซักถามร่วมกัน โดยใช้ค าถามดังนี้ 
             - ลูกช้ินผลไม้สดที่เด็กๆท ามสีีอะไรบ้าง 
             - ช้ินผลไม้ทีเ่ด็กๆเสียบมรีูปทรงอะไรบ้าง 
             - ลูกช้ินผลไม้สดมีรสชาตอย่างไร 
             - เด็กๆคิดว่าผลไม้สามารถน ามาท าอะไรได้บ้าง 
             - เด็กๆได้เสียบช้ินผลไม้คนละกี่ช้ิน และมผีลไม้อะไรบ้าง 
             - เด็กๆเสียบช้ินผลไม้อะไรก่อน – อะไรหลัง 
             - เด็กๆเสียบช้ินผลไม้ชนิดไหนง่ายสุด ชนิดไหนยากสุด 
             - เด็กๆเสียบช้ินผลไม้ชนิดไหนได้มากทีสุ่ด และรองลงมาคือผลไม้อะไร 

 
ขั้นสรุป  
          10. เด็กและครูร่วมกันสรุปกิจกรรมลกูช้ินผลไม้สด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมิน 
1. สังเกตการท าลูกช้ินผลไมส้ดได ้

 2. สังเกตการท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 3. สังเกตการออกแบบการท าลกูช้ินผลไมส้ดได ้
          4. สังเกตการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมได้ 
          5. สังเกตทักษะพื้นฐานทางคณิตสาสตร์ ด้านรปูทรงเรขาคณิต จ านวนนับ การเรียงล าดับ 
          6. สังเกตทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกต สีผลไม้ รสชาติผลไม้   

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

รายการประเมิน ระดับ 3 (ดี) ระดับ 2 (พอใช้) ระดับ 1 (ควรเสริม) 

1.การท าลูกช้ินผลไมส้ด ปฏิบัติได้ด้วยตนเองอย่าง
มั่นใจ 

ปฏิบัติได้แต่ต้องมีเพื่อนๆ
คอยช่วยเหลือ 

ปฏิบัติได้แต่ต้องมีครูและเพื่อน
คอยแนะน าตลอด 

2. การท างานร่วมกับผู้อื่น ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ได้อย่างมีความสุข และมี
การวางแผนช่วยกัน 

ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่มแต่
ไม่มีการวางแผนร่วมกัน 

ปฏิบัติกิจกรรมคนเดียวเป็น
ส่วนใหญ ่

3. การออกแบบการท า
ลูกช้ินผลไม้สด 
 

ออกแบบการท ากิจกรรม
ด้วยตนเอง 

ออกแบบการท ากิจกรรมได้
แต่ต้องมีเพือ่นคอยช่วยเหลือ 

ออกแบบการท ากิจกรรมได้แต่
ต้องมีครูและเพื่อนคอยแนะน า 

4. การเลอืกใช้วัสดุอุปกรณ์
ในการท าลกูช้ินผลไม้สด 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การท ากจิกรรมได้ด้วย
ตนเอง 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ
ท ากิจกรรมได้แต่ต้องมเีพื่อน
คอยช่วยเหลือ 

เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท า
กิจกรรมได้แต่ต้องมีครูและ
เพื่อนคอยช่วยเหลือแนะน า 

5. เด็กมีทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ ด้านเรขาคณิต 
จ านวนนับ 

เด็กตอบค าถามพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วย
ตนเอง 

เด็กตอบค าถามพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ได้บ้างเป็น
บางครัง้ 

เด็กตอบค าถามพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ไม่ได้เลย 

 
 

 
 
 
 
 
 



สื่อ/อุปกรณ์ 

 
 

1. ผลไม้ ได้แก ่กลว้ย แอปเป้ิล ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง ชมพู ่
2. มีดพลาสตกิ 
3. เขียง จาน 
4. ไม้ส าหรับเสียบ 
5. แผ่นชาร์ตขัน้ตอนการท าลกูชิ้นผลไมส้ด 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
ครูแนะน ากิจกรรมลูกชิน้ผลไม้สดและอุปกรณ์ 

 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
ครูแนะน าแผน่ชาร์ตขัน้ตอนการท าลกูชิ้นผลไม้สด 

 

 
 

 
 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
ครูสาธติการหั่นผลไมเ้ปน็ตัวอย่างใหเ้ดก็ดู 

  
 

 



 รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
แบ่งเดก็ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน แต่ละกลุม่มารับอุปกรณ์ในการท า ลกูชิ้นผลไม้สด 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
เดก็ๆลงมือท ากิจกรรมลกูชิ้นผลไม้สด 

 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
เดก็ๆลงมือท ากิจกรรมลกูชิ้นผลไม้สด 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
เดก็ๆลงมือท ากิจกรรมลกูชิ้นผลไม้สด 

 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
เสร็จเรียบรอ้ยลกูชิ้นผลไม้สด 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
อาสาสมัครเดก็ออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนและครฟูงั 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม)  
เดก็และครูร่วมกนัสรปุกิจกรรมลกูชิ้นผลไม้สด 

 
 

 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
เดก็ๆชิมรสลกูชิ้นผลไม้สด 

 
 

 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ ช่วยกันเกบ็อุปกรณ ์

  
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 
เม่ือท ากิจกรรมเสร็จ ช่วยกันเกบ็อุปกรณ ์

 

 
 

 
 



รูปภาพกิจกรรมลูกชิ้นผลไม้สดแบบ STEM (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชิงชุม) 

 
 

 


