
 

 

ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย 
ที่ได้จากการจัดกิจกรรมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

เล่ม 1 

โดย 
นางรุ่งเรือง ไชยสุริยานุทิต 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) 
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

กรมส่งเสริมการอกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
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หน่วยที ่2 น า้ส าคญัไฉน 

4. สนุกกบัน า้ 

5. น า้มหัศจรรย์ 
ประกอบด้วย
กจิกรรม 

6. คุณค่าของน า้ใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
21 

 
 

 

 สงสยัจงั...เราสนุกกบัน ้าได้
อยา่งไรบา้ง 

มาคน้หากนัเถอะ 

กจิกรรมที ่ 4  สนุกกบัน า้ 

1. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 
2 . น ้ าตกประดิษฐ ์
3 . น ้ าตก 

 สถานที่ 
 

จุดประสงค์ 
 

1. บอกลกัษณะการไหลของน ้ าได ้
2. เปรียบเทียบปริมาณน ้ ามาก-น ้ านอ้ยดว้ยการตวงได ้
3. บอกการเปล่ียนแปลงรูปร่างของน ้ าตามภาชนะท่ีใส่ได ้

 

 ส่ือ วสัดุ/อุปกรณ์ 
 

1. ขวด   4. ชาม 
2. แกว้น ้ า   5. ถว้ย 
3. กระป๋องน ้ า       

 

 มาท ากิจกรรมกนันะครับ 
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สนุกกบักจิกรรม 

 

1.  ครูแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรม “สนุกกบัน ้า” 
2.  ครูพานกัเรียนส ารวจแหล่งน ้าของโรงเรียน 

2.1 นกัเรียนสังเกตแหล่งน ้า น ้ าตก น ้าตกประดิษฐ์ สระน ้า อ่างเล้ียงปลา 
       มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

2.   2.2  สังเกตการไหลของน ้า เช่น น ้าตก การไหลของน ้าในขวด มีลกัษณะเป็น 
                      อยา่งไร 
3.   3.  ครูแนะน ากิจกรรมและการใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้งใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มทดลอง 
            การเปล่ียนรูปร่างของน ้าโดยนกัเรียนแต่ละคนช่วยกนัปฏิบติั 

    3.1 นกัเรียนตวงน ้าใส่ในแกว้ สังเกตน ้าจะมีรูปร่างอยา่งไร 
    3.2  นกัเรียนตวงน ้าใส่ในขวด สังเกตน ้าจะมีรูปร่างอยา่งไร 
4. ใหน้กัเรียนเปรียบเทียบปริมาณน ้ามากกว่านอ้ยกว่า ดว้ยการตวงน ้าโดยน ากะละมงั 
     ขวด ใหน้กัเรียนใชถ้ว้ยตวงน ้า 
   4.1 กะละมงัใบไหนท่ีตวงน ้าใส่ลงไปไดม้ากท่ีสุด 
   4.2 ขวดใบไหนท่ีตวงน ้าใส่ลงไปไดม้ากท่ีสุด 
5.  ขณะท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมครูสังเกต การท ากิจกรรมของนกัเรียนแต่ละกลุ่ม 
6. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรมเสร็จแลว้ใหเ้ก็บอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย               
7.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสนทนาสรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม  
     “สนุกกบัน ้า” โดยครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ ดงัน้ี 
   7.1 บอกลกัษณะการไหลของน ้า 
   7.2 เปรียบเทียบปริมาณน ้ามาก-นอ้ย ดว้ยการตวงใส่ภาชนะรูปต่างๆ 
  7.3 บอกการเปล่ียนแปลงรูปร่างของน ้าตามภาชนะท่ีใส่ 
 
 



 
23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 1. บอกลกัษณะการไหลของน ้า 
2. 2. เปรียบเทียบปริมาณน ้ามาก-น ้านอ้ยดว้ยการตวง 
3. 3. บอกการเปล่ียนแปลงรูปร่างของน ้าตามภาชนะท่ีใส่ 

 

1. เพื่อพฒันา ทกัษะการคิดวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์นอกห้องเรียน โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 เร่ืองน ้า ลกัษณะของน ้า 
การไหลของน ้า การเปล่ียนแปลงรูปร่างของน ้าตามภาชะท่ีใส่ 

2. เพื่อพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
3. เพื่อฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. เพื่อฝึกความรับผดิชอบและการช่วยเหลือตนเอง 
5. เพื่อผอ่นคลายอารมณ์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 

 

 การประเมนิผล 
 

 ประโยชน์ที่เดก็ได้รับ 
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นกัเรียนต่ืนเตน้กบัการสังเกตแหล่งน ้ าต่างๆ ในแหล่งน ้ าจะมีอะไร  “ปลาวา่ย
ข้ึนมาหายใจ” มีหอยเกาะที่ผกับุง้ ด.ช.ภาณุวฒัน์ พดูวา่ “น ้ าตกไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า 
เหมือนท่ีแม่พาไปเท่ียวน ้ าตกไทรโยค น ้ าตกไหลลงมาเสียงดงัซู่ๆ ” เล่นขวด เทน ้ าทดลอง                     
การไหลของน ้ า ยกขวดข้ึนเทกลบัไปกลบัมา ส่วนการตวงน ้ า นกัเรียน สนใจพยายามตวง
น ้ าใส่แกว้ ชาม ขวดเปรียบเทียบน ้ าในภาชนะไหนจะมีปริมาณมาก-นอ้ย และสังเกตวา่ถา้
เราเอาน ้ าใส่ชามจะเป็นรูปชาม น ้ าเทใส่แกว้เป็นรูปแกว้  “ด.ช.สุรเชษฐ ์ พดูวา่ “ผมเทขวด
น ้ าใส่ขวดไดไ้ม่หกเลอะเทอะ” 
 

การสังเกตพฤตกิรรม 
กจิกรรมที่ 4 สนุกกบัน า้ 

ภาพกจิกรรม 
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จุดประสงค์ 
 

 
1. บอกลกัษณะชนิดของน ้าได ้
2. เปรียบเทียบความแตกต่างน ้าสะอาดและน ้าสกปรกได ้
3. บอกการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้าแขง็ได ้

กจิกรรมที ่ 5  น า้มหัศจรรย์ 

 สงสัยจงั...น ้ าแขง็กลายเป็นน ้ า 
ไดอ้ยา่งไร 

 มาคน้หากนัเถอะ 

1. บริเวณรอบ ๆ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  
2. อ่างเล้ียงปลา 
3. อ่างบวั 
 

 สถานที่ 
 

 ส่ือ วสัดุ/อุปกรณ์ 
 

 1. น ้าสกปรก 1 แกว้    5. กระป๋องน ้า  
2. น ้าสะอาด 1 แกว้    6. ผา้เชด็มือ 
3. ขวด      7. กะละมงั 
4. แกว้น ้า      8. น ้าแขง็  

 มาท ากิจกรรมกนันะครับ 
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สนุกกบักจิกรรม 

1.  ครูแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรม “น ้ามหศัจรรย”์ 

2.  ครูพานกัเรียนส ารวจแหล่งน ้าดีและแหล่งน ้าเสียของโรงเรียน 

2.1  นกัเรียนสังเกตแหล่งน ้าดีและแหล่งน ้าเสียของโรงเรียน 

2.2  สี กล่ินของน ้าแต่ละชนิดเป็นอยา่งไร 

3. ครูตกัน ้าสะอาดและน ้าสกปรกใส่แกว้อยา่งละ 1 ใบ 

         3.1  เปรียบเทียบสีของน ้า ดมกล่ินน ้าแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

         3.2  สังเกตและแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของความแตกต่างของน ้าในแกว้ ทั้ง 2 ใบ 

4. ทดลองการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้าแขง็ ครูแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรม 

    และการใชอุ้ปกรณ์ท่ีถูกตอ้งใหน้กัเรียนสังเกตในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

        4.1  สัมผสัน ้าแขง็มีความรู้สึกเป็นอยา่งไร 

        4.2  น ากอ้นน ้าแขง็ใส่ถาดและน าไปตั้งใหถู้กแสงแดดประมาณ 5 นาที 

        4.3  เม่ือครบเวลาใหน้กัเรียนสังเกตกอ้นน ้าแขง็เม่ือถูกแสงแดดจะมีการเปล่ียนแปลง 

               อยา่งไร 

5. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จแลว้ใหเ้ก็บอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย ครูและ 

    นกัเรียนร่วมกนัสนทนาสรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม  “น ้ามหศัจรรย”์  

    โดยครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนช่วยกนัตอบ ดงัน้ี 

        5.1  น ้าสะอาดมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

        5.2  เปรียบเทียบความแตกต่างน ้าสะอาดและน ้าสกปรก 

        5.3  น ้าแขง็เปล่ียนสถานะไดอ้ยา่งไร 

 
 



 
27 

 
 

1. บอกลกัษณะชนิดของน ้า 

2. เปรียบเทียบความแตกต่างน ้าสะอาดและน ้าสกปรก 

3. บอกการเปล่ียนแปลงสถานะของน ้า 

1. เพื่อพฒันา ทกัษะการคิดวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์ นอกห้องเรียน  โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ชนิดของน ้ า น ้ าดี น ้ าเสีย 
ความแตกต่างน ้ าสะอาดกบัน ้ าสกปรก การเปล่ียนแปลงสถานะของน ้ าจากน ้ าแขง็-
น ้ า 

2. เพื่อพฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
3. เพื่อฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. เพื่อฝึกความรับผดิชอบและการช่วยเหลือตนเอง 
5. เพื่อผอ่นคลายอารมณ์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 

 

 การประเมนิผล 
 

 ประโยชน์ที่เดก็ได้รับ 



 
28 

 
 

      นกัเรียนสนใจการทดลองการเปล่ียนสถานะของน ้ า   จากน ้ าแข็งกลายเป็นน ้ า สัมผสั
น ้ าแข็งจะรู้สึกเยน็ เม่ือน าไปอมไวใ้นปากจะรู้สึกเยน็และค่อย  ๆ ละลาย นกัเรียนลอง                        
เทน ้ าแข็งใส่ถาดไปตั้งตากแดดไวสั้กครู่ ไปดูผลปรากฏวา่ไม่มีน ้ าแข็งเหลือ มีแต่น ้ าใส  ๆ 
การเปรียบเทียบน ้ าสกปรกน ้ าสะอาด น ้ าสกปรกจะมีสีด า มีกล่ินเหม็น ส่วนน ้ าสะอาดมี
สีขาว ใส ไม่มีกล่ิน 

การสังเกตพฤตกิรรม 
กจิกรรมที่ 5 น า้มหัศจรรย์ 

ภาพกจิกรรม 
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กจิกรรมที ่6 คุณค่าของน า้ใส 

 

 สงสยัจงั...น ้ามีประโยชน์ต่อ
ส่ิงมีชีวิต อยา่งไรบา้ง 

มาคน้หากนัเถอะ 

จุดประสงค์ 
 

1. บอกประโยชน์ของน ้ าได ้
2. บอกวิธีการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและการดูแลรักษา

ความสะอาดของแหล่งน ้ าได ้
3. บอกส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตได ้

1. สวนหยอ่มหนา้หอ้งเรียนอนุบาล 3/3 
2. อ่างเล้ียงปลา 

 สถานที่ 
 

 ส่ือ วสัดุ/อุปกรณ์ 
 

 มาท ากิจกรรมกนันะครับ 

1. ตน้ไม ้
2. สัตว ์
3. บวัรดน ้ า      
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1. ครูแนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรม “คุณค่าของน ้ าใส” 
2. ครูพานกัเรียนส ารวจพชืและสัตวท่ี์พบบริเวณ สวนหยอ่ม อ่างเล้ียงปลาของโรงเรียน  
    ในระหวา่งท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมครูใชค้ าถามประกอบการสังเกต ดงัน้ี 
 2.1  พชืที่นกัเรียนสังเกตเห็นมีอะไรบา้ง  
 2.2  นกัเรียนส ารวจสัตวท่ี์พบระหวา่งเดินทางมีสัตวอ์ะไรบา้ง  
 2.3  สัตวบ์กที่นกัเรียนพบมีอะไรบา้ง  
 2.4  สัตวน์ ้ าท่ีนกัเรียนพบมีอะไรบา้ง  
3. บอกวธีิการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและการดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน ้ า โดยใชค้ าถาม  
    ดงัต่อไปน้ี 
 3.1  เพราะเหตุใดน ้ าจึงสกปรก  
 3.2  มีวธีิใดบา้งท่ีจะช่วยให้แหล่งน ้ าไม่สกปรก  
 3.3  นกัเรียนจะช่วยกนัใชน้ ้ าอยา่งประหยดัไดอ้ยา่งไร  
 3.4  ครูและนกัเรียนสนทนาและแสดงความคิดเห็นเร่ืองประโยชน์ของน ้ า  
4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรมเสร็จแลว้ให้เก็บอุปกรณ์ต่างๆ เขา้ท่ีให้เรียบร้อย และ 
    ร่วมกนัสนทนาสรุปเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรม “คุณค่าของน ้ าใส” โดยครู 
    ตั้งค าถามให้นกัเรียนช่วยกนัตอบดงัน้ี 

4.1 บอกประโยชน์ของน ้ าได้ 
4.2 บอกวธีิการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน ้ าได ้
4.3 บอกส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตได้ 

 

 

 

สนุกกบักจิกรรม 
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1. เพื่อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการจดักิจกรรม กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์นอกห้องเรียน   โดยใชป้ระสาทสัมผสัทั้ง 5 ประโยชน์ของน ้ าท่ีมี
ต่อคน พชื และสัตว ์

2. เพือ่พฒันาดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
3. เพือ่ฝึกการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
4. เพือ่ฝึกความรับผดิชอบและการช่วยเหลือตนเอง 
5. เพือ่ผอ่นคลายอารมณ์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะท ากิจกรรม 

 

1.  บอกประโยชน์ของน ้ า 
2.  บอกวธีิการใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและการดูแลรักษาความสะอาด               
     ของแหล่งน ้ า 
3.  บอกส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกต 
 

 การประเมนิผล 
 

 ประโยชน์ที่เดก็ได้รับ 
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นกัเรียนสังเกตเห็นสัตวบ์ก คือ สุนขัตวัใหญ่ ขนยาว สัตวน์ ้ า ปลาหางนกยงู                   
มีหลายสี สีแดง สีขาว สีน ้าเงิน มีหลายสีตวัเลก็ ตวัใหญ่ ต่างกนั เม่ือใหอ้าหาร                
ปลาแยง่กนักินอาหาร ท่ีบา้นนอ้งดรีม มีปลาหางนกยงูปลาตวัใหญ่แยง่กินอาหารปลา
ตวัเลก็  พืชน ้ามีสาหร่าย ผกัตบชวา ผกับุง้ บวั น ้ ามีประโยชน์ต่อสัตวแ์ละพืช ใชด่ื้ม        
รดน ้าตน้ไม ้

 

การสังเกตพฤตกิรรม 
กจิกรรมที่ 6 คุณค่าของน า้ใส 


