ประสบการณเทคโนโลยีสําหรับเด็กอนุบาล
รองศาสตราจารย ดร.นอมศรี เคท

ความสําคัญของการจัดประสบการณเทคโนโลยี
เทคโนโลยีในหลักสูตรจุฬาลักษณเปนสาระที่สําคัญสําหรับครูในการนําไปจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็กเปนผู(ใฝ*รู(และรักการสืบสอบ ซึ่งหมายถึงเปนผู(ที่มีลักษณะอยากรู(อยากเห็น ช2าง
สังเกต ชอบซักถาม และอยากทดลองทําสิ่งต2างๆ ถ(าเด็กได(รับการส2งเสริมให(เปนผู(ที่ใฝ*รู(และรักการสืบ
สอบ จะทําให(เมื่อเด็กเติบโตเปนคนที่มีความคิดสร(างสรรคและอาจคิดประดิษฐสิ่งที่เปนประโยชนต2อ
สังคม
การจัดประสบการณเทคโนโลยีให(แก2เด็กควรจัดควบคู2กันไปกับประสบการณวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร เป$นเรื่องที่เกี่ยวข'องกันและมีธรรมชาติที่คล'ายกัน การเรียนรู'หรือการ
ทํางานที่เกี่ยวข'องกับเทคโนโลยีต'องอาศัยคณิตศาสตร และใช'วิธีการสืบสอบ แต,เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตรต,างกันคือ วิทยาศาสตรเป$นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติและปรากฏการณทางธรรมชาติ
เทคโนโลยีคือ สิ่งที่มนุษยสร'างขึ้น อาจเป$นสิ่งของหรือวิธีการก็ได' เพื่อทําให'มนุษยสามารถทําสิ่ง
ต,างๆ ได'มากขึ้น ช,วยในการแก'ป5ญหา ทําให'การดํารงชีวิตมีความสะดวกสบายและมีคุณภาพดีขึ้น
เทคโนโลยีช2วยให(มนุษยมีความสามารถมากขึ้น ในการควบคุมสิ่งแวดล(อมทั้งในส2วนที่เปนธรรมชาติ
และส2วนที่มนุษยสร(างขึ้น
ความก(าวหน(าทางวิทยาศาสตรต(องอาศัยเทคโนโลยี และความก(าวหน(าทางเทคโนโลยีต(อง
อาศัยความรู(ทางวิทยาศาสตรในการแก(ป;ญหา ทั้งวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไม2ใช2เปนเรื่องนามธรรม
ที่ย ากเกิ น กว2 าที่ เ ด็ กจะเรี ยนรู( ได( ครู ควรจั ด ประสบการณให(เ ด็ กสามารถเรี ย นรู(และเข( าใจได( โดย
เชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน และทําให(เด็กเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลต2อ
ชีวิตมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
หลักในการจัดประสบการณวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนื่องจากวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสัมพันธกัน การจัดประสบการณวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ดีจะทําให(เด็กสนุกสนานในการเรียนรู( ได(ทดลองค(นพบสิ่งที่น2าตื่นเต(น และได(นํา
ความรู(ไปใช(ในการสร(างสิ่งต2างๆ ที่เปนประโยชน ซึ่งหลักในการจัดประสบการณวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีดังนี้
1. การเรียนรู(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ดี ควรตั้งอยู2บนความอยากรู(อยากเห็นและความ
คิดเห็นของเด็ก
2. การสํารวจ สืบค(น และการแก(ป;ญหา เปนหัวใจสําคัญของการเรียนรู(วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. เด็กเรียนรู(ได(ดีในบรรยากาศที่เด็กได(รับการยอมรับ เปนมิตร ครูคํานึงถึงความแตกต2าง
ระหว2างบุคคล
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4. วิ ท ยาศาสตรและเทคโนโลยี เ ปนศาสตรที่ เ กี่ ย วข( อ งกั บ ศาสตรอื่ น ๆ โดยเฉพาะกั บ
คณิตศาสตร
5. การสื่อสารและการร2วมมือกันทํางาน มีความสําคัญในการจัดประสบการณวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
6. การประเมิ น การเรี ย นรู( วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี ช2 ว ยทํ าให( เ ด็ กเรี ย นรู( มากขึ้ น ครู
สามารถใช(เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และเปนข(อมูลในการแสดงความก(าวหน(าในการ
เรียนรู(ของเด็ก
แนวการจัดประสบการณเทคโนโลยี
ในหลักสูตรจุฬาลักษณ ได(แบ2งสาระออกเปน 8 สาระ เทคโนโลยีเปนสาระที่จัดไว(อยู2ในสาระ
เดียวกับวิทยาศาสตร เปEาหมายและมาตรฐานการเรียนรู(เทคโนโลยี มีดังนี้
เป7าหมายการเรียนรู': ใช(เทคโนโลยีได(อย2างเหมาะสมและปลอดภัย
มาตรฐานการเรียนรู': มีความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องมือและ
เครื่องใช( และสร(างสิ่งของหรือของใช(ตามที่ตนต(องการหรือสนใจ
1. รู(จักชื่อและลักษณะการทํางานของเครื่องมือและเครื่องใช(ในชีวิตประจําวัน
2. ออกแบบและสร(างสิ่งต2างๆ เปนของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ ตามที่เด็กสนใจ
3. ใช(กระดาษวัสดุธรรมชาติ กรรไกร กาว เทป หรือสิ่งที่ใช(ในการประยุกตอย2างมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย
4. ใช( อุป กรณต2 างๆ ในห( องเรีย นและในโรงเรี ย นอย2 างระมั ดระวัง และคํ า นึงถึ ง
ความปลอดภัย
สาระการเรี ย นรู( เ ทคโนโลยี ที่ อยู2 ใ นหลั ก สู ต รมี ไว( เ พื่ อ ให( ครู ไ ด( ทราบว2 า สาระที่ เ ด็ ก ควรรู( มี
อะไรบ(าง แต2ไม2ได(หมายความว2าให(ครูสอนเปนรายวิชา เช2นเดียวกับสาระการเรียนรู(อื่นๆ ครูต(องนํา
สาระนี้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน เด็กควรได(เรียนรู(เทคโนโลยีควบคู2ไปกับวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร การจัดการเรียนการสอนเปนหน2วยจะทําให(เกิดการบูรณาการของสาระต2างๆ ทําให(
เด็กได(นําความรู(และทักษะจากการเรียนรู(ศาสตรต2างๆ มาผสมผสานกันในการแก(ป;ญหา ดังนั้นการจัด
ประสบการณแบบบูรณาการจึงเหมาะสําหรับเด็กและทําให(เด็กสามารถนําประสบการณที่ได(เรียนรู(ไป
ใช(ในชีวิตประจําวันได(
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วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร
ทักษะกลไก

เทคโนโลยี

ภาษา

สุนทรียะ
วิถีชีวิต

คุณธรรม

การบูรณาการเทคโนโลยีกับสาระต,างๆ
การเรียนรู(เทคโนโลยีระดับอนุบาลแบ2งออกเปน 3 หัวข(อ ได(แก2 ธรรมชาติและเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช( และการออกแบบเทคโนโลยี
1. ธรรมชาติและเทคโนโลยี
ในการจัดประสบการณเทคโนโลยี ครูควรให(เด็กได(สังเกต รู(จักแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง ที่ เ ปนเทคโนโลยี ซึ่ งหมายถึ งสิ่ งที่ มนุ ษยสร( า งขึ้ น เพื่ อให( ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ค วาม
สะดวกสบาย และใช(แก(ป;ญหาที่เกิดขึ้นได( เช2น เด็กสามารถบอกได(ว2า หิน น้ํา ดิน ทรายเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บ(าน กระถาง ตะกร(า เสื้อผ(า เปนสิ่งที่มนุษยทําขึ้น
ครู และเด็ กควรร2 ว มกั น สนทนาเกี่ ย วกั บ สิ่ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามธรรมชาติ ซึ่ งเปนสิ่ งที่ เ ราไม2
สามารถสร(างขึ้นได( และสิ่งที่มนุษยสร(างขึ้นจะต(องใช(สิ่งที่เปนธรรมชาติมาผลิตดัดแปลง เด็กจะได(
เรียนรู(ว2าบ(านทําจากไม(เพื่อใช(เปนที่อยู2อาศัย กระถางทําจากดินเหนียวเพื่อใช(ปลูกต(นไม( ตะกร(าทํา
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จากไม(ไผ2เพื่อใช(ใส2ของ เสื้อผ(าทําจากฝEายเพื่อใช(นุ2งห2ม ทําให(เด็กเห็นประโยชนของสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติและประโยชนของเทคโนโลยี
การปลูกฝ;งให(เด็กเห็นประโยชนและคุณค2าของธรรมชาติและเทคโนโลยี จึงเปนสิ่งที่ครู
ควรให( ค วามสํ า คั ญ ในการจั ด ประสบการณควรใช( สื่ อ ที่ อ ยู2 แ วดล( อ มตั ว เด็ ก และเกี่ ย วข( อ งกั บ
ชีวิตประจําวันของเด็ก
2. เครื่องมือและเครื่องใช'
เครื่ องมื อและเครื่ องใช( เ ปนสิ่ งที่ ช2 ว ยให( เ ราทํ า สิ่ งต2 า งๆ ได( ง2า ยและรวดเร็ ว ขึ้ น การใช(
เครื่องมือและเครื่องใช(ที่ถูกวิธีทําให(เกิดประโยชนและความปลอดภัย ในทางตรงกันข(ามถ(าใช(ไม2ถูกวิธี
อาจเปนอันตรายหรือเกิดความเสียหาย เด็กควรได(รู(จักเครื่องมือและเครื่องใช(ที่มีอยู2ในห(องเรียน ใน
โรงเรียน ในบ(านและในชุมชน ได(รู(จักวิธีใช(เครื่องมือและเครื่องใช(ที่จําเปน
เครื่องมือเครื่องใช(ในห(องเรียนมีหลายประเภท เช2น อุปกรณและเครื่องไฟฟEา ได(แก2 พัด
ลม วิทยุ โทรทัศน เปนต(น เครื่องเขียน ได(แก2 สีเทียน ดินสอ ยางลบ ไม(บรรทัด สมุด เปนต(น อุปกรณ
ตัดปะ ได(แก2 กรรไกร ที่เย็บกระดาษ เทป กาว เปนต(น ครูควรแนะนําชื่อเครื่องมือเครื่องใช(เหล2านั้น
และวิธีใช(ที่ถูกต(องและปลอดภัยด(วยการสาธิตการใช(เครื่องมือเครื่องใช(และให(เด็กลองใช(เครื่องมือ ถ(า
พบว2าเด็กใช(ไม2ถูกวิธี ครูจําเปนต(องแนะนําหรือให(ความช2วยเหลือเพื่อเด็กจะได(เรียนรู(วิธีและปฏิบัติได(
ถูกต(อง เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช(บางอย2างถ(าใช(ไม2ถูกวิธีอาจเกิดอันตรายได( เช2น ของแหลมหรือ
ของมีคม ปลั๊กไฟ เด็กต(องใช(กรรไกรในการทํางานต2างๆ บ2อยมาก ครูควรเลือกกรรไกรปลายมนให(เด็ก
ใช(จะปลอดภัยกว2ากรรไกรปลายแหลม
เมื่อเด็กรู(จักเครื่องมือเครื่องใช(ในห(องเรียนแล(ว ควรขยายประสบการณของเด็กออกไปสู2
นอกห(องเรียน ให(เด็กได(รู(จักเครื่องใช(ต2างๆ ในโรงเรียน เปนต(นว2า ของใช(ในห(องครัว โรงอาหาร ห(อง
พยาบาล ห(องส(วม สนามเด็กเล2น ถึงแม(ว2าเด็กอยู2บ(านจะคุ(นเคยกับเครื่องมือเครื่องใช(ภายในบ(านแล(ว
ก็ตาม ครูควรจัดประสบการณเรื่องเครื่องมือเครื่องใช(ภายในบ(านให(แก2เด็กได(เรียนรู( เพราะสภาพของ
ครอบครัวของเด็กแต2ละคนแตกต2างกัน เด็กบางคนอาจมีประสบการณในเรื่องนี้น(อย การจัดมุมบ(าน
เปนกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะใช(สอนในเรื่องนี้ ครูอาจจัดหาอุปกรณของใช(ที่เปนของเล2น หรืออาจเปน
ของใช(จริงๆ ที่ไม2ใช(แล(ว มาจัดไว(ให(เด็กเล2นหรือใช(เปนสื่อการเรียนรู(
กิ จ กรรมต2 อไปที่ ค รู ค วรจั ด คื อ การเรี ย นรู( เ กี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช( เครื่ อ งจั กรกล
เครื่องยนต ที่ใช(กันในชุมชนใกล(ๆ โรงเรียน
เมื่อเด็ กได(รู(จั กวิธีใช( เครื่องมือเครื่ องใช(ในโรงเรียนแล(ว ครู ควรเปK ดโอกาสให(เด็ กได(ใช(
เครื่องมือในการผลิตงานซึ่งอาจเปนของใช(หรือของเล2นง2ายๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก การ
สร(างหรือผลิตงานเหล2านี้เปนประสบการณการเรียนรู(เรื่องการออกแบบเทคโนโลยีนั่นเอง
3. การออกแบบเทคโนโลยี
การออกแบบเทคโนโลยีไม2ใช2เรื่องใหม2สําหรับเด็กอนุบาล เนื่องจากก2อนเข(าโรงเรียนเด็ก
ได(มีการพัฒนาความสามารถด(านนี้จากการที่ได(เล2นของเล2นหรือสิ่งต2างๆ ภายในบ(านหรือสนามเด็ก
เล2น จะพบว2าการเล2นบางอย2างของเด็กเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยี เช2น การเล2น
สร(างบ(าน ทํากับข(าว ก2อกองทราย การจัดประสบการณการเรียนรู(ที่ดีควรคํานึงถึงประสบการณเดิม
ของเด็ก และขยายประสบการณให(มากขึ้น โดยให(เด็กได(รู(จักวัสดุอุปกรณ รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช(
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ต2างๆ ให(มากขึ้น การออกแบบเทคโนโลยีเปนกิจกรรมที่ทําให(เด็กสนุกสนาน ตื่นเต(น และช2วยให(เด็ก
พัฒนาความสามารถในการออกแบบและสร(างสรรคชิ้นงานหรืออาจเปนของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ ได(
การทํางานของเด็กในการออกแบบเทคโนโลยีทําให(เด็กได(มีโอกาสใช(จินตนาการและ
ความคิดสร(างสรรค ได(ใช(ดุลพินิจในการพิจารณาผลงานของตนเองและของเพื่อนในด(านสุนทรียะ
ประโยชนใช(สอย คุณธรรม การประหยัดหรือการใช(ให(คุ(มค2า ได(พัฒนาทักษะการสื่อสารความสามารถ
ในการทํางานตามลําพังและการทํางานของกลุ2ม ทักษะการคิด ทักษะการทํางาน ทักษะการแก(ป;ญหา
ได(ใช(ความรู(และทักษะที่ได(เรียนรู(จากลุ2มสาระอื่นๆ
กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี ในการสอนการออกแบบเทคโนโลยี เด็กจะได(เรียนรู(
การทํางานที่เปนขั้นตอน กระบวนการออกแบบเทคโนโลยีมี 5 ขั้น ดังนี้
1) ระบุป;ญหา ป;ญหาที่เด็กแก(ไขควรเปนป;ญหาที่ง2าย ในขั้นนี้เด็กสามารถอธิบายได(
ด(วยคําพูดของตนเองว2าป;ญหาที่ต(องการแก(ไขคืออะไร
2) นําเสนอวิธีการแก(ป;ญหา เด็กคิดวิธีการแก(ป;ญหาซึ่งอาจเปนการสร(างสิ่งของหรือ
วิธีการเพื่อใช(ในการแก(ป;ญหา แล(วนําเสนอความคิดโดยการเล2าหรือวาดภาพ หรือทั้งเล2าและวาด
ภาพประกอบเพื่อให(ผู(อื่นเข(าใจความคิดของตน
3) ลงมือปฏิบัติตามที่นําเสนอ ในขั้นนี้เด็กอาจทํางานเปนรายบุคคลหรือเปนกลุ2ม
4) ประเมินผลงาน เด็กตรวจสอบผลงานของตนเองและของเพื่อน โดยพิจารณาว2าสิ่งที่
ผลิตขึ้นนั้นสามารถใช(งานได(หรือไม2 ใช(แก(ป;ญหาได(หรือไม2 ถ(ายังไม2ดีควรปรับปรุงแก(ไข
5) สื่อสารให(ผู(อื่นเข(าใจเกี่ยวกับป;ญหา การออกแบบ และวิธีแก(ป;ญหา ในการสื่อสาร
เด็กอาจใช(การเล2าหรือวาดภาพเพื่อนําเสนอให(ผู(อื่นเข(าใจ
การบูรณาการเทคโนโลยี
การจัดประสบการณเทคโนโลยีให(แก2เด็กตั้งแต2ในวัยเยาวเปนการเปKดโอกาสที่ดีที่ทําให(เด็กได(
เรียนรู(การแก(ป;ญหา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ต(องเกี่ยวข(องกับประสบการณเรียนรู(สาระกลุ2มต2างๆ ที่อยู2ใน
หลักสูตร จากประสบการณที่เด็กได(เรียนรู(จากสาระต2างๆ ในหลักสูตร ทําให(เด็กได(พัฒนาทักษะการ
คิ ด ทั ก ษะการทํ า งาน และทั ก ษะกระบวนการ เด็ ก จะได( นํ า ทั ก ษะเหล2 า นั้ น มาใช( ใ นการเรี ย นรู(
เทคโนโลยีและการสร(างสรรคชิ้นงาน เกิดความเข(าใจและมีความชํานาญมากขึ้น และสามารถนํา
ทักษะเหล2านั้นมาใช(เพื่อผลิตงานตามที่ตนต(องการ ตัวอย2างต2อไปนี้เปนการจัดประสบการณเทคโนโลยี
ที่มีการเชื่อมโยงกับสาระต2างๆ ในหลักสูตร
หลักสูตรเรื่องเสียง
ในการสอนหน2วยเรื่องเสียง ให(เด็กได(ศึกษาลักษณะของเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิด ตั้งคําถาม
ให(เด็กหาคําตอบ เช2น เครื่องดนตรีเหล2านี้สร(างได(อย2างไร ทําให(เกิดเสียงต2างๆ ได(อย2างไร เสียงมาได(
อย2างไร คําถามเหล2านี้จะเกี่ยวข(องกับวิทยาศาสตรและดนตรี อาจจะมีคําถามอื่นที่เกี่ยวข(องกับสาระ
อื่นๆ ได(อีก กิจกรรมในขั้นเริ่มต(นครูและเด็กร2วมกันสนทนาเกี่ยวกับเสียงเกิดขึ้นได(อย2างไร คําตอบ
อาจได(แก2 การดีดนิ้ว การปรบมือ การตบเท(า การกระดกลิ้น การฮัมเพลง การตบขา
ให(เด็กสํารวจสิ่งของต2างๆ (บางอย2างครูคัดเลือกมาเพื่อให(เด็กได(ศึกษาลักษณะเฉพาะที่ทําให(
เกิดเสียง บางอย2างก็เปนสิ่งของทั่วๆ ไป) ว2าสิ่งนั้นทําให(เกิดเสียงได(อย2างไร
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เมื่อเด็กได(สํารวจและค(นพบว2า โดยทั่วไปแล(วเราสามารถทําให(เกิดเสียงได(อย2างไร จากนั้นจึง
ให(สํารวจเครื่องดนตรีจริงๆ ที่ครูจัดหามาโดยให(เด็กแต2ละคนเลือกศึกษาเครื่องดนตรี 1 ชิ้น แล(ววาด
รูปเครื่องดนตรีนั้น พร(อมทั้งเขียนชื่อเครื่องดนตรีกํากับ อธิบายวิธีเล2น และวัสดุที่ใช(ทํา เช2น กลอง
เปนเครื่องดนตรีที่เล2นโดยการตี ทําด(วยไม( และหนัง
ให(เด็กเลือกศึกษาเครื่องดนตรีอื่นๆ อีก 5-6 ชนิด หรือแล(วแต2เวลาจะอํานวย โดยทํากิจกรรม
เหมือนเดิม
หลังจากทุกคนทําเสร็จแล(ว ให(เล2าให(เพื่อนๆ ฟ;งเกี่ยวกับสิ่งที่ตนค(นพบและแสดงการชื่นชม
ผลงานวาดภาพเครื่องดนตรีของเพื่อนๆ
เด็กๆ ได(เรียนรู(จากการทํากิจกรรมนี้แล(ว ต2อจากนั้นให(เด็กทําโครงงานเรื่องเสียง ขั้นแรกให(
เด็กออกแบบเครื่องดนตรีที่ตนต(องการทํา ซึ่งเด็กบางคนอาจจะออกแบบจากจินตนาการของตนเอง
บางคนอาจจะออกแบบคล(ายเครื่องดนตรีจริง
ให(เ ด็กลงมือสร(า งตามที่ ตนออกแบบ โดยครู จัดเตรีย มเครื่องมือและวัสดุ หรื อให( เด็กร2ว ม
เตรียมมาด(วย กิจกรรมนี้อาจใช(เวลามากกว2า 1 ครั้ง
เมื่อเด็กทําเสร็จแล(ว ให(ตั้งชื่อเครื่องดนตรีนั้นแล(วเขียนลงในบัตร นําไปติดไว(กับเครื่องดนตรี
บอกวิธีเล2น วัสดุที่ใช(ทํา และขั้นตอนการทํา
จั ด แสดงผลงานของเด็ กไว( ในห( องหรื อ นอกห( อ งเรี ย น เพื่ อให( เ ด็ ก และครู ห( องอื่ น รวมทั้ ง
ผู(ปกครองได(ชื่นชมผลงานของเด็ก
ขั้นต2อไปของการทําโครงงานเรื่องเสียง คือ ให(เด็กทํางานเปนกลุ2ม เพื่อสร(างเครื่องดนตรีที่ชิ้น
ใหญ2ขึ้น สําหรับเล2นในสนาม ซึ่งเด็กจะได(ใช(ความรู(ที่ได(รับจากการทําเครื่องดนตรีชิ้นแรกและการ
ทํางานครั้งนี้จะทําให(เด็กได(เรียนรู(มากขึ้น
ครูให(เด็กเลือกว2าจะทํางานกลุ2มกับใคร กลุ2มละ 4 คน เมื่อเด็กรวมกลุ2มกันเรียบร(อยแล(วให(
เด็ กปรึ กษากั น ว2า จะสร(า งเครื่องดนตรี อะไร โดยใช(วั สดุ และเครื่ องมื อที่ ครู ได(เ ตรีย มมา เช2น ไม( ไผ2
กระปPอง กล2อง เชือก ลวด เปนต(น ถ(าเด็กจําเปนต(องใช(วัสดุและเครื่องมืออื่นในการทํางาน ครูควร
จัดหาเพิ่มเติมให( ถ(าไม2สามารถหาได(ครูอาจแนะนําให(ใช(สิ่งอื่นแทน
เด็กอาจผลิตเครื่องดนตรีที่หลากหลาย เช2น อาจเปนพวกต(องใช(การเคาะ การตี การเขย2า
เปนต(น เด็กต(องคิดถึงความเหมาะสมของเครื่องดนตรีที่ต(องใช(ในที่กลางแจ(ง ขนาดต(องใหญ2ขึ้น และ
เสียงต(องดังกว2าเดิม
โครงงานตั ว อย2 า งนี้ มี ป ระโยชนอย2 า งมาก เพราะนอกจากเด็ ก จะได( เ รี ย นรู( เ กี่ ย วกั บ การ
ออกแบบและเทคโนโลยี เด็ กยั งได(พัฒนาตนเองในด( านการทํา งานร2 วมกับ ผู(อื่น และการมี วินั ยใน
ตนเอง ได(เรียนรู(วิทยาศาสตร ดนตรี คณิตศาสตร ภาษา และสุนทรียะ กิจกรรมการออกแบบและ
เทคโนโลยีหลายกิจกรรมที่เหมาะให(เด็กทํางานร2วมกันเปนกลุ2ม ซึ่งจะทําให(เด็กได(พัฒนาทักษะการฟ;ง
และการพูด
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หน,วยเรื่องเครื่องนุ,งห,ม
หลังจากที่เด็กเรียนรู(เรื่องลักษณะและประโยชนของเสื้อผ(าที่เราสวมใส2แล(ว ให(เด็กศึกษา
สํารวจ และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะเสื้อผ(าที่ตัวเด็ก เพื่อน และครู ใส2
ให(เด็กได(เรียนรู(เกี่ยวกับอุปกรณที่ใช(กับเสื้อ กระโปรง และกางเกง เช2น ซิป กระดุม ตะขอ
เชือก เปนต(น
กิจกรรมที่เหมาะสมที่จะทําเปนโครงงานในเรื่องนี้ ได(แก2 โครงงานตัดเสื้อให(ตุRกตา ให(เด็กนํา
ตุRกตามาจากบ(านคนละ 1 ตัว ถ(าเด็กคนไหนไม2มี ครูจัดหาให(
ครูสนทนาร2วมกับเด็กถึงขั้นตอนในการตัดเสื้อ เด็กจะคิดออกแบบเสื้อ เลือกใช(ผ(า การวัด
ขนาด การวาดลงบนผ(า การตัด และการเย็บสําหรับการเย็บเนื่องจากเด็กเล็ก ครูควรเตรียมกาวที่ใช(
สําหรับติดผ(าแทนการใช(เข็มและด(าย หรืออาจใช(ที่เย็บกระดาษเย็บแทนเข็ม
อุปกรณที่ครูต(องจัดหา ได(แก2 เสื้อตุRกตาที่เปนตัวอย2าง ครูนํามาให(เด็กดูแต2ไม2ใช2ให(เด็กทุกคน
ทําตามตัวอย2าง เศษผ(าหลายๆ สี และมีลวดลายต2างๆ กัน กรรไกร กาว เปนต(น
เมื่อเด็กคิดแบบเสื้อที่ตนต(องการตัดได(แล(ว ในการตัดผ(า กรรไกรที่ครูเตรียมมาจะต(องคม
พอที่จะใช(ตัดผ(าได( และในการตัดครูอาจต(องให(ความช2วยเหลือแก2เด็กที่ตัดเองไม2ได(
งานนี้เด็กอาจต(องใช(เวลามากกว2า 1 ครั้ง หลังจากทุกคนตัดเสื้อเสร็จแล(ว ให(เด็กเล2าขั้นตอน
การทํางาน และจัดแสดงผลงานของเด็กให(ทุกคนในห(องได(ชื่นชม
สิ่งที่เด็กได(เรียนรู(ในการทํากิจกรรมนี้ นอกจากได(ความรู(และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ
การใช(เครื่องมืออุปกรณต2างๆ ในเรื่องเทคโนโลยีแล(ว เด็กยังได(เรียนรู(เกี่ยวกับวิทยาศาสตรในเรื่อง
อุณหภูมิ ถ(าต(องการตัดเสื้อที่จะใส2ในเวลาอากาศเย็น ควรเลือกใช(ผ(าหนา และเปนเสื้อแขนยาว เพื่อ
ปEองกันความหนาว ในทางตรงกันข(ามถ(าต(องการตัดเสื้อเพื่อใส2ในหน(าร(อน ควรเลือกใช(ผ(าบางและ
เปนเสื้อแขนสั้น เด็กจะได(เรียนรู(ภาษาเกี่ยวกับคําศัพทที่ใช(เกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผ(า การพูดสื่อสาร
ให(เพื่อนและครูเข(าใจ คณิตศาสตรเด็กจะได(เรียนรู(และมีทักษะเกี่ยวกับการวัด การประมาณ จํานวน
เส(นตรง เส(นโค(ง ขนาด พื้นที่ วิถีชีวิตเด็กจะได(เรียนรู(เกี่ยวกับการเลือกออกแบบเสื้อที่เหมาะสมกับ
การใช(งาน สุนทรียะ เด็กเลือกออกแบบเสื้อที่สวยงาม การตกแต2งเสื้อให(สวย ทักษะกลไก เด็กจะได(
ฝSกกล(ามเนื้อมือ และการประสานสัมพันธ คุณธรรมเด็กจะได(เรียนรู(การประหยัด ความขยันหมั่นเพียร
และความอดทน
หน,วยเรื่องลม
ในการจัดประสบการณการเรียนรู(เรื่องลม ให(เด็กได(เข(าใจการเกิดลม ประโยชนและโทษของ
ลม ให(เด็กทดลองทําให(เกิดลมด(วยวิธีต2างๆ ออกไปสังเกต การเคลื่อนไหวของใบไม(ซึ่งเกิดจากลมพัด
กิจกรรมให(เด็กได(ออกแบบและทํางานเทคโนโลยีในเรื่องนี้ ได(แก2 การให(เด็กทํากังหันลม
อุปกรณที่ครูจัดเตรียมมา ได(แก2 กระดาษหลายๆ ชนิด หนา บาง ต2างๆ กัน มีสีและลวดลาย
ต2างๆ ลวด ไม( หลอดดูด กาว มีด กรรไกร ไม(บรรทัด และอื่นๆ ที่จําเปน ให(เด็กเลือกใช( ซึ่งเด็กอาจค(น
พบว2า กระดาษหนาเกินไปหรือบางเกินไป มีผลต2อการหมุน ครูควรดูแลอย2างใกล(ชิดและให(ความ
ช2วยเหลือเด็กในการใช(มีด
เด็กจะได(มีโอกาสทดลองและทดสอบกังหันที่ตนทําว2าหมุนได(ดีหรือไม2 ผลงานเปนที่พอใจ
หรือยัง ซึ่งเด็กจะได(ฝSกการเลือกวัสดุอุปกรณ การตัดสินใจ การแก(ป;ญหาที่เกิดขึ้นในขณะทํางาน
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เมื่อเด็กทุกคนทํากังหันเสร็จแล(ว ให(แต2ละคนเล2าถึงขั้นตอนการทํางาน และแสดงกังหันของ
ตนให(เพื่อนๆ ครู และเปนโอกาสดีที่ครูจะได(ฝSกให(เด็กชื่นชมผลงานของคนอื่นๆ
กิจกรรมการสร(างรถบรรทุกไม2ใช2เรื่องแปลกใหม2สําหรับเด็ก เด็กบางคนอาจเคยเล2นโดยใช(
กล2องกระดาษแล(วเจาะเพื่อใส2เชือกไว(สําหรับลากรถ ไม2มีล(อ แล(วเด็กจะใช(ผลักหรือลาก ถ(ากล2อง
ขนาดใหญ2พอเด็กนั่งได( เด็กจะเล2นกับเพื่อน คนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งเปนคนลาก
จากประสบการณเดิมของเด็ก ครูและเด็กควรร2วมกันสนทนาถึงส2วนประกอบที่สําคัญที่จะทํา
ให(รถแล2นได(ดี คือ ต(องมีล(อและแกนเชื่อมระหว2างล(อ 2 แกน เด็กจะได(เรียนรู(เกี่ยวกับวัสดุที่ควรใช(ใน
การทําตัวรถ ล(อ แกน และวิธีที่จะทําให(รถเคลื่อนที่ จากการสังเกตรถหลายๆ ประเภททั้งของจริงและ
ของเล2 น เด็ ก ค( น พบว2 า ล( อ รถมี รู ป ร2 า งกลม เด็ ก อาจทดลองทํ า ล( อ เปนรู ป วงกลมและรู ป อื่ น เพื่ อ
เปรี ยบเทียบการเคลื่ อนที่ แกนหลอดด( ายเหมาะที่ จะใช(ทํา ล(อเนื่องจากมีขอบเปนวงกลม และมี รู
สํา หรั บเสี ย บแกน หรื ออาจใช( ฝ าขวดน้ํา อั ด ลมหรื อฝาขวดอื่ น ก็ ได( สํ า หรั บ ตั วรถควรใช( วั สดุ ที่เ ปน
กระดาษแข็ง เช2น กล2องกระดาษ พลาสติก หรือกระปPอง ในการเจาะรูเพื่อเสียบแกนทําล(อ ครูควร
ช2วยเหลือเด็ก เพราะต(องใช(เครื่องมือที่แหลมและคม เด็กจะได(เรียนรู(ความสัมพันธของขนาดตัวรถ
และล(อรถ ตําแหน2งล(อ ซึ่งเด็กจะได(ใช(ทักษะทางคณิตศาสตรในการแก(ป;ญหา
เด็กจะได(เรียนรู(เรื่องแรง ซึ่งเด็กต(องออกแบบว2าจะใช(แรงดึง คือ ลาก หรือผลัก เพื่อให(รถ
แล2น ขณะที่ทําเด็กจะต(องทดสอบว2าที่ได(คิดและลงมือทําไปนั้นเปนไปตามที่ตนต(องการหรือไม2 ถ(าไม2
เด็กจะได(ปรับปรุงแก(ไข ในการทํางานเทคโนโลยีเด็กจะได(มีโอกาสประเมินผลงานของตนตลอดเวลา
และได(เรียนรู(การแก(ป;ญหา
เมื่อทําเสร็จแล(ว ครูให(เด็กได(ทดลองแล2นรถขึ้นเนิน โดยใช(กระดาษเอียง และแล2นลงจากเนิน
เด็กจะได(สัมผัสความเร็วที่แตกต2างกัน และการใช(แรงมากน(อยต2างกัน ซึ่งเปนความรู(ทางวิทยาศาสตร
ให(แต2ละกลุ2มนําเสนอผลงานรถบรรทุก พร(อมทั้งเล2าขั้นตอนในการทํางาน ป;ญหาที่พบและ
การแก(ไขให(เพื่อนๆ และครูได(ชื่นชมผลงาน โดยจัดแสดงไว(ในห(อง ครูควรใช(โอกาสนี้ฝSกให(เด็กได(รู(จัก
ชื่นชมผลงานของผู(อื่น
การทําโครงงานออกแบบรถบรรทุก ทําให(เด็กได(ประสบการณในการออกแบบและสร(างรถ
ได(ใช(เครื่องมืออุปกรณต2างๆ ได(นําความรู(และทักษะที่ได(เรียนจากวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษา
สุนทรียะ คุณธรรม วิถีชีวิต และทักษะกลไกมาใช(ในการทํางาน และทําให(เด็กได(พัฒนาความรู(และ
ทักษะต2างๆ เหล2านี้มากขึ้นด(วย ได(ใช(จินตนาการและความคิดสร(างสรรคให(การออกแบบในด(านภาษา
เด็กจะได(เรียนรู(คําศัพทเกี่ยวกับรถประเภทต2างๆ ส2วนต2างๆ ของรถ ได(ฝSกทักษะการฟ;งและการพูด
ในขณะทํางานกลุ2มร2วมกับเพื่อนๆ ได(เล2าขั้นตอนการทํางานในด(านสุนทรียะ นอกจากเด็กจะออกแบบ
รถบรรทุกเพื่อให(ใส2ของเล2นได( และเล2นได(แล(วเด็กจะคํานึงถึงความสวยงามของรถที่ตนสร(างด(วย การ
รู(จักชื่นชมผลงานของตนเองและของผู(อื่นเปนด(านสุนทรียะด(วย ในด(านคุณธรรมเด็กได(เรียนรู(เรื่อง
ความรับผิดชอบ การประหยัด ความอดทน ความมีน้ําใจ เปนต(น ในด(านวิถีชีวิตเด็กจะได(เรียนรู(การใช(
รถอย2างปลอดภัย และเรื่องการขนส2ง ในด(านทักษะกลไก เด็กได(ใช(กล(ามเนื้อและการประสานสัมพันธ
ในการสร(างชิ้นงาน และเมื่อนําไปเล2นเด็กได(พัฒนาทักษะกลไก ในด(านทักษะกระบวนการ เด็กได(ฝSก
ทักษะการวางแผน การทํา งานร2ว มกั บผู(อื่น และทักษะการแก(ป;ญ หา นอกจากนั้ นความสําคั ญอี ก
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ประการหนึ่งคือ เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานและความสําเร็จของตนเองและของกลุ2มที่ได(ผลิต
ของเล2นเอง
การพัฒนาความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยีอาจดูเหมือนเปนเรื่องที่ยากและซับซ(อน
สํา หรั บ เด็ กอนุ บ าล ในทางปฏิบั ติ แล( ว ครู ส ามารถจั ดกิ จ กรรมให( เด็ กได( มีประสบการณและพัฒ นา
ความสามารถได(โดยไม2ยาก ดังตัวอย2างกิจกรรมที่ 14 รถบรรทุกสนุกสนาน ครูสามารถแนะนําป;ญหา
ง2ายๆ ที่เกิดขึ้นในห(องเรียนหรือในชั่วโมงเรียน และให(เด็กได(ออกแบบเทคโนโลยีเพื่อแก(ป;ญหา
กิจกรรมการเรียนรู'เทคโนโลยี
กิจกรรมการเรียนรู(ที่นําเสนอต2อไปนี้เปนแนวทางให(ครูได(นําไปประยุกตใช(ในการจัดกิจกรรม
ให(แก2เด็กอนุบาล มีทั้งหมด 16 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ธรรมชาติและเทคโนโลยี
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กเข(าใจความหมายของธรรมชาติและเทคโนโลยี
2. เพื่อให(เด็กสามารถจําแนกสิ่งที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยทําขึ้น
3. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยี
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการจําแนก
สื่อ
1. สิ่งที่เปนธรรมชาติ เช2น กิ่งไม( ดอกไม( ใบไม( ก(อนหิน ดิน ทราย เปลือกหอย
เปลือกไข2
2. สิ่ ง ที่ ม นุ ษยทํ า ขึ้ น เช2 น กระดุ ม สี เ ที ย น ดิ น สอ ยางลบ ช( อนส( อ ม ที่ ห นี บ ผ( า
หลอดดูด
ขั้นตอนดําเนินการ
1. วางสื่ อทั้ งหมดไว( บ นโตR ะหน(า ห( อง สนทนากั บ เด็กว2 า ถ( าจะแยกของทั้งหมดนี้
ออกเปน 2 กลุ2ม (โดยใส2ตะกร(าหรือกล2อง 2 ใบ) จะแยกได(อย2างไร
2. ให(เด็กออกมาลองแยกใส2ตะกร(าคนละ 1 ชิ้น แล(วซักถามเด็กว2าแยกได(อย2างไร
3. ถ(าเด็กแยกได(ถูกต(อง จึงแจกอุปกรณทั้งหมด ให(เด็กทํากิจกรรมนี้เปนกลุ2ม กลุ2ม
ละ 4-5 คน ถ(าเด็กไม2รู(ว2าจะแยกได(อย2างไร ครูจึงแนะนําเกณฑที่ใช(ในการจําแนก คือแยกตามเกณฑ
ว2าสิ่งของนั้น เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับสิ่งที่มนุษยสร(างขึ้น สาธิตให(เด็กเปนตัวอย2าง เมื่อเด็กเข(าใจแล(วจึง
ให(ทําเปนกลุ2ม
4. สนทนากับเด็กถึงความหมายของสิ่งที่เปนธรรมชาติและเทคโนโลยี ที่มาของ
เทคโนโลยี (มนุ ษ ยสร( า งสิ่ ง ต2 า งๆ ขึ้ น เพื่ อ แก( ป; ญ หาในการดํ า รงชี วิ ต และทํ า ให( ก ารดํ า รงชี วิ ต
สะดวกสบายขึ้น
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กิจกรรมที่ 2 เครื่องใช'ในห'องเรียนของเรา
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าที่ของเครื่องใช(ที่มีอยู2ในห(องเรียน
2. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของเครื่องใช(
3. เพื่อเด็กมีความสนใจมากขึ้นในการเรียนรู(เกี่ยวกับเครื่องใช(
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการทํานาย
สื่อ
เครื่องใช(ในห(องเรียน
1. เครื่องเขียน เช2น สีเทียน ชอลก ดินสอ ปากกา กระดาษ ยางลบ ไม(บรรทัด ที่
เหลาดินสอ
2. อุปกรณที่ใช(ในการวาดรูปและตัดปะ เช2น พู2กัน แปรงทาสี สี กรรไกร กาว เทป
ที่เย็บกระดาษ
3. เครื่องใช(ไฟฟEา เช2น วิทยุ เครื่องเล2นเทป โทรทัศน เครื่องเล2นวีดิทัศน ปลั๊กไฟ
สวิตซไฟ
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ทายป;ญหาเด็ก “อะไรเอ2ยที่ทําให(เราเย็นสบายเมื่ออากาศร(อน” (พัดลม) ถ(าเด็ก
ตอบว2า “พัด” ซักถามต2อว2ามีอะไรอีก ให(เด็กเปรียบเทียบว2าอะไรใช(ได(สะดวกและดีกว2ากัน
2. แนะนําให(เด็กได(รู(ว2าพัดลมเปนเครื่องใช(ไฟฟEาอย2างหนึ่ง ต2อจากนั้นให(เด็กบอก
ชื่อและหน(าที่ของเครื่องใช(ไฟฟEาอื่นๆ ที่มีอยู2ห(องเรียน แล(วทดลองใช(เครื่องใช(ไฟฟEาเหล2านั้น
3. สนทนากับเด็กพร(อมสาธิตเกี่ยวกับการใช(เครื่องใช(ไฟฟEาต2างๆ อย2างปลอดภัย
เช2น การจัดปลั๊กไฟ ไม2แหย2มือเข(าไปในพัดลม การเก็บเครื่องไฟฟEาเมื่อใช(งานเสร็จ
4. ให(เด็กเลือกวาดรูปเครื่องใช(ไฟฟEา 1 ชิ้น พร(อมทั้งเขียนชื่อเครื่องใช(ไฟฟEากํากับ
(สําหรับ เด็กชั้นอนุบาลปYที่ 1 ยังไม2ต(องให( เขียนชื่ อ แต2ให( บอกว2าชื่ ออะไร) เมื่อทํา เสร็จแล( วให(เด็ ก
ออกมาเล2าเกี่ยวกับรูปเครื่องใช(ไฟฟEาที่ตนวาด โดยบอกเหตุผลทําไมถึงเลือกวาดเครื่องไฟฟEา และเรา
ใช(เครื่องไฟฟEานั้นทําอะไร
5. สําหรับเครื่องใช(ประเภทอื่นๆ ครูอาจจัดกิจกรรมเพื่อให(เด็กเรียนรู(ในวันต2อๆ ไป
กิจกรรมที่ 3 เครื่องใช'ในโรงเรียนของเรา
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าที่ของเครื่องใช(ที่มีอยู2ในห(องต2างๆ ของโรงเรียน
2. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของเครื่องใช(
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช(กล(ามเนื้อมือและตา
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการสื่อสาร
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สื่อ
1. เครื่องใช(ในโรงเรียนที่อยู2ตามห(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(อื่นๆ เช2น ถังขยะ ม(านั่ง
2. ดินเหนียว
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับห(องต2างๆ ที่มีอยู2ในโรงเรียนที่ไม2ใช2ห(องเรียน โดยให(เด็ก
ช2วยกันบอกว2ามีห(องอะไรบ(าง ห(องต2างๆ นั้นมีไว(ทําอะไร และในห(องเหล2านั้นมีเครื่องใช(อะไรบ(าง
2. พาเด็ ก ออกไปศึ ก ษาเครื่ อ งใช( ต ามห( องต2 า งๆ โดยให( ผู( ทํา หน( า ที่ อ ยู2 ต ามห( อ ง
เหล2านั้นเล2าให(เด็กๆ ฟ;งเกี่ยวกับเครื่องใช(ที่อยู2ในห(อง
3. หลังจากศึกษาเครื่องใช(ในห(องต2างๆ เสร็จแล(ว กลับมายังห(องเรียน ให(เด็กเล2า
เกี่ยวกับเครื่องใช(ที่ได(ไปศึกษามาคนละ 1 ชิ้น โดยบอกชื่อ และประโยชนของเครื่องใช(เหล2านั้น
4. ให(เด็กเลือกป;Zนเครื่องใช(ที่ตนสนใจคนละ 1 ชิ้นด(วยดินเหนียว เมื่อเด็กป;Zนเสร็จ
แล(ว ให(เด็กนําเสนอให(เพื่อนๆ ชม พร(อมทั้งบอกเหตุผลที่เลือกป;Zนเครื่องใช(นั้น
กิจกรรมที่ 4 เครื่องใช'ในบ'านของเรา
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักชื่อและหน(าที่ของเครื่องใช(ในบ(าน
2. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของเครื่องใช(
3. เพื่อให(เด็กรู(วิธีใช(เครื่องมือเครื่องใช(ถูกวิธีและใช(ได(อย2างปลอดภัย
4. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการจําแนก
สื่อ
เครื่องใช(ในบ( าน เพื่อให(เ ด็กและผู(ปกครองมีส2วนในการจัดหาสื่อ ควรดําเนินการ
ดังนี้
1. ก2อนจัดกิจกรรมเรื่องนี้ 1 วัน บอกเด็กและผู(ปกครองให(นําเครื่องใช(ภายในบ(าน
มาคนละ 1 ชิ้น เครื่องใช(นั้นไม2อันตราย และเปนเครื่องใช(ที่ไม2ซ้ํากับเด็กที่เคยเรียนไปแล(ว
2. เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จแล(ว คืนเครื่องใช(เหล2านั้นให(ผู(ปกครองนํากลับ
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ให(เด็กแต2ละคนเล2าว2านําเครื่องใช(อะไรมา และบอกประโยชนของเครื่องใช(นั้น
ด(วย
2. สาธิตการใช(เครื่องใช(บางอย2างที่เด็กใช(บ2อยและใช(ยังไม2ถูกวิธี

12

3. ให( เ ด็ ก ช2 ว ยกั น จํ า แนกเครื่ อ งใช( ต2 า งๆ เหล2 า นั้ น เปนประเภทต2 า งๆ เช2 น
เครื่องใช(ไฟฟEา ไม2ใช2เครื่องใช(ไฟฟEา เครื่องครัว เครื่องมือก2อสร(าง เครื่องนอน เครื่องมือทําสวน
4. ให(เด็กทําแบบฝSกจับคู2ของที่ใช(คู2กัน
กิจกรรมที่ 5 เครื่องใช'ในชุมชนของเรา
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักชื่อและเครื่องใช(ในชุมชน
2. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของเครื่องใช(
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
สื่อ
เครื่องใช(ในสถานที่ต2างๆ ในชุมชน เช2น เครื่องใช(ในร(านทําผม อู2ซ2อมรถ ร(านหมอ
ร(านทําฟ;น บ(านชาวนา บ(านชาวไร2 บ(านช2างไม(
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากั บ เด็ กเกี่ ย วกั บ อาชี พผู(ป กครอง และเครื่ องใช( ที่ผู( ป กครองใช( ในการ
ประกอบอาชีพ
2. แนะนําให(เด็กรู(จักเครื่องใช(ที่เรียกว2าเครื่องมือ เช2น ค(อน ไขควง เลื่อย
3. พาเด็กออกไปชมสถานที่ที่ประกอบการต2างๆ ในชุมชนใกล(ๆ บริเวณโรงเรียน
เช2น ร(านตัดผม บ(านช2างไม( อู2ซ2อมรถ
4. ให(เด็กสังเกตอุปกรณต2างๆ ที่บุคคลในสถานที่เหล2านั้นใช( ฟ;งการอธิบายวิธีใช(
และชมการสาธิตการใช(เครื่องมือเครื่องใช(โดยช2าง (ครูนัดหมายล2วงหน(ากับเจ(าของสถานที่ที่จะพาเด็ก
ไปทัศนศึกษา)
5. เมื่อไปทัศนศึกษาเสร็จแล(ว กลับมายังห(องเรียนให(เด็กช2วยกันเล2าถึงสิ่งที่ตนได(
เรียนรู( ครูซักถามเพิ่มเติมว2าช2างเหล2านั้นใช(เครื่องมืออะไรบ(าง (เฉพาะเครื่องมือที่ง2ายๆ และเด็กพบ
เห็นบ2อย)
กิจกรรมที่ 6 อุปกรณตัดแปะ
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักชื่อและวิธีใช(อุปกรณที่ใช(ในการตัดแปะ
2. เพื่อให(เด็กตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของอุปกรณ
3. เพื่อให(เด็กพัฒนาทักษะในการใช(อุปกรณ
4. เพื่อให(เด็กพัฒนาทักษะการสังเกตและการใช(กล(ามเนื้อ
สื่อ
1. กรรไกร เทปใส เทปกาว แปEงเปYยก ที่เย็บกระดาษ
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2. ถุงหรือกล2องกระดาษสําหรับใส2อุปกรณในข(อ 1 (ยกเว(นแปEงเปYยก) เพื่อให(เด็ก
ได(ล(วงสัมผัสโดยไม2สามารถมองเห็นอุปกรณเหล2านั้น
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ให(เด็กออกมาคลําอุปกรณทุกชิ้นที่อยู2ในถุงทีละคน โดยยังไม2ต(องบอกว2าสิ่งที่ตน
สัมผัสคืออะไร
2. เมื่อได(สัมผัสอุปกรณครบทุกคนแล(ว ครูซักถามเด็กว2ามีอะไรบ(าง
3. ให(เด็กออกมาเฉลยคําตอบโดยการคลําแล(วบอกว2าคืออะไร ต2อจากนั้นจึงหยิบ
ออกมาให(เพื่อนๆ ดู
4. สนทนาร2วมกับเด็กถึงชื่อ และประโยชนของสิ่งต2างๆ เหล2านั้น
5. สาธิตวิธีใช(อุปกรณเหล2านั้นที่ถูกต(อง อย2างปลอดภัย และการใช(อย2างประหยัด
กิจกรรมในวันต,อไป
6. ให(เด็กทําหนังสือเรื่อง เครื่องมือเครื่องใช( โดยให(เด็กทําเปนกลุ2มละ 4-5 คน โดย
ตัดรูปเครื่องมือเครื่องใช(จากใบโฆษณาคนละ 1 รูป และนําไปปะลงในกระดาษ หน(าละ 1 รูป
7. เขียนชื่อเครื่องมือเครื่องใช(กํากับแต2ละรูป
8. เย็บเปนเล2มโดยใช(ที่เย็บกระดาษ
กิจกรรมที่ 7 กล,องลมแสนสวย
กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากที่เด็กได(เรียนรู(เรื่องลมแล(ว
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กออกแบบกล2องลม
2. เพื่อให(เด็กมีทักษะในการใช(เครื่องมือ
3. เพื่อให(เด็กพัฒนาทักษะการสังเกต
สื่อ
1. กระดาษวาดเขียน
2. เชือก
3. กระดาษย2นหรือกระดาษที่ใช(ทําหางว2าว
4. กรรไกร ที่เจาะรูกระดาษ ที่เย็บกระดาษ
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับลม เราสังเกตได(อย2างไรว2ามีลม (ใบไม(ขยับไปมา ธงปลิว)
2. แนะนํ าให( เ ด็กรู( จักกล2 องลม นํ า ตัว อย2า งกล2 องลมไปแขวนไว(กลางแจ(งให(เ ด็ ก
สังเกต (ถ(าเปนวันที่ลมแรงหน2อย เด็กจะหยิบการขยับของกล2องลมได(ชัดเจนและจะทําให(เด็กเห็น
ทิศทางของลม)
3. สาธิตวิธีการทํากล2องลม พร(อมกับให(เด็กทําเปนกลุ2มๆ ละ 4 คน มีวิธีทําดังนี้
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1) ตัดกระดาษวาดเขียนขนาดกว(าง 15 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ม(วน
กระดาษให(เปนรูปทรงกระบอก แล(วเย็บให(ติดกัน เพื่อความสวยงามอาจให(เด็กวาดลวดลายลงบน
กระดาษก2อนม(วน
2) ที่ปากกล2องด(านหลังเจาะรู 2 รู ให(อยู2ตรงข(ามกัน
3) ร(อยเชือกที่รูทั้งสองเพื่อสําหรับแขวน
4) ตัดกระดาษย2นให(ยาว 50 เซนติเมตร ติดรอบปากกล2องอีกด(านหนึ่ง
4. นําไปแขวนกลางแจ(ง ให(เด็กสังเกตหางของกล2องลมซึ่งจะบอกทิศทางของลม
กิจกรรมที่ 8 นาฬิกาแดด
กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากที่เด็กได(เรียนรู(เรื่อง กลางวัน กลางคืน เงา และเวลาเช(า สาย บ2าย
เย็น ไปแล(ว
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักการวัดเวลาด(วยแสงแดดและเงา
2. เพื่อให(เด็กสร(างนาฬิกาแดด และรู(จักประโยชนของนาฬิกาแดด
3. เพื่อให(เด็กได(พัฒนาทักษะการสังเกต การนับ และการวัด
สื่อ
1. จานกระดาษ
2. ดินสอและหลอดดูด
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กเรื่องเงา โดยเชื่อมโยงกับประสบการณที่เด็กได(เคยออกไปสังเกต
เงาของตนเองกลางแดดในเวลาต2างๆ กัน
2. เล2าเรื่องการบอกเวลาของคนสมัยก2อน
3. สาธิตการทํานาฬิกาแดด โดยใช(จานกระดาษ เจาะรูกลางจาน คว่ําจานกระดาษ
แล(วเสียบดินสอ
4. ให(เด็กแต2ละคนทํานาฬิกาแดด โดยครูเตรียมจานกระดาษที่เจาะรูแล(วให(เด็ก
สังเกตเงาที่เกิดขึ้น
5. นํานาฬิกาแดดไปวางกลางแดดเวลา 9.00 น. ให(เด็กขีดเครื่องหมายที่ขอบจาน
ตรงตําแหน2งของเงา
6. ทุ ก ชั่ ว โมงต2 อ มาจนกระทั่ ง ถึ ง 15.00 น. ให( เ ด็ ก ออกไปสั ง เกตเงา แล( ว ทํ า
เครื่องหมายที่ตําแหน2งของเงา
7. วันรุ2งขึ้นในเวลา 9.00 น. ให(เด็กนํานาฬิกาแดดของตนออกไปวางกลางแดดแล(ว
สังเกต เด็กออกไปสังเกตตําแหน2งของเงาทุกชั่วโมง
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กิจกรรมที่ 9 ตุDกตาดินเหนียว
กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากที่เด็กได(เรียนเกี่ยวกับส2วนต2างๆ ของร2างกาย
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กรู(จักคําศัพทและตําแหน2งของหัว แขน ขา และโครงกระดูก
2. เพื่อให(เด็กทําของเล2นได(
สื่อ
1. ดินเหนียว
2. ไม(จิ้มฟ;นหรือไม(กลัด
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ให(เด็กจับคู2กัน ผลัดกันออกคําสั่งแล(วให(เพื่อนทําตาม ดังนี้
1) ยกแขนขึ้นทีละข(าง ถ(าเด็กรู(จักซ(ายขวาแล(ว อาจให(เด็กยกแขนซ(ายแล(วยก
แขนขวา
2) ยกขาขึ้นทีละข(าง หรือให(ยกขาขวาขึ้น แล(วยกขาซ(ายขึ้น
3) ยกมือทั้งสองข(างขึ้นจับหัวของตน
2. แจกดินน้ํามันให(เด็กคนละ 1 ก(อน ให(เด็กป;Zนเปนรูปคนที่ไม2อ(วน แล(วจับให(ยืน
จะเห็นว2าตุRกตาที่เด็กป;Zนนั้นจะยืนไม2ตรง หัว แขน และขา ไม2สามารถขยับไปมาได(
3. แจกไม(จิ้มฟ;นให(เด็ก เพื่อเสียบแล(วทําให(ตุRกตายืนตรง หัว แขน และขา ขยับ
หรือยกขึ้นลงได(
4. ซักถามเด็กว2าการทําตุRกตา 2 ครั้ง ต2างกันอย2างไร ไม(จิ้มฟ;นเปรียบเหมือนอะไร
(โครงกระดูก) โครงกระดูกทําหน(าที่อย2างไร
5. ให(เด็กเขียนคําศัพท หัว แขน ขา พร(อมทั้งตั้งชื่อตุRกตาของตน
กิจกรรมที่ 10 ตุDกตาผ'าขนหนูสวมเสื้อแสนสวย
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กได(ออกแบบเสื้อตุRกตา
2. เพื่อให(เด็กทําของเล2นง2ายๆ
3. เพื่อพัฒนาทักษะการวัด ความคิดสร(างสรรค และทักษะการสื่อสาร
4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช(กรรไกร และที่เย็บกระดาษ
สื่อ
1. ผ(าขนหนูสําหรับเช็ดมือขนาดกลาง (20 นิ้ว x 14 นิ้ว)
2. ผ(าขนหนูสําหรับเช็ดหน(าขนาดเล็ก (10 นิ้ว x 10 นิ้ว)
3. ยางรัดของ
4. กระดาษพรู(ป หรือกระดาษสี หรือกระดาษหนังสือพิมพขนาด 20 นิ้ว x 10 นิ้ว
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ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนาเกี่ยวกับเสื้อผ(าที่เด็กสวมใส2
2. สาธิตการทําตุRกตาผ(าขนหนูดังนี้
1) ม(วนผ(าขนหนูสําหรับเช็ดมือตามยาวเข(าหากัน พับไปข(างหลังประมาณ 2/5
ของความยาว แล(วใช(ยางรัดห2างจากส2วนที่พับลงมาประมาณ 2 นิ้ว เพื่อทําเปนส2วนหัวตุRกตา
2) ม(วนผ(าขนหนูผืนเล็กให(แน2นเพื่อทําเปนแขน นําไปสอดใต(หัวตุRกตา แล(วใช(
ยางรัดผ(าขนหนูใต(แขนเพื่อทําเปนเอว
3. แจกกระดาษเพื่อให(เด็กออกแบบเสื้อง2ายๆ ซึ่งเด็กจะได(คิดออกแบบ คอ แขน
และความสั้นยาวของลําตัว จากนั้นจึงใช(ที่เย็บกระดาษเย็บเปนเสื้อ
4. ถ(าใช(กระดาษพรู(ปหรือกระดาษสีอาจให(เด็กออกแบบลวดลายโดยการวาด หรือ
ใช(กระดาษสีปะเปนลวดลาย
5. เมื่อทําเสร็จแล( ว ให(เด็กจัดผลงานแสดงให(เพื่ อนๆ ชม พร(อมทั้งเล2าเรื่องการ
ออกแบบเสื้อและการตัดเย็บเสื้อ
กิจกรรมที่ 11 ดินเหนียวลอยได'
กิจกรรมนี้ควรจัดหลังจากที่เด็กได(เรียนเรื่องลอยจมแล(ว
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กได(มีประสบการณเรื่องลอยจมมากขึ้น
2. เพื่อให(เด็กได(พัฒนาความคิดสร(างสรรค และความสามารถในการแก(ป;ญหา
3. เพื่อให(เด็กสามารถออกแบบของเล2นได(
สื่อ
1. ดินเหนียว
2. หลอดดูด
3. อ2างใส2น้ํา
ขั้นตอนดําเนินการ
1. แจกดินเหนียวให(เด็กคนละก(อน
2. ให(เด็กทํานายว2าเมื่อนําก(อนดินเหนียวใส2ลงไปในน้ํา ดินเหนียวจะลอยหรือจม
3. สนทนาร2วมกับเด็กเกี่ยวกับการทําให(ก(อนดินเหนียวลอยได( วิธีหนึ่งคือใช(หลอด
ดูดเสียบเข(าไปในก(อนดินเหนียว
4. ให(เด็กนําก(อนดินเหนียวที่มีหลอดดูดเสียบอยู2 ใส2ลงในอ2างน้ํา แล(วสังเกตว2าอะไร
เกิดขึ้น
5. ท(าทายเด็กให(คิดหาวิธีอื่นที่ทําให(ดินเหนียวลอยได( ถ(าเด็กคิดไม2ออก ครูก็แนะ
ให(เด็กคือทําเปนรูปเรือ ซึ่งจะเปนกิจกรรม “ลอยเรือลําน(อย” ที่จะทําในวันต2อไป
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กิจกรรมที่ 12 ลอยเรือลําน'อย
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กได(เรียนรู(กระบวนการออกแบบ
2. เพื่อให(เด็กได(ใช(ความรู(เรื่องลอยจมในการแก(ป;ญหา
3. เพื่อให(เด็กสามารถนับและเขียนตัวเลขแทนจํานวน
สื่อ
1. ดินเหนียว
2. อ2างน้ํา
3. คลิปเสียบกระดาษ
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับกิจกรรม “ดินเหนียวลอยได(”
2. เสนอป;ญหาทําให(เด็กได(คิดว2า ทําอย2างไรดินเหนียวจึงจะลอยได( โดยไม2ใช(สิ่งอื่น
ช2วย
3. ถ(ามีเด็กตอบว2าทําให(แบนๆ แล(วทําเปนรูปคล(ายเรือ ให(เด็กลองทําโดยลองวาด
รูปเรือที่เด็กต(องการป;Zนก2อน ถ(าเด็กตอบไม2ได(ครูช2วยแนะ
4. เมื่อเด็กพอใจรูปที่วาดแล(ว จึงค2อยให(เด็กป;Zนดินเหนียวตามรูปที่เด็กวาด
5. ทดลองลอยเรือ ถ(าเรือไม2สามารถลอยได( ให(เด็กปรับปรุงแก(ไขจนเรือดินเหนียว
สามารถลอยได( และได(รูปร2างเปนที่พอใจของเด็ก
6. แจกคลิ ป หนี บ กระดาษให( เ ด็ ก บรรทุ ก ในเรื อ แล( ว สั ง เกตว2 า ก2 อ นเรื อ จม เรื อ
สามารถบรรทุกคลิปได(กี่ตัว
7. ให(เด็กเขียนตัวเลข แสดงจํานวนคลิปลงในแผ2นกระดาษ แล(วนําไปแปะไว(ที่เรือ
ให(เด็กแต2ละคนแสดงผลงานของตน พร(อมทั้งเล2าให(เพื่อนฟ;งว2า เรือของตนบรรทุกคลิปได(กี่ตัว
กิจกรรมที่ 13 ร,มชูชีพจิ๋ว
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กได(มีประสบการณเรื่องลม
2. เพื่อให(เด็กสามารถทําของเล2น
3. เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบ
สื่อ
1. ผ(าเช็ดหน(า (ให(เด็กแต2ละคนนํามา)
2. เชือกเส(นเล็ก
3. ก(อนหินขนาดเล็ก
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กถึงประสบการณเกี่ยวกับร2มชูชีพ
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2. ให(เด็กแต2ละคนทดลองโยนผ(าเช็ดหน(าขึ้นไปในอากาศ
3. สาธิตการทําร2มชูชีพ โดยใช(เชือก 4 เส(น ยาวประมาณเส(นละ 13 นิ้ว ผูกที่มุมทั้ง
สี่ของผ(าเช็ดหน(า แล(วผูกปลายเชือกทั้ง 4 เข(าด(วยกัน ต2อจากนั้นจึงใช(เชือกอีกเส(นหนึ่งผูกก(อนหิน
เพื่อนําไปผูกติดกับปลายเชือกที่มัดรวมกันไว(
4. ทดลองโยนร2วมชูชีพที่กลางแจ(ง
5. ให(เด็กแต2ละคนทําร2วมชูชีพแล(วทดลองโยน
6. ให(เด็กแข2งยันโยนร2มชูชีพ ใครโยนได(สูงสุด ร2วมชูชีพของใครลอยได(นานที่สุด
กิจกรรมที่ 14 รถบรรทุกแสนสนุก
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กเข(าใจเรื่องการดึง หรือการลาก ทําให(รถเคลื่อนที่
2. เพื่อให(เด็กออกแบบของเล2น
3. เพื่อพัฒนาทักษะการใช(เครื่องมือ การนับ และการวัด
สื่อ
1. กล2องนม หรือกล2องยาสีฟ;น
2. ฝาขวดน้ําอัดลม
3. ลวดเส(นเล็ก
4. ค(อน ตะปู คีมตัดลวด
5. เชือกเส(นเล็ก
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กว2าทําอย2างไรกล2องจึงจะเคลื่อนที่ได( (ผลัก หรือดึง) ให(เด็กทดลอง
ทํา
2. ซักถามเด็กต2อไปว2าทําอย2างไรจึงจะเคลื่อนที่ได(ง2ายกว2าเดิม และสามารถใส2ของ
ได(ด(วย (ทําให(เหมือนรถโดยมีล(อช2วยในการเคลื่อนที่) ถ(าเด็กตอบไม2ได(ครูช2วยแนะและบอกอุปกรณที่
จะใช(ทําเปนล(อ คือ ฝาขวดน้ําอัดลม
3. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับส2วนประกอบที่สํ าคัญในการสร(างรถ (ตัวรถ และล(อ)
ตําแหน2งและจํานวนล(อ ซึ่งอาจมี 4 ล(อ หรือ 6 ล(อ สําหรับเด็กที่ใช(กล2องยาสีฟ;น หรืออาจตัดกล2องให(
มีขนาดที่เด็กต(องการ
4. วาดรูปรถที่จะทําบนกระดาน จากนั้นจึงสาธิตการทํารถ อธิบายการใช(เครื่องมือ
ค(อน และตะปูในการเจาะรูฝาขวดน้ําอัดลมเพื่อทําล(อ การใช(คีมตัดลวดและดัดลวดเพื่อทําแกนล(อ
5. ให(เด็กร2างรูปรถที่ตนต(องการทํา เมื่อได(รูปที่ตนพอใจแล(วเล2าให(เพื่อนๆ ฟ;งถึง
ลั ก ษณะรถบรรทุ ก ที่ ต นต( อ งการสร( า ง ต2 อ จากนั้ น จึ ง ลงมื อ สร( า งรถ ครู ค อยแนะนํ า และให( ค วาม
ช2วยเหลือในการใช(เครื่องมือที่ถูกต(องและปลอดภัย
6. เมื่ อทํ า เสร็ จ แล( ว เด็ ก ทดลองเล2 น ซึ่ งเมื่ อ เด็ ก ทดลองเล2 น เด็ ก อาจจํ า เปนต( อ ง
ปรับปรุงแก(ไขให(ดีขึ้น
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7. เมื่อได(รถบรรทุกที่ปรับปรุงแก(ไขแล(ว ให(เด็กนําเสนอผลงาน เล2าขั้นตอนในการ
ทํารถบรรทุก บอกจํานวนล(อ และจํานวนสิ่งของที่สามารถใส2ในรถบรรทุกนั้นได(
8. เด็กและครูแสดงความชื่นชมผลงานของตนเองและของเพื่อน
กิจกรรมที่ 15 เครื่องดนตรี
กิจกรรมนี้ควรจัดหาหลังจากที่เด็กได(เรียนรู(เรื่องเสียงและเครื่องดนตรี
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กสามารถสร(างเครื่องดนตรีง2ายๆ ได(
2. เพื่อให(เด็กรู(จักเลือกวัสดุให(เหมาะกับการใช(งาน
สื่อ
1. กระปPองนม ฝาขวดน้ําอัดลม ไม(ไผ2 ฝาหม(อที่ไม2ใช(แล(ว
2. วัสดุเหลือใช(อื่นๆ ที่สามารถทําให(เกิดเสียงได(
ขั้นตอนดําเนินการ
1. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับการทําให(เกิดเสียง พร(อมทั้งแนะนําเครื่องดนตรีที่หาได(
ง2ายๆ ให(เด็กรู(จักและสังเกตการณทําให(เกิดเสียง
2. แนะนําวัสดุต2างๆ ที่เด็กสามารถใช(ทําเปนเครื่องดนตรีได( ให(เด็กคิดว2ามีอะไรบ(างที่
สามารถใช(ทําเปนเครื่องดนตรีได( ถ(าเด็กคิดไม2ออกครูช2วยแนะนํา เช2น ไม(ไผ2 2 อันเคาะกัน สามารถใช(
เปนเครื่องดนตรีเคาะจังหวะได( ฝาขวดน้ําอัดลมเมื่อนํามาเจาะรูตรงกลางแล(วร(อยด(วยลวดทําเปนวงกลม
สามารถใช(เขย2าทําให(เกิดเสียง
3. เมื่อเด็กเลือกที่จะทําเครื่องดนตรีอะไรได(แล(ว ให(เด็กตกแต2งเครื่องดนตรีของตนให(
สวยงามด(วย
4. เมื่อทําเสร็จแล(วให(เด็กเล2าเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ตนทําว2า
1) ใช(วัสดุอะไร ทําไมถึงเลือกใช(วัสดุนั้น
2) มีวิธีทําอย2างไร
3) มีวิธีเล2นอย2างไร
4) เครื่องดนตรีนี้ชื่ออะไร
กิจกรรมที่ 16 เครื่องบินไวไว
กิจกรรมนี้ควรจัดหาหลังจากที่เด็กได(เรียนเรื่องยานพาหนะแล(ว
จุดมุ,งหมาย
1. เพื่อให(เด็กเข(าใจเรื่องแรง
2. เพื่อให(เด็กสร(างเครื่องบินง2ายๆ เล2น
3. เพื่อให(เด็กทํางานตามขั้นตอน
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สื่อ
1. กระดาษ A4
2. สีเทียน
ขั้นตอนดําเนินการ
1. ซักถามเด็กเกี่ยวกับยานพาหนะที่เด็กชอบ พร(อมทั้งให(บอกเหตุผล
2. ชูเครื่องบินกระดาษที่พับเสร็จแล(วให(เด็กดู ซักถามเด็กว2าคืออะไร ทําอย2างไรจึงจะ
แล2นได(
3. แจกกระดาษ A4 ให(เด็กวาดรูปเพื่อตกแต2งเครื่องบินก2อนพับ
4. สาธิตการพับเครื่องบิน พร(อมให(เด็กพับตามทีละขั้นตอน ต2อจากนั้นอาจให(เด็กคิด
วิธีพับเครื่องบินเอง
5. ทดลองเล2น
6. แบ2งเด็กออกเปนกลุ2ม กลุ2มละ 5 คน แล(วแข2งกันแล2นเครื่องบิน เครื่องบินของใคร
แล2นได(ไกลที่สุดจะเปนผู(ชนะ
การประเมินผลการเรียนรู'เทคโนโลยี
เปEาหมายของการประเมินผลคือ ทําให(ครู เด็ก และผู(ปกครอง ได(ทราบผลการพัฒนาทั้งในด(าน
ความรู(ความเข(าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี และทักษะในการใช(เครื่องมือเครื่องใช(ในการออกแบบเทคโนโลยี
การประเมินผลซึ่งเปนส2วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนควรเปนการประเมินผลที่ทําให(ได(ข(อมูล
ย(อนกลับที่ไม2ใช2การตัดสินผล ทําให(เด็กได(มีโอกาสฝSกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะและได(ใช(ความรู(ที่ได(เรียนใน
สถานการณหรือบริบทใหม2 และทําให(ครูได(ข(อมูลที่สามารถนําไปใช(ปรับปรุงการจัดประสบการณการ
เรียนรู(เทคโนโลยีให(กับเด็ก
การประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีควรใช(หลายๆ วิธีและใช(ข(อมูลจากหลายๆ แหล2ง การใช(
การประเมินหลายวิธีเปนการประเมินที่คํานึงถึงความแตกต2างของเด็กแต2ละคน และส2งเสริมให(เด็กมี
โอกาสในการเรียนรู(ตามความสนใจและความต(องการของเด็ก
การประเมินผลการเรียนรู( เทคโนโลยีสํ าหรับเด็กอนุบาล ควรเน(นวิธีการประเมินผลจากการ
ปฏิบัติ งาน เนื่ องจากการประเมินผลจากการปฏิบั ติงานจะสอดคล(องกับเปEาหมายการเรียนการสอน
เทคโนโลยี เพราะในการปฏิบัติงานเด็กจะได(แสดงให(เห็นถึงความรู(ความเข(าใจในสิ่งที่ได(เรียนรู(ด(วยการ
นําความรู(และทักษะที่มีไปใช(แก(ป;ญหา
วิธีการประเมินผลซึ่งมีหลายวิธีที่ครูสามารถนําไปใช(ในการประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีได(
เช2น
1. การสังเกต สิ่งที่ครูควรสังเกต ได(แก2 วิธีการใช(เครื่องมือเครื่องใช( พฤติกรรมการทํางานทั้งที่
เปนรายบุคคลและรายกลุ2ม การนําเสนอผลงานซึ่งอาจจะเปนชิ้นงานหรือวิธีการ ความสนใจในการเข(า
ร2วมกิจกรรม
2. การสนทนาพูดคุย
2.1 การสนทนาพูดคุยกั บเด็ก เกี่ ยวกั บวิ ธีการใช(เครื่องมื อเครื่องใช( เหตุผลในการเลือก
ออกแบบของเล2นของใช( การเลือกใช(วัสดุและเครื่องมือ
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2.2 การสนทนาพูดคุยกับเพื่อนเด็ก เกี่ยวกับการแบ2งของใช( การร2วมมือกันทํางาน
2.3 การสนทนาพูดคุยกับผู(ปกครอง เกี่ยวกับการใช(เครื่องมือเครื่องใช(และของเล2นที่บ(าน
3. การตรวจผลงาน
ในการเรียนรู(เทคโนโลยีเด็กจะได(สร(างชิ้นงานซึ่งอาจเปนของใช(หรือของเล2น ครูควรมุ2งเน(น
ที่กระบวนการทํางานมากกว2าผลสุดท(ายคือชิ้นงาน แต2อย2างไรก็ตามตัวผลงานหรือชิ้นงานอาจจะสะท(อน
ให(เห็นถึงพัฒนาการและการเรียนรู(ของเด็กได( เช2น การใช(กล(ามเนื้อมือและตา ทักษะทางคณิตศาสตร
ดังนั้นผลงานเหล2านี้ครูจึงสามารถนํามาใช(ประเมินผลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู(ของเด็กได( โดย
ครูสามารถวิเคราะหผลงานที่เด็กทําว2าตรงตามวัตถุประสงคหรือไม2 แสดงถึงความคิดสร(างสรรคหรือไม2
อย2างไร คุณภาพของผลงานเปนอย2างไร เช2น การตัด การปะ การใช(วั สดุต2างๆ อย2างมีประสิทธิภาพ
หรือไม2 เพียงใด
4. การทําแฟEมสะสมผลงาน
การทํ า แฟE มสะสมผลงานเปนวิ ธี การประเมิ น ผลวิ ธี ห นึ่ งที่ ครู ส ามารถนํ า มาใช( ในการ
ประเมินผลการเรียนรู(เทคโนโลยีได( โดยครูต(องวางแผนการประเมินอย2างเปนระบบ ให(เด็กได(มีส2วนร2วม
ในการเลือกผลงานที่จะนํามาเก็บไว(ในแฟEม (ซึ่งอาจเปนกล2องใส2ผลงาน หรือเปนชั้นที่วางผลงานของเด็ก
แต2 ละคน) ในการเลื อกผลงานเด็ กจะได( มีโอกาสพิ จารณาและวิ เคราะหผลงานของตนเองแต2 ละชิ้ น
ตัดสินใจเลือกผลงานด(วยตนเอง การประเมินโดยใช(การทําแฟEมสะสมผลงาน จะทําให(ครูได(เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของพัฒนาการและการเรียนรู( ของเด็ ก และได(ข(อมู ลที่เปนประโยชนในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีต2อไป
เกณฑการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู' : เทคโนโลยี
ในหลั กสู ตรจุ ฬาลั กษณ ได( นํ าเสนอเกณฑการประเมิ นพั ฒนาการและการเรี ยนรู( เกี่ ยวกั บ
เทคโนโลยีมีรายละเอียดดังต2อไปนี้
เกณฑการประเมิน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
1. บอกชื่อเครื่องมือเครื่องใช(ที่ บอกชื่อของ
บอกชื่อของ
บอกชื่อของ
ใช(ในห(องเรียน
เครื่องมือเครื่องใช( เครื่องมือเครื่อง
เครื่องมือเครื่อง
ยังไม2ได(
ใช(ได( โดยมีผู(ชี้แนะ ใช(ได(เปนส2วนมาก
2. บอกลักษณะการทํางานของ ยังไม2สามารถบอก บอกลักษณะการ บอกลักษณะการ
เครื่องมือเครื่องใช(ใน
ลักษณะการ
ทํางานของ
ทํางานของ
ชีวิตประจําวัน
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
เครื่องมือเครื่อง
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได( โดยมีผู(ชี้แนะ ใช(ได( โดยมีผู(ชี้แนะ
ใช(ได( แม(มีผู(ชี้แนะ เปนส2วนมาก
เปนบางครั้ง
3. ออกแบบและสร(างสิ่งต2างๆ ยังไม2สามารถ
ออกแบบและสร(าง ออกแบบและสร(าง
เปนของเล2นหรือของใช(ง2ายๆ ออกแบบและสร(าง ของเล2นหรือของใช( ของเล2นหรือของใช(
ตามที่ตนสนใจ
ของเล2นหรือของใช( โดยมีผู(ช2วยเหลือ โดยมีผู(ช2วยเหลือ
แม(มีผู(ชี้แนะ
เปนส2วนมาก
เปนบางครั้ง
รายการ

ระดับที่ 4
บอกชื่อของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได(ทั้งหมด
บอกลักษณะการ
ทํางานของ
เครื่องมือเครื่อง
ใช(ได(ด(วยตนเอง
ออกแบบและสร(าง
ของเล2นหรือของ
ใช(ได(ด(วยตนเอง
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เกณฑการประเมิน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
4. ใช(กรรไกรได(ถูกวิธีและ
ยังใช(กรรไกรไม2ถูก ใช(ได(ถูกวิธีและ
ใช(ได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัย
วิธี
ปลอดภัย โดยมีผู( ปลอดภัย โดยมีผู(
ช2วยเหลือเปน
ช2วยเหลือเปน
ส2วนมาก
บางครั้ง
5. ใช(กาว เทปใส เทปย2น หรือ ยังใช(ได(ไม2
ใช(ได(อย2าง
ใช(ได(อย2าง
สิ่งที่ใช(ในการปะติดได(อย2าง
เหมาะสม แม(มี
ปลอดภัยและ
ปลอดภัยและ
ปลอดภัยและเหมาะสม
ผู(ช2วยเหลือ
เหมาะสม โดยมีผู( เหมาะสม โดยมีผู(
ช2วยเหลือเปน
ช2วยเหลือเปน
ส2วนมาก
บางครั้ง
6. ใช(กระดาษและวัสดุ
ยังใช(ได(ไม2
ใช(ได(เหมาะสม
ใช(ได(เหมาะสม
ธรรมชาติอย2างเหมาะสม
เหมาะสม แม(มี
โดยมีผู(ช2วยเหลือ โดยมีผู(ช2วยเหลือ
ผู(ช2วยเหลือ
เปนส2วนมาก
เปนบางครั้ง
รายการ

ระดับที่ 4
ใช(ได(ถูกวิธีและ
ปลอดภัยได(ด(วย
ตนเอง
ใช(ได(อย2าง
ปลอดภัยและ
เหมาะสมได(ด(วย
ตนเอง
ใช(ได(เหมาะสมได(
ด(วยตนเอง
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