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ค าน า 

 การเรียนรู้การทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคําตอบในส่ิง             
ท่ีเด็กๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเด็กๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง 
หรือของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีเด็กอยากรู้และสนใจ มีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น กระบวนการกลุ่ม รายบุคคล การฝึกคิด การแก้ปัญหาและการ ร่วมมือกันคิด ฯลฯ 
เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาคําตอบด้วยตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เด็กมี
ความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รู้จักหน้าท่ี ความ รับผิดชอบของตนเอง รู้จักการ
รอคอยเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ มีความภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น  
 ขอขอบพระคุณผู้อํานวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ท่ีสนับสนุนกิจกรรมการทดลอง  และ
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาในกิจกรรม Kiddie Seience  Show  ให้กําลังใจและคําปรึกษา
ท่ีดีตลอดมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ จะเป็นประโยชน์กับผู้ท่ีสนใจ  และหากท่าน
ผู้รู้มีคําแนะนําเพื่อจะพัฒนากิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์   ทางผู้จัดทําน้อมรับเพื่อ จะได้นําไปปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

         ผู้จัดทํา  

                 ครูปฐมวัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  กักน  าไว้ได้ 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าแรงดันอากาศช่วยกักน้ําไว้ได้  

 2. เพื่อให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามได้  
สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 

 การทดลองและบอกได้ว่าแรงดันอากาศท่ีมีอยู่รอบตัวเราสามารถกักน้ําไม่ให้ไหลออกมาจากแก้วน้ํา   
ได้   โดยแรงดันอากาศจะดันกระดาษไม่ให้หลุดออกจากปากแก้ว 
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 

 2. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้      

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 

 1. ครูร่วมสนทนากับเด็กกับส่ิงท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น เวลาขึ้นลิฟต์รู้สึกอย่างไร 

 2. ใหผู้้ปกครองและเด็กช่วยกันตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมหรือส่ีเหล่ียม เพื่อใช้ปิดปากแก้ว 

 3. เทน้ําให้เต็มแก้วที่เตรียมไว้ ให้เด็กทําการทดลองโดยใช้ภาชนะขนาดใหญ่รอง 

 4. ให้เด็กนํากระดาษปิดปากแก้วให้สนิท โดยใช้มือกดกระดาษให้ปิดปากแก้วให้แน่น 

 5. คว่ําแก้วลงช้าๆ ให้แก้วต้ังอยู่บนปลายมือ 

 6. ครูสนทนากับเด็กว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อค่อยๆ ปล่อยมืออกจากปากแก้วให้เด็กดูว่ามีน้ําไหลออกมา

จากแก้วหรือไม่ 
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 7. ครูและเด็กร่วมกันสรุปผลการทดลองเรื่อง กักน้ําไว้ได้ พบว่า ถูกกักน้ําไว้ในแก้วโดยไม่ไหลออกมา 

เพราะแรงดันอากาศภายนอกแก้วออกแรงดันกับกระดาษท่ีปิดปากแก้วอยู่ตลอดเวลา 

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. แก้วน้ํา 2 ใบ 
2. น้ําเปล่า 
3. กระดาษ 
4. กรรไกรปลายมน 

การวัดและประเมินผล 
 ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 
 เด็กสามารถสรุปและอธิบายตามความคิดของตนเองในการกักน้ําได้ และรู้จักใช้ภาษาในการส่ือสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 

ด้านสังคม 

 เด็กสามารถลงมือทดลองปฏิบัติจริงร่วมกับผู้ปกครองอย่างมีความสุข  ยอมรับ และปฏิบัติตาม
ข้อตกลงเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดีขณะทดลองพร้อมคุณครู 

ด้านอารมณ์ – จิตใจ 

เด็กมีความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมการทดลอง มีความสุขในการทํากิจกรรม 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 

 เด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมือในการบังคับให้กระดาษปิดปากแก้วและใช้กล้ามเนื้อมือปิดหลอดดูด 
เพื่อใหน้้ําอยู่ในหลอดได้ 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  สีเต้นระบ า 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อศึกษาการทําปฏิกิริยาของน้ํายาล้างจานภายในนม 
 2. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบัติการทดลองสีเต้นระบํา 
 3. เพื่อให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามได้ 
สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้  

 การทดลองเมื่อเราเทนมลงไปในจานพร้อมท้ังหยดสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้เห็นการทําปฏิกิริยาท่ี

ชัดเจนเมื่อนําน้ํายาล้างจานลงไปจุ่มท่ีสี  จะเห็นสีผสมอาหารแตกกระจาย  ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ํายาล้างจาน

ท่ีเราใช้ในการล้างจานให้สะอาดนั้นเอง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 2. ทํางานท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จได้ด้วยตนเอง 

 3. เก็บของเล่นเข้าท่ี อย่างเรียบร้อยและเข้าแถวเรียงตามลําดับได้ด้วยตนเอง      

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1. ครูชักชวนผู้ปกครองและเด็กสนทนาเรื่องของนมท่ีเราด่ืมกันอยู่ทุกวัน ว่าสามารถนํามาทําการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร 
 2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ได้รู้จักทีละอย่าง 
 3. ครูให้ผู้ปกครองและเด็กๆ ทําการทดลองสีเต้นระบําตามขั้นตอนท่ีครูอธิบายให้ฟัง พร้อมท้ังสังเกต
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นของสีผสมอาหาร น้ํายาล้างจาน และนม 
 4. ครูและเด็กช่วยกันสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้น ในนมประกอบไปด้วยน้ํา โปรตีน แร่ธาตุ และไขมัน 
น้ํายาล้างจานจะไปทําให้โมเลกุลของโปรตีนและไขมันเกิดการเปล่ียนแปลงและแตกกระจาย โค้งบิดเบ้ียว ซึ่ง



4 
 

เป็นคุณสมบัติท่ีทําให้เราสามารถล้างจานมันๆ ได้อย่างสะอาดหมดจดนั่นเอง และสีผสมอาหารท่ีหยดลงไปใน
นมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีมองไม่เห็นนั้นได้ชัดเจนขึ้น 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  จาน 
2.  นมจืด 
3.  สีผสมอาหาร 
4.  น้ํายาล้างจาน 

การวัดและประเมินผล 
 ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 
 เด็กๆ สามารถทดลองด้วยตนเองได้ตามข้ันตอนท่ีครูอธิบาย  เกิดผลการทดลองตามวัตถุประสงค์  เรา
เทนมลงไปในจานพร้อมท้ังหยดสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้เห็นการทําปฏิกิริยาท่ีชัดเจนเมื่อนําน้ํายาล้างจานลง
ไปจุ่มท่ีสี จะเห็นสีผสมอาหารแตกกระจาย  ซึ่งเป็นคุณสมบัติของน้ํายาล้างจานท่ีเราใช้ในการล้างจานให้
สะอาดนั้นเอง  เพราะสีผสมอาหารทําให้เราเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนขึ้น เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบกับครู 
ผู้ปครอง และเพื่อน  แสดงความคิดเห็นของตนเองได้  เด็กสามารถอ่านบัตรภาพอุปกรณ์ในการทดลองได้และ
สามารถวาดภาพส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้จากการทดลองได้ 
 ด้านสังคม 
 เด็กๆ ได้ร่วมทํากิจกรรมกับผู้ปกครอง ได้ร่วมกันคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ รู้จักการช่วยเหลือ การ
ลงมือทํากิจกรรมกับผู้ปกครอง รู้จักการรอคอย ปฏิบัติตามข้อตกลงของการทํากิจกรรม มีมารยาทในการฟัง
พูด   
 ด้านอารมณ์ - จิตใจ 
 เด็กมีความสนุกสนานในการเรียนรู้การทํากิจกรรม ต่ืนเต้นได้เรียนรู้ส่ิงใหม่แสดงออกมาทางสีหน้ายิ้ม
แย้มแจ่มใส มีสมาธิในการค้นหาคําตอบการทดลอง 
 ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่ ในการหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ และการทํากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว
เหมาะสมกับวัย 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  ถุงจอมอึด 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องถุงพลาสติกทํามาจากส่ิงใด 

2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คุณสมบัติของแรงตึงผิว 

สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้   

 การทดลองถุงพลาสติกทําขึ้นจากโมเลกุลท่ีเกาะเกี่ยวเป็นสายโซ่ท่ีเรียกว่า  โพลีเมอร์  ทําให้มี

คุณสมบัติยืดตัวได้มาก  และแรงตึงผิวช่วยประสานรอยรั่วเอาไว้ไม่ให้น้ําไหลออกมา  

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. ใช้ส่ิงของเครื่องใช้ได้อย่างประหยัดและพอเพียงได้ด้วยตนเอง 

 2. เล่นร่วมกับเพื่อนและทํางานได้อย่างมีเป้าหมาย ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ี

คุ้นเคยได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 3. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง ปฏิบัติตนเป็นผู้นําและ ผู้ตามได้

เหมาะสมกับสถานการณ์ ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง     

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1. ครูชักชวนผู้ปกครองและเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทําการทดลองโดยใช้คําถามกระตุ้น 
 2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองให้กับเด็กๆ ได้รู้จักทีละอย่าง 
 3. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันทําการทดลองโดยการเทน้ําใส่ถุงพลาสติก มัดปากถุงให้แน่นด้วยยาง 
แล้วนําดินสอปลายแหลมแทงเข้าไปในถุงพลาสติกให้ทะลุออกมาอีกฝ่ังหนึ่ง และสังเกตการเปล่ียนแปลง ว่าน้ํา
จะไหลออกมาหรือไม่ 
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 4. ครูแนะนําให้ผู้ปกครองและเด็กทดลองเสียบดินสอปลายแหลมโดยนับจํานวนว่าน้ําจะไหลออกมา
หรือไม่และเสียบได้มากท่ีสุดกี่แท่ง 
 5. ครูและเด็กช่วยกันสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้น ถุงพลาสติกทําขึ้นจากโมเลกุลท่ีเกาะเกี่ยวเป็นสายโซ่
ยาวที่เรียกว่า โพลีเมอร์ ทําให้มีคุณสมบัติยืดตัวได้มาก ดินสอปลายแหลมจะเล่ือนผ่านเส้นหรือเกลียวโมเลกุลท่ี
เกาะเกี่ยวกันไว้โดยไม่ทําให้ถุงท้ังใบขาดออกจากกัน สายโซ่ยาวของโมเลกุลท่ีเรียกว่า โพลีเมอร์ นั้นจะปิดผลึก
รอบๆ ดินสอเพื่อป้องกันการรั่วของน้ํา และเกิดจากแรงตึงผิวที่ช่วยประสานรอยรั่วเอาไว้  
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. น้ําเปล่า 
2. ถุงร้อน 
3. ยางวง 
4. ดินสอหรือสีปลายแหลม 

การวัดและประเมินผล 
 ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 
 เด็กๆ สามารถทดลองด้วยตนเองได้โดยมีผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือ  เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
ถุงพลาสติกทําขึ้นจากโมเลกุลท่ีเกาะเกี่ยวเป็นสายโซ่ เรียกว่า โพลีเมอร์  ทําให้มีคุณสมบัติยืดตัวได้มาก ดินสอ
ปลายแหลมจะเล่ือนผ่านเส้นหรือเกลียวโมเลกุลท่ีเกาะเกี่ยวกันไว้โดยไม่ทําให้ถุงท้ังใบขาดออกจากกัน  สายโซ่
ยาวของโมเลกุลท่ีเรียกว่า  โพลีเมอร์  นั้นจะปิดผลึกรอบๆ ดินสอเพื่อป้องกันการรั่วของน้ํา เด็กสามารถส่ือสาร
กับผู้ปกครองได้  สามารถฟังส่ิงท่ีครูสนทนาในการทํากิจกรรมได้  สามารถสนทนาโต้ตอบกับครูและแสดง
ความคิดเห็นของตนเองได้ 

ด้านสังคม 
เด็กสามารถปฏิบัติตนในการทดลองตามข้อตกลงได้  รู้จักการรอคอย  การเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ 
ด้านอารมณ์ - จิตใจ 

 เด็กเข้าร่วมการทดลองได้อย่างมีความสุข  ช่ืนชมยอมรับความสามารถและผลงานของตนเองขณะทํา
การทดลอง 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 เด็กสามารถตรวจสอบการทดลองด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการ
ทดลองอย่างคล่องแคล่ว 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  การเดินทางของน  า 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเคล่ือนท่ีของน้ํา 
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สีและการผสมสี 
 3. เพื่อให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็นและตอบคําถามได้ 
สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

 1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

 2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้   

 การทดลองน้ําสีสามารถเดินทางผ่านตัวกลางอย่างกระดาษทิชชูไปยังแก้วอีกใบได้  สีต้ังแต่  2  สีขึ้น

ไปเมื่อผสมกันจะเกิดสีใหม่ข้ึน  ขึ้นอยู่กับสีท่ีเราจะนํามาผสม 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเช่ือมโยงกับเรื่องท่ีฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง

ได้ 

 2. บอกลักษณะและส่วนประกอบของส่ิงต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

 3. อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทําด้วยตนเอง    

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1. ครูชักชวนผู้ปกครองและเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทําการทดลองโดยใช้คําถามกระตุ้น 
 2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ได้รู้จักทีละอย่าง 
 3. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันทําการทดลองโดยการเทน้ําลงในแก้วจํานวน 4 ใบ เทสีผสมอาหารลงไป
ในแก้วสีทีละหนึ่งใบ สีแดง , สีน้ําเงิน, สีเหลือง, สีแดง ซึ่งเมื่อใส่สีผสมอาหารลงไปจะทําให้เราสังเกตการ
เปล่ียนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และนํามาเรียงกันโดยให้มีแก้วเปล่าขั้นอยู่ระหว่างแก้วน้ําสี จากนั้นนํากระดาษทิช
ชูมาม้วนแล้วนําปลายของกระดาษทิชชูใส่ลงไปในแก้วท้ังสองใบท่ีอยู่ข้างกัน พร้อมสังเกตการเปล่ียนแปลงของ
กระดาษทิชชูและแก้วท่ีไม่มีน้ํา (การทดลองอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่ง) 



8 
 

 4. ครูและเด็กช่วยกันสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้น น้ําสีสามารถเดินทางผ่านตัวกลาง คือ กระดาษทิชชูไป
ยังแก้วอีกหนึ่งใบได้ โดยอาศัยระยะเวลาประมาณหนึ่ง ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษทิชชูด้วย และยังสามารถ
เรียนรู้เรื่องของการผสมสี คือ แก้วน้ําสีน้ําเงินสีเหลืองผสมกันเป็นสีเขียว แก้วน้ําสีแดงกับสีน้ําเงินผสมกันเป็นสี
ม่วง แก้วน้ําสีเหลืองกับสีแดงผสมกันเป็นสีส้ม 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  น้ําเปล่า 
2.  แก้วพลาสติก 
3.  สีผสมอาหาร 
4.  กระดาษทิชชู 

การวัดและประเมินผล 
ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 

 เด็กๆ สามารถทดลองด้วยตนเองได้โดยผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน 
เด็กพบว่าถ้าน้ําสีสามารถเดินทางได้โดยผ่านตัวกลางคือ  กระดาษทิชชูไปยังภาชนะอีกใบจากปลายหนึ่งสู่อีก
ปลายหนึ่งได้เอง เด็กสามารถส่ือสารได้ดี  เด็กสามารถฟังส่ิงท่ีครูทํากิจกรรมได้  และแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองได้จากการทดลองได้ 

ด้านสังคม 
เด็กสามารถปฏิบัติตนในการทดลองตามข้อตกลงได้  รู้จักการรอคอย   
ด้านอารมณ์ – จิตใจ 

 เด็กเข้าร่วมการทดลองได้อย่างมีความสุข  ช่ืนชมยอมรับความสามารถและผลงานของตนเองขณะทํา
การทดลอง 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 เด็กสามารถตรวจสอบการทดลองด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5  ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กในการ
ทดลองอย่างคล่องแคล่ว 
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ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  ไข่จม-ไข่ลอย 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความหนาแน่นของน้ําและไข่ 
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คุณสมบัติของเกลือ 
 3. เพื่อให้เด็กค้นหาคําตอบของการทดลอง 
สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้  

 การทดลองความหนาแน่นของไข่ไก่มีมากกว่าความหนาแน่นของน้ําเปล่า  เกลือสามารถเพิ่มความ

หนาแน่นให้กับน้ําเมื่อเกลือละลายรวมตัวกับน้ําเปล่า หรือพูดง่าย ๆ ว่า น้ําเกลือมีความหนาแน่นกว่าน้ําเปล่า

นั่นเอง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. สามารถคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 

 2. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 3. ค้นหาคําตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง ใช้ประโยคคําถามว่า 

“เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาคําตอบ   

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1. ครูชักชวนผู้ปกครองและเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทําการทดลอง  
 2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองให้กับผู้ปกครองและเด็กๆได้รู้จักทีละอย่าง 
 3. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันทําการทดลอง โดยการตวงน้ําใส่ลงไปในแก้วโดยปริมาณเท่ากันทดลอง
ใส่ไขล่งไปในแก้วท่ีเตรียมไว้ท้ังสองใบสังเกตไข่ว่าจมหรือลอย จากนั้นตักเกลือใส่ลงไปในน้ําทีละ 1 ช้อนแล้วคน
ให้ละลาย แล้วสังเกตการเปล่ียนแปลง แล้วเช่นเดิมจนกว่าไข่จะลอยขึ้นเหนือผิวน้ํา สังเกตว่าใช้เกลือลงไปกี่
ชอน 
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 4. ครูและเด็กช่วยกันสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้น เมื่อใส่ไข่ไก่ลงไปในน้ําเปล่า ความหนาแน่นของไข่ไก่ท่ี
มีมากกว่าความหนาแน่นของน้ํา จึงดึงไข่ไก่ให้จม จากนั้นเติมเกลือลงไปทําให้ความหนาแน่นของน้ําเพิ่มมากขึ้น 
เมื่อเติมลงไปเรื่อยๆ จนทําให้น้ําเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ไก่จึงพยุงให้ไข่ลอยขึ้นได้นั่นเอง  
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  น้ําเปล่า 
2.  แก้วพลาสติก 
3.  สีเกลือ 
4.  ช้อนคน 

การวัดและประเมินผล 
ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 

 เด็ก ๆ สามารถทดลองด้วยตนเองได้โดยมีผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน   
เด็กพบว่า ไข่ไก่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ําเปล่า จึงดึงไข่ไก่ให้จม จากนั้นเติมเกลือลงไปทําให้ความหนาแน่น
ของน้ําเพิ่มมากขึ้น เมื่อเติมลงไปเรื่อย ๆจนทําให้น้ําเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าไข่ไก่จึงพยุงให้ไข่ลอยข้ึนได้
นั่นเอง เด็กสามารถส่ือสารได้ สามารถฟังส่ิงท่ีครูอธิบายในการทํากิจกรรม สามารถสนทนาโต้ตอบ แสดงความ
คิดเห็นของตนเองจากการทดลองได้ 

ด้านสังคม 
 เด็กได้ร่วมทํากิจกรรมกับผู้ปกครอง ได้ร่วมกันคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ รู้จักการ รู้จักการรอคอย   
ปฏิบัติตามข้อตกลงของการทํากิจกรรม มีมรรยาทในการฟังพูด   และการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ 

ด้านอารมณ์ – จิตใจ 

 เด็กเข้าร่วมการทดลองได้อย่างมีความสุข  ช่ืนชมยอมรับความสามารถและผลงานของตนเอง และมี
สมาธิขณะทําการทดลอง 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่ ในการหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ และการทํากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว
เหมาะสมกับวัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ก าหนดการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ออนไลน์ 
ชื่อกิจกรรม  สีว่ิงสายรุ้ง 

ระดับชั นปฐมวัยท่ี 3 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องความหนาแน่นของน้ําและไข่ 
 2. เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้คุณสมบัติของเกลือ 
 3. เพื่อให้เด็กค้นหาคําตอบของการทดลอง 
สาระสาระการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

1. การฟังและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

2. การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 

สาระที่ควรเรียนรู้  

 การทดลองการกระจายของสีของเม็ดช็อคโกแลต M&M  น้ําเปล่าสามารถละลายสีของเม็ดช็อคโก

แลต M&M  มารวมตัวกันทําให้เกิดสีรุ้งนั่นเอง 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 2. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 3. เก็บของเล่นเข้าท่ี อย่างเรียบร้อยและเข้าแถวเรียงตามลําดับได้ด้วยตนเอง    

คุณค่าพระวรสาร 
 - ความจริง 
 - การงาน/หน้าท่ี 
 - ไตร่ตรอง 
 - ความอัศจรรย์ใจ 
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 1. ครูชักชวนผู้ปกครองและเด็กสนทนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะทําการทดลอง  
 2. ครูแนะนําอุปกรณ์ในการทดลองให้กับผู้ปกครองและเด็กๆ ได้รู้จักทีละอย่าง 
 3. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันทําการทดลอง โดยเรียงเม็ดช็อคโกแลต M&M ลงใจจานเป็นวงกลมตาม
จานและสลับสีตามความต้องการ 
 4. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันค่อยๆเทน้ําลงตรงกลางของจานท่ีมีเม็ดช็อคโกแลต M&M เรียงอยู่ 
 5. ครูและเด็กสังเกตการทดลอง และช่วยกันสรุปการทดลองท่ีเกิดขึ้นเมื่อรอดูผลลัพธ์จากการกระจาย
ของสี 
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1. น้ําเปล่า 
2. จาน 
3. เม็ดช็อคโกแลต M&M 

การวัดและประเมินผล 
ด้านการเรียนรู้ / ด้านภาษา / สติปัญญา 

 เด็ก ๆ สามารถทดลองด้วยตนเองได้โดยมีผู้ปกครองคอยให้ความช่วยเหลือและเรียนรู้อย่างสนุกสนาน   
เด็กพบว่า การกระจายของสีของเม็ดช็อคโกแลต M&M  น้ําเปล่าสามารถละลายสีของเม็ดช็อคโกแลต M&M  
มารวมตัวกันทําให้เกิดสีรุ้งนั่นเอง เด็กสามารถส่ือสารได้   สามารถฟังส่ิงท่ีครูอธิบายในการทํากิจกรรม  
สามารถสนทนาโต้ตอบ   แสดงความคิดเห็นของตนเองจากการทดลองได้ 

ด้านสังคม 
 เด็กได้ร่วมทํากิจกรรมกับผู้ปกครอง   ได้ร่วมกันคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติ  รู้จักการ รู้จักการรอ
คอย   ปฏิบัติตามข้อตกลงของการทํากิจกรรม มีมรรยาทในการฟังพูด    

ด้านอารมณ์ - จิตใจ 

 เด็กเข้าร่วมการทดลองได้อย่างมีความสุข  ช่ืนชมยอมรับความสามารถและผลงานของตนเอง  และมี 
สมาธิขณะทําการทดลอง 

ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 
 เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อเล็ก – ใหญ่ ในการหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ และการทํากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว  
เหมาะสมกับวัย 
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ซื่อตรง    เรยีบง่าย    การงาน    รักเมตตา     รู้คุณ 

 

 

 

 

 

 
 

          มารยาทด ี    มีวินยั 
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