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ความสําคัญของการจัดประสบการณ	เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีในหลักสูตรจุฬาลักษณ�เป�นสาระท่ีสําคัญสําหรับครูในการนําไปจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาเด็กเป�นผู(ใฝ*รู(และรักการสืบสอบ ซ่ึงหมายถึงเป�นผู(ท่ีมีลักษณะอยากรู(อยากเห็น ช2าง
สังเกต ชอบซักถาม และอยากทดลองทําสิ่งต2างๆ ถ(าเด็กได(รับการส2งเสริมให(เป�นผู(ท่ีใฝ*รู(และรักการสืบ
สอบ จะทําให(เม่ือเด็กเติบโตเป�นคนท่ีมีความคิดสร(างสรรค�และอาจคิดประดิษฐ�สิ่งท่ีเป�นประโยชน�ต2อ
สังคม 

การจัดประสบการณ�เทคโนโลยีให(แก2เด็กควรจัดควบคู2กันไปกับประสบการณ�วิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร	 เป$นเรื่องท่ีเก่ียวข'องกันและมีธรรมชาติท่ีคล'ายกัน การเรียนรู'หรือการ
ทํางานท่ีเก่ียวข'องกับเทคโนโลยีต'องอาศัยคณิตศาสตร	 และใช'วิธีการสืบสอบ แต,เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร	ต,างกันคือ วิทยาศาสตร	เป$นเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติและปรากฏการณ	ทางธรรมชาติ 
เทคโนโลยีคือ ส่ิงท่ีมนุษย	สร'างข้ึน อาจเป$นส่ิงของหรือวิธีการก็ได' เพ่ือทําให'มนุษย	สามารถทําส่ิง
ต,างๆ ได'มากข้ึน ช,วยในการแก'ป5ญหา ทําให'การดํารงชีวิตมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพดีข้ึน 
เทคโนโลยีช2วยให(มนุษย�มีความสามารถมากข้ึน ในการควบคุมสิ่งแวดล(อมท้ังในส2วนท่ีเป�นธรรมชาติ
และส2วนท่ีมนุษย�สร(างข้ึน 

ความก(าวหน(าทางวิทยาศาสตร�ต(องอาศัยเทคโนโลยี และความก(าวหน(าทางเทคโนโลยีต(อง
อาศัยความรู(ทางวิทยาศาสตร�ในการแก(ป;ญหา ท้ังวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีไม2ใช2เป�นเรื่องนามธรรม
ท่ียากเกินกว2าท่ีเด็กจะเรียนรู(ได( ครูควรจัดประสบการณ�ให(เด็กสามารถเรียนรู(และเข(าใจได( โดย
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน และทําให(เด็กเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีมีผลต2อ
ชีวิตมนุษย�และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 
 
หลักในการจัดประสบการณ	วิทยาศาสตร	และเทคโนโลยี 
 เนื่องจากวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ�กัน การจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยีท่ีดีจะทําให(เด็กสนุกสนานในการเรียนรู( ได(ทดลองค(นพบสิ่งท่ีน2าต่ืนเต(น และได(นํา
ความรู(ไปใช(ในการสร(างสิ่งต2างๆ ท่ีเป�นประโยชน� ซ่ึงหลักในการจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี มีดังนี้ 

1. การเรียนรู(วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีท่ีดี ควรต้ังอยู2บนความอยากรู(อยากเห็นและความ
คิดเห็นของเด็ก 

2. การสํารวจ สืบค(น และการแก(ป;ญหา เป�นหัวใจสําคัญของการเรียนรู(วิทยาศาสตร�และ
เทคโนโลยี 

3. เด็กเรียนรู(ได(ดีในบรรยากาศท่ีเด็กได(รับการยอมรับ เป�นมิตร ครูคํานึงถึงความแตกต2าง
ระหว2างบุคคล 
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4. วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเป�นศาสตร�ท่ีเก่ียวข(องกับศาสตร� อ่ืนๆ โดยเฉพาะกับ
คณิตศาสตร� 

5. การสื่อสารและการร2วมมือกันทํางาน มีความสําคัญในการจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี 

6. การประเมินการเรียนรู(วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีช2วยทําให(เด็กเรียนรู(มากข้ึน ครู
สามารถใช(เป�นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และเป�นข(อมูลในการแสดงความก(าวหน(าในการ
เรียนรู(ของเด็ก 
 
แนวการจัดประสบการณ	เทคโนโลยี 

ในหลักสูตรจุฬาลักษณ� ได(แบ2งสาระออกเป�น 8 สาระ เทคโนโลยีเป�นสาระท่ีจัดไว(อยู2ในสาระ
เดียวกับวิทยาศาสตร� เปEาหมายและมาตรฐานการเรียนรู(เทคโนโลยี มีดังนี้ 

เป7าหมายการเรียนรู': ใช(เทคโนโลยีได(อย2างเหมาะสมและปลอดภัย 
 มาตรฐานการเรียนรู': มีความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับการทํางานของเครื่องมือและ

เครื่องใช( และสร(างสิ่งของหรือของใช(ตามท่ีตนต(องการหรือสนใจ 
1. รู(จักชื่อและลักษณะการทํางานของเครื่องมือและเครื่องใช(ในชีวิตประจําวัน 
2. ออกแบบและสร(างสิ่งต2างๆ เป�นของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ ตามท่ีเด็กสนใจ 
3. ใช(กระดาษวัสดุธรรมชาติ กรรไกร กาว เทป หรือสิ่งท่ีใช(ในการประยุกต�อย2างมี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย 
4. ใช(อุปกรณ�ต2างๆ ในห(องเรียนและในโรงเรียนอย2างระมัดระวัง และคํานึงถึง

ความปลอดภัย 
 สาระการเรียนรู(เทคโนโลยีท่ีอยู2ในหลักสูตรมีไว(เพ่ือให(ครูได(ทราบว2าสาระท่ีเด็กควรรู(มี
อะไรบ(าง แต2ไม2ได(หมายความว2าให(ครูสอนเป�นรายวิชา เช2นเดียวกับสาระการเรียนรู(อ่ืนๆ ครูต(องนํา
สาระนี้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เด็กควรได(เรียนรู(เทคโนโลยีควบคู2ไปกับวิทยาศาสตร�
และคณิตศาสตร� การจัดการเรียนการสอนเป�นหน2วยจะทําให(เกิดการบูรณาการของสาระต2างๆ ทําให(
เด็กได(นําความรู(และทักษะจากการเรียนรู(ศาสตร�ต2างๆ มาผสมผสานกันในการแก(ป;ญหา ดังนั้นการจัด
ประสบการณ�แบบบูรณาการจึงเหมาะสําหรับเด็กและทําให(เด็กสามารถนําประสบการณ�ท่ีได(เรียนรู(ไป
ใช(ในชีวิตประจําวันได( 
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การบูรณาการเทคโนโลยีกับสาระต,างๆ 
 

 การเรียนรู(เทคโนโลยีระดับอนุบาลแบ2งออกเป�น 3 หัวข(อ ได(แก2 ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช( และการออกแบบเทคโนโลยี 

1. ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
ในการจัดประสบการณ�เทคโนโลยี ครูควรให(เด็กได(สังเกต รู(จักแยกแยะสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติและสิ่งท่ีเป�นเทคโนโลยี ซ่ึงหมายถึงสิ่งท่ีมนุษย�สร(างข้ึนเพ่ือให(การดําเนินชีวิตมีความ
สะดวกสบาย และใช(แก(ป;ญหาท่ีเกิดข้ึนได( เช2น เด็กสามารถบอกได(ว2า หิน น้ํา ดิน ทรายเป�นสิ่งท่ี
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ บ(าน กระถาง ตะกร(า เสื้อผ(า เป�นสิ่งท่ีมนุษย�ทําข้ึน 

ครูและเด็กควรร2วมกันสนทนาเก่ียวกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซ่ึงเป�นสิ่งท่ีเราไม2
สามารถสร(างข้ึนได( และสิ่งท่ีมนุษย�สร(างข้ึนจะต(องใช(สิ่งท่ีเป�นธรรมชาติมาผลิตดัดแปลง เด็กจะได(
เรียนรู(ว2าบ(านทําจากไม(เพ่ือใช(เป�นท่ีอยู2อาศัย กระถางทําจากดินเหนียวเพ่ือใช(ปลูกต(นไม( ตะกร(าทํา

เทคโนโลยี 

สุนทรียะ 

ภาษา 

คุณธรรม 

วิถีชีวิต 

คณิตศาสตร� 

วิทยาศาสตร� 

ทักษะกลไก 



4 

 

  

จากไม(ไผ2เพ่ือใช(ใส2ของ เสื้อผ(าทําจากฝEายเพ่ือใช(นุ2งห2ม ทําให(เด็กเห็นประโยชน�ของสิ่งท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและประโยชน�ของเทคโนโลยี 

การปลูกฝ;งให(เด็กเห็นประโยชน�และคุณค2าของธรรมชาติและเทคโนโลยี จึงเป�นสิ่งท่ีครู
ควรให(ความสําคัญในการจัดประสบการณ�ควรใช(สื่อท่ีอยู2แวดล(อมตัวเด็กและเก่ียวข(องกับ
ชีวิตประจําวันของเด็ก 

2. เครื่องมือและเครื่องใช' 
เครื่องมือและเครื่องใช(เป�นสิ่งท่ีช2วยให(เราทําสิ่งต2างๆ ได(ง2ายและรวดเร็วข้ึน การใช(

เครื่องมือและเครื่องใช(ท่ีถูกวิธีทําให(เกิดประโยชน�และความปลอดภัย ในทางตรงกันข(ามถ(าใช(ไม2ถูกวิธี
อาจเป�นอันตรายหรือเกิดความเสียหาย เด็กควรได(รู(จักเครื่องมือและเครื่องใช(ท่ีมีอยู2ในห(องเรียน ใน
โรงเรียน ในบ(านและในชุมชน ได(รู(จักวิธีใช(เครื่องมือและเครื่องใช(ท่ีจําเป�น 

เครื่องมือเครื่องใช(ในห(องเรียนมีหลายประเภท เช2น อุปกรณ�และเครื่องไฟฟEา ได(แก2 พัด
ลม วิทยุ โทรทัศน� เป�นต(น เครื่องเขียน ได(แก2 สีเทียน ดินสอ ยางลบ ไม(บรรทัด สมุด เป�นต(น อุปกรณ�
ตัดปะ ได(แก2 กรรไกร ท่ีเย็บกระดาษ เทป กาว เป�นต(น ครูควรแนะนําชื่อเครื่องมือเครื่องใช(เหล2านั้น 
และวิธีใช(ท่ีถูกต(องและปลอดภัยด(วยการสาธิตการใช(เครื่องมือเครื่องใช(และให(เด็กลองใช(เครื่องมือ ถ(า
พบว2าเด็กใช(ไม2ถูกวิธี ครูจําเป�นต(องแนะนําหรือให(ความช2วยเหลือเพ่ือเด็กจะได(เรียนรู(วิธีและปฏิบัติได(
ถูกต(อง เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช(บางอย2างถ(าใช(ไม2ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายได( เช2น ของแหลมหรือ
ของมีคม ปลั๊กไฟ เด็กต(องใช(กรรไกรในการทํางานต2างๆ บ2อยมาก ครูควรเลือกกรรไกรปลายมนให(เด็ก
ใช(จะปลอดภัยกว2ากรรไกรปลายแหลม 

เม่ือเด็กรู(จักเครื่องมือเครื่องใช(ในห(องเรียนแล(ว ควรขยายประสบการณ�ของเด็กออกไปสู2
นอกห(องเรียน ให(เด็กได(รู(จักเครื่องใช(ต2างๆ ในโรงเรียน เป�นต(นว2า ของใช(ในห(องครัว โรงอาหาร ห(อง
พยาบาล ห(องส(วม สนามเด็กเล2น ถึงแม(ว2าเด็กอยู2บ(านจะคุ(นเคยกับเครื่องมือเครื่องใช(ภายในบ(านแล(ว
ก็ตาม ครูควรจัดประสบการณ�เรื่องเครื่องมือเครื่องใช(ภายในบ(านให(แก2เด็กได(เรียนรู( เพราะสภาพของ
ครอบครัวของเด็กแต2ละคนแตกต2างกัน เด็กบางคนอาจมีประสบการณ�ในเรื่องนี้น(อย การจัดมุมบ(าน
เป�นกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใช(สอนในเรื่องนี้ ครูอาจจัดหาอุปกรณ�ของใช(ท่ีเป�นของเล2น หรืออาจเป�น
ของใช(จริงๆ ท่ีไม2ใช(แล(ว มาจัดไว(ให(เด็กเล2นหรือใช(เป�นสื่อการเรียนรู( 

กิจกรรมต2อไปท่ีครูควรจัดคือ การเรียนรู(เก่ียวกับเครื่องมือเครื่องใช( เครื่องจักรกล 
เครื่องยนต� ท่ีใช(กันในชุมชนใกล(ๆ โรงเรียน 

เม่ือเด็กได(รู(จักวิธีใช(เครื่องมือเครื่องใช(ในโรงเรียนแล(ว ครูควรเปKดโอกาสให(เด็กได(ใช(
เครื่องมือในการผลิตงานซ่ึงอาจเป�นของใช(หรือของเล2นง2ายๆ ท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก การ
สร(างหรือผลิตงานเหล2านี้เป�นประสบการณ�การเรียนรู(เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีนั่นเอง 

3. การออกแบบเทคโนโลยี 
การออกแบบเทคโนโลยีไม2ใช2เรื่องใหม2สําหรับเด็กอนุบาล เนื่องจากก2อนเข(าโรงเรียนเด็ก

ได(มีการพัฒนาความสามารถด(านนี้จากการท่ีได(เล2นของเล2นหรือสิ่งต2างๆ ภายในบ(านหรือสนามเด็ก
เล2น จะพบว2าการเล2นบางอย2างของเด็กเป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการออกแบบเทคโนโลยี เช2น การเล2น
สร(างบ(าน ทํากับข(าว ก2อกองทราย การจัดประสบการณ�การเรียนรู(ท่ีดีควรคํานึงถึงประสบการณ�เดิม
ของเด็ก และขยายประสบการณ�ให(มากข้ึน โดยให(เด็กได(รู(จักวัสดุอุปกรณ� รวมท้ังเครื่องมือ เครื่องใช(
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ต2างๆ ให(มากข้ึน การออกแบบเทคโนโลยีเป�นกิจกรรมท่ีทําให(เด็กสนุกสนาน ต่ืนเต(น และช2วยให(เด็ก
พัฒนาความสามารถในการออกแบบและสร(างสรรค�ชิ้นงานหรืออาจเป�นของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ ได( 

การทํางานของเด็กในการออกแบบเทคโนโลยีทําให(เด็กได(มีโอกาสใช(จินตนาการและ
ความคิดสร(างสรรค� ได(ใช(ดุลพินิจในการพิจารณาผลงานของตนเองและของเพ่ือนในด(านสุนทรียะ 
ประโยชน�ใช(สอย คุณธรรม การประหยัดหรือการใช(ให(คุ(มค2า ได(พัฒนาทักษะการสื่อสารความสามารถ
ในการทํางานตามลําพังและการทํางานของกลุ2ม ทักษะการคิด ทักษะการทํางาน ทักษะการแก(ป;ญหา 
ได(ใช(ความรู(และทักษะท่ีได(เรียนรู(จากลุ2มสาระอ่ืนๆ 

กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี ในการสอนการออกแบบเทคโนโลยี เด็กจะได(เรียนรู(
การทํางานท่ีเป�นข้ันตอน กระบวนการออกแบบเทคโนโลยีมี 5 ข้ัน ดังนี้ 

1) ระบุป;ญหา ป;ญหาท่ีเด็กแก(ไขควรเป�นป;ญหาท่ีง2าย ในข้ันนี้เด็กสามารถอธิบายได(
ด(วยคําพูดของตนเองว2าป;ญหาท่ีต(องการแก(ไขคืออะไร 

2) นําเสนอวิธีการแก(ป;ญหา เด็กคิดวิธีการแก(ป;ญหาซ่ึงอาจเป�นการสร(างสิ่งของหรือ
วิธีการเพ่ือใช(ในการแก(ป;ญหา แล(วนําเสนอความคิดโดยการเล2าหรือวาดภาพ หรือท้ังเล2าและวาด
ภาพประกอบเพ่ือให(ผู(อ่ืนเข(าใจความคิดของตน 

3) ลงมือปฏิบัติตามท่ีนําเสนอ ในข้ันนี้เด็กอาจทํางานเป�นรายบุคคลหรือเป�นกลุ2ม 
4) ประเมินผลงาน เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองและของเพ่ือน โดยพิจารณาว2าสิ่งท่ี

ผลิตข้ึนนั้นสามารถใช(งานได(หรือไม2 ใช(แก(ป;ญหาได(หรือไม2 ถ(ายังไม2ดีควรปรับปรุงแก(ไข 
5) สื่อสารให(ผู(อ่ืนเข(าใจเก่ียวกับป;ญหา การออกแบบ และวิธีแก(ป;ญหา ในการสื่อสาร

เด็กอาจใช(การเล2าหรือวาดภาพเพ่ือนําเสนอให(ผู(อ่ืนเข(าใจ 
 
การบูรณาการเทคโนโลยี 
 การจัดประสบการณ�เทคโนโลยีให(แก2เด็กต้ังแต2ในวัยเยาว�เป�นการเปKดโอกาสท่ีดีท่ีทําให(เด็กได(
เรียนรู(การแก(ป;ญหา ซ่ึงเป�นกิจกรรมท่ีต(องเก่ียวข(องกับประสบการณ�เรียนรู(สาระกลุ2มต2างๆ ท่ีอยู2ใน
หลักสูตร จากประสบการณ�ท่ีเด็กได(เรียนรู(จากสาระต2างๆ ในหลักสูตร ทําให(เด็กได(พัฒนาทักษะการ
คิด ทักษะการทํางาน และทักษะกระบวนการ เด็กจะได(นําทักษะเหล2านั้นมาใช(ในการเรียนรู(
เทคโนโลยีและการสร(างสรรค�ชิ้นงาน เกิดความเข(าใจและมีความชํานาญมากข้ึน และสามารถนํา
ทักษะเหล2านั้นมาใช(เพ่ือผลิตงานตามท่ีตนต(องการ ตัวอย2างต2อไปนี้เป�นการจัดประสบการณ�เทคโนโลยี 
ท่ีมีการเชื่อมโยงกับสาระต2างๆ ในหลักสูตร 
 หลักสูตรเรื่องเสียง 
 ในการสอนหน2วยเรื่องเสียง ให(เด็กได(ศึกษาลักษณะของเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิด ต้ังคําถาม 
ให(เด็กหาคําตอบ เช2น เครื่องดนตรีเหล2านี้สร(างได(อย2างไร ทําให(เกิดเสียงต2างๆ ได(อย2างไร เสียงมาได(
อย2างไร คําถามเหล2านี้จะเก่ียวข(องกับวิทยาศาสตร�และดนตรี อาจจะมีคําถามอ่ืนท่ีเก่ียวข(องกับสาระ
อ่ืนๆ ได(อีก กิจกรรมในข้ันเริ่มต(นครูและเด็กร2วมกันสนทนาเก่ียวกับเสียงเกิดข้ึนได(อย2างไร คําตอบ
อาจได(แก2 การดีดนิ้ว การปรบมือ การตบเท(า การกระดกลิ้น การฮัมเพลง การตบขา 
 ให(เด็กสํารวจสิ่งของต2างๆ (บางอย2างครูคัดเลือกมาเพ่ือให(เด็กได(ศึกษาลักษณะเฉพาะท่ีทําให(
เกิดเสียง บางอย2างก็เป�นสิ่งของท่ัวๆ ไป) ว2าสิ่งนั้นทําให(เกิดเสียงได(อย2างไร 
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 เม่ือเด็กได(สํารวจและค(นพบว2า โดยท่ัวไปแล(วเราสามารถทําให(เกิดเสียงได(อย2างไร จากนั้นจึง
ให(สํารวจเครื่องดนตรีจริงๆ ท่ีครูจัดหามาโดยให(เด็กแต2ละคนเลือกศึกษาเครื่องดนตรี 1 ชิ้น แล(ววาด
รูปเครื่องดนตรีนั้น พร(อมท้ังเขียนชื่อเครื่องดนตรีกํากับ อธิบายวิธีเล2น และวัสดุท่ีใช(ทํา เช2น กลอง 
เป�นเครื่องดนตรีท่ีเล2นโดยการตี ทําด(วยไม( และหนัง 
 ให(เด็กเลือกศึกษาเครื่องดนตรีอ่ืนๆ อีก 5-6 ชนิด หรือแล(วแต2เวลาจะอํานวย โดยทํากิจกรรม
เหมือนเดิม 
 หลังจากทุกคนทําเสร็จแล(ว ให(เล2าให(เพ่ือนๆ ฟ;งเก่ียวกับสิ่งท่ีตนค(นพบและแสดงการชื่นชม
ผลงานวาดภาพเครื่องดนตรีของเพ่ือนๆ 
 เด็กๆ ได(เรียนรู(จากการทํากิจกรรมนี้แล(ว ต2อจากนั้นให(เด็กทําโครงงานเรื่องเสียง ข้ันแรกให(
เด็กออกแบบเครื่องดนตรีท่ีตนต(องการทํา ซ่ึงเด็กบางคนอาจจะออกแบบจากจินตนาการของตนเอง 
บางคนอาจจะออกแบบคล(ายเครื่องดนตรีจริง 
 ให(เด็กลงมือสร(างตามท่ีตนออกแบบ โดยครูจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุ หรือให(เด็กร2วม
เตรียมมาด(วย กิจกรรมนี้อาจใช(เวลามากกว2า 1 ครั้ง 
 เม่ือเด็กทําเสร็จแล(ว ให(ต้ังชื่อเครื่องดนตรีนั้นแล(วเขียนลงในบัตร นําไปติดไว(กับเครื่องดนตรี 
บอกวิธีเล2น วัสดุท่ีใช(ทํา และข้ันตอนการทํา 
 จัดแสดงผลงานของเด็กไว(ในห(องหรือนอกห(องเรียน เพ่ือให(เด็กและครูห(องอ่ืน รวมท้ัง
ผู(ปกครองได(ชื่นชมผลงานของเด็ก 
 ข้ันต2อไปของการทําโครงงานเรื่องเสียง คือ ให(เด็กทํางานเป�นกลุ2ม เพ่ือสร(างเครื่องดนตรีท่ีชิ้น
ใหญ2ข้ึน สําหรับเล2นในสนาม ซ่ึงเด็กจะได(ใช(ความรู(ท่ีได(รับจากการทําเครื่องดนตรีชิ้นแรกและการ
ทํางานครั้งนี้จะทําให(เด็กได(เรียนรู(มากข้ึน 
 ครูให(เด็กเลือกว2าจะทํางานกลุ2มกับใคร กลุ2มละ 4 คน เม่ือเด็กรวมกลุ2มกันเรียบร(อยแล(วให(
เด็กปรึกษากันว2าจะสร(างเครื่องดนตรีอะไร โดยใช(วัสดุและเครื่องมือท่ีครูได(เตรียมมา เช2น ไม(ไผ2 
กระปPอง กล2อง เชือก ลวด เป�นต(น ถ(าเด็กจําเป�นต(องใช(วัสดุและเครื่องมืออ่ืนในการทํางาน ครูควร
จัดหาเพ่ิมเติมให( ถ(าไม2สามารถหาได(ครูอาจแนะนําให(ใช(สิ่งอ่ืนแทน 
 เด็กอาจผลิตเครื่องดนตรีท่ีหลากหลาย เช2น อาจเป�นพวกต(องใช(การเคาะ การตี การเขย2า 
เป�นต(น เด็กต(องคิดถึงความเหมาะสมของเครื่องดนตรีท่ีต(องใช(ในท่ีกลางแจ(ง ขนาดต(องใหญ2ข้ึน และ
เสียงต(องดังกว2าเดิม 
 โครงงานตัวอย2างนี้มีประโยชน�อย2างมาก เพราะนอกจากเด็กจะได(เรียนรู(เ ก่ียวกับการ
ออกแบบและเทคโนโลยี เด็กยังได(พัฒนาตนเองในด(านการทํางานร2วมกับผู(อ่ืน และการมีวินัยใน
ตนเอง ได(เรียนรู(วิทยาศาสตร� ดนตรี คณิตศาสตร� ภาษา และสุนทรียะ กิจกรรมการออกแบบและ
เทคโนโลยีหลายกิจกรรมท่ีเหมาะให(เด็กทํางานร2วมกันเป�นกลุ2ม ซ่ึงจะทําให(เด็กได(พัฒนาทักษะการฟ;ง 
และการพูด 
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 หน,วยเรื่องเครื่องนุ,งห,ม 
 หลังจากท่ีเด็กเรียนรู(เรื่องลักษณะและประโยชน�ของเสื้อผ(าท่ีเราสวมใส2แล(ว ให(เด็กศึกษา 
สํารวจ และอภิปรายเก่ียวกับลักษณะเสื้อผ(าท่ีตัวเด็ก เพ่ือน และครู ใส2 
 ให(เด็กได(เรียนรู(เก่ียวกับอุปกรณ�ท่ีใช(กับเสื้อ กระโปรง และกางเกง เช2น ซิป กระดุม ตะขอ 
เชือก เป�นต(น 
 กิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะทําเป�นโครงงานในเรื่องนี้ ได(แก2 โครงงานตัดเสื้อให(ตุRกตา ให(เด็กนํา
ตุRกตามาจากบ(านคนละ 1 ตัว ถ(าเด็กคนไหนไม2มี ครูจัดหาให( 
 ครูสนทนาร2วมกับเด็กถึงข้ันตอนในการตัดเสื้อ เด็กจะคิดออกแบบเสื้อ เลือกใช(ผ(า การวัด
ขนาด การวาดลงบนผ(า การตัด และการเย็บสําหรับการเย็บเนื่องจากเด็กเล็ก ครูควรเตรียมกาวท่ีใช(
สําหรับติดผ(าแทนการใช(เข็มและด(าย หรืออาจใช(ท่ีเย็บกระดาษเย็บแทนเข็ม 
 อุปกรณ�ท่ีครูต(องจัดหา ได(แก2 เสื้อตุRกตาท่ีเป�นตัวอย2าง ครูนํามาให(เด็กดูแต2ไม2ใช2ให(เด็กทุกคน
ทําตามตัวอย2าง เศษผ(าหลายๆ สี และมีลวดลายต2างๆ กัน กรรไกร กาว เป�นต(น 
 เม่ือเด็กคิดแบบเสื้อท่ีตนต(องการตัดได(แล(ว ในการตัดผ(า กรรไกรท่ีครูเตรียมมาจะต(องคม
พอท่ีจะใช(ตัดผ(าได( และในการตัดครูอาจต(องให(ความช2วยเหลือแก2เด็กท่ีตัดเองไม2ได( 
 งานนี้เด็กอาจต(องใช(เวลามากกว2า 1 ครั้ง หลังจากทุกคนตัดเสื้อเสร็จแล(ว ให(เด็กเล2าข้ันตอน
การทํางาน และจัดแสดงผลงานของเด็กให(ทุกคนในห(องได(ชื่นชม 
 สิ่งท่ีเด็กได(เรียนรู(ในการทํากิจกรรมนี้ นอกจากได(ความรู(และมีทักษะเก่ียวกับการออกแบบ 
การใช(เครื่องมืออุปกรณ�ต2างๆ ในเรื่องเทคโนโลยีแล(ว เด็กยังได(เรียนรู(เก่ียวกับวิทยาศาสตร�ในเรื่อง
อุณหภูมิ ถ(าต(องการตัดเสื้อท่ีจะใส2ในเวลาอากาศเย็น ควรเลือกใช(ผ(าหนา และเป�นเสื้อแขนยาว เพ่ือ
ปEองกันความหนาว ในทางตรงกันข(ามถ(าต(องการตัดเสื้อเพ่ือใส2ในหน(าร(อน ควรเลือกใช(ผ(าบางและ
เป�นเสื้อแขนสั้น เด็กจะได(เรียนรู(ภาษาเก่ียวกับคําศัพท�ท่ีใช(เก่ียวกับการตัดเย็บเสื้อผ(า การพูดสื่อสาร
ให(เพ่ือนและครูเข(าใจ คณิตศาสตร�เด็กจะได(เรียนรู(และมีทักษะเก่ียวกับการวัด การประมาณ จํานวน 
เส(นตรง เส(นโค(ง ขนาด พ้ืนท่ี วิถีชีวิตเด็กจะได(เรียนรู(เก่ียวกับการเลือกออกแบบเสื้อท่ีเหมาะสมกับ
การใช(งาน สุนทรียะ เด็กเลือกออกแบบเสื้อท่ีสวยงาม การตกแต2งเสื้อให(สวย ทักษะกลไก เด็กจะได(
ฝSกกล(ามเนื้อมือ และการประสานสัมพันธ� คุณธรรมเด็กจะได(เรียนรู(การประหยัด ความขยันหม่ันเพียร 
และความอดทน 
 หน,วยเรื่องลม 
 ในการจัดประสบการณ�การเรียนรู(เรื่องลม ให(เด็กได(เข(าใจการเกิดลม ประโยชน�และโทษของ
ลม ให(เด็กทดลองทําให(เกิดลมด(วยวิธีต2างๆ ออกไปสังเกต การเคลื่อนไหวของใบไม(ซ่ึงเกิดจากลมพัด 
 กิจกรรมให(เด็กได(ออกแบบและทํางานเทคโนโลยีในเรื่องนี้ ได(แก2 การให(เด็กทํากังหันลม 
 อุปกรณ�ท่ีครูจัดเตรียมมา ได(แก2 กระดาษหลายๆ ชนิด หนา บาง ต2างๆ กัน มีสีและลวดลาย
ต2างๆ ลวด ไม( หลอดดูด กาว มีด กรรไกร ไม(บรรทัด และอ่ืนๆ ท่ีจําเป�น ให(เด็กเลือกใช( ซ่ึงเด็กอาจค(น
พบว2า กระดาษหนาเกินไปหรือบางเกินไป มีผลต2อการหมุน ครูควรดูแลอย2างใกล(ชิดและให(ความ
ช2วยเหลือเด็กในการใช(มีด 
 เด็กจะได(มีโอกาสทดลองและทดสอบกังหันท่ีตนทําว2าหมุนได(ดีหรือไม2 ผลงานเป�นท่ีพอใจ
หรือยัง ซ่ึงเด็กจะได(ฝSกการเลือกวัสดุอุปกรณ� การตัดสินใจ การแก(ป;ญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะทํางาน 
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 เม่ือเด็กทุกคนทํากังหันเสร็จแล(ว ให(แต2ละคนเล2าถึงข้ันตอนการทํางาน และแสดงกังหันของ
ตนให(เพ่ือนๆ ครู และเป�นโอกาสดีท่ีครูจะได(ฝSกให(เด็กชื่นชมผลงานของคนอ่ืนๆ 
 กิจกรรมการสร(างรถบรรทุกไม2ใช2เรื่องแปลกใหม2สําหรับเด็ก เด็กบางคนอาจเคยเล2นโดยใช(
กล2องกระดาษแล(วเจาะเพ่ือใส2เชือกไว(สําหรับลากรถ ไม2มีล(อ แล(วเด็กจะใช(ผลักหรือลาก ถ(ากล2อง
ขนาดใหญ2พอเด็กนั่งได( เด็กจะเล2นกับเพ่ือน คนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งเป�นคนลาก 
 จากประสบการณ�เดิมของเด็ก ครูและเด็กควรร2วมกันสนทนาถึงส2วนประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทํา
ให(รถแล2นได(ดี คือ ต(องมีล(อและแกนเชื่อมระหว2างล(อ 2 แกน เด็กจะได(เรียนรู(เก่ียวกับวัสดุท่ีควรใช(ใน
การทําตัวรถ ล(อ แกน และวิธีท่ีจะทําให(รถเคลื่อนท่ี จากการสังเกตรถหลายๆ ประเภทท้ังของจริงและ
ของเล2น เด็กค(นพบว2าล(อรถมีรูปร2างกลม เด็กอาจทดลองทําล(อเป�นรูปวงกลมและรูปอ่ืนเพ่ือ
เปรียบเทียบการเคลื่อนท่ี แกนหลอดด(ายเหมาะท่ีจะใช(ทําล(อเนื่องจากมีขอบเป�นวงกลม และมีรู
สําหรับเสียบแกน หรืออาจใช(ฝาขวดน้ําอัดลมหรือฝาขวดอ่ืนก็ได( สําหรับตัวรถควรใช(วัสดุท่ีเป�น
กระดาษแข็ง เช2น กล2องกระดาษ พลาสติก หรือกระปPอง ในการเจาะรูเพ่ือเสียบแกนทําล(อ ครูควร
ช2วยเหลือเด็ก เพราะต(องใช(เครื่องมือท่ีแหลมและคม เด็กจะได(เรียนรู(ความสัมพันธ�ของขนาดตัวรถ
และล(อรถ ตําแหน2งล(อ ซ่ึงเด็กจะได(ใช(ทักษะทางคณิตศาสตร�ในการแก(ป;ญหา 
 เด็กจะได(เรียนรู(เรื่องแรง ซ่ึงเด็กต(องออกแบบว2าจะใช(แรงดึง คือ ลาก หรือผลัก เพ่ือให(รถ
แล2น ขณะท่ีทําเด็กจะต(องทดสอบว2าท่ีได(คิดและลงมือทําไปนั้นเป�นไปตามท่ีตนต(องการหรือไม2 ถ(าไม2
เด็กจะได(ปรับปรุงแก(ไข ในการทํางานเทคโนโลยีเด็กจะได(มีโอกาสประเมินผลงานของตนตลอดเวลา
และได(เรียนรู(การแก(ป;ญหา 
 เม่ือทําเสร็จแล(ว ครูให(เด็กได(ทดลองแล2นรถข้ึนเนิน โดยใช(กระดาษเอียง และแล2นลงจากเนิน 
เด็กจะได(สัมผัสความเร็วท่ีแตกต2างกัน และการใช(แรงมากน(อยต2างกัน ซ่ึงเป�นความรู(ทางวิทยาศาสตร� 
 ให(แต2ละกลุ2มนําเสนอผลงานรถบรรทุก พร(อมท้ังเล2าข้ันตอนในการทํางาน ป;ญหาท่ีพบและ
การแก(ไขให(เพ่ือนๆ และครูได(ชื่นชมผลงาน โดยจัดแสดงไว(ในห(อง ครูควรใช(โอกาสนี้ฝSกให(เด็กได(รู(จัก
ชื่นชมผลงานของผู(อ่ืน 
 การทําโครงงานออกแบบรถบรรทุก ทําให(เด็กได(ประสบการณ�ในการออกแบบและสร(างรถ 
ได(ใช(เครื่องมืออุปกรณ�ต2างๆ ได(นําความรู(และทักษะท่ีได(เรียนจากวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� ภาษา 
สุนทรียะ คุณธรรม วิถีชีวิต และทักษะกลไกมาใช(ในการทํางาน และทําให(เด็กได(พัฒนาความรู(และ
ทักษะต2างๆ เหล2านี้มากข้ึนด(วย ได(ใช(จินตนาการและความคิดสร(างสรรค�ให(การออกแบบในด(านภาษา
เด็กจะได(เรียนรู(คําศัพท�เก่ียวกับรถประเภทต2างๆ ส2วนต2างๆ ของรถ ได(ฝSกทักษะการฟ;งและการพูด
ในขณะทํางานกลุ2มร2วมกับเพ่ือนๆ ได(เล2าข้ันตอนการทํางานในด(านสุนทรียะ นอกจากเด็กจะออกแบบ
รถบรรทุกเพ่ือให(ใส2ของเล2นได( และเล2นได(แล(วเด็กจะคํานึงถึงความสวยงามของรถท่ีตนสร(างด(วย การ
รู(จักชื่นชมผลงานของตนเองและของผู(อ่ืนเป�นด(านสุนทรียะด(วย ในด(านคุณธรรมเด็กได(เรียนรู(เรื่อง 
ความรับผิดชอบ การประหยัด ความอดทน ความมีน้ําใจ เป�นต(น ในด(านวิถีชีวิตเด็กจะได(เรียนรู(การใช(
รถอย2างปลอดภัย และเรื่องการขนส2ง ในด(านทักษะกลไก เด็กได(ใช(กล(ามเนื้อและการประสานสัมพันธ�
ในการสร(างชิ้นงาน และเม่ือนําไปเล2นเด็กได(พัฒนาทักษะกลไก ในด(านทักษะกระบวนการ เด็กได(ฝSก
ทักษะการวางแผน การทํางานร2วมกับผู(อ่ืน และทักษะการแก(ป;ญหา นอกจากนั้นความสําคัญอีก
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ประการหนึ่งคือ เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสําเร็จของตนเองและของกลุ2มท่ีได(ผลิต
ของเล2นเอง 
 การพัฒนาความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยีอาจดูเหมือนเป�นเรื่องท่ียากและซับซ(อน
สําหรับเด็กอนุบาล ในทางปฏิบัติแล(วครูสามารถจัดกิจกรรมให(เด็กได(มีประสบการณ�และพัฒนา
ความสามารถได(โดยไม2ยาก ดังตัวอย2างกิจกรรมท่ี 14 รถบรรทุกสนุกสนาน ครูสามารถแนะนําป;ญหา
ง2ายๆ ท่ีเกิดข้ึนในห(องเรียนหรือในชั่วโมงเรียน และให(เด็กได(ออกแบบเทคโนโลยีเพ่ือแก(ป;ญหา 
 
กิจกรรมการเรียนรู'เทคโนโลยี 
 กิจกรรมการเรียนรู(ท่ีนําเสนอต2อไปนี้เป�นแนวทางให(ครูได(นําไปประยุกต�ใช(ในการจัดกิจกรรม
ให(แก2เด็กอนุบาล มีท้ังหมด 16 กิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1  ธรรมชาติและเทคโนโลยี 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กเข(าใจความหมายของธรรมชาติและเทคโนโลยี 
2. เพ่ือให(เด็กสามารถจําแนกสิ่งท่ีเป�นธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย�ทําข้ึน 
3. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของเทคโนโลยี 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกตและการจําแนก 

ส่ือ 
1. สิ่งท่ีเป�นธรรมชาติ เช2น ก่ิงไม( ดอกไม( ใบไม( ก(อนหิน ดิน ทราย เปลือกหอย 

เปลือกไข2 
2. สิ่งท่ีมนุษย�ทําข้ึน เช2น กระดุม สีเทียน ดินสอ ยางลบ ช(อนส(อม ท่ีหนีบผ(า 

หลอดดูด 
ข้ันตอนดําเนินการ 

1. วางสื่อท้ังหมดไว(บนโตRะหน(าห(อง สนทนากับเด็กว2าถ(าจะแยกของท้ังหมดนี้
ออกเป�น 2 กลุ2ม (โดยใส2ตะกร(าหรือกล2อง 2 ใบ) จะแยกได(อย2างไร 

2. ให(เด็กออกมาลองแยกใส2ตะกร(าคนละ 1 ชิ้น แล(วซักถามเด็กว2าแยกได(อย2างไร 
3. ถ(าเด็กแยกได(ถูกต(อง จึงแจกอุปกรณ�ท้ังหมด ให(เด็กทํากิจกรรมนี้เป�นกลุ2ม กลุ2ม

ละ 4-5 คน ถ(าเด็กไม2รู(ว2าจะแยกได(อย2างไร ครูจึงแนะนําเกณฑ�ท่ีใช(ในการจําแนก คือแยกตามเกณฑ�
ว2าสิ่งของนั้น เป�นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองกับสิ่งท่ีมนุษย�สร(างข้ึน สาธิตให(เด็กเป�นตัวอย2าง เม่ือเด็กเข(าใจแล(วจึง
ให(ทําเป�นกลุ2ม 

4. สนทนากับเด็กถึงความหมายของสิ่งท่ีเป�นธรรมชาติและเทคโนโลยี ท่ีมาของ
เทคโนโลยี (มนุษย�สร(างสิ่งต2างๆ ข้ึนเพ่ือแก(ป;ญหาในการดํารงชีวิต และทําให(การดํารงชีวิต
สะดวกสบายข้ึน 
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กิจกรรมท่ี 2 เครื่องใช'ในห'องเรียนของเรา 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าท่ีของเครื่องใช(ท่ีมีอยู2ในห(องเรียน 
2. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของเครื่องใช( 
3. เพ่ือเด็กมีความสนใจมากข้ึนในการเรียนรู(เก่ียวกับเครื่องใช( 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกตและการทํานาย 

ส่ือ 
 เครื่องใช(ในห(องเรียน 

1. เครื่องเขียน เช2น สีเทียน ชอล�ก ดินสอ ปากกา กระดาษ ยางลบ ไม(บรรทัด ท่ี
เหลาดินสอ 

2. อุปกรณ�ท่ีใช(ในการวาดรูปและตัดปะ เช2น พู2กัน แปรงทาสี สี กรรไกร กาว เทป 
ท่ีเย็บกระดาษ 

3. เครื่องใช(ไฟฟEา เช2น วิทยุ เครื่องเล2นเทป โทรทัศน� เครื่องเล2นวีดิทัศน� ปลั๊กไฟ 
สวิตซ�ไฟ 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. ทายป;ญหาเด็ก “อะไรเอ2ยท่ีทําให(เราเย็นสบายเม่ืออากาศร(อน” (พัดลม) ถ(าเด็ก

ตอบว2า “พัด” ซักถามต2อว2ามีอะไรอีก ให(เด็กเปรียบเทียบว2าอะไรใช(ได(สะดวกและดีกว2ากัน 
2. แนะนําให(เด็กได(รู(ว2าพัดลมเป�นเครื่องใช(ไฟฟEาอย2างหนึ่ง ต2อจากนั้นให(เด็กบอก

ชื่อและหน(าท่ีของเครื่องใช(ไฟฟEาอ่ืนๆ ท่ีมีอยู2ห(องเรียน แล(วทดลองใช(เครื่องใช(ไฟฟEาเหล2านั้น 
3. สนทนากับเด็กพร(อมสาธิตเก่ียวกับการใช(เครื่องใช(ไฟฟEาต2างๆ อย2างปลอดภัย 

เช2น การจัดปลั๊กไฟ ไม2แหย2มือเข(าไปในพัดลม การเก็บเครื่องไฟฟEาเม่ือใช(งานเสร็จ 
4. ให(เด็กเลือกวาดรูปเครื่องใช(ไฟฟEา 1 ชิ้น พร(อมท้ังเขียนชื่อเครื่องใช(ไฟฟEากํากับ 

(สําหรับเด็กชั้นอนุบาลปYท่ี 1 ยังไม2ต(องให(เขียนชื่อ แต2ให(บอกว2าชื่ออะไร) เม่ือทําเสร็จแล(วให(เด็ก
ออกมาเล2าเก่ียวกับรูปเครื่องใช(ไฟฟEาท่ีตนวาด โดยบอกเหตุผลทําไมถึงเลือกวาดเครื่องไฟฟEา และเรา
ใช(เครื่องไฟฟEานั้นทําอะไร 

5. สําหรับเครื่องใช(ประเภทอ่ืนๆ ครูอาจจัดกิจกรรมเพ่ือให(เด็กเรียนรู(ในวันต2อๆ ไป 
 

กิจกรรมท่ี 3 เครื่องใช'ในโรงเรียนของเรา 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าท่ีของเครื่องใช(ท่ีมีอยู2ในห(องต2างๆ ของโรงเรียน 
2. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของเครื่องใช( 
3. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช(กล(ามเนื้อมือและตา 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกตและการสื่อสาร 
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ส่ือ 
1. เครื่องใช(ในโรงเรียนท่ีอยู2ตามห(องต2างๆ เช2น ห(องครัว ห(องพยาบาล เรือนเพาะชํา 

1) เครื่องครัว เช2น เตา หม(อ กระทะ จาน ชาม 
2) ห(องพยาบาลเช2น ตู(ยา เครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องวัดส2วนสูง 
3) ห(องส(วม เช2น กRอกน้ํา ถังน้ํา โถส(วม 
4) เรือนเพาะชํา เช2น จอบ เสียม กระถาง 
5) เครื่องใช(อ่ืนๆ เช2น ถังขยะ ม(านั่ง 

2. ดินเหนียว 
ข้ันตอนดําเนินการ 

1. สนทนากับเด็กเก่ียวกับห(องต2างๆ ท่ีมีอยู2ในโรงเรียนท่ีไม2ใช2ห(องเรียน โดยให(เด็ก
ช2วยกันบอกว2ามีห(องอะไรบ(าง ห(องต2างๆ นั้นมีไว(ทําอะไร และในห(องเหล2านั้นมีเครื่องใช(อะไรบ(าง 

2. พาเด็กออกไปศึกษาเครื่องใช(ตามห(องต2างๆ โดยให(ผู(ทําหน(าท่ีอยู2ตามห(อง
เหล2านั้นเล2าให(เด็กๆ ฟ;งเก่ียวกับเครื่องใช(ท่ีอยู2ในห(อง 

3. หลังจากศึกษาเครื่องใช(ในห(องต2างๆ เสร็จแล(ว กลับมายังห(องเรียน ให(เด็กเล2า
เก่ียวกับเครื่องใช(ท่ีได(ไปศึกษามาคนละ 1 ชิ้น โดยบอกชื่อ และประโยชน�ของเครื่องใช(เหล2านั้น 

4. ให(เด็กเลือกป;Zนเครื่องใช(ท่ีตนสนใจคนละ 1 ชิ้นด(วยดินเหนียว เม่ือเด็กป;Zนเสร็จ
แล(ว ให(เด็กนําเสนอให(เพ่ือนๆ ชม พร(อมท้ังบอกเหตุผลท่ีเลือกป;Zนเครื่องใช(นั้น 
 

กิจกรรมท่ี 4 เครื่องใช'ในบ'านของเรา 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าท่ีของเครื่องใช(ในบ(าน 
2. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของเครื่องใช( 
3. เพ่ือให(เด็กรู(วิธีใช(เครื่องมือเครื่องใช(ถูกวิธีและใช(ได(อย2างปลอดภัย 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกตและการจําแนก 

 
ส่ือ 

เครื่องใช(ในบ(าน เพ่ือให(เด็กและผู(ปกครองมีส2วนในการจัดหาสื่อ ควรดําเนินการ 
ดังนี้ 

1. ก2อนจัดกิจกรรมเรื่องนี้ 1 วัน บอกเด็กและผู(ปกครองให(นําเครื่องใช(ภายในบ(าน
มาคนละ 1 ชิ้น เครื่องใช(นั้นไม2อันตราย และเป�นเครื่องใช(ท่ีไม2ซํ้ากับเด็กท่ีเคยเรียนไปแล(ว 

2. เม่ือจัดกิจกรรมเสร็จแล(ว คืนเครื่องใช(เหล2านั้นให(ผู(ปกครองนํากลับ 
ข้ันตอนดําเนินการ 

1. ให(เด็กแต2ละคนเล2าว2านําเครื่องใช(อะไรมา และบอกประโยชน�ของเครื่องใช(นั้น
ด(วย 

2. สาธิตการใช(เครื่องใช(บางอย2างท่ีเด็กใช(บ2อยและใช(ยังไม2ถูกวิธี 
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3. ให( เ ด็กช2วยกันจําแนกเครื่องใช(ต2างๆ เหล2านั้น เป�นประเภทต2างๆ เช2น 
เครื่องใช(ไฟฟEา ไม2ใช2เครื่องใช(ไฟฟEา เครื่องครัว เครื่องมือก2อสร(าง เครื่องนอน เครื่องมือทําสวน 

4. ให(เด็กทําแบบฝSกจับคู2ของท่ีใช(คู2กัน 
 

กิจกรรมท่ี 5 เครื่องใช'ในชุมชนของเรา 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักชื่อและเครื่องใช(ในชุมชน 
2. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของเครื่องใช( 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ส่ือ 
เครื่องใช(ในสถานท่ีต2างๆ ในชุมชน เช2น เครื่องใช(ในร(านทําผม อู2ซ2อมรถ ร(านหมอ 

ร(านทําฟ;น บ(านชาวนา บ(านชาวไร2 บ(านช2างไม( 
ข้ันตอนดําเนินการ 

1. สนทนากับเด็กเก่ียวกับอาชีพผู(ปกครอง และเครื่องใช(ท่ีผู(ปกครองใช(ในการ
ประกอบอาชีพ 

2. แนะนําให(เด็กรู(จักเครื่องใช(ท่ีเรียกว2าเครื่องมือ เช2น ค(อน ไขควง เลื่อย 
3. พาเด็กออกไปชมสถานท่ีท่ีประกอบการต2างๆ ในชุมชนใกล(ๆ บริเวณโรงเรียน 

เช2น ร(านตัดผม บ(านช2างไม( อู2ซ2อมรถ 
4. ให(เด็กสังเกตอุปกรณ�ต2างๆ ท่ีบุคคลในสถานท่ีเหล2านั้นใช( ฟ;งการอธิบายวิธีใช(

และชมการสาธิตการใช(เครื่องมือเครื่องใช(โดยช2าง (ครูนัดหมายล2วงหน(ากับเจ(าของสถานท่ีท่ีจะพาเด็ก
ไปทัศนศึกษา) 

5. เม่ือไปทัศนศึกษาเสร็จแล(ว กลับมายังห(องเรียนให(เด็กช2วยกันเล2าถึงสิ่งท่ีตนได(
เรียนรู( ครูซักถามเพ่ิมเติมว2าช2างเหล2านั้นใช(เครื่องมืออะไรบ(าง (เฉพาะเครื่องมือท่ีง2ายๆ และเด็กพบ
เห็นบ2อย) 
 

กิจกรรมท่ี 6 อุปกรณ	ตัดแปะ 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักชื่อและวิธีใช(อุปกรณ�ท่ีใช(ในการตัดแปะ 
2. เพ่ือให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน�ของอุปกรณ� 
3. เพ่ือให(เด็กพัฒนาทักษะในการใช(อุปกรณ� 
4. เพ่ือให(เด็กพัฒนาทักษะการสังเกตและการใช(กล(ามเนื้อ 

ส่ือ 
1. กรรไกร เทปใส เทปกาว แปEงเปYยก ท่ีเย็บกระดาษ 
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2. ถุงหรือกล2องกระดาษสําหรับใส2อุปกรณ�ในข(อ 1 (ยกเว(นแปEงเปYยก) เพ่ือให(เด็ก
ได(ล(วงสัมผัสโดยไม2สามารถมองเห็นอุปกรณ�เหล2านั้น 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. ให(เด็กออกมาคลําอุปกรณ�ทุกชิ้นท่ีอยู2ในถุงทีละคน โดยยังไม2ต(องบอกว2าสิ่งท่ีตน

สัมผัสคืออะไร 
2. เม่ือได(สัมผัสอุปกรณ�ครบทุกคนแล(ว ครูซักถามเด็กว2ามีอะไรบ(าง 
3. ให(เด็กออกมาเฉลยคําตอบโดยการคลําแล(วบอกว2าคืออะไร ต2อจากนั้นจึงหยิบ

ออกมาให(เพ่ือนๆ ดู 
4. สนทนาร2วมกับเด็กถึงชื่อ และประโยชน�ของสิ่งต2างๆ เหล2านั้น 
5. สาธิตวิธีใช(อุปกรณ�เหล2านั้นท่ีถูกต(อง อย2างปลอดภัย และการใช(อย2างประหยัด 

กิจกรรมในวันต,อไป 
6. ให(เด็กทําหนังสือเรื่อง เครื่องมือเครื่องใช( โดยให(เด็กทําเป�นกลุ2มละ 4-5 คน โดย

ตัดรูปเครื่องมือเครื่องใช(จากใบโฆษณาคนละ 1 รูป และนําไปปะลงในกระดาษ หน(าละ 1 รูป 
7. เขียนชื่อเครื่องมือเครื่องใช(กํากับแต2ละรูป 
8. เย็บเป�นเล2มโดยใช(ท่ีเย็บกระดาษ 

 
กิจกรรมท่ี 7 กล,องลมแสนสวย 

 
กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากท่ีเด็กได(เรียนรู(เรื่องลมแล(ว 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กออกแบบกล2องลม 
2. เพ่ือให(เด็กมีทักษะในการใช(เครื่องมือ 
3. เพ่ือให(เด็กพัฒนาทักษะการสังเกต 

ส่ือ 
1. กระดาษวาดเขียน 
2. เชือก 
3. กระดาษย2นหรือกระดาษท่ีใช(ทําหางว2าว 
4. กรรไกร ท่ีเจาะรูกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กเก่ียวกับลม เราสังเกตได(อย2างไรว2ามีลม (ใบไม(ขยับไปมา ธงปลิว) 
2. แนะนําให(เด็กรู(จักกล2องลม นําตัวอย2างกล2องลมไปแขวนไว(กลางแจ(งให(เด็ก

สังเกต (ถ(าเป�นวันท่ีลมแรงหน2อย เด็กจะหยิบการขยับของกล2องลมได(ชัดเจนและจะทําให(เด็กเห็น
ทิศทางของลม) 

3. สาธิตวิธีการทํากล2องลม พร(อมกับให(เด็กทําเป�นกลุ2มๆ ละ 4 คน มีวิธีทําดังนี้ 
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1) ตัดกระดาษวาดเขียนขนาดกว(าง 15 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ม(วน
กระดาษให(เป�นรูปทรงกระบอก แล(วเย็บให(ติดกัน เพ่ือความสวยงามอาจให(เด็กวาดลวดลายลงบน
กระดาษก2อนม(วน 

2) ท่ีปากกล2องด(านหลังเจาะรู 2 รู ให(อยู2ตรงข(ามกัน 
3) ร(อยเชือกท่ีรูท้ังสองเพ่ือสําหรับแขวน 
4) ตัดกระดาษย2นให(ยาว 50 เซนติเมตร ติดรอบปากกล2องอีกด(านหนึ่ง 

4. นําไปแขวนกลางแจ(ง ให(เด็กสังเกตหางของกล2องลมซ่ึงจะบอกทิศทางของลม 
 

กิจกรรมท่ี 8 นาฬิกาแดด 
 

กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากท่ีเด็กได(เรียนรู(เรื่อง กลางวัน กลางคืน เงา และเวลาเช(า สาย บ2าย 
เย็น ไปแล(ว 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กรู(จักการวัดเวลาด(วยแสงแดดและเงา 
2. เพ่ือให(เด็กสร(างนาฬิกาแดด และรู(จักประโยชน�ของนาฬิกาแดด 
3. เพ่ือให(เด็กได(พัฒนาทักษะการสังเกต การนับ และการวัด 

ส่ือ 
1. จานกระดาษ 
2. ดินสอและหลอดดูด 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กเรื่องเงา โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ�ท่ีเด็กได(เคยออกไปสังเกต

เงาของตนเองกลางแดดในเวลาต2างๆ กัน 
2. เล2าเรื่องการบอกเวลาของคนสมัยก2อน 
3. สาธิตการทํานาฬิกาแดด โดยใช(จานกระดาษ เจาะรูกลางจาน คว่ําจานกระดาษ

แล(วเสียบดินสอ 
4. ให(เด็กแต2ละคนทํานาฬิกาแดด โดยครูเตรียมจานกระดาษท่ีเจาะรูแล(วให(เด็ก

สังเกตเงาท่ีเกิดข้ึน 
5. นํานาฬิกาแดดไปวางกลางแดดเวลา 9.00 น. ให(เด็กขีดเครื่องหมายท่ีขอบจาน

ตรงตําแหน2งของเงา 
6. ทุกชั่วโมงต2อมาจนกระท่ังถึง 15.00 น. ให(เด็กออกไปสังเกตเงา แล(วทํา

เครื่องหมายท่ีตําแหน2งของเงา 
7. วันรุ2งข้ึนในเวลา 9.00 น. ให(เด็กนํานาฬิกาแดดของตนออกไปวางกลางแดดแล(ว

สังเกต เด็กออกไปสังเกตตําแหน2งของเงาทุกชั่วโมง 
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กิจกรรมท่ี 9 ตุDกตาดินเหนียว 
 

กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากท่ีเด็กได(เรียนเก่ียวกับส2วนต2างๆ ของร2างกาย 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กรู(จักคําศัพท�และตําแหน2งของหัว แขน ขา และโครงกระดูก 
2. เพ่ือให(เด็กทําของเล2นได( 

ส่ือ 
1. ดินเหนียว 
2. ไม(จิ้มฟ;นหรือไม(กลัด 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. ให(เด็กจับคู2กัน ผลัดกันออกคําสั่งแล(วให(เพ่ือนทําตาม ดังนี้ 

1) ยกแขนข้ึนทีละข(าง ถ(าเด็กรู(จักซ(ายขวาแล(ว อาจให(เด็กยกแขนซ(ายแล(วยก
แขนขวา 

2) ยกขาข้ึนทีละข(าง หรือให(ยกขาขวาข้ึน แล(วยกขาซ(ายข้ึน 
3) ยกมือท้ังสองข(างข้ึนจับหัวของตน 

2. แจกดินน้ํามันให(เด็กคนละ 1 ก(อน ให(เด็กป;Zนเป�นรูปคนท่ีไม2อ(วน แล(วจับให(ยืน
จะเห็นว2าตุRกตาท่ีเด็กป;Zนนั้นจะยืนไม2ตรง หัว แขน และขา ไม2สามารถขยับไปมาได( 

3. แจกไม(จิ้มฟ;นให(เด็ก เพ่ือเสียบแล(วทําให(ตุRกตายืนตรง หัว แขน และขา ขยับ
หรือยกข้ึนลงได( 

4. ซักถามเด็กว2าการทําตุRกตา 2 ครั้ง ต2างกันอย2างไร ไม(จิ้มฟ;นเปรียบเหมือนอะไร 
(โครงกระดูก) โครงกระดูกทําหน(าท่ีอย2างไร 

5. ให(เด็กเขียนคําศัพท� หัว แขน ขา พร(อมท้ังต้ังชื่อตุRกตาของตน 
 

กิจกรรมท่ี 10 ตุDกตาผ'าขนหนูสวมเส้ือแสนสวย 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กได(ออกแบบเสื้อตุRกตา 
2. เพ่ือให(เด็กทําของเล2นง2ายๆ 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการวัด ความคิดสร(างสรรค� และทักษะการสื่อสาร 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช(กรรไกร และท่ีเย็บกระดาษ 

ส่ือ 
1. ผ(าขนหนูสําหรับเช็ดมือขนาดกลาง (20 นิ้ว x 14 นิ้ว) 
2. ผ(าขนหนูสําหรับเช็ดหน(าขนาดเล็ก (10 นิ้ว x 10 นิ้ว) 
3. ยางรัดของ 
4. กระดาษพรู(ป หรือกระดาษสี หรือกระดาษหนังสือพิมพ�ขนาด 20 นิ้ว x 10 นิ้ว 
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ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนาเก่ียวกับเสื้อผ(าท่ีเด็กสวมใส2 
2. สาธิตการทําตุRกตาผ(าขนหนูดังนี้ 

1) ม(วนผ(าขนหนูสําหรับเช็ดมือตามยาวเข(าหากัน พับไปข(างหลังประมาณ 2/5 
ของความยาว แล(วใช(ยางรัดห2างจากส2วนท่ีพับลงมาประมาณ 2 นิ้ว เพ่ือทําเป�นส2วนหัวตุRกตา 

2) ม(วนผ(าขนหนูผืนเล็กให(แน2นเพ่ือทําเป�นแขน นําไปสอดใต(หัวตุRกตา แล(วใช(
ยางรัดผ(าขนหนูใต(แขนเพ่ือทําเป�นเอว 

3. แจกกระดาษเพ่ือให(เด็กออกแบบเสื้อง2ายๆ ซ่ึงเด็กจะได(คิดออกแบบ คอ แขน 
และความสั้นยาวของลําตัว จากนั้นจึงใช(ท่ีเย็บกระดาษเย็บเป�นเสื้อ 

4. ถ(าใช(กระดาษพรู(ปหรือกระดาษสีอาจให(เด็กออกแบบลวดลายโดยการวาด หรือ
ใช(กระดาษสีปะเป�นลวดลาย 

5. เม่ือทําเสร็จแล(ว ให(เด็กจัดผลงานแสดงให(เพ่ือนๆ ชม พร(อมท้ังเล2าเรื่องการ
ออกแบบเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ 
 

กิจกรรมท่ี 11 ดินเหนียวลอยได' 
 

กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากท่ีเด็กได(เรียนเรื่องลอยจมแล(ว 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กได(มีประสบการณ�เรื่องลอยจมมากข้ึน 
2. เพ่ือให(เด็กได(พัฒนาความคิดสร(างสรรค� และความสามารถในการแก(ป;ญหา 
3. เพ่ือให(เด็กสามารถออกแบบของเล2นได( 

ส่ือ 
1. ดินเหนียว 
2. หลอดดูด 
3. อ2างใส2น้ํา 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. แจกดินเหนียวให(เด็กคนละก(อน 
2. ให(เด็กทํานายว2าเม่ือนําก(อนดินเหนียวใส2ลงไปในน้ํา ดินเหนียวจะลอยหรือจม 
3. สนทนาร2วมกับเด็กเก่ียวกับการทําให(ก(อนดินเหนียวลอยได( วิธีหนึ่งคือใช(หลอด

ดูดเสียบเข(าไปในก(อนดินเหนียว 
4. ให(เด็กนําก(อนดินเหนียวท่ีมีหลอดดูดเสียบอยู2 ใส2ลงในอ2างน้ํา แล(วสังเกตว2าอะไร

เกิดข้ึน 
5. ท(าทายเด็กให(คิดหาวิธีอ่ืนท่ีทําให(ดินเหนียวลอยได( ถ(าเด็กคิดไม2ออก ครูก็แนะ

ให(เด็กคือทําเป�นรูปเรือ ซ่ึงจะเป�นกิจกรรม “ลอยเรือลําน(อย” ท่ีจะทําในวันต2อไป 
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กิจกรรมท่ี 12 ลอยเรือลําน'อย 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กได(เรียนรู(กระบวนการออกแบบ 
2. เพ่ือให(เด็กได(ใช(ความรู(เรื่องลอยจมในการแก(ป;ญหา 
3. เพ่ือให(เด็กสามารถนับและเขียนตัวเลขแทนจํานวน 

ส่ือ 
1. ดินเหนียว 
2. อ2างน้ํา 
3. คลิปเสียบกระดาษ 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กเก่ียวกับกิจกรรม “ดินเหนียวลอยได(” 
2. เสนอป;ญหาทําให(เด็กได(คิดว2า ทําอย2างไรดินเหนียวจึงจะลอยได( โดยไม2ใช(สิ่งอ่ืน

ช2วย 
3. ถ(ามีเด็กตอบว2าทําให(แบนๆ แล(วทําเป�นรูปคล(ายเรือ ให(เด็กลองทําโดยลองวาด

รูปเรือท่ีเด็กต(องการป;Zนก2อน ถ(าเด็กตอบไม2ได(ครูช2วยแนะ 
4. เม่ือเด็กพอใจรูปท่ีวาดแล(ว จึงค2อยให(เด็กป;Zนดินเหนียวตามรูปท่ีเด็กวาด 
5. ทดลองลอยเรือ ถ(าเรือไม2สามารถลอยได( ให(เด็กปรับปรุงแก(ไขจนเรือดินเหนียว

สามารถลอยได( และได(รูปร2างเป�นท่ีพอใจของเด็ก 
6. แจกคลิปหนีบกระดาษให(เด็กบรรทุกในเรือ แล(วสังเกตว2าก2อนเรือจม เรือ

สามารถบรรทุกคลิปได(ก่ีตัว 
7. ให(เด็กเขียนตัวเลข แสดงจํานวนคลิปลงในแผ2นกระดาษ แล(วนําไปแปะไว(ท่ีเรือ 

ให(เด็กแต2ละคนแสดงผลงานของตน พร(อมท้ังเล2าให(เพ่ือนฟ;งว2า เรือของตนบรรทุกคลิปได(ก่ีตัว 
 

กิจกรรมท่ี 13 ร,มชูชีพจิ๋ว 
 

จุดมุ,งหมาย 
1. เพ่ือให(เด็กได(มีประสบการณ�เรื่องลม 
2. เพ่ือให(เด็กสามารถทําของเล2น 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบ 

ส่ือ 
1. ผ(าเช็ดหน(า (ให(เด็กแต2ละคนนํามา) 
2. เชือกเส(นเล็ก 
3. ก(อนหินขนาดเล็ก 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กถึงประสบการณ�เก่ียวกับร2มชูชีพ 
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2. ให(เด็กแต2ละคนทดลองโยนผ(าเช็ดหน(าข้ึนไปในอากาศ 
3. สาธิตการทําร2มชูชีพ โดยใช(เชือก 4 เส(น ยาวประมาณเส(นละ 13 นิ้ว ผูกท่ีมุมท้ัง

สี่ของผ(าเช็ดหน(า แล(วผูกปลายเชือกท้ัง 4 เข(าด(วยกัน ต2อจากนั้นจึงใช(เชือกอีกเส(นหนึ่งผูกก(อนหิน 
เพ่ือนําไปผูกติดกับปลายเชือกท่ีมัดรวมกันไว( 

4. ทดลองโยนร2วมชูชีพท่ีกลางแจ(ง 
5. ให(เด็กแต2ละคนทําร2วมชูชีพแล(วทดลองโยน 
6. ให(เด็กแข2งยันโยนร2มชูชีพ ใครโยนได(สูงสุด ร2วมชูชีพของใครลอยได(นานท่ีสุด 

 
กิจกรรมท่ี 14 รถบรรทุกแสนสนุก 

 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กเข(าใจเรื่องการดึง หรือการลาก ทําให(รถเคลื่อนท่ี 
2. เพ่ือให(เด็กออกแบบของเล2น 
3. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช(เครื่องมือ การนับ และการวัด 

ส่ือ 
1. กล2องนม หรือกล2องยาสีฟ;น 
2. ฝาขวดน้ําอัดลม 
3. ลวดเส(นเล็ก 
4. ค(อน ตะปู คีมตัดลวด 
5. เชือกเส(นเล็ก 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กว2าทําอย2างไรกล2องจึงจะเคลื่อนท่ีได( (ผลัก หรือดึง) ให(เด็กทดลอง

ทํา 
2. ซักถามเด็กต2อไปว2าทําอย2างไรจึงจะเคลื่อนท่ีได(ง2ายกว2าเดิม และสามารถใส2ของ

ได(ด(วย (ทําให(เหมือนรถโดยมีล(อช2วยในการเคลื่อนท่ี) ถ(าเด็กตอบไม2ได(ครูช2วยแนะและบอกอุปกรณ�ท่ี
จะใช(ทําเป�นล(อ คือ ฝาขวดน้ําอัดลม 

3. สนทนากับเด็กเก่ียวกับส2วนประกอบท่ีสําคัญในการสร(างรถ (ตัวรถ และล(อ) 
ตําแหน2งและจํานวนล(อ ซ่ึงอาจมี 4 ล(อ หรือ 6 ล(อ สําหรับเด็กท่ีใช(กล2องยาสีฟ;น หรืออาจตัดกล2องให(
มีขนาดท่ีเด็กต(องการ 

4. วาดรูปรถท่ีจะทําบนกระดาน จากนั้นจึงสาธิตการทํารถ อธิบายการใช(เครื่องมือ 
ค(อน และตะปูในการเจาะรูฝาขวดน้ําอัดลมเพ่ือทําล(อ การใช(คีมตัดลวดและดัดลวดเพ่ือทําแกนล(อ 

5. ให(เด็กร2างรูปรถท่ีตนต(องการทํา เม่ือได(รูปท่ีตนพอใจแล(วเล2าให(เพ่ือนๆ ฟ;งถึง
ลักษณะรถบรรทุกท่ีตนต(องการสร(าง ต2อจากนั้นจึงลงมือสร(างรถ ครูคอยแนะนําและให(ความ
ช2วยเหลือในการใช(เครื่องมือท่ีถูกต(องและปลอดภัย 

6. เม่ือทําเสร็จแล(วเด็กทดลองเล2น ซ่ึงเม่ือเด็กทดลองเล2นเด็กอาจจําเป�นต(อง
ปรับปรุงแก(ไขให(ดีข้ึน 
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7. เม่ือได(รถบรรทุกท่ีปรับปรุงแก(ไขแล(ว ให(เด็กนําเสนอผลงาน เล2าข้ันตอนในการ
ทํารถบรรทุก บอกจํานวนล(อ และจํานวนสิ่งของท่ีสามารถใส2ในรถบรรทุกนั้นได( 

8. เด็กและครูแสดงความชื่นชมผลงานของตนเองและของเพ่ือน 
 

กิจกรรมท่ี 15 เครื่องดนตรี 
 

กิจกรรมนี้ควรจัดหาหลังจากท่ีเด็กได(เรียนรู(เรื่องเสียงและเครื่องดนตรี 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กสามารถสร(างเครื่องดนตรีง2ายๆ ได( 
2. เพ่ือให(เด็กรู(จักเลือกวัสดุให(เหมาะกับการใช(งาน 

ส่ือ 
1. กระปPองนม ฝาขวดน้ําอัดลม ไม(ไผ2 ฝาหม(อท่ีไม2ใช(แล(ว 
2. วัสดุเหลือใช(อ่ืนๆ ท่ีสามารถทําให(เกิดเสียงได( 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. สนทนากับเด็กเก่ียวกับการทําให(เกิดเสียง พร(อมท้ังแนะนําเครื่องดนตรีท่ีหาได(

ง2ายๆ ให(เด็กรู(จักและสังเกตการณ�ทําให(เกิดเสียง 
2. แนะนําวัสดุต2างๆ ท่ีเด็กสามารถใช(ทําเป�นเครื่องดนตรีได( ให(เด็กคิดว2ามีอะไรบ(างท่ี

สามารถใช(ทําเป�นเครื่องดนตรีได( ถ(าเด็กคิดไม2ออกครูช2วยแนะนํา เช2น ไม(ไผ2 2 อันเคาะกัน สามารถใช(
เป�นเครื่องดนตรีเคาะจังหวะได( ฝาขวดน้ําอัดลมเม่ือนํามาเจาะรูตรงกลางแล(วร(อยด(วยลวดทําเป�นวงกลม 
สามารถใช(เขย2าทําให(เกิดเสียง 

3. เม่ือเด็กเลือกท่ีจะทําเครื่องดนตรีอะไรได(แล(ว ให(เด็กตกแต2งเครื่องดนตรีของตนให(
สวยงามด(วย 

4. เม่ือทําเสร็จแล(วให(เด็กเล2าเก่ียวกับเครื่องดนตรีท่ีตนทําว2า 
1) ใช(วัสดุอะไร ทําไมถึงเลือกใช(วัสดุนั้น 
2) มีวิธีทําอย2างไร 
3) มีวิธีเล2นอย2างไร 
4) เครื่องดนตรีนี้ชื่ออะไร 

 
กิจกรรมท่ี 16 เครื่องบินไวไว 

 
กิจกรรมนี้ควรจัดหาหลังจากท่ีเด็กได(เรียนเรื่องยานพาหนะแล(ว 
จุดมุ,งหมาย 

1. เพ่ือให(เด็กเข(าใจเรื่องแรง 
2. เพ่ือให(เด็กสร(างเครื่องบินง2ายๆ เล2น 
3. เพ่ือให(เด็กทํางานตามข้ันตอน 
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ส่ือ 
1. กระดาษ A4 
2. สีเทียน 

ข้ันตอนดําเนินการ 
1. ซักถามเด็กเก่ียวกับยานพาหนะท่ีเด็กชอบ พร(อมท้ังให(บอกเหตุผล 
2. ชูเครื่องบินกระดาษท่ีพับเสร็จแล(วให(เด็กดู ซักถามเด็กว2าคืออะไร ทําอย2างไรจึงจะ

แล2นได( 
3. แจกกระดาษ A4 ให(เด็กวาดรูปเพ่ือตกแต2งเครื่องบินก2อนพับ 
4. สาธิตการพับเครื่องบิน พร(อมให(เด็กพับตามทีละข้ันตอน ต2อจากนั้นอาจให(เด็กคิด

วิธีพับเครื่องบินเอง 
5. ทดลองเล2น 
6. แบ2งเด็กออกเป�นกลุ2ม กลุ2มละ 5 คน แล(วแข2งกันแล2นเครื่องบิน เครื่องบินของใคร

แล2นได(ไกลท่ีสุดจะเป�นผู(ชนะ 
 
การประเมินผลการเรียนรู'เทคโนโลยี 
 เปEาหมายของการประเมินผลคือ ทําให(ครู เด็ก และผู(ปกครอง ได(ทราบผลการพัฒนาท้ังในด(าน
ความรู(ความเข(าใจเก่ียวกับเทคโนโลยี และทักษะในการใช(เครื่องมือเครื่องใช(ในการออกแบบเทคโนโลยี 
การประเมินผลซ่ึงเป�นส2วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนควรเป�นการประเมินผลท่ีทําให(ได(ข(อมูล
ย(อนกลับท่ีไม2ใช2การตัดสินผล ทําให(เด็กได(มีโอกาสฝSกปฏิบัติเพ่ือเกิดทักษะและได(ใช(ความรู(ท่ีได(เรียนใน
สถานการณ�หรือบริบทใหม2 และทําให(ครูได(ข(อมูลท่ีสามารถนําไปใช(ปรับปรุงการจัดประสบการณ�การ
เรียนรู(เทคโนโลยีให(กับเด็ก 
 การประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีควรใช(หลายๆ วิธีและใช(ข(อมูลจากหลายๆ แหล2ง การใช(
การประเมินหลายวิธีเป�นการประเมินท่ีคํานึงถึงความแตกต2างของเด็กแต2ละคน และส2งเสริมให(เด็กมี
โอกาสในการเรียนรู(ตามความสนใจและความต(องการของเด็ก 
 การประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีสําหรับเด็กอนุบาล ควรเน(นวิธีการประเมินผลจากการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากการประเมินผลจากการปฏิบัติงานจะสอดคล(องกับเปEาหมายการเรียนการสอน
เทคโนโลยี เพราะในการปฏิบัติงานเด็กจะได(แสดงให(เห็นถึงความรู(ความเข(าใจในสิ่งท่ีได(เรียนรู(ด(วยการ
นําความรู(และทักษะท่ีมีไปใช(แก(ป;ญหา 
 วิธีการประเมินผลซ่ึงมีหลายวิธีท่ีครูสามารถนําไปใช(ในการประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีได( 
เช2น 

1. การสังเกต สิ่งท่ีครูควรสังเกต ได(แก2 วิธีการใช(เครื่องมือเครื่องใช( พฤติกรรมการทํางานท้ังท่ี
เป�นรายบุคคลและรายกลุ2ม การนําเสนอผลงานซ่ึงอาจจะเป�นชิ้นงานหรือวิธีการ ความสนใจในการเข(า
ร2วมกิจกรรม 

2. การสนทนาพูดคุย 
2.1 การสนทนาพูดคุยกับเด็ก เก่ียวกับวิธีการใช(เครื่องมือเครื่องใช( เหตุผลในการเลือก

ออกแบบของเล2นของใช( การเลือกใช(วัสดุและเครื่องมือ 
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2.2 การสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนเด็ก เก่ียวกับการแบ2งของใช( การร2วมมือกันทํางาน 
2.3 การสนทนาพูดคุยกับผู(ปกครอง เก่ียวกับการใช(เครื่องมือเครื่องใช(และของเล2นท่ีบ(าน 

3. การตรวจผลงาน 
ในการเรียนรู(เทคโนโลยีเด็กจะได(สร(างชิ้นงานซ่ึงอาจเป�นของใช(หรือของเล2น ครูควรมุ2งเน(น

ท่ีกระบวนการทํางานมากกว2าผลสุดท(ายคือชิ้นงาน แต2อย2างไรก็ตามตัวผลงานหรือชิ้นงานอาจจะสะท(อน
ให(เห็นถึงพัฒนาการและการเรียนรู(ของเด็กได( เช2น การใช(กล(ามเนื้อมือและตา ทักษะทางคณิตศาสตร� 
ดังนั้นผลงานเหล2านี้ครูจึงสามารถนํามาใช(ประเมินผลเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรู(ของเด็กได( โดย
ครูสามารถวิเคราะห�ผลงานท่ีเด็กทําว2าตรงตามวัตถุประสงค�หรือไม2 แสดงถึงความคิดสร(างสรรค�หรือไม2 
อย2างไร คุณภาพของผลงานเป�นอย2างไร เช2น การตัด การปะ การใช(วัสดุต2างๆ อย2างมีประสิทธิภาพ
หรือไม2 เพียงใด 

4. การทําแฟEมสะสมผลงาน 
การทําแฟEมสะสมผลงานเป�นวิธีการประเมินผลวิธีหนึ่งท่ีครูสามารถนํามาใช(ในการ

ประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีได( โดยครูต(องวางแผนการประเมินอย2างเป�นระบบ ให(เด็กได(มีส2วนร2วม
ในการเลือกผลงานท่ีจะนํามาเก็บไว(ในแฟEม (ซ่ึงอาจเป�นกล2องใส2ผลงาน หรือเป�นชั้นท่ีวางผลงานของเด็ก
แต2ละคน) ในการเลือกผลงานเด็กจะได(มีโอกาสพิจารณาและวิเคราะห�ผลงานของตนเองแต2ละชิ้น 
ตัดสินใจเลือกผลงานด(วยตนเอง การประเมินโดยใช(การทําแฟEมสะสมผลงาน จะทําให(ครูได(เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการและการเรียนรู(ของเด็ก และได(ข(อมูลท่ีเป�นประโยชน�ในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีต2อไป 
 เกณฑ	การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู' : เทคโนโลยี 
 ในหลักสูตรจุฬาลักษณ� ได(นําเสนอเกณฑ�การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู(เก่ียวกับ
เทคโนโลยีมีรายละเอียดดังต2อไปนี้ 
 

รายการ 
เกณฑ	การประเมิน 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 
1. บอกช่ือเครื่องมือเครื่องใช(ท่ี
ใช(ในห(องเรียน 

บอกช่ือของ
เครื่องมือเครื่องใช(
ยังไม2ได( 

บอกช่ือของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได( โดยมีผู(ช้ีแนะ 

บอกช่ือของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได(เป�นส2วนมาก 

บอกช่ือของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได(ท้ังหมด 

2. บอกลักษณะการทํางานของ
เครื่องมือเครื่องใช(ใน
ชีวิตประจําวัน 

ยังไม2สามารถบอก
ลักษณะการ
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได( แม(มีผู(ช้ีแนะ 

บอกลักษณะการ
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได( โดยมีผู(ช้ีแนะ
เป�นส2วนมาก 

บอกลักษณะการ
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได( โดยมีผู(ช้ีแนะ
เป�นบางครั้ง 

บอกลักษณะการ
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได(ด(วยตนเอง 

3. ออกแบบและสร(างสิ่งต2างๆ 
เป�นของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ 
ตามท่ีตนสนใจ 

ยังไม2สามารถ
ออกแบบและสร(าง
ของเล2นหรือของใช( 
แม(มีผู(ช้ีแนะ 

ออกแบบและสร(าง
ของเล2นหรือของใช( 
โดยมีผู(ช2วยเหลือ
เป�นส2วนมาก 

ออกแบบและสร(าง
ของเล2นหรือของใช( 
โดยมีผู(ช2วยเหลือ
เป�นบางครั้ง 

ออกแบบและสร(าง
ของเล2นหรือของ
ใช(ได(ด(วยตนเอง 

 
 



22 

 

  

รายการ 
เกณฑ	การประเมิน 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 
4. ใช(กรรไกรได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัย 

ยังใช(กรรไกรไม2ถูก
วิธี 

ใช(ได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัย โดยมีผู(
ช2วยเหลือเป�น
ส2วนมาก 

ใช(ได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัย โดยมีผู(
ช2วยเหลือเป�น
บางครั้ง 

ใช(ได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัยได(ด(วย
ตนเอง 

5. ใช(กาว เทปใส เทปย2น หรือ
สิ่งท่ีใช(ในการปะติดได(อย2าง
ปลอดภัยและเหมาะสม 

ยังใช(ได(ไม2
เหมาะสม แม(มี
ผู(ช2วยเหลือ 

ใช(ได(อย2าง
ปลอดภัยและ
เหมาะสม โดยมีผู(
ช2วยเหลือเป�น
ส2วนมาก 

ใช(ได(อย2าง
ปลอดภัยและ
เหมาะสม โดยมีผู(
ช2วยเหลือเป�น
บางครั้ง 

ใช(ได(อย2าง
ปลอดภัยและ
เหมาะสมได(ด(วย
ตนเอง 

6. ใช(กระดาษและวัสดุ
ธรรมชาติอย2างเหมาะสม 

ยังใช(ได(ไม2
เหมาะสม แม(มี
ผู(ช2วยเหลือ 

ใช(ได(เหมาะสม 
โดยมีผู(ช2วยเหลือ
เป�นส2วนมาก 

ใช(ได(เหมาะสม 
โดยมีผู(ช2วยเหลือ
เป�นบางครั้ง 

ใช(ได(เหมาะสมได(
ด(วยตนเอง 
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