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คํานํา 
 

เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมภายใต้
โครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝึกอบรมครูข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
หลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ 
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดย
การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ในทุกที่ทุกเวลา  

 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง

เป็นอย่างย่ิงว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจะสามารถนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพ่ือ
ยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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รายละเอียดหลักสูตร 

 
คําอธบิายรายวิชา 

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย หน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายเก่ียวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) 
2. วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
3. ระบุความสาํคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
4. สรุปความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
5. ระบุบอกคุณค่าของทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
6. อธิบายลักษณะสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
7. อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
8. ระบุความสาํคัญของการใช้คําถามที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
9. อธิบายแนวทางการใช้กรอบมาตรฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 
10. ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้หน่วยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
11. อธิบายหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
12. อธิบายวิธีการประเมินพัฒนาการ และการสะท้อนร่องรอย 
13. ออกแบบการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
14. อธิบายความสําคัญ ความจําเป็นของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
15. กําหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้ื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
 

สาระการอบรม 
ตอนที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561)  
ตอนที่ 2ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ตอนที่ 3การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย  
ตอนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย 
ตอนที่ 5การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
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การอบรม 

1. ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเน้ือหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเน้ือหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหลง่เรียนรู้ 
5. ทําใบงาน/กิจกรรมที่กําหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจําหลักสูตร 
8. ทําแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
สื่อประกอบการอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
การวัดผลและประเมินผลการอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สง่งานตามใบงานที่กําหนด เขา้ร่วมกิจกรรมบนกระดาน

สนทนา 
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กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ. 
--------. (ม.ป.ป.).เอกสารประกอบการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องแนวทางการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561). เอกสารถ่ายสําเนา 
--------.(2552).สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพฒันาตามวัย 3-5 ปี.กรุงเทพฯ : สํานักงานฯ. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2547). 

คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
--------.(2552). สอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning. กรุงเทพฯ :  

สํานักวิชาการฯ. 
อารี สัณหฉวี. (2543). พหุปญัญาและการเรียนแบบร่วมมือ. ม.ป.ท. : สํานักพิมพ์แว่นแก้ว. 
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หลักสูตร UTQ-02126 
การศึกษาปฐมวัย 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนท่ี 1 การปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) 

 แนวคิด 
  การศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กแรกเกิดถึงห้าปี ซึ่งในวัยน้ีเป็นวัยที่มี

พัฒนาการทางสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงสําหรับรากฐาน
การพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากวัยเด็กเป็นวัยที่มี
ความสําคัญที่สุดของการวางรากฐานชีวิตที่ดี หากมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่อมทํา
ให้ประชากรของประเทศมีคุณภาพพร้อมที่จะนําพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ดังน้ันการจัด
การศึกษาในระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนา 
และให้ชุมชน สังคมเป็นฐานที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน 

วัตถุประสงค ์
 1. อธิบายเก่ียวกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) 
 2. วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ตอนท่ี 2 ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
แนวคิด 

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของทุกคนสามารถใช้ใน
ชีวิตประจําวันใช้ในการประกอบอาชีพพัฒนาความคิดและทักษะอีกทั้งส่งเสริมให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์มีเจตคติและมีความสามารถเป็นคนช่างสังเกตรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและแสดงความคิดออกมา
อย่างเป็นระเบียบชัดเจนตลอดจนมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและมีทักษะในการแก้ปัญหา 

วัตถุประสงค์ 
 1. ระบุความสําคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
 2. สรุปความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีต่อเด็กปฐมวัย 
 3. ระบุบอกคุณค่าของทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

ตอนท่ี 3 การพัฒนาจิตสาธารณะ 
แนวคิด 

การพัฒนากระบวนการคิดของเด็กปฐมวัยคือกระบวนการที่สมองเรียนรู้ที่จะให้ความหมายต่อสิ่งที่ผ่าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้าการตีความสิ่งที่ประสบและสร้างความเช่ือมโยงระหว่างสิ่งต่างๆท่ีรับรู้มาการคิดเป็น
นามธรรมท่ีต้องเช่ือมโยงข้อมูลเดิมในความจํากับข้อมูลใหม่ที่ประสบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสการ
ส่งเสริมให้เกิดการคิดจึงจําเป็นต้องให้เวลาและโอกาสในการเล่นกิจกรรมต่างๆแก่เด็กการเล่นเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากความสนใจการได้ทดลองได้สังเกตสืบค้นโดยใช้เครื่องมือต่างๆและ
พูดสื่อความคิดในสิ่งที่อยู่รอบตัวตามธรรมชาติซึ่งเด็กเกิดการเรียนรู้และใช้ทักษะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
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ควบคู่กันอยู่เสมอโดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความสนใจอยากรู้อยากเห็นสงสัยใคร่รู้เด็กที่ได้รับโอกาสมี
ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทั้งสถานที่และวัสดุก็จะเรียนรู้ได้ดีในกิจกรรมที่มีความหมายและสัมพันธ์กับชีวิตเด็ก 

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายลักษณะสําคัญของกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 2. อธิบายขั้นตอนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
 3. ระบุความสําคัญของการใช้คําถามที่มีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 

ตอนท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

แนวคิด 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยยึดหลักการบูรณาการที่ว่า หน่ึงแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้

หลายกิจกรรม หน่ึงกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะและหลายประสบการณ์สําคัญ ดังน้ัน เป็น
หน้าที่ของผู้สอนจะต้องวางแผนการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย
กิจกรรม หลากหลายทักษะ หลากหลายประสบการณ์สําคัญ อย่างเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ เพ่ือให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางที่กําหนดไว้ 

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายแนวทางการใช้กรอบมาตรฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปฐมวัย 
 2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 
ตอนท่ี 5 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนวคิด 

  1. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง แล้วนํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสนิใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก 
 2. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ ด้วยเหตุน้ี
สถานศึกษาที่สอนระดับปฐมวัยจึงได้จัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และยังสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การประเมินผลไม่ใช่
จะประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์- จิตใจ สังคม และสติปัญญา ยังประเมินค่านิยมที่
พึงประสงค์ การประเมินผลจึงประเมินอย่างต่อเน่ือง การประเมินผลถือเป็นกุญแจสําคัญ และจําเป็นอย่าง
ย่ิงในการจัดประสบการณ์ การประเมินจะช่วยให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทราบถึงพัฒนาการ 
ความก้าวหน้าของเด็กปฐมวัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมตามสภาพแวดล้อมและประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามความสนใจของเด็ก 

  3. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง การประกันคุณภาพมีหลักการสําคัญ คือ การ
กระจายอํานาจ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํางาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1)มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มี 4 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งช้ี 2)มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งช้ี 3) มาตรฐานด้าน



รหัส UTQ-2126: การศึกษาปฐมวัย   9 
 
 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 4) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี 1 
มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ีและ 5) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ีรวม 11 มาตรฐาน 
51 ตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ีได้กําหนดคําอธิบาย ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และเกณฑ์การสรุประดับคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 1. อธิบายหลักการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 2. อธิบายวิธีการประเมินพัฒนาการ และการสะท้อนร่องรอย 
 3. ออกแบบการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 4. อธิบายความสําคัญ ความจําเป็นของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 5. กําหนดแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
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ตอนที่ 1การปฏริูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) 
 
 ความเป็นมา  
 นับจากปี พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2552 
และผลคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ สะท้อนให้เห็นว่ามีหลายเร่ืองที่ยังเป็นปัญหา ต้องเร่งพัฒนา 
ปรับปรุง และต่อยอด โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ที่มีสถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ประเมิน
ของ สมศ. เป็นจานวนมาก ในด้านคุณภาพการศึกษาโดยรวมของประเทศ พบว่า สัมฤทธิผลในวิชาหลัก 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า 50% ผู้เรียนขาด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งคุณภาพ
ของผู้เรียนย่อมสืบเน่ืองมาจากคุณภาพและคุณธรรมของครูผู้สอน นอกจากน้ีก็ยังมีภาวะคุกคามอ่ืนๆอีก
มาก เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายคน เงิน เทคโนโลยีข้อมูล 
ข่าวสาร และความรู้อย่างเสรี ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้สรุปผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่าน
มา และวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เสนอต่อรัฐบาล (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรี) โดยได้จัดทําข้อเสนอยุทธศาสตร์และมาตรฐานการปฏิรูปการศึกษา รวม 9 ประเด็นทั้งน้ี
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน การผลิตและพัฒนาครูอาจารย์ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและการมี
ส่วนร่วม การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การผลิตและการพัฒนากําลังคน การศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา กฎหมายการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
 วิสัยทัศน์ 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552- 2561) น้ี มีวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ”โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพ คุณลักษณะ เป็นผู้ที่มีนิสัยและแรงบันดาลใจใน
การใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็น ทําเป็น สามารถเรียนรู้ แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการส่ือสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบ
วินัย รู้จักตนเองทั้งในภาวะผู้นําและผู้ตาม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรมมีศักยภาพ 
ทักษะ สมรรถนะ ในการดําเนินชีวิต เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการระดับสากล และพลเมืองโลก 
ที่มีคุณภาพ เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ หลักการ การจะพัฒนาคนไทย ให้เป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่มีคุณภาพ เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการปฏิรูป
ครั้งที่ 2 น้ี ได้น้ันจําเป็นต้องมีระบบการจัดการศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยมีหลักการดังน้ี 
 1. ระบบการศึกษาไทย มีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ในมิติที่หลากหลาย
ตามความต้องการของสังคมไทยในปัจจุบัน นับแต่การศึกษาปฐมวัย เพ่ือการวางรากฐานชีวิตที่ดีให้
เด็กไทยทุกคน 2. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ต้องสะท้อนถึงความหลากหลายทั้งรูปแบบ เน้ือหา ผู้จัด
ตลอดจนวิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการเรียนรู้ของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน โดยรัฐลดบทบาทในการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยตรง และรัฐ
ต้องเป็นผู้ซื้อบริการการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่ม เฉพาะประเด็น และ/หรือเฉพาะพ้ืนที่ 
 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพต้องแสดงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา ที่
ระดมจากภาคส่วนต่างๆ ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ
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ใช้การปฏิรูประบบการจัดการทางการเงินและงบประมาณ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท อย่างต่อเน่ือง 
 
 พันธกิจ-เป้าหมายยุทธศาสตร์  
 จากวิสัยทัศน์และการกําหนดเป้าหมายคุณภาพของคนไทยในแนวทางดังกล่าว การปฏิรูป
การศึกษาครั้งน้ี จึงกําหนดพันธกิจและเป้าหมายยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 
 2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์  
 ข้อ 1 คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  
 ข้อ 2 คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง  
 ข้อ 3 คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพ้ืนฐาน มีจิตสํานึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  
 ข้อ 4 คนไทยคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถใน การ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) กับการศึกษาปฐมวัย 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนอย่างเป็นระบบให้แก่
การศึกษาทุกระดับซึ่งกลุ่มเด็กปฐมวัยเป็น 1 ใน 6 ของกลุ่มเป้าหมายในการขับเคล่ือนนโยบายปฏิรูป
การศึกษาด้านการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทั้งน้ีในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาพบ
ปัญหาการดําเนินการเน่ืองจากความไม่พร้อมของท้องถิ่นในการจัดการศึกษาปฐมวัยดังรายงานสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาที่สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีระบุไว้ดังน้ี 
 
สถานภาพปัจจุบันและปัญหา : กลุ่มเด็กปฐมวัย 
 ในปัจจุบันเด็กกลุ่มอายุ 0-3 ปีได้รับการเล้ียงดูโดยครอบครัวประมาณร้อยละ 97 และได้รับ
บริการจากสถานรับเลี้ยงเด็กร้อยละ 3 ส่วนเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปีได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัวประมาณ
ร้อยละ 21และได้รับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็กร้อยละ 79 เมื่อพิจารณาอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับ
ก่อนประถมศึกษาในปีการศึกษา 2551 คิดเป็นร้อยละ 59.9 ซึ่งค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2554 
ที่กําหนดให้ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปีได้รับการศึกษาทุกคนนอกจากน้ียังพบว่ามีความแตกต่างด้านโอกาส
การเข้าเรียนระหว่างจังหวัดและเขตพ้ืนที่การศึกษาค่อนข้างมากปัญหาสําคัญที่พบคือการให้ความรู้ในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยและการเตรียมความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็น
ส่วนใหญ่จึงยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
 
เป้าหมายการดาเนินงานด้านการเพิ่มโอกาสทางกรณีศึกษาและเรียนรู้ 
 ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) ได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานด้าน
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้แก่การจัดการศึกษาปฐมวัยดังน้ี 
 เป้าหมายรวม 
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 1. คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า 15 ปี
อย่างเท่าเทียมกัน 
 2. คนไทยทุกคนมีโอกาสและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 เป้าหมายเฉพาะ 
 กลุ่มเด็กปฐมวัยหมายถึงเด็กอายุ 0-5 ปีโดยแบ่งเป็นสองช่วงอายุคือเด็กอายุ 0-3 ปีและ 3-5 ปี 
 เด็กอายุ 0-3 ปี 
 - ผู้ที่จะมีบุตรทุกคนได้รับการศึกษาอบรมและการเตรียมความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ที่ดี 
 - พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็กได้รับความรู้และการฝึกอบรมในการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ 
 เด็กอายุ3-5 ปี 
 - ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปีทุกคนได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา 
 - เด็กอายุ 3 ปีทุกคนได้รับการคัดกรองพัฒนาการและการช่วยเหลือต้ังแต่แรกเริ่ม 
 - พ่อแม่ผู้ปกครองครูผู้เลี้ยงดูและผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กให้
เหมาะสมตามวัย 
 
นโยบายเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย 
 1. ให้กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดําเนินการ
คัดกรองพัฒนาการเด็กต้ังแต่แรกเริ่มและให้การช่วยเหลือในทันทีที่พบความผิดปกติหรือความสามารถ
พิเศษและส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ดูแลและพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ 
 2. ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดการศึกษาสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองใน
เรื่องการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3. ให้กระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดหาและพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
 
แนวทางการดําเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย 
 มาตรการ 
 1. ดําเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กต้ังแต่แรกเร่ิมเพ่ือให้การช่วยเหลือและพัฒนาในทันทีที่พบ
ความผิดปกติหรือความสามารถพิเศษของเด็ก 
 2. ให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3. จัดหาและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยให้เพียงพอและมีคุณภาพ 
 4. ให้สถานศึกษาทุกแห่งและองค์กรส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานบริการสุขภาพในพ้ืนที่ สร้าง
และพัฒนาระบบอาสาสมัคร เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 5. กําหนดให้ชุมชนมีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย 
 6. สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ ในแต่ละอําเภอ/ตาบล ให้พ่อแม่ ครู นําเด็กปฐมวัยมาใช้บริการ 
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การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้สาหรับการศึกษาปฐมวัย  
 จากนโยบายที่ 1 ของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ กําหนดให้
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทุกระดับการศึกษา ตามรายละเอียดที่ศึกษา
มาแล้วในหัวข้อที่ 1.3 สาหรับหัวข้อ 1.4 น้ี จะมุ่งเน้นนาเสนอมาตรการจุดเน้นที่เก่ียวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย ดังน้ี มาตรการจุดเน้นการจัดการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย ให้ผู้บริหารสถานศึกษารับผิดชอบ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้ตามข้อกําหนดของ
หลักสูตรขั้นตํ่า โดยทําบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ควบคู่กับระบบกํากับดูแลและจูงใจ โดยมีจุดเน้น
การจัดการศึกษาปฐมวัย ดังน้ี 
 1. จัดให้มีหลักสูตรการอบรม และมีคู่มือการดูแลหญิงต้ังครรภ์ เด็กแรกเกิดและเด็กเล็ก สําหรับ
พ่อแม่และสถานดูแลเด็กแรกเกิด และศูนย์เด็กเล็ก เน่ืองจากเด็กเรียนรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา และช่วง
อายุ 0-6 ปี เป็นช่วงอายุวิกฤติของจุดเริ่มแรกของชีวิต อีกทั้งเป็นช่วงที่สมองเด็กพัฒนาเร็วที่สุด 
 2. จัดหลักสูตรและกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้าน
พัฒนาการของสมอง และการเรียนรู้อย่างสมวัย 
 3. ให้เด็กทุกคนได้รับอาหารและสารไอโอดีน ตลอดจนได้รับการดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกาย 
รวมถึงสภาพการมองเห็นและการได้ยิน และสุขภาพจิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. ให้เด็กด้อยโอกาสทุกคน สามารถเข้าถึงสถานดูแลเด็กแรกเกิดและศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ 
 จะเห็นได้ว่ามาตรการข้อ 2 เป็นความรับผิดชอบของครูปฐมวัยทุกคน ที่จะขับเคลื่อนนโยบายน้ี
และเมื่อพิจารณามาตรการสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ พบว่ามีประเด็นที่เป็นความรับผิดชอบ ที่ขึ้นอยู่กับ
บทบาทหน้าที่ของครู มาตรการสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการ (เฉพาะที่เป็นบทบาทหน้าที่ของครู) 
 1. ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้ ฝักใฝ่ค้นหาความรู้อยู่เสมอ มีความคิด ความเช่ือมั่นใน
คุณค่าของการทําความดี มากกว่าค่านิยมในเรื่องอํานาจและเงิน และเอ้ืออํานวยให้คนไทยทุกวัยได้เรียนรู้
อย่างลึกซึ้งสนุกและสร้างสรรค์ 
 2. เน้นคุณภาพการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยเริ่มวางพ้ืนฐานต้ังแต่ระดับปฐมวัย ให้ความสําคัญกับการวิจัย
และพัฒนาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่จําเป็น ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
 3. ยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี ข่าวสาร และการสื่อสารด้านภาษาของคนไทยให้
เข้มแข็งโดยให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ/หรือภาษาในภูมิภาคอาเซียน อีก
อย่างน้อย 1 ภาษา สําหรับโรงเรียนที่เข้าสู่สากล 
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หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 จากข้อมูลที่นําเสนอเป็นสิ่งที่ท้าทายให้ผู้ที่เป็นครูปฐมวัยทุกคนหันมาให้ความสนใจ
ปรับเปลี่ยนเสริมแต่งเพ่ิมคุณภาพการสอนเสริมสมรรถนะที่สําคัญต่อการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงคุณภาพมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดีพร้อมที่จะก้าวไป
อย่างมั่นคงในสากลโลกและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วปัจจุบันถึงแม้ทุก
โรงเรียนยังคงใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ที่เป็นหลักสูตรแกนกลางของชาติก็
ตามแต่ครูปฐมวัยก็สามารถพิจารณาปรับหลักสูตรสถานศึกษาปรับวิธีเรียนของเด็กเปลี่ยนวิธีสอน
ของครูตลอดทั้งกระบวนการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (2552-2561) โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสมรรถนะผู้เรียนให้มีความสามารถใน
การเรียนรู้ด้วยทักษะการคิดที่หลากหลายมิเพียงเรียนเพ่ือรู้เท่าน้ันเด็กควรได้รับการฝึกคิดฝึกทําลง
มือปฏิบัติจากปัญหาสถานการณ์ที่เหมาะกับวัยได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงมีความสอดคล้องกับ
พัฒนาการและวิธีการเรียนรู้ของเด็กในเร่ืองหรือประเด็นที่เด็กสนใจและควรรู้มีบรรยากาศที่เป็นสุข
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยการเปิดโอกาสให้เด็กได้
ประสบความสําเร็จในการแสวงหาความรู้เกิดเจตนคติที่ดีต่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทักษะความรู้
ความสามารถที่เป็นจุดเน้นคุณลักษณะความสามารถที่ต้องการให้เด็กไทยมีได้แก่พ้ืนฐานสมรรถนะ
ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความสามารถในการสื่อสารด้านภาษายังมีนโยบายและ
มาตรการอ่ืนๆอีกมากที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองนี้แต่ในบทบาทหน้าที่ของครูปฐมวัยทั้งยังต้องเตรียมความพร้อมต่อการรองรับของสมศ. โดย
ดําเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยปฏิบัติตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย ที่มีส่วนสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการเรียนรู้
ในระบบการศึกษา เพ่ือมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการปฏิรูปคร้ังน้ี ให้สําเร็จได้
อย่างแน่นอน ภายใต้ความร่วมมือกันทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งและชาญฉลาด ความสําเร็จน้ีเป็นฐานที่
มั่นคงให้แก่การสร้างคนสร้างชาติ ของประเทศไทยต่อไป 
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ตอนที่ 2 ความสําคัญ และความสมัพันธ์ของวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์โลกในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี 
 วิทยาศาสตร์จึงมีบทบาทสําคัญย่ิงเพราะวิทยาศาสตร์เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคนท้ังในการ
ดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพต่างๆเพ่ืออํานวยความสะดวกในชีวิตและในการทํางานล้วนเป็นผล
ของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่ืนๆเกิดเป็นเทคโนโลยีหรือเคร่ืองมือ
อํานวยความสะดวกต่างๆวิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งความรู้ 
(Knowledge based society)ทุกคนจึงจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific literacy 
or all) เพ่ือที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและนําความรู้ไปใช้
อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์มีคุณธรรม 
 
ความหมายและธรรมชาติบางประการของวิทยาศาสตร์ 
 วิทยาศาสตร์คือความพยายามของมนุษย์ที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจเก่ียวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
เก่ียวกับธรรมชาติและเก่ียวกับความต้องการที่จะค้นหาให้เข้าใจในสิ่งที่อยู่รอบตัวเช่นปรากฏการณ์ผู้คน
และสิ่งต่างๆ (ภายนอก) และตัวตนของตนเอง (ภายใน) ซึ่งความพยายามเช่นน้ีติดตัวของมนุษย์มาต้ังแต่
แรกเกิดนักวิทยาศาสตร์ใช้การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติและใช้เจตคติทางวิทยาศาสตร์เช่นการมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์มีเหตุผลใจกว้างรับฟัง
ความคิดเห็นมีความสงสัยใคร่รู้ช่างสังเกตมีความอดทนเพียรพยายามและมีจริยธรรมในการทํางานเพ่ือ
ส่งสริมการสืบเสาะหาความรู้ให้ประสบความสําเร็จการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย
ลักษณะสําคัญได้แก่การตั้งคําถามการให้ความสําคัญกับข้อมูลหลักฐานการเช่ือมโยงคําอธิบายที่สร้าง
ขึ้นกับคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆและการสื่อสารและให้เหตุผลเก่ียวกับผลการค้นพบผลที่ได้จากการ
สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือความเข้าใจเก่ียวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในรูปของข้อเท็จจริง
แนวคิดสมมติฐานกฎหรือหลักการและทฤษฎีซึ่งอาจนําไปสู่การเกิดคาถามใหม่และการสืบเสาะหาความรู้
ต่อไป 
 
บทบาทของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นการตอบสนองและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้โลกธรรมชาติรอบตัวและพัฒนาทักษะทางสติปัญญาต่างๆเน่ืองจากเด็กใน
ระดับปฐมวัยมีพฤติกรรมธรรมชาติของการสืบเสาะหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์อยู่ในตนเองการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุดให้ได้ทั้ง
กระบวนการเรียนรู้และองค์ความรู้ต้ังแต่ระดับปฐมวัยจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของเด็กในด้านต่างๆดังน้ี 
 1.พัฒนาความตระหนักรู้(Cognition) เก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวเด็กจะได้รับการ
ส่งเสริมและตอบสนองต่อคําถามที่เกิดขึ้นระหว่างการสาํรวจสิ่งต่างๆรอบตัวของตนเองอย่างเหมาะสมและ
ทันท่วงทีและได้ฝึกฝนการจัดโครงสร้างความคิดจากประสบการณ์ที่ได้รับซึ่งเป็นการวางพื้นฐานโครงสร้าง
กรอบแนวคิด (Conceptual framework) เก่ียวกับโลกธรรมชาติรอบตัวให้ถูกต้องเหมาะสมต้ังแต่ใน
ระดับปฐมวัยซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กเมื่อเติบโตขึ้น 
 2.พัฒนาคุณลักษณะตามวัยที่สําคัญ 4 ด้านได้แก่ 
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  2.1 ด้านร่างกายเช่นขณะทํากิจกรรมการสํารวจสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กได้ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งห้ามีการเคล่ือนไหวและใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายในการทํากิจกรรมทําให้กล้ามเน้ือมัดใหญ่และ
กล้ามเน้ือมัดเล็กได้รับการพัฒนา 
  2.2 ด้านอารมณ์และจิตใจเช่นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สํารวจและทดลองสิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็กจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการทํากิจกรรมรู้จักใช้เหตุผลในการทํา
การสํารวจและอธิบายสิ่งต่างๆรู้จักตัดสินใจในการเลือกวิธีการทดลองและยอมรับผลที่เกิดขึ้นได้แสดง
ผลงานจากการสํารวจและแสดงความสามารถของตนเอง 
  2.3 ด้านสังคมเช่นการทํากิจกรรมสํารวจสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กจะได้ฝึกการช่วยเหลือ
ตนเองรู้จักทํางานร่วมกับเพ่ือนๆในกลุ่มย่อยรู้จักการให้และการรับรู้จักการรอคอยและฝึกการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วมกันตลอดจนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบตัวและช่วยกันดูแลรักษา 
  2.4 ด้านสติปัญญาเช่นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้สืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เด็ก
จะได้พัฒนาความสามารถในการถามคําถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายการลงมือค้นหาคําตอบด้วยวิธีการ
ต่างๆท่ีเหมาะสมกับวัยเช่นการสังเกตการสอบถามการทดลองการจําแนกสิ่งต่างๆโดยใช้เกณฑ์ของตนเอง
หรือเกณฑ์ที่ครูกําหนดขึ้นการบอกลักษณะของสิ่งที่สํารวจพบด้วยคําพูดการวาดภาพหรือการแสดง
บทบาทสมมติการสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ใหม่และบอกวิธีการเรียนรู้ของตนเองซึ่งได้มีพัฒนาการด้าน
ภาษาควบคู่กันไปด้วย 
 3. ช่วยให้เด็กได้มีโอกาสใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบ
และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ตลอดจนคิดวิธีการแก้ปัญหาต่างๆตามวัยและศักยภาพผ่านการเรียนรู้จากการ
เรียนรู้จากการเล่นทางวิทยาศาสตร์ 
 
ความสําคัญของคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีความสําคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดทําให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ
มีแบบแผนตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง
รอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมคณิตศาสตร์
ยังเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆคณิตศาสตร์เป็นระบบการคิด
ของมนุษย์เพ่ือศึกษาและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในเชิงปริมาณโดยใช้ภาพสัญลักษณ์การพูดการ
เขียนและเป็นการเรียนรู้เพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนตัวเลขการคิดคํานวณหรือการดําเนินการ
เก่ียวกับจํานวนการวัดเรขาคณิตพีชคณิตหรือแบบรูปความสัมพันธ์การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ซึ่งต้องใช้ความคิดที่เป็นระเบียบมีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงคณิตศาสตร์เกี่ยวข้องกับ
ความรู้ 4 ประเภทประกอบด้วยความรู้ทางกายภาพความรู้ทางสังคมความรู้ทางตรรกะคณิตศาสตร์และ
ความรู้เชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีความหมายโดยสังเขปดังน้ี 
 - ความรู้ทางกายภาพเป็นความรู้ที่ได้จากการสังเกตสิ่งต่างๆด้วยการรับรู้จากประสาทสัมผัสเช่น
สีรูปร่างลักษณะขนาด 
 - ความรู้ทางสังคมเป็นความรู้ที่ได้รับจากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการ
เรียนรู้เช่นหน่ึงสัปดาห์มี 7 วันหน่ึงเดือนมี 28,29,30 หรือ 31 วันหน่ึงปีมี 12 เดือน 
 - ความรู้เชิงตรรกะคณิตศาสตร์เป็นความรู้ที่เกิดจากการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆโดย
ความรู้น้ีเกิดจากการสังเกตสํารวจและทดลองกระทํากับสิ่งต่างๆเพ่ือเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งเหล่าน้ัน
ด้วยการสังเกตการกระทําและการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการเช่ือมโยงเช่นการนับจํานวนสิ่งของ
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กลุ่มหน่ึงและนับได้มีจํานวนทั้งหมดเท่ากับสี่ซึ่งจํานวนสี่เป็นค่าของจํานวนสิ่งของทั้งหมดในกลุ่มหากแยก
ออกจากกลุ่มจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับจํานวนสี่ 
 - ความรู้เชิงสัญลักษณ์เป็นความรู้เก่ียวกับวิธีการแสดงสิ่งที่รู้ด้วยสัญลักษณ์การเกิดความรู้น้ีต้อง
อาศัยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งน้ันและสามารถสร้างเป็นความรู้เชิงตรรกะคณิตศาสตร์โดยมีความ
เข้าใจในสิ่งน้ันอย่างชัดเจนจนสามารถนาสิ่งอ่ืนหรือสัญลักษณ์มาแทนได้ 
 
คณิตศาสตร์มีลักษณะท่ีเฉพาะหรือธรรมชาติของคณิตศาสตร์ 
 -คณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมมีโครงสร้างซึ่งประกอบด้วยคําอนิยามบทนิยามสัจพจน์ที่
เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นจากน้ันจึงใช้การให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร้างทฤษฎีบทต่างๆขึ้นและนําไปใช้อย่าง
เป็นระบบ 
 -คณิตศาสตร์มีความถูกต้องเที่ยงตรงคงเส้นคงวามีระเบียบแบบแผนเป็นเหตุเป็นผลและมีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง 
 -คณิตศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เก่ียวกับแบบรูปและความสัมพันธ์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและ
นําไปใช้ประโยชน์ 
 -คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันในการสื่อสารสื่อความหมายและถ่ายทอด
ความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ 
 -ความรู้เชิงคณิตศาสตร์มีลักษณะเหมือนบันไดเวียนมีความต่อเน่ืองกันการจะเรียนรู้และเข้าใจ
เรื่องใดผู้เรียนจะต้องมีพ้ืนฐานที่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้ 
 -คณิตศาสตร์น้ันเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์
อ่ืนๆที่เก่ียวข้องมีความเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตและสิ่งต่างๆรอบตัวล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
ทั้งสิ้น 
 
ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
 เด็กๆมีธรรมชาติอยากรู้อยากเห็นจึงอยากรู้ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตน้ัน “ทําไมถึงเป็น
อย่างน้ัน”และ “เป็นอย่างน้ันได้อย่างไร” วิธีการช่วยเหลือให้เด็กๆได้รับคําตอบที่เขาสงสัยก็คือการ
จัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่สถานการณ์ที่เด็กๆจะสามารถทําอะไรๆที่เป็นการสํารวจตรวจค้นทดลองและ
วินิจฉัยอย่างกระตือรือร้นตามความสนใจของตนได้อย่างซ้ําแล้วซ้ําอีกเด็กเกิดการเรียนรู้โดยการ
ปะติดปะต่อเรื่องราวท่ีเป็นพ้ืนฐานหลักๆเข้าด้วยกันโดยเป็นเร่ืองที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าทุกสิ่งทุก
อย่างรอบตัวดําเนินการอย่างไรทําให้เกิดความรู้สึกอย่างไรจะตรวจวัดได้อย่างไรเช่ือมโยงกับชีวิตประจําวัน
อย่างไรเราจะไม่สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้โดยที่ไม่รู้คณิตศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ทุกสาขาล้วนแต่
ต้องมีการหาค่าโดยการช่ังตวงวัดไม่แบบใดก็แบบหน่ึงทุกกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ต้องมีคณิตศาสตร์อย่าง
ที่จะขาดเสียมิได้เด็กๆเองก็มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต้ังแต่ก่อนเข้า
โรงเรียนอนุบาลเสียอีกทั้งน้ีก็เพราะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เกิดขึ้นให้เด็กได้ประสบทุกๆกิจกรรม
กิจกรรมที่ง่ายๆและสนุกน้ีใช้ในการเริ่มต้นสร้างความรู้พ้ืนฐานและความรู้นานาประการให้แก่เด็กๆเพ่ือให้
เขารู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปด้วยกันจึงมีคําถามเกิดขึ้นว่าทําอย่างไรที่จะทําให้เด็กๆสามารถเรียน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายเป็นไปตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยไม่พัฒนาแต่ละทักษะ
เป็นส่วนต่างๆ 
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ความสัมพันธ์ของทักษะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
 เป็นที่ทราบกันอย่างแน่ชัดแล้วว่าช่วงวัยทองหรือช่วงวิกฤตของการพัฒนาศักยภาพทางสมองของ
มนุษย์เราอยู่ที่ช่วงปฐมวัยสมองของเด็กวัย 3-5 ปีอยู่ในช่วงที่พร้อมที่จะเรียนรู้เป็นจุดเร่ิมของพัฒนาการ
การคิดอารมณ์จึงมีความอยากรู้อยากเห็นช่างสังเกตชอบซักถามผู้ใหญ่บางคนไม่เข้าใจธรรมชาติของเด็กจึง
ปิดก้ันโอกาสทางการเรียนรู้ของเขาจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ทาให้เกิดวิกฤตคุณภาพของเด็กไทยตํ่าเพราะทักษะ
ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดมีอยู่ในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
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ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 
 1. การสังเกต 
 2. การวัด 
 3. การจําแนกประเภท 
 4. การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา 
 5. การใช้ตัวเลข 
 6. การจัดกระทําและการสื่อความหมายข้อมูล 
 7. การลงความเห็นจากข้อมูล 
 8. การพยากรณ์ 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง (สําหรับนักเรียนขั้นพื้นฐาน)  
 9. การต้ังสมมติฐาน 
 10. การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 11. การกําหนดและควบคุมตัวแปร 
 12. การทดลอง 
 13. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป 
 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 1. การแก้ปัญหา 
 2. การให้เหตุผล 
 3. การสื่อสาร 
 4. การสื่อความหมายคณิตศาสตร์และการนําเสนอ 
 5. การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตสาสตร์ 
 6. การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ 
 7. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 จะเห็นได้ว่าทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จะมีความสัมพันธ์และ/หรือเป็นทักษะ
การคิดเดียวกันในการจัดกิจกรรมการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยจึงควรให้ความสําคัญกับคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป 
 
ความสัมพันธ์ของกรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการทํากิจกรรมจากประสบการณ์ตรงได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งครูจะเป็นผู้ตอบสนองความสนใจของเด็ก
และส่งเสริมการจัดโครงสร้างความคิดจากประสบการณ์เพ่ือพัฒนามุมมองและความเข้าใจวิทยาศาสตร์
รวมถึงการส่งเสริมทัศนคติเก่ียวกับการดูแลและรับผิดชอบในการรักษาสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบอย่างเหมาะสม
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ตามวัยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ประสบความสําเร็จจะต้องครอบคลุมส่วนประกอบสําคัญ 3 ด้าน
ได้แก่ด้านเน้ือหาด้านวิธีสอนและด้านบริบทการเรียนรู้ดังภาพ 

 
 การพัฒนากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเริ่มจากการวิเคราะห์เอกสารตํารา
วิชาการหลักสูตรการศึกษาและรายงานการวิจัยทั้งในและต่างประเทศซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยและได้ศึกษาเปรียบเทียบสาระที่ควรเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2546ทั้ง 4 สาระกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544ซึ่งมี 8 สาระดังแสดงในตาราง 
 
ตารางแสดงสาระทีค่วรเรียนรู้และสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตรส์าระทีค่วรเรียนรู้ตามหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัยพ.ศ.2546 

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรต์ามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพ.ศ.2544 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
ธรรมชาติรอบตัว สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก สาระที่4 แรงและการเคลื่อนที่ 
 สาระที่ 5 พลังงาน 

สาระที่6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สาระที่7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
สาระที่8ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จากการวิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้องได้นําไปสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยคณะทํางานจึงได้พัฒนาร่างกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยขึ้น
โดยคํานึงถึงขอบเขตเน้ือหาวิทยาศาสตร์ความเหมาะสมกับพัฒนาการและความสามารถในการเรียนรู้ของ
เด็กและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 การกําหนดกรอบเนื้อหาทั้ง 8 สาระไว้เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ในการเช่ือมโยงเรื่องราวต่างๆ
อย่างเป็นระบบเมื่อเรียนในระดับประถมจุดสําคัญของการเรียนการสอนคือสอนให้รู้ว่าอะไรคืออะไรและ
สอนให้รู้วิธีการได้มาซึ่งความรู้น่ันคือการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้
น่ันเองอย่างไรก็ตามสสวท. ก็ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันปฐมวัยไว้ใน 8 สาระดังน้ี 
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สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย 
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต 1. สํารวจลักษณะและบอกหน้าที่ของอวัยวะภายนอก

ของร่างกายตนเองปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัยและสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าเรียนรู้
สิ่งต่างๆรอบตัว 
2. สํารวจสังเกตอภิปรายลักษณะของสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งไม่มีชีวิตเพ่ือนําไปสู่การทดลองอภิปรายเก่ียวกับ
การเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
3. สํารวจและเปรียบเทียบลักษณะของพืชและสัตว์ใน
สิ่งแวดล้อมไปจนถึงลักษณะของตนเองและผู้อ่ืน 

สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 4. สํารวจสิ่งแวดล้อมระบุตําแหน่งของตนเองเทียบกับ
สิ่งแวดล้อมและบอกได้ว่าตนเองมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมจึงต้องดูแลรักษา 
5. สํารวจสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปรียบเทียบกับสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นอภิปรายการนํามาใช้ซึ่งทําให้เกิดทั้ง
ประโยชน์และโทษ 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 6. สํารวจสมบัติทางกายภาพบอกประโยชน์และโทษ
ของสิ่งต่างๆในชีวิตประจําวัน 
7. สังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน 

สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 8. สํารวจตรวจสอบแรงแม่เหล็กและแรงโน้มถ่วง 
9. ทดลองและสรุปผลการออกแรงกระทําต่อวัตถุ
ต่างๆ 

สาระที่ 5 พลังงาน 10. สํารวจการใช้พลังงานใกล้ตัวและบอกการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 11. สํารวจตรวจสอบองค์ประกอบต่างๆของโลกและ
การเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เกิดขึ้น 

สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ 12. สํารวจและอธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
เบ้ืองต้น 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

14. ต้ังคําถามและวางแผนสํารวจตรวจสอบอย่างง่าย
โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน
และแสดงลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้มีจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิทยาศาสตร์ 
15. สืบค้นและอภิปรายประโยชน์และโทษของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน 
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วัตถุประสงค์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านวิทยาศาสตร์ 
 การจัดทํากรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มิได้มุ่งเน้นเพียงด้านเนื้อหาสาระสําคัญทาง
วิทยาศาสตร์เท่าน้ันแต่ยังมุ่งให้เด็กปฐมวัยมีจิตวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่
ไปกับการรู้เน้ือหาสาระสําคัญทางวิทยาศาสตร์ด้วย 
 
 จิตวิทยาศาสตร์หมายถึงลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยความสนใจใฝ่รู้ความมุ่งมั่นอดทนรอบคอบรับผิดชอบซื่อสัตย์
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนความมีเหตุผลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด็กปฐมวัยใช้
ทักษะกระบวนการในการสืบค้นเพ่ือสร้างความรู้และมโนทัศน์ต่างๆข้ึนมาด้วยตัวเองสําหรับเด็กปฐมวัยเรา
มุ่งพัฒนาทักษะขั้นมูลฐาน 5 ทักษะได้แก่ 1. การสังเกต (Observing) 2. การเปรียบเทียบ (Comparing) 
3. การจําแนก (Classifying) 4. การวัด (Measuring) 5. การสื่อความหมายข้อมูล (Communicating)  
 
เด็กปฐมวัยเรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยมุ่งหวังให้เด็กทุกคนได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆทาง
คณิตศาสตร์อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในช้ันประถมศึกษาโดยกําหนดสาระหลักที่จําเป็น
สําหรับเด็กดังน้ี 
 - จํานวนและการดําเนินการจํานวนการรวมกลุ่มและการแยกกลุ่ม 
 - การวัดความยาวนํ้าหนักปริมาตรเงินและเวลา 
 - เรขาคณิตตําแหน่งทิศทางระยะทางรูปเรขาคณิตสามมิติและรูปเรขาคณิตสองมิติ 
 - พีชคณิตแบบรูปและความสัมพันธ์ 
 - การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนําเสนอ 
 - ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์การแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กรวมทั้งเป็น
แนวทางในการกํากับตรวจสอบและประเมินผล 
  
 มาตรฐานการเรียนรู้จัดให้อยู่ภายใต้สาระหลักดังนี้ 

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย 
สาระที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ ค.ป. 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดง

จํานวนและการใช้จํานวนในชีวิตจริง 
สาระที่ 2 การวัด ค.ป. 2.1 เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัดความยาว

นํ้าหนักปริมาตรเงินและเวลา 
สาระที่ 3 เรขาคณิต ค.ป. 3.1 รู้จักใช้คําในการบอกตําแหน่งทิศทางและ

ระยะทาง 
ค.ป. 3.2 รู้จักจําแนกรูปเรขาคณิตและเข้าใจการ
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สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นปฐมวัย 
เปลี่ยนแปลงรูปเรขาคณิตที่เกิดจากการจัดกระทํา 

สาระที่ 4 พีชคณิต ค.ป. 4.1 เข้าใจแบบรูปและความสัมพันธ์ 
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ค .ป .5.1รวบรวมข้ อมู ลที่ เ ก่ี ย ว กับตน เอ งและ

สิ่งแวดล้อมและนําเสนอ 
สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
 
หมายเหตุ 
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้แก่การแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อสารการสื่อ
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนําเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในระดับปฐมวัยยังไม่กําหนดมาตรฐานของสาระที่ 6
แต่การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูควรสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ดังกล่าว
ข้างต้นตามความเหมาะสมกับระดับอายุ 
ความสัมพันธ์ของทักษะวิทยาศาสตร์ทักษะคณิตศาสตร์กับสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 
3-5 ปี 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและองค์กรเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย
ได้ดําเนินการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความเข้าใจเก่ียวกับความสามารถแสดงออกหรือ
พฤติกรรมตามวัยของเด็กในด้านต่างๆว่าเด็กสามารถทําอะไรได้ (can do) ในแต่ละช่วงอายุ 3 ปี 4 ปีและ
5 ปีซึ่งในส่วนหลักที่ 4 ว่าด้วยพัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา (Cognitive Development) มี
สมรรถนะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดังน้ี 
 1.ความจํา: เด็กสามารถแสดงการจําเบ้ืองต้น 
 2.การสร้างหรือพัฒนาความคิด(ที่เป็นความคิดเบ้ืองต้น) : เด็กแสดงความคิดพ้ืนฐานในเรื่อง
เก่ียวกับเวลาช่องว่าง(space) ตําแหน่งแหล่งที่คุณลักษณะฯลฯรวมทั้งการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆท่ีอยู่แวดล้อม 
 3.ตรรกวิทยาและความมีเหตุผล: เด็กแสดงความเข้าใจเก่ียวกับเหตุและผล 
 4.การคิดอย่างมีวิจารณญาณ:เด็กสามารถเปรียบเทียบแยกแยะความเหมือนความแตกต่างและ
ประเมินสถานภาพเด็กสามารถแก้ปัญหาได้ 
 5. การคิดด้านคณิตศาสตร์: เด็กสามารถอ่านตัวเลขนับเลขและรู้จานวน 
 6.ความเข้าใจปรากฏการณ์และวิธีการแสวงหาข้อเท็จจรงิทางวิทยาศาสตร์ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต: เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากลองโดยการมองการฟังการ
ถามจับต้องและลงมือทําเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตต่างๆ 
  ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตในธรรมชาติ: เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากลองโดยการ
มองการฟังการถามจับต้องและลงมือทําเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตต่างๆ 
 7.มลภาวะและการรักษาสิ่งแวดล้อม: เด็กแสดงพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยง
มลภาวะ 
 8.ความเข้าใจเก่ียวกับคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ: เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรู้เก่ียวกับคุณค่าเชิง
เศรษฐกิจของสิ่งต่างๆ 
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ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ 
 จากการศึกษาเรื่องสมองพบว่าศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์มีลักษณะเฉพาะด้านความฉลาด
หรือปัญญาด้านต่างๆจะเปล่งประกายในวัฒนธรรมที่ยกย่องคุณค่าของปัญญาความฉลาดด้านน้ันและ
ความงอกงามของปัญญาความฉลาดแต่ละด้านจะมีวิถีพัฒนาการต่างๆกันฉะน้ันบุคคลจะพัฒนาความ
ฉลาดของตนได้มากสูงสุดจึงขึ้นกับการยอมรับยกย่องและโอกาสของการพัฒนาปัญญาของแต่ละคนซึ่งเป็น
กระบวนการทางจิตใจหรือความสามารถที่จะค้นหาแก้ปัญหาออกแบบงานผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
พหุปัญญาตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ 
 1. ทุกคนมีปัญญาความฉลาด 9 ด้านหากแต่มากน้อยต่างกัน 
 2. ทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาแต่ละด้านให้สูงขึ้นถึงระดับใช้การได้ 
 3. ปัญญาด้านต่างๆทํางานร่วมกัน 
 4. ปัญญาแต่ละด้านจะมีการแสดงความสามารถหลายทาง 
 
ศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ 
 การ์ดเนอร์ (Gardner) ได้เสนอทฤษฎีพหุปัญญาว่ามนุษย์ทั่วไปมีปัญญา 9 ด้านซึ่งมีปัญญา
ทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทั้ง 2 ด้านซึ่งมีข้อมูลเก่ียวข้องดังน้ีพหุปัญญาทางด้านเหตุผลคณิตศาสตร์
มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงตรรกะการแก้โจทย์ปัญหาการจับแบบแผนการเข้าใจเชิงเหตุผล
การอนุมานการคิดเชิงตรรกะปัญญาด้านน้ีจะเช่ือมโยงกับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผู้มี
ปัญญาทางด้านการเข้าใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมายถึงความสามารถในการเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและปรากฏการณ์ธรรมชาติเข้าใจความสําคัญของตนเองกับสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึง
ความสามารถของตนที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์และการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตายเข้าใจและจําแนกความเหมือนกันของสิ่งของเข้าใจการหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงของสสารปัญญาความฉลาดด้านอ่ืนๆอีก 7 ด้านได้แก่ 1. ปัญญาทางด้านภาษา 2. ปัญญา
ทางด้านมิติสัมพันธ์ 3. ปัญญาทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 4. ปัญญาทางด้านดนตรี5. ปัญญา
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 6. ปัญญาทางด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง 7. ปัญญาทางด้านอัตถภวนิยมจิตนิยม
หรือการดํารงคงอยู่ของชีวิตจากองค์ความรู้ส่วนน้ีนํา ไปสู่การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ในลักษณะบูรณาการทักษะความสามารถ 
 



รหัส UTQ-2126: การศึกษาปฐมวัย   25 
 
 

 
 

หลังจากศึกษาเนื้อหาสาระตอนท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 หลักสําคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาหลักการของ
หลักสูตรให้เข้าใจ เพราะในการจัดประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3-5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยง
ดู ควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคํานึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็ก
ปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา รวมท้ังการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือเด็กที่มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส เพ่ือให้เด็กพัฒนาทุกด้านทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล โดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ
ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า เหมาะสมกับวัย และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นการตอบสนองและ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้โลกธรรมชาติรอบตัวและพัฒนาทักษะทางสติปัญญา
ต่างๆเน่ืองจากเด็กในระดับปฐมวัยมีพฤติกรรมธรรมชาติของการสืบเสาะหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์อยู่ในตนเองการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด 
 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์ควรพัฒนาความคิดทําให้มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบมี
แบบแผนตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบช่วยให้คาดการณ์วางแผนแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม
ความรู้เชิงคณิตศาสตร์เก่ียวข้องกับความรู้ 4 ประเภทประกอบด้วยความรู้ทางกายภาพความรู้
ทางสังคมความรู้ทางตรรกะคณิตศาสตร์และความรู้เชิงสัญลักษณ์ 
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ตอนที่ 3 การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณติศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
ลักษณะสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสถานการณ์ที่พบในชีวิตประจําวัน
ที่เก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตโดยเปิดโอกาสให้เด็กต้ังคําถามและใช้คําถามเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ให้
เด็กสํารวจสิ่งต่างๆรอบตัวโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการสังเกตให้เด็กเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมที่หลากหลายเช่นการสืบเสาะหาความรู้การสํารวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลการเปรียบเทียบการ
ทําการทดลองการแก้ปัญหาการซักถามและอภิปรายการสาธิตให้เด็กสร้างคําอธิบายจากการสํารวจ
ตรวจสอบให้เด็กเช่ือมโยงและนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงหรือนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้จน
เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมโดยให้เด็กได้สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งเด็กกับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่ให้ทํางานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันใน
การเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
 3. กระตุ้นส่งเสริมและท้าทายการคิดของเด็กให้เด็กใช้กระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ทักษะการรู้คิดของเด็กได้แก่ให้เลือกทํากิจกรรมที่สนใจด้วยวิธีการที่ออกแบบเองให้นักเรียนรู้จักควบคุม
การเรียนรู้ของตนเองโดยให้เด็กต้ังเป้าหมายการเรียนรู้และตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของ
ตนเองให้คิดตัดสินใจไตร่ตรองสรุปผลของการกระทําของตนเองให้พูดหรือแสดงออกถึงสิ่งที่เด็กได้กระทํา
หรือมีประสบการณ์เพ่ือทบทวนประสบการณ์และความเข้าใจของตนเองคิดวิเคราะห์สืบสอบความคิดของ
ตนเองตรวจสอบการทํางานจากการร่วมงานเป็นกลุ่มให้มีช่วงเวลาหรือโอกาสในการสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้
สะท้อนความคิดว่าเรียนรู้อะไรและอย่างไรตลอดเวลา 

 4. กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจผ่านการใช้ภาษาและส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา
ของเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถใช้ภาษาช่วยในการสื่อสารความคิดเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจโดยให้เด็กบอกเล่าสิ่งที่
ค้นพบหรือพูดนาเสนอผลงานให้พูดแสดงความคิดเห็นครูสนทนาพูดคุยกับเด็กเก่ียวกับสิ่งที่เด็กกําลังทําให้
เด็กได้เรียนรู้วิธีการพูดที่เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนให้เด็กได้รู้จักการสื่อความหมายและการฟัง 
 
การสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อย่างมีจุดมุ่งหมาย 
 สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในสถานศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย3-5 
ปีน้ันควรได้มีการจัดกิจกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีการวางแผนที่เป็นระบบบ่อยคร้ังที่เกิดเหตุการณ์
ที่เด็กให้ความสนใจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิดครูควรใช้เหตุการณ์เหล่าน้ันให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
เด็กโดยใช้ความรู้การตัดสินใจและความชํานาญเช่ียวชาญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้เด็กได้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงทําในสิ่งที่กระทํา 
 
องค์ประกอบของการสอนอย่างมีจุดมุ่งหมายประกอบด้วย 
 1. การวางแผนและการจัดการครูจะวางแผนการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งเน้ือหาสาระกับเง่ือนไข
พฤติกรรมต่างๆของเด็กครูจะต้องสามารถจัดการได้ทั้งกับพฤติกรรมรายบุคคลและทั้งกลุ่มใหญ่ 
 2. ชั้นเรียนที่มีการเรียนรู้ทั้งแบบครูนําและเด็กนํา กล่าวคือการเรียนรู้แบบเด็กเป็นผู้นําหมายถึง
กระบวนการที่เน้นความสนใจของเด็กเป็นหลักโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและไม่ใช่การเรียนรู้ที่เด็กเป็นผู้
ควบคุมทั้งหมดแล้วมีครูเป็นผู้รับส่วนการเรียนรู้แบบครูเป็นผู้นําหมายถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
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เป้าหมายท่ีครูวางไว้แต่คํานึงถึงความสนใจและการมีส่วนร่วมของเด็กไม่ใช่การเรียนรู้ที่ครูควบคุมทั้งหมด
แล้วมีเด็กเป็นผู้รับ 
 3. คําถามท่ีส่งเสริมกระบวนการคิดครูต้องต้ังคําถามให้เด็กคิดอย่างลึกซึ้งและกระตุ้น
กระบวนการคิดของเด็ก 
 4. ผลสะท้อนกลับครูที่มีประสิทธิภาพจะต้องรู้ว่าเมื่อไรที่จะให้ผลสะท้อนกลับและให้อย่างไรการ
ให้คําแนะนําคําวิจารณ์การต้ังคําถามการต้ังเง่ือนไข “ถ้าทําสิ่งน้ี…จะเกิดอะไรข้ึน” หรือ “ครูชอบวิธีการที่
หนูใช้แก้ปัญหาน้ีค่ะ” โดยเฉพาะการพูดทางบวกของครูที่เน้นการเรียนรู้มากกว่าการตัดสิน “ถูก”หรือ 
“ผิด”  
 
 กล่าวโดยสรุปการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยมีหลากหลายทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการรวมทั้งการจัดประสบการณ์ที่ครูริเริ่มหรือครูนําและเด็กริเริ่มหรือเด็กนําตลอดจนการ
จัดประสบการณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 
การจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนลักษณะสําคัญ 5 ลักษณะในการสืบ
เสาะหาความรู้ 
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในประเด็นคําถามทางวิทยาศาสตร์ 
 2. ผู้เรียนให้ความสําคัญกับข้อมูลหลักฐาน 
 3. ผู้เรียนสร้างคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ตามข้อมูล 
 4. ผู้เรียนเช่ือมโยงคําอธิบายของตนกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือคําอธิบายอ่ืนๆ 
 5. ผู้เรียนสื่อสารและให้เหตุผล 
 ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการลงมือปฏิบัติมากหรือน้อยได้ตามระดับการสืบ
เสาะหาความรู้เพ่ือให้เหมาะสมกับศักยภาพและพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนสําหรับในระดับปฐมวัย
ควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้อย่างน้อย 4 ประการดังแผนผัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะ
สําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย4 ประการได้แก่ 

สํารวจตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูล 

ตอบคําถาม อ้างอิงข้อมูล 
สร้างคําอธิบายอย่างมีเหตุผล 

ต้ังคําถามเชิงวิทยาศาสตร์ 

นําเสนอผล 
การสํารวจตรวจสอบ 
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 1. การมีส่วนร่วมในการต้ังคาถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ 
 2. การทําการสํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตสํารวจสืบค้นหรือทดลองและ
บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
 3. การตอบคําถามที่ต้ังขึ้นโดยใช้ผลการสํารวจตรวจสอบมาสร้างคําอธิบายที่มีเหตุผล 
 4. การนําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
 นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยยังควรคํานึงถึง
องค์ประกอบสําคัญของวิทยาศาสตร์3 ประการได้แก่ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 ทักษะและกระบวนการ   เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
 ทางวิทยาศาสตร์  

ภาพองคป์ระกอบของวิทยาศาสตร ์
 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ควรมีความหลากหลายอาจจะเรียนรวมกันทั้งช้ันเรียนเป็นกลุ่ม
ย่อยเรียนเป็นรายบุคคลสถานที่ควรมีทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนบริเวณโรงเรียนมีการจัดให้เด็กได้ไป
ศึกษาในแหล่งวิทยาการต่างๆท่ีอยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นควรจัดในรูปของกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา
การผ่านการเล่นเพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ครูผู้สอนหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
ควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวุฒิภาวะของเด็กซึ่งอาจ
ดําเนินการตามหลักการและแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ดังน้ี 
 1. สร้างเสริมความสนใจในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามธรรมชาติของเด็กและการสร้างความเข้าใจ
ทางคณิตศาสตร์ผ่านประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน 
 2. สร้างประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยเช่ือมโยงจากพ้ืนฐานทาง
ครอบครัวภาษาวัฒนธรรมและชุมชนโดยเน้นการจัดเป็นรายบุคคลกลุ่มย่อยและในรูปแบบที่ไม่เป็น
ทางการผ่านการเล่นการสํารวจและการได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 3. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ต้องให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาไปพร้อมๆกัน 
 4. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์เน้นกระบวนการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลรวมทั้งการ
นําเสนอการสื่อสารการเช่ือมโยงแนวความคิดต่างๆทางคณิตศาสตร์และการคิดสร้างสรรค์ 
 5. หลักสูตรและการจัดประสบการณ์ต้องเช่ือมโยงสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็น
ลําดับขั้นตอนโดยเริ่มจากความเข้าใจพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนรู้ในลําดับขั้นที่
ยากขึ้นต่อไป 
 6. จัดโอกาสให้เด็กได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างลึกซึ้งและฝังแน่นในแนวคิดหลักการและ
สาระสําคัญทางคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร
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 7. บูรณาการคณิตศาสตร์ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆและสอดแทรกกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
 8. เสนอแนวคิดวิธีการและการใช้ภาษาในการจัดประสบการณ์ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและ
ใช้กลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กโดยการพัฒนากระบวนการคิดและมีการประเมินผลการเรียนรู้ใน
ด้านความเข้าใจและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
 
รูปแบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 รูปแบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยมีหลายรูปแบบครูผู้สอนควร
ใช้รูปแบบของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้และกับเวลา
เรียนของเด็กในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สาระสําคัญทางคณิตศาสตร์หน่ึงๆหรือความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์หน่ึงๆอาจใช้หลายรูปแบบผสมผสานกันและต้องคํานึงถึงการบูรณาการด้านความรู้ทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์และสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวอย่างรูปแบบของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยที่น่าสนใจมีดังน้ี 
 1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมุ่งให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติโดยใช้สื่อของ
จริงและสื่อรูปภาพใช้การสังเกตการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มการจําแนกการคาดคะเนการตั้งข้อคาดเดา
หรือการต้ังสมมติฐานการต้ังคําถามการอภิปรายการให้เหตุผลการใช้เครื่องมือการบันทึกและการสรุปซึ่ง
การเรียนรู้จากรูปแบบเหล่าน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการคิดวิเคราะห์แม้ว่าจะใช้เวลา
ค่อนข้างมากแต่เด็กจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้ด้วยการบอกเล่าหรือการสรุปของครูผู้สอน 
 2. การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ครูผู้สอนควรจัดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเพ่ือ
กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยและความต้องการท่ีจะรู้โดยครูผู้สอนใช้คําถามอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เด็ก
สืบเสาะค้นหาสาเหตุและรวบรวมข้อมูลมาอภิปรายจนกระท่ังตอบคําถามหรือแก้ปัญหาได้หรือหาข้อสรุป
ได้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ประกอบด้วยขั้นสังเกตขั้นอธิบายขั้นคาดการณ์ขั้นทดลองและขั้นนําไปใช้
ขั้นตอนเหล่าน้ีจะช่วยฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันนําไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความหมาย
สามารถรู้เข้าใจสาระสําคัญทางคณิตศาสตร์หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ในเน้ือหาสาระท่ีเรียน
และสามารถสืบเสาะหาความรู้ใหม่ในเนื้อหาสาระอ่ืนๆได้อย่างไม่จากัด 
 3. การเรียนรู้จากการใช้คําถามครูผู้สอนต้องใช้คําถามประกอบการอธิบายและแสดงเหตุผล
เพราะธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรมมีโครงสร้างประกอบด้วยคําอนิยามบทนิยาม
สัจพจน์ที่เป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นบางเน้ือหาสาระครูผู้สอนต้องสร้างพ้ืนฐานก่อนด้วยการอธิบายและแสดง
เหตุผลให้ข้อตกลงในรูปของบทนิยามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเบ้ืองต้นแต่ในบางเน้ือหาสาระครูผู้สอนอาจใช้
คําถามก่อนถ้าเด็กไม่เข้าใจอาจอธิบายและแสดงเหตุผลเพ่ิมเติม 
ขั้นตอนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยขั้นตอนการเรียนรู้ของเด็กมีดังน้ี 
 1. ทบทวนความรู้พื้นฐานครูผู้สอนควรคํานึงถึงความรู้พ้ืนฐานของเด็กหรือเตรียมความพร้อม
ก่อนเรียนโดยใช้ยุทธวิธีต่างๆในการทบทวนความรู้เดิมทั้งเป็นการนําเข้าสู่บทเรียนก่อนการเรียนรู้เน้ือหา
สาระใหม่ 
 2. สอนเนื้อหาสาระใหม่ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมของแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดโดย
ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติทํากิจกรรมฝึกสังเกตฝึกให้เหตุผลฝึกการสรุปโดยใช้สื่อของจริงสื่อที่จัดกระทาได้
แบบจําลองต่างๆหรือรูปภาพหรือใช้สัญลักษณ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้หรือตัวช้ีวัดน้ันๆ 
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 3. สรุปสาระสําคัญทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมแล้วครูผู้สอนควรเสริมความรู้ขยาย
ความหรือสรุปประเด็นสําคัญที่เป็นสาระสําคัญทางคณิตศาสตร์หรือความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ของ
สาระการเรียนรู้น้ันๆซึ่งเป็นความรู้แนวคิดที่ต้องการปลูกฝังให้กับเด็ก 
 4. ฝึกทักษะหรือฝึกปฏิบัติครูผู้สอนควรให้เด็กได้ฝึกเป็นรายบุคคลหรืออาจฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม
ตามความเหมาะสมของกิจกรรมและตัวช้ีวัดเพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจของเด็กหลังเรียนจบกิจกรรม
หน่ึงๆในบทเรียน 
 5. นําความรู้ไปใช้ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้เด็กได้นาความรู้แนวคิดหรือสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์หรือ
เป็นแบบอย่างในการเรียนรู้หรือการปฏิบัติครั้งต่อๆไป 
 6. วัดและประเมินผลครูผู้สอนควรจัดให้มีการวัดและประเมินผลแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้หรือ
ตัวช้ีวัดหรืออาจจะวัดผลหลายๆจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วประเมินผลตามตัวช้ีวัดและนําผลไปจัดสอนซ่อม
เสริมหรือใช้ในการปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 
การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสมอง 
 การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองและวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนให้มีสมรรถนะเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพครู
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการเรียนรู้ของสมองเด็กปฐมวัยเพ่ือการออกแบบการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับธรรมชาติวิถีการเรียนรู้การทํางานของสมองซึ่งสมองของมนุษย์มีธรรมชาติการเรียนรู้ดังน้ี 
หลักการเรียนรู้ของสมอง 
 1. สมองเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
 2. สมองหาความหมายของสิ่งที่เรียนรู้ 
 3. สมองเรียนรู้โดยการสร้างความสัมพันธ์ในแบบแผนการเรียนรู้ 
 4. สมองเรียนรู้พร้อมกันทุกระบบเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม 
 5. อารมณ์เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสูงต่อการขับเคลื่อนการเรียนรู้ 
 6. ความสําเร็จของเด็กเป็นเง่ือนไขทางบวกของการเรียนรู้ส่วนความล้มเหลวเป็นไปทางลบ 
 7. การเรียนรู้เกิดขึ้นต่อทุกสิ่งทั้งสิ่งที่สนใจและสิ่งที่ผ่านการรับรู้แบบไม่ต้ังใจ 
 8. สมองทํางานและเกิดการเรียนรู้ทั้งในภาวะที่รู้ตัวและภาวะที่พ้นไปจากความสํานึกรู้ 
 9. สมองเรียนรู้โดยใช้ระบบจดจําเพ่ือช่วยในการคิด 
 10. การเรียนรู้ของสมองอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พัฒนา
ต่อเน่ืองและมากขึ้น 
 11. สมองเรียนรู้ได้ไม่มีขีดจํากัด 
 12. สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะหน่ึงเดียว 
 
 ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆสมองจะมีลําดับการจัดกระทํากับข้อมูลดังน้ี 
 1. รับข้อมูลเข้าสู่สมองโดยผ่านประสาทสัมผัส (Sensory input) คือรับผ่านการเห็นการได้ยิน
การสัมผัสการดมกลิ่นและการสัมผัสรส 
 2. ประมวลผลข้อมูลที่สมองส่วนหน้า (Data processing)ข้อมูลที่ผ่านการรับรู้เข้าไปน้ีจะถูก
นําไปประมวลผลที่สมองส่วนหน้า (frontal lobe) ซึ่งทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลคิดและแก้ปัญหา 
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 3. ลงมือปฏิบัติการ (Output)สมองส่วนหน้าทําการคิดเสร็จแล้วจะส่งสัญญาณไปกระตุ้นส่วนที่
ควบคุมการเคลื่อนไหว(Motor system) เพ่ือปฏิบัติการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อม (Response)  
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แนวทางการออกแบบและบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ปฐมวัยในชั้นเรียน ตาม
แนวBrain – Based Learning (BBL)  
 หลักการสําคัญของการออกแบบและบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์สู่การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
ในช้ันเรียนตามแนว BBL มีดังน้ี 
 1. มุ่งให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงผ่านแหล่งเรียนรู้ในบริบทที่มีความหมายต่อตัวเด็กเด็ก
ต้องทํากิจกรรมตลอดเวลาที่เรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กกับเด็กและเด็กกับสถานการณ์
เด็กได้นําการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติของตนเอง 
 2. มุ่งให้โอกาสเด็กได้คิดตัดสินใจไตร่ตรองสรุปผลของการกระทําของตนเองด้วยการพูดหรือ
แสดงออกสิ่งที่เด็กกระทําหรือมีประสบการณ์เป็นการทบทวนประสบการณ์และความเข้าใจได้เรียนรู้
วิธีการพูดที่เป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืนรู้จักการสื่อความหมายการฟัง 
 3. มุ่งให้เด็กได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งเด็กกับเด็กและเด็กกับผู้ใหญ่คิดวิเคราะห์สืบสอบ
ความคิดของตนเองตรวจสอบการทํางานจากการร่วมงานเป็นกลุ่ม 
 4. บุคคลที่แวดล้อมเด็กต้องสังเกตค้นหาความต้ังใจและความสนใจของเด็กรับฟังและส่งเสริมและ
ช้ีให้เห็นแง่มุมต่างๆให้เด็กได้คิดและทําสิ่งต่างๆด้วยตนเองเด็กได้ซึมซับจากต้นแบบที่ดีและเรียนรู้ได้
ตลอดเวลาเช่ือมโยงการนําสิ่งที่ได้รู้ไปใช้ในชีวิตจริง 
 
แนวทางการนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนระดับปฐมวัย 
 1. จัดประสบการณ์ให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าในการกระทําและปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางกายภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
 2. จัดประสบการณ์ที่มีความหมายสําหรับเด็กและให้เลือกกิจกรรมที่น่าสนใจ 
 3. จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยคํานึงถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและวุฒิภาวะให้เด็กเลือกทํา
กิจกรรมที่สนใจในวิธีการที่ออกแบบเอง 
 4. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและให้เรียนรู้จากส่วนรวมไปหาส่วนย่อยให้ได้รับประสบการณ์
ตรงจากสิ่งแวดล้อม 
 5. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกผ่อนคลายไม่เครียดให้มีอิสระในการตัดสินใจและได้รับ
ความสําเร็จในสิ่งที่ทําตามที่ออกแบบไว้หรือตามวิธีการที่คิดไว้ 
 6. จัดกิจกรรมที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กส่วนในเรื่องของสาระการเรียนรู้ให้
เรียงลําดับจากเรื่องใกล้ตัวเด็กไปสู่เรื่องไกลตัวจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
 7. จัดสภาพแวดล้อมที่มีความหมายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
 8. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เป็นพ้ืนฐานและจัดสถานการณ์กระตุ้นให้
สนใจในสิ่งใหม่เพ่ือรับเข้าไปสู่ความรู้เดิมและปรับขยายความคิดเกิดเป็นความรู้ใหม่และแสวงหาความรู้
ใหม่ต่อไปอย่างต่อเน่ืองโดยคํานึงถึงความแปลกใหม่และท้าทายอยู่เสมอ 
 
บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 
 1. สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยจัดสิ่งเร้าที่กระตุ้นความสนใจของเด็กในรูปของสื่อ
วัสดุอุปกรณ์หรือสถานการณ์ 
 2. ให้เด็กแต่ละคนหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองและครูเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ
จัดหาแหล่งเรียนรู้วัสดุอุปกรณ์หรือสถานการณ์ให้ผู้เรียน 
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 3. กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญต่อสิ่งที่เรียนว่ามีความหมายต่อตนเอง 
 4. กระตุ้นให้เด็กเกิดความสงสัยอยากรู้คําตอบและกระตุ้นให้เด็กค้นหาวิธีหาคําตอบ 
 5. กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ปฏิบัติในลักษณะของกระบวนการและผลการปฏิบัติ
ว่ามีความพึงพอใจหรือไม่ต้องการปรับเปล่ียนอะไรหรือเสนอแนวทางหรือวิธีการให้เพ่ือให้เกิดผลเป็นอย่าง
อ่ืนหรือไม่อย่างไร 
 6. ให้เวลาเด็กไตร่ตรองคิดพิจารณาว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
 7. ให้กําลังใจช่วยจดบันทึกร่วมกับเด็กสรุปผลการเรียนรู้ 
 8. ร่วมเสนอความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดหาแสดงผลงานและกระตุ้นให้ผู้เรียนนําผลการ
เรียนรู้ไปสู่การวางแผนการเรียนรู้เรื่องต่อไป 
 
การใช้คําถามเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
 คําถามเป็นเครื่องมือสําคัญในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยคําถามที่มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดของเด็กได้ในระดับต่างๆคําถามจึงเป็นสิ่งสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้การเรียนการ
สอนสามารถดําเนินการสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ดังน้ันครูจึงจําเป็นต้องมีทักษะในการเลือกใช้คําถามที่
เหมาะสมกับบทเรียนและวัยของนักเรียนโดยเฉพาะวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คือการสืบเสาะหาความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ทักษะการต้ังคําถามเพื่อให้ได้คําตอบเป็นหลาย
ลักษณะโดยทั่วไปคําถามสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบเช่นการแบ่งเป็นคําถามระดับตํ่าและคําถามระดับสูง
ซึ่งคําถามทั้ง 2 ระดับน้ีจะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและช่วยครูใน
การดําเนินการสอนมีลักษณะดังนี้ 
 1. คําถามระดับตํ่าหรือคําถามระดับเริ่มต้นเป็นคําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงซึ่งได้จากความจําและ
การสังเกตคําถามประเภทน้ีมักมีคําตอบเดียวหรือคําตอบที่บอกได้ว่าถูกหรือผิดซึ่งแบ่งออกได้เป็น6 ชนิด
ได้แก่คําถามประเภทให้สังเกตคําถามให้ทบทวนความจําคําถามให้บอกความหมายหรือคําจํากัดความ
คําถามช้ีบ่งคําถามถามนําและคําถามเร้าความสนใจ 
 ตัวอย่างของคําถามระดับตํ่า 
  1.1 คําถามให้สังเกตเป็นคําถามที่ต้องใช้ประสาทสัมผัสคือตาหูลิ้นจมูกและผิวกายเพียง
ส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนเข้าสํารวจวัตถุหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือจากการทดลองโดยไม่ลงความเห็น
ของผู้สังเกตลงไปด้วยคําถามเพ่ือนําไปสู่ทักษะการสังเกตมี 3 ลักษณะได้แก่ 
  - คําถามที่ใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหน่ึงหรือประสาทสัมผัสทั้งห้าสังเกตวัตถุสิ่งของ
ต่างๆโดยตรงเช่น “สิ่งที่หนูคลําได้มีลักษณะอย่างไร” “ผลไม้ในถาดนี้มีลักษณะอย่างไร”  
  - คําถามที่ให้ใช้ประสาทสัมผัสสังเกตลักษณะของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปเช่น“เด็กๆสังเกต
ดูว่าถ้าทิ้งนํ้าแข็งไว้ในแก้วนานๆจะเป็นอย่างไร”  
  - คําถามที่ให้กะประมาณขนาดหรือจํานวนวัตถุสิ่งของต่างๆเช่น “กระจาดนี้จะสามารถ
บรรจุผลไม้น้ีได้หมดหรือไม่” “ก้อนหินกองน้ันมีประมาณกี่ก้อน”  
 การสังเกตผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าถือเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างย่ิงสําหรับเด็กปฐมวัย 
  1.2 คําถามให้ทบทวนความจําเป็นคําถามที่ผู้ตอบต้องอาศัยความรู้ความจําและ
ประสบการณ์ที่มีอยู่มาตอบคําถามเช่นแมลงมีก่ีขาสัตว์นํ้าได้แก่อะไรบ้าง 
  1.3 คําถามให้บอกความหมายหรือคําจํากัดความเป็นคําถามเพ่ือตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคําศัพท์และความหมายคําศัพท์ของเด็กๆเช่นชาวนาคือใครข้าวเปลือกคืออะไรทุ่งนา
หมายถึงอะไร 
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  1.4 คําถามบ่งชี้เป็นคําถามที่ผู้ถามกําหนดข้อมูลไว้หลายอย่างแล้วให้ผู้ตอบเลือกว่าสิ่งใด
เป็นคําตอบที่ต้องการข้อมูลที่ให้เด็กเลือกตอบจะต้องแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่เด็กมีประสบการณ์มาก่อนผู้ถามอาจ
ใช้สิ่งของหรือภาพประกอบการถามจะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจย่ิงขึ้นเช่นผลไม้ชนิดใดมีเมล็ดภายในผล
เพียงเมล็ดเดียวผลไม้ชนิดใดที่รับประทานได้ทั้งเปลือก 
  1.5 คําถามถามนํามีจุดประสงค์เพ่ือเน้นยํ้าเรื่องที่พูดไปแล้วอีกคร้ังถือเป็นการบอกหรือ
ทบทวนข้อเท็จจริงเพ่ือเร้าความสนใจของนักเรียนคําตอบมักเป็นเชิงตอบรับหรือปฏิเสธคําถามชนิดน้ีไม่
ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ให้น้อยที่สุด 
  1.6 คําถามเร้าความสนใจมีจุดประสงค์เพ่ือใช้ควบคุมกิจกรรมต่างๆให้ดําเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยเช่นเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานหรือยังใครอยากเล่นเกมบ้างคําถามระดับตํ่าเหมาะกับการ
ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนาโต้ตอบการใช้คําถามระดับตํ่าบางชนิดเช่นคําถามให้สังเกตคําถาม
ให้ทบทวนความจํายังมีความสําคัญและจําเป็นอยู่มิใช่น้อยแต่อย่างไรก็ตามในการพัฒนาศักยภาพของ
สมองให้มีประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้คําถามที่เปิดโอกาสให้เด็กได้คิดอย่างอิสระคิดอย่างหลากหลายและ
คิดค้นหาคําตอบที่ท้าทายครูจึงควรใช้คําถามระดับสูงเพ่ือเป็นการกระตุ้นการคิดระดับสูงได้แก่การคิด
วิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดประเมินค่า 
 2. คําถามระดับสูงเป็นคําถามที่ส่งเสริมให้ผู้ตอบใช้ความคิดนําความรู้และประสบการณ์เดิมมา
เป็นพ้ืนฐานสรุปหาคําตอบส่งเสริมให้ผู้ตอบมีความคิดสร้างสรรค์และเกิดทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ
นอกจากน้ียังเป็นคําถามที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นตลอดจนกระตุ้นให้ได้ลองแก้ปัญหา
ด้วยตนเองและเป็นคําถามที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ดีคําถามลักษณะน้ี
ได้แก่ 
  2.1 คําถามให้อธิบายเป็นคําถามที่ผู้ตอบจะต้องนําความรู้และประสบการณ์เดิมมาเป็น
พ้ืนฐานในการหาคําตอบเช่น “ ถ้าเราอยากให้ต้นไม้โตเร็วเราจะต้องทําอย่างไร”  
  2.2 คําถามให้เปรียบเทียบเป็นคําถามที่มีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆใช้ความคิดเปรียบเทียบ
ของ 2 สิ่งว่ามีคุณสมบัติคล้ายกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคุณสมบัติที่นํามาเปรียบเทียบได้แก่รูปร่าง
ลักษณะสีขนาดนํ้าหนักจํานวนความสูงความยาวรสชาติกลิ่นหรือคุณสมบัติเฉพาะของสิ่งต่างๆเช่น “แมว
เหมือนหรือต่างกันกับเสืออย่างไร”  
  2.3 คําถามให้จําแนกประเภทเป็นการให้จัดกลุ่มเรียงลําดับสิ่งที่ต้องการศึกษาออกเป็น
หมวดหมู่ตามคุณสมบัติบางประการโดยใช้เกณฑ์ของตนเองหรือของผู้อ่ืนเช่น “เด็กๆจะแบ่งภาพสัตว์
เหล่าน้ีออกเป็นพวกได้อย่างไร” “ให้เด็กๆจัดใบไม้เหล่านี้ออกเป็นกลุ่มตามขนาด” การฝึกให้เด็กๆรู้จัก
จําแนกประเภทเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของความคิดยืดหยุ่นนอกจากน้ีความสามารถใน
การจําแนกประเภทก็เป็นทักษะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยซึ่งมีแนวทางในการต้ังคาถามให้เด็กคิด
เพ่ือเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ดังน้ี 
  - คําถามที่ให้แบ่งพวกหรือเรียงลําดับสิ่งของโดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดให้เช่น “เด็กๆจะ
แบ่งกลุ่มภาพสัตว์เหล่าน้ีออกตามท่ีอยู่อาศัยของมันได้อย่างไร”  
  - คําถามที่ให้แบ่งพวกหรือเรียงลําดับสิ่งของโดยใช้เกณฑ์ของตนเองเช่น “ถ้าไม่ใช้การ
แบ่งภาพสัตว์ตามท่ีอยู่อาศัยเด็กๆจะแบ่งภาพสัตว์เหล่าน้ีได้อย่างไรอีก”  
  - คําถามให้บอกเกณฑ์ในการแบ่งพวกหรือเรียงลําดับสิ่งของที่จัดไว้เช่น “เด็กๆคิดว่าครู
ใช้เกณฑ์อะไรในการจัดแบ่งผลไม้เหล่าน้ีออกเป็น 2 ตะกร้า”  
  2.4 คําถามให้ยกตัวอย่างมีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กๆบอกช่ือหรือยกตัวอย่างสิ่งของการท่ี
เด็กจะตอบคําถามให้ยกตัวอย่างได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อมีทักษะการสังเกตและมีความจําเรื่องต่างๆเป็นพ้ืนฐาน
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ดีอยู่แล้วเช่นให้ยกตัวอย่างสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในนํ้าและบนบกการฝึกให้เด็กๆได้ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆตามที่
กําหนดให้โดยให้ได้คําตอบมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็วและเป็นคําตอบที่ไม่ซ้ํากันจะช่วยให้เขาเกิดความคิด
คล่องแคล่วซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่จะนําไปสู่ความคิดที่มีคุณภาพหรือความคิดสร้างสรรค์น่ันเอง 
  2.5 คําถามให้วิเคราะห์มีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็กๆคิดค้นหาความจริงต่างๆท่ีประกอบ
ขึ้นมาเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์หรือให้รู้จักแยกแยะเร่ืองราวออกเป็นส่วนย่อยเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา
เช่นทําไมคนจึงชอบเลี้ยงสุนัขเพราะเหตุใดต้นไม้จึงเห่ียวเฉา 
  2.6 คําถามให้สังเคราะห์มีจุดมุ่งหมายให้ผู้ตอบได้ใช้กระบวนการคิดจากการวิเคราะห์
แล้วนําข้อมูลน้ันมาสรุปความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลย่อยต่างๆข้ึนเป็นหลักการโดยเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
หรือวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดเช่นเราจะสามารถนําไม้ไอศกรีมมาทําอะไรได้บ้าง 
  2.7 คําถามให้ประเมินค่ามีจุดมุ่งหมายให้ผู้ตอบได้ฝึกคิดพิจารณาคุณค่าของสิ่งต่างๆ
ก่อนตัดสินใจอย่างมีเหตุผลรู้จักตีราคาประเมินค่าสิ่งของต่างๆโดยใช้เน้ือหาเร่ืองราวกฎเกณฑ์ที่เป็นจริง
และเป็นที่ยอมรับของสังคมแล้วนํามาสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองก่อนตัดสินใจเช่นต้นไม้มีประโยชน์
ต่อคนและสัตว์อย่างไรเด็กๆคิดว่าระหว่างด.ญ. กที่เอาอาหารให้สัตว์กับด.ช. ขที่เอาไม้แหย่สัตว์ใครทํา
ถูกต้องเพราะเหตุใดเราควรตะโกนเสียงดังใกล้หูเพ่ือนหรือไม่เพราะเหตุใด 
  2.8 คําถามเพื่อการนําไปใช้เป็นคําถามที่นักเรียนใช้ความสามารถในการนําเอา
ข้อเท็จจริงความคิดหลักการกฎวิธีการต่างๆหรือสูตรต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่มาตอบ
คําถามเช่นในฤดูฝนที่มีฝนชุกนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรร่างกายจึงจะแข็งแรงเป็นต้นซึ่งคําถามทั้งระดับ
ตํ่าและระดับสูงน้ีเป็นแนวคิดที่ได้จากแนวคิดของ Bloom (1956) ซึ่งได้แบ่งระดับการคิดไว้ 6 ระดับ 1. 
ความรู้ความจํา 2. ความเข้าใจ 3. การนําไปใช้ 4. การวิเคราะห์ 5. การสังเคราะห์ 6. การประเมินค่า 
 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้น้ันต้องมีการทดลองควบคู่กันไปเสมอฉะน้ัน
นอกจากนักเรียนจะเรียนในด้านความรู้แล้วยังต้องเรียนในด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยซึ่ง
ในการเรียนรู้จะเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามขณะเดียวกันครูก็จะต้ังคําถามให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ทักษะการถามคําถามนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วยังมีทักษะที่จําเป็นที่จะช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในทักษะอ่ืนๆอีกมากในลักษณะคําถามเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้เป็นคําถาม
ที่ท้าทายการคิดการค้นหาคําตอบการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลโดยใช้คําถามที่สอดคล้องกับลักษณะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 13 ทักษะแต่สําหรับในระดับปฐมวัยคงเป็นคําถามที่เน้นเฉพาะ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 5 ทักษะได้แก่ทักษะการสังเกตทักษะการจําแนกทักษะ
การวัดทักษะการเปรียบเทียบและทักษะการสื่อความหมายข้อมูลในที่น้ีได้เสนอและยกตัวอย่างคําถามที่ใช้
พัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจําแนกประเภทให้ท่านแล้วในส่วนต้นฉะน้ันขอเสนอข้อมูลอ่ืนๆที่
เน้นการพัฒนาในระดับปฐมวัยดังน้ี 
 - ทักษะการวัดการวัดหมายถึงความสามารถในการเลือกใช้เคร่ืองมือในการวัดอย่างเหมาะสมและ
ใช้เครื่องมือน้ันมาหาปริมาณของสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขได้ถูกต้องและรวดเร็วโดยมีหน่วยกํากับ
ตลอดจนสามารถอ่านค่าที่วัดได้ถูกต้องและใกล้เคียงความจริงเช่น “ส้มเขียวหวานก่ีผลจึงจะมีนํ้าหนัก
เท่ากับส้มโอ 1 ผล” “ถ้าจะวัดความสูงของตัวนักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไร”  
 - ทักษะการเปรียบเทียบเป็นการนําสิ่งของสองสิ่งหรือมากกว่ามาเทียบเพ่ือดูความเหมือนและ
ความต่างของคุณสมบัติของสิ่งของน้ันๆเช่นใหญ่-เล็กหนา-บางยาว-สั้นสูง-เต้ีย 
 - ทักษะการสื่อความหมายเป็นความสามารถในการใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนรวมท้ังการเขียน
แผนภาพแผนภูมิตารางกราฟประกอบการพูดหรือการบรรยายเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจสิ่งที่ต้องการได้ชัดเจน
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ถูกต้องและรวดเร็วตลอดจนเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดหรือการทดลองมาจัดกระทําให้อยู่
ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นง่ายต่อการแปลความหมายให้ชัดเจนเช่นการให้
นักเรียนรายงานบอกเล่าการบันทึกผลการสังเกตการตกของฝนในฤดูฝนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือการ
วาดรูปบันทึกการสังเกตวัฏจักรการเจริญเติบโตของกบที่ได้จากการทดลองเลี้ยงในช้ันเรียนการจัดทํา
แผนภูมิด้วยกราฟแท่งแสดงผลการสํารวจการสังเกตในกิจกรรมการเรียนในหัวข้อต่างๆเป็นต้น 
 นอกจากน้ียังมีทักษะที่เก่ียวข้องกับทักษะคณิตศาสตร์คือทักษะการใช้ตัวเลขซึ่งหมายถึงการนํา
ค่าที่ได้จากการวัดการเปรียบเทียบที่นําเสนอในแผนภูมิมาจัดกระทําให้เกิดค่าสื่อความเข้าใจเชิงปริมาณ
เช่นคําถามให้นับจํานวนคําถามให้ใช้ตัวเลขแสดงจํานวนที่นับคําถามที่ให้คิดคํานวณส่วนต่างๆเป็นต้น 
 
คําถามที่ดีและวิธีการถามคําถามที่ดี 

คําถามที่ดีมีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 1. มีความหมายชัดเจนเข้าใจง่ายไม่กํากวม 
 2. เป็นคําถามที่กะทัดรัดไม่ควรต้ังคําถามหลายคําถามในขณะเดียวกัน 
 3. มีระดับความยากง่ายพอเหมาะกับระดับช้ันที่เรียน 
 4. เป็นคําถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิดท้าทายและยั่วยุให้ตอบ 
 
วิธีการถามคําถามที่ดี 
 1. วางแผนการถามคําถามก่อนเริ่มต้นการเรียนการสอนเพราะจะทําให้ครูรู้สึกมั่นใจและเห็น
แนวทางในการสอน 
 2. ถามคําถามจากง่ายไปหายากใช้คําถามหลายๆประเภททั้งคําถามระดับตํ่าและระดับสูงนักเรียน
ใช้ความสามารถที่หลากหลายหรือคําถามที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 3. การถามควรให้เวลากับนักเรียนพอประมาณ 
 4. ไม่ควรให้นักเรียนตอบคําถามพร้อมกันทั้งช้ัน 
 5. ครูควรสนใจและตอบสนองต่อคําตอบของนักเรียน 
 6. ครูควรให้คําชมบ้างเพ่ือเป็นกําลังใจกับนักเรียนในการตอบคําถามต่อไปเร่ือยๆและถ้านักเรียน
ตอบผิดครูไม่ควรตําหนิหรือว่ากล่าวนักเรียนแต่ควรเปลี่ยนคําถามให้ง่ายขึ้น 
 7. ครูควรใช้นํ้าเสียงและกิริยาท่าทางให้น่าสนใจในการถามคําถามนักเรียนโดยใช้นํ้าเสียงสูงตํ่า
และท่าทางที่ชวนให้นักเรียนอยากตอบคําถาม 
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หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระตอนที่ 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัยจัดโดยยึด
เด็กเป็นสําคัญเปิดโอกาสให้เด็กสํารวจความสัมพันธ์ของวัตถุและสื่ออุปกรณ์ต่างๆได้เล่นได้ทํา
กิจกรรมที่มีการลงมือปฏิบัติกับวัตถุของจริงได้คิดวิเคราะห์คาดเดาและอธิบายเหตุผลของตนเองโดย
ครูใช้คําถามปลายเปิดคําถามชวนคิดเล่านิทานเล่นเกมกระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการและเช่ือมโยงการ
เรียนรู้กับชีวิตประจําวันการวาดภาพหรือการเขียนซึ่งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้เด็กเกิดความรู้สึก
อยากคิดอยากทํากล้าแสดงออกเข้าใจและจดจําสาระที่ตนนําเสนอได้ยาวนานโดยให้เด็กมีส่วนร่วมรู้
ร่วมคิดร่วมทําครูผู้สอนควรคํานึงถึงความสนใจและความแตกต่างของเด็กแต่ละคนนอกจากน้ันควร
ให้เด็กได้ทําการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสังเกต สํารวจ สืบค้น หรือทดลอง 
และบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบ ตอบคําถาม ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
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ตอนที่ 4 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 การสอนในระดับปฐมวัยน้ันไม่สอนเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการให้เด็กได้
เรียนรู้ผ่านการเล่นดังน้ันการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านบรรลุจุดหมายตามหลักสูตรน้ัน
ผู้สอนจําเป็นต้องวางแผนการจัดประสบการณ์และรู้หลักการเขียนแผนการจัดประสบการณ์เพ่ือเป็นแนว
ในการปฏิบัติจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์แบบหน่วยผู้สอนต้องกําหนดหัวเร่ืองโดยใช้
เป็นแกนกลางในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กการกําหนดหัวเรื่องสามารถทําได้ 3 วิธีคือ 
 วิธีที่ 1 เด็กเป็นผู้กําหนดวิธีน้ีผู้สอนจะเปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้กําหนดหัวเรื่องได้ตามความสนใจ
ของเด็กเช่นขณะที่เดินผ่านแปลงดอกไม้เด็กๆแสดงความสนใจผีเสื้อที่กําลังเกาะดอกไม้อยู่และต้องการท่ี
จะเรียนรู้เรื่องผีเสื้อดังน้ันผู้สอนจึงนําเรื่องผีเสื้อมาเป็นหัวเรื่องในการจัดทําหน่วยการจัดประสบการณ์ 
 วิธีที่ 2 ผู้สอนและเด็กร่วมกันกําหนดวิธีน้ีเป็นวิธีที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้สอนกับเด็กโดยผู้สอน
กระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็นแล้วนําเรื่องที่สนใจมากําหนดเป็นหน่วยการจัดประสบการณ์ 
 วิธีที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้กําหนดวิธีน้ีผู้สอนจะเป็นผู้วางแผนกําหนดหน่วยการจัดประสบการณ์และ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยไว้ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่จัดทํา
ไว้หน่วยการจัดประสบการณ์น้ีสามารถปรับและยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็กการกําหนดหัวเรื่อง
หน่วยการจัดประสบการณ์ควรมีลักษณะดังนี้ 
  - เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก 
  - ตรงตามความต้องการและความสนใจของเด็ก  
  - สอดคล้องกับสภาพและการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก 
  - ผนวกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปได้อย่างผสมกลมกลืน 
 
โครงสร้างการเรียนรู้แบบบูรณาการกิจกรรมแบบบูรณาการ 
 การบูรณาการประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับวิชาอ่ืนในหลักสูตรถือเป็นการช่วยเสริมให้
นักเรียนได้ทํากิจกรรมทางปัญญามากขึ้นเมื่อเราทําให้เกิดความเช่ือมโยงกันหลายๆรูปแบบระหว่างการซึม
ซับข้อมลูการโยงข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้ก็ย่อมทําให้สมองของเด็กสร้างช่องทางที่ละเอียดซับซ้อนมาก
ขึ้นทําให้จําสิ่งที่เรียนได้นานข้ึนเด็กแต่ละคนที่มีความสามารถทางสมองต่างกันก็อาจพบช่องทางการเรียน
ที่มีความหมายเฉพาะของตนและเรียนได้อย่างเป็นสุข 
 กิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จําเป็นสําหรับวิทยาศาสตร์ทุกแขนงกิจกรรมคณิตศาสตร์
บางอย่างต้องทําอยู่แล้วในการทํากิจกรรมวิทยาศาสตร์บางอย่างอาศัยเน้ือหาวิทยาศาสตร์เป็นบริบทใน
การฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์กิจกรรมการนับและคิดในเชิงเหตุผลจากตัวเลขน้ีเป็นการใช้เชาว์ปัญญาด้าน
ตรรกะ-คณิตศาสตร์ 
 ดนตรีสามารถทําให้เกิดความเข้าใจเน้ือหาทางวิทยาศาสตร์ได้หลายรูปแบบเน้ือเพลงทําให้จํา
เน้ือหาได้ดีขึ้นจังหวะของเพลงก็ช่วยเสริมความหมายให้กับเน้ือเพลงการมีลักษณะที่ซ้ําไปซ้ํามา
นอกจากน้ันการฟังก็เป็นการรับรู้ชนิดที่ทําให้จําได้นานเด็กก่อนวัยเรียนที่มีการฝึกเล่นคียบอร์ดและร้อง
เพลงที่มีจังหวะและท่วงทํานองเป็นประจําจะมีพัฒนาการเรื่องการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง
กับช่องว่างและเรื่องของจังหวะได้ดีซึ่งทั้งสองอย่างน้ีคือพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น่ันเอง 
 หนังสือหรือวรรณกรรมเป็นกิจกรรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ด้วยการเช่ือมโยง
ความคิดเข้ากับภาษาและจินตภาพท้ังที่เป็นภาษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ว่าจะแทรกอยู่หรือเป็น
เน้ือหาสําคัญในนิทานหรือบทกลอนเชิงวิทยาศาสตร์ก็ตามล้วนติดแน่นอยู่ในความทรงจาของเด็กเพราะ
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เท่ากับว่าเด็กได้พบสิ่งที่เคยรู้แล้วแต่อยู่ในสถานการณ์ใหม่การส่งเสริมให้เด็กเขียนหรือเล่าเรื่องหรือแต่ง
กลอนของตัวเองจัดเป็นการเปิดโอกาสให้รู้จักสังเคราะห์ข้อเท็จจริงความฝันและความรู้สึกออกมาในเชิง
สร้างสรรค์กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการใช้เชาวน์ปัญญาด้านวาจา/ภาษา 
 กิจกรรมศิลปะกิจกรรมที่เสนอแนะไว้มีจุดประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความคิดออกมาตาม
สัญชาตญาณความรู้สึกและความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกิจกรรมแบบปลายเปิดให้เด็กตีความสิ่งที่เรียนด้วย
ตนเองในขณะทํากิจกรรมต่างๆเช่นวาดภาพระบายสีป้ันหุ่นเพ่ือแสดงถึงสิ่งที่เรียนกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นการ
ใช้เชาวน์ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์และร่างกาย/การเคลื่อนไหวบางกิจกรรมมีการแนะให้ใช้วัสดุ
ที่เหมือนกับที่ใช้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือให้เด็กหัดคิดในลักษณะที่แตกต่างออกไปเพราะต้องหาวิธีใหม่
ที่จะใช้วัสดุเหล่าน้ัน 
 กิจกรรมการเล่นแบบสมมติสถานการณ์เป็นสถานการณ์ที่ทําให้เด็กเล็กมีโอกาสทดลองและนํา
ความคิดทางวิทยาศาสตร์มาใช้ตามจินตนาการแบบที่มีกําหนดเน้ือหาไว้แล้วอาจนํามาจากนิทานที่เด็กรู้จัก
ดีแต่ให้เล่นโดยไม่มีการซักซ้อมมาก่อนอีกแบบคือให้คิดเรื่องขึ้นมาใหม่ในขณะนั้นเลยโดยมีข้าวของไว้ให้
บ้างเพ่ือกระตุ้นให้เล่นตามแนวคิดของตนเองการเล่นอย่างง่ายๆที่คิดขึ้นกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ช่วยเอ้ือ
กันได้ดีในเรื่องการแก้ปัญหาการเล่นเป็นการใช้เชาวน์ปัญญาหลายด้านด้วยกันต้ังแต่วาจา/ภาษาทัศน
สัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ร่างกาย/การเคลื่อนไหวไปจนถึงความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 กิจกรรมเคล่ือนไหวอย่างสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่สนุกและผ่อนคลายเพื่อเพ่ิมความเข้าใจในสิ่ง
ที่เรียนและทําให้จําเน้ือหาได้ดีขึ้นการสื่อด้วยท่าทาง (ทําให้เกิดร่องรอยขึ้นในระบบประสาท) เกิดขึ้น
ในขณะที่ความคิดที่เป็นนามธรรมถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกายตาม
สัญชาตญาณความรู้สึกการแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่มีการเตรียมการมาก่อนน้ี
จําเป็นต้องใช้เชาวน์ปัญญาด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์ร่างกาย/การเคลื่อนไหวและบางคร้ังอาจมีด้าน
ดนตรีและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนร่วมด้วย (Pica, 1997)  
 กิจกรรมอาหารเป็นการใช้รสและกลิ่นเน้นความจําในสิ่งที่เรียนความสุขที่ได้จากการมีส่วนเตรียม
และชิมอาหารอร่อยๆเสริมสภาวะทางอารมณ์มีผลทําให้จําได้นานข้ึนประสบการณ์ที่อาหารบางอย่างเตือน
ความทรงจําให้เรานึกถึงความรู้สึกที่เคยมีและที่เก่ียวข้องกับอาหารประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่
รับประทานได้จะทําให้เด็กจําสิ่งที่เรียนได้ดีขึ้นกิจกรรมอาหารเป็นการใช้เชาวน์ปัญญาด้านร่างกาย/การ
เคลื่อนไหว 
 กิจกรรมทัศนศึกษาเป็นการเพ่ิมความเช่ือมโยงและใช้ได้จริงของสิ่งที่เรียนเด็กๆจะรู้สึกภาคภูมิใจ
เมื่อเห็นว่าสิ่งที่เรียนในห้องมีความหมายจริงกับโลกภายนอกการเชิญบุคคลที่เก่ียวข้องกับแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่เด็กเรียนมาพบเด็กในห้องเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะเป็นการนําเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้ามาใน
ห้องเรียนแม้แต่สนามหญ้าของโรงเรียนและชุมชนในละแวกใกล้เคียงก็จัดเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับการ
เช่ือมโยงความรู้ที่เรียนกับโลกภายนอกส่วนเชาวน์ปัญญาที่ใช้ในกิจกรรมน้ีมีหลายด้านขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของกิจกรรมท่ีใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการที่ประสานกิจกรรมทางกายทางประสาทสัมผัส
และทางอารมณ์เข้าด้วยกันรวมเป็นกระบวนการเรียนที่ครบถ้วนและเป็นการสนับสนุนให้ใช้วิธีคิดเชิง
เหตุผลและเชิงสัญชาตญาณไปพร้อมกันเป็นวิธีการท่ีตรงกับครูนักวิทยาศาสตร์และผู้วางนโยบายจํานวน
หลายร้อยคนเห็นพ้องต้องกันและได้เสนอแนะไว้ในมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National 
Science Education Standards) มาตรฐานน้ีเป็นเหตุให้มีการสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมในแง่ของ
พัฒนาการของเด็กให้มีความเก่ียวข้องกับวิชาอ่ืนที่สอนในโรงเรียนและให้ใช้ร่วมกันได้กับวิชาคณิตศาสตร์
นอกจากน้ียังต้องทําให้มีความน่าสนใจและเหมาะกับวัยของเด็กอีกด้วยในการนํากรอบมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ที่สสวท. ได้ดําเนินการเป็นแนวทางไว้ให้น้ันผู้สอนสามารถนําไปสู่
การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ 2 ลักษณะคือ 
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 1. ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยโดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงช้ันปฐมวัยและตัวช้ีวัดที่ระบุในกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยเป็นแนวทาง 
 2. ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ช่วง
ช้ันปฐมวัยและตัวช้ีวัดที่ระบุในกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยสามารถนําตัวช้ีวัดจากแต่ละ
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันปฐมวัยซึ่งระบุในกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยมาวิเคราะห์
และนําไปกําหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้สาระที่ควรรู้และประสบการณ์สําคัญของแต่ละกิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งตัวช้ีวัดแต่ละตัวประกอบไปด้วย 3 ส่วนสําคัญได้แก่ 
 1. องค์ความรู้ซึ่งบ่งช้ีถึงสาระที่ควรรู้หรือสาระสําคัญที่เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้ 
 2. กระบวนการเรียนรู้ซึ่งบ่งช้ีถึงประสบการณ์สําคัญและทักษะกระบวนการต่างๆท่ีเด็กปฐมวัยจะ
ได้เรียนรู้ 
 3. ผลที่เกิดกับผู้เรียนซึ่งบ่งช้ีถึงความสามารถของผู้เรียนที่ควรเกิดขึ้นซึ่งช่วยในการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียน 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยควรคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
ลักษณะสําคัญของการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 4 ประการได้แก่ 
 1. การมีส่วนร่วมในการต้ังคําถามเชิงวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ 
 2. การทําการสํารวจตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตสํารวจสืบค้นหรือทดลองและ
บันทึกผลการสํารวจตรวจสอบด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย 
 3. การตอบคําถามที่ต้ังขึ้นโดยใช้ผลการสํารวจตรวจสอบมาสร้างคําอธิบายที่มีเหตุผล 
 4. การนําเสนอผลการสํารวจตรวจสอบให้กับผู้อ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
 นอกจากน้ีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ปฐมวัยยังควรคํานึงถึง
องค์ประกอบสําคัญของวิทยาศาสตร์ 3 ประการได้แก่ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่จําเป็นต้องแยกออกจากการจัด
กิจกรรมประจําวันแต่ควรบูรณาการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมประจําวันโดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นสําคัญ 
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สรุป 

เด็กปฐมวัยเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติได้สัมผัสได้ทดลองและได้คิดแก้ปัญหา กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ครูจัดต้องมีความหลากหลายและให้เวลาแก่เด็กมากพอโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่งมีประสบ
การณ์ต้นทุนน้อย พัฒนาการทางปัญญายังไม่เป็นนามธรรม ครูต้องให้เด็กมีการสะสมประสบการณ์ต้
นทุนด้วยตัวเด็กเอง โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เด็กสามารถสัมผัสได้ คิดค้นหาคําตอบได้ด้วย
ตัวเอง การบูรณาการถือว่าเป็นแนวทางหน่ึงของการสอน รวมทั้งเป็นปรัชญาในการสอนท่ีนําเน้ือหา
ความรู้จากหลายวิชามาสัมพันธ์ที่จุดเดียวกัน (Focus) หรือหัวเร่ือง (Theme) เดียวกัน เป็นการจัด
ประสบการณ์ที่นําความรู้ ความคิดรวบยอด ทักษะ และประสบการณ์สําคัญทั้งมวลที่ผู้เรียนจะได้รับใน
สาระการเรียนรู้ต่างๆ มาเช่ือมโยงผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย และสามารถนําไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นการขจัดความซ้ําซ้อน ความไม่สัมพันธ์ และความไม่ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในระดับ
ปฐมวัยศึกษา ซึ่งเน้นการพัฒนาโดยองค์รวม 
 อย่างไรก็ตามครูควรตระหนักถึงหลักสําคัญของการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ กล่าวคือ
ความสอดคล้องเช่ือมโยงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ การท่ีเด็กได้เรียนรู้
ผ่านการทํากิจกรรมที่หลากหลายช่วยให้เกิดการตกผลึกทางความคิด และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ความรู้ที่ได้ไม่ลบเลือนไปโดยง่าย การนําสาระการเรียนรู้และทักษะต่างๆ ที่ต้องการให้เด็กฝึกฝนมา
เช่ือมโยงไว้ในการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้รอบตัว สื่อมีความหลากหลายมีความเพียงพอกับความต้องการ
ของเด็ก และการจัดกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับกลุ่มเด็กและสภาพแวดล้อม 
โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด 
 

 
หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระตอนที่ 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 4 
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ตอนที่ 5 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัยและการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

เรื่องที่ 5.1 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีคําสําคัญที่ควรทําความเข้าใจคือ 
 1. การวัดผล (Measurement)หมายถึงกระบวนการของการกําหนดตัวเลขให้กับสิ่งต่างๆมี
หลักการกําหนดตัวเลขด้วยหลักเกณฑ์หรือกฎที่ชัดเจนแทนปริมาณคุณลักษณะของสิ่งน้ันด้วยกฎเทคนิคที่
มีการยอมรับหรือข้อตกลงเช่นการวัดส่วนสูงช่ังนํ้าหนัก 
 2. การประเมินผล (Evaluation)หมายถึงกระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่งต่างๆตามเกณฑ์ที่ได้
จากการวัดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการอาศัยดุลยพินิจพิจารณาและตัดสินใจจากผู้ประเมินไม่ใช่
ผลจากการวัดโดยตรง 
 3. การประเมิน (Assessment)หมายถึงกระบวนการที่ครอบคลุมกระบวนการวัดและประเมิน
ตัวเด็กเน้นการใช้เคร่ืองมือที่หลากหลายในการวัดที่มีจุดมุ่งหมายและระบบให้ทราบถึงรายละเอียดของ
ความสามารถและศักยภาพของเด็กการมองความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิเป็นการประเมินทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นการวัดและประเมินที่มุ่งเน้นเด็กเป็นสําคัญเน้นพัฒนาการและ
ธรรมชาติของเด็กเด็กแต่ละคนได้รับการส่งเสริมเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ก้าวหน้าอย่างสูงสุดเท่าที่เด็กทํา
ได้การวัดและประเมินเน้นความสอดคล้องตามแนวการจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ลง
มือปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 สําหรับระดับปฐมวัยในปัจจุบันมีแนวโน้มหรือนิยมใช้คําว่าการประเมิน(Assessment) 
เน่ืองจากคําน้ีมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมกว่าคําอ่ืนๆครอบคลุมการประเมินทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพนําผลของการประเมินไปใช้ในการวางแผนการสอนมากกว่าที่จะติดตามหรือตรวจสอบนักเรียน
อย่างเดียวแต่เป็นการเน้นให้เด็กได้รู้จักจุดเด่นของตนเองมากกว่าการจัดลําดับความเก่ง-อ่อน 
 ในการเรียนของเด็กในช้ันเรียนเด็กมีความภูมิใจในความเก่งของตนแต่มิใช่เก่งกว่าใครเก่งตาม
ความสามารถที่แท้จริงสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) รูปแบบ
การประเมินจึงเป็นการประเมินในช้ันเรียน (Classroom base) คือ 
 1. มีการรวบรวมผลงานนักเรียนเพ่ือใช้ในการประเมิน 
 2. ทําการประเมินในลักษณะต่อเน่ือง 
 3. มีการประเมินหลากหลายรูปแบบ 
 การวัดและประเมินเด็กปฐมวัยเน้นการวัดและประเมินผู้เรียนเป็นสําคัญเป็นทางเลือกใหม่ในการ
ประเมิน (Alternative Assessment)มีลักษณะสําคัญดังน้ี 

o มุ่งรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับวุฒิภาวะพัฒนาการและการเรียน 
o มุ่งเน้นพัฒนาการที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด 
o ให้ความสําคัญกับจุดเด่นของผู้เรียน 
o เน้นผลจากการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
o เน้นสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 
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o อาศัยการปฏิบัติ 
o สอดคล้องกลมกลืนกับการเรียนการสอน 
o เน้นการเรียนรู้อย่างมีจุดหมาย 
o ดําเนินควบคู่ไปกับทุกสภาพแวดล้อม 
o สามารถให้ภาพเรื่องราวการเรียนรู้และความสามารถของผู้เรียนทั่วๆไปและกว้างขวาง 
o อาศัยความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองครูและนักเรียนรวมท้ังบุคคลในวิชาชีพอ่ืนๆตาม

ความจําเป็น 
 ฉะน้ันผู้สอนจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อพัฒนาการการเรียนรู้ความสนใจและความต้องการของ
เด็กแต่ละคนและจัดให้การประเมินพัฒนาการน้ีเป็นกระบวนการต่อเน่ืองสอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนทําการรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่หลากหลายทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการข้อมูลที่ได้
จากการประเมินเป็นประโยชน์ต่อการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพัฒนาการเอื้อต่อการเรียนรู้เด็กเข้าใจและทราบถึงระดับความสามารถพัฒนาการของตนมี
ความภูมิใจและเช่ือมั่นในตนเอง 
 
วัตถุประสงค์ของการประเมินพัฒนาการ 
 1. เพ่ือให้ผู้สอนทราบว่าเด็กได้เรียนรู้และบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไร 
 2. เพ่ือให้เข้าใจพัฒนาการและความก้าวหน้าของเด็กเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเรียนให้แก่
เด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มได้ถูกต้อง 
 3. เพ่ือรายงานผลสื่อสารให้ผู้ปกครองทราบและร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาเด็กให้ก้าวหน้า
ย่ิงๆขึ้น 
 
หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 1. การประเมินต้องประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
 2. เน้นการประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอ 
 3. สภาพแวดล้อมการประเมินต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับการทํากิจกรรมประจําวันของเด็กโดย
จัดการประเมินให้เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมปกติ 
 4. เน้นการประเมินตามสภาพเป็นจริงโดยมีการสะสมงานของเด็กเป็นรายบุคคล 
 5. การประเมินต้องทําอย่างเป็นระบบมีการวางแผนการใช้เคร่ืองมือและการจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 
 6. ไม่ใช้แบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับปฐมวัย 
 7. การประเมินเด็กปฐมวัยควรใช้วิธีการที่หลากหลายทั้งแบบที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการ 
 
บทบาทของครูในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูควรมีบทบาทและหลักในการประเมิน
ดังน้ี 
 1. มีความรู้และความเข้าใจในวิชาการประเมินผลการศึกษา 
 2. กําหนดจุดมุ่งหมายของการประเมินแต่ละคร้ังโดยละเอียด 
 3. พิจารณาเลือกเคร่ืองมือและวิธีการที่จะใช้ประเมินให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ควรใช้เครื่องมือ
และวิธีการหลายๆอย่างประกอบกัน 
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วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กครูและผู้เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมีวิธีการและเคร่ืองมือการ
ประเมินดังต่อไปน้ี 
 1. วิธีการวัดและประเมินแบบเป็นทางการ (Formal techniques) ได้แก่การทดสอบชนิดต่างๆ
การสอบปลายภาคและการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะสาขาต่างๆหรือการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐาน 
 2. วิธีการวัดและประเมินแบบไม่เป็นทางการ (Informal techniques) ได้แก่วิธีการประเมินแบบ
สื่อสารส่วนบุคคล (Personal Communication) ซึ่งมีรูปแบบเน้นการสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรม
ของเด็กในด้านกิจกรรมการแสดงออกอาจเป็นการซักถามพูดคุยกับเด็กครูเพ่ือนครูผู้เช่ียวชาญพ่ีเลี้ยงที่
ใกล้ชิดเด็กการสร้างความรู้จักนักเรียนการประเมินการปฏิบัติจริงวิธีการประเมินสภาพจริงและการ
ประเมินด้วยแฟ้มผลงาน(Portfolio) โดยใช้เทคนิคต่างๆดังน้ี 
  2.1 การสังเกตเป็นการสังเกตในขณะที่เด็กทํากิจกรรมประจําวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้นและครูจดบันทึกไว้เช่นการจดบันทึกรายการใช้แบบสํารวจรายการและการจดบันทึกสิ่งที่
เด็กเลือกปฏิบัติกิจกรรมหรือเลือกมุมเล่น 
  2.2 การใช้การสนทนาใช้สนทนาได้ทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลเพ่ือประเมินความสามารถ
ในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงในแบบ
บันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 
  2.3 การสัมภาษณ์ด้วยวิธีการพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลครูควรใช้คําถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้คิด
และตอบอย่างอิสระจะทําให้ครูสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและค้นพบศักยภาพ
ในตัวเด็กโดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ 
  2.4การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กรายบุคคลโดย
จัดเก็บรวบรวมไว้ในแฟ้มผลงาน(Portfolio) ซึ่งเป็นวิธีการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลแบบต่างๆท่ีเก่ียวกับ
ตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือต่างๆรวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายชัดเจนแสดงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการ
แต่ละด้านนอกจากน้ียังรวบรวมแบบฟอร์มต่างๆเช่นแบบสอบถามผู้ปกครองแบบสังเกตพฤติกรรมแบบ
บันทึกสุขภาพอนามัยฯลฯเอาไว้ในแฟ้มผลงานเพ่ือครูจะได้ข้อมูลที่เก่ียวกับตัวเด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตในการสังเกตเด็กครูต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายในการสังเกต
จึงสามารถเลือกใช้เครื่องมือซึ่งมีแบบฟอร์มที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเด็กต่างๆกันเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตมี
หลากหลายชนิดอาทิการบันทึกแบบระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Records)การบันทึกต่อเน่ือง 
(Running Records) การบันทึกแบบสุ่มเวลา (Time Sampling) การบันทึกเหตุการณ์ (Even Sampling)
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)  
 1. การบันทึกแบบระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Records)  
 การสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมเด็กแบบระเบียนพฤติกรรมน้ีเหมาะสําหรับครูปฐมวัยที่ทํา
การสังเกตพฤติกรรมเด็กในช้ันเรียนตามสภาพที่เป็นจริงเป็นการเขียนบันทึกแบบสั้นบรรยายเหตุการณ์
พฤติกรรมคําพูดของเด็กส่วนมากเป็นพฤติกรรมที่ครูพยายามทําความเข้าใจเด็กและพฤติกรรมเหล่าน้ัน
สามารถวัดเด็กได้โดยตรงจะใช้ในกรณีที่ยังมิได้กําหนดพฤติกรรมที่สังเกตอย่างเฉพาะเจาะจงการบันทึก
แบบน้ีครูควรมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมของเด็กเพ่ือเป็นแนวทางให้รู้ว่าจะบันทึกพฤติกรรมอะไร
ขอบข่ายเท่าใดเวลาใดสถานที่ใดการบันทึกแบบระเบียนพฤติกรรมเด็กปฐมวัยควรมีลักษณะดังน้ี 
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  1. เป็นการสังเกตพฤติกรรมโดยตรง (Direct Observertion)  
  2. บันทึกเหตุการณ์พฤติกรรมคําพูดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและเกิดขึ้นหลังจากที่
เด็กแสดงพฤติกรรม 
  3. เขียนบันทึกเหตุการณ์เฉพาะสิ่งที่เห็นและได้ยินเท่าน้ันไม่ติดตามแปลความหมาย
พฤติกรรม 
  4. จดเวลาเริ่มต้นและเวลาหยุดของแต่ละพฤติกรรมและทําการสังเกตเป็นระยะที่นาน
พอสมควร 
  5. ควรกําหนดรูปแบบของแบบบันทึกเพ่ือช่วยครูในการเก็บข้อมูลได้อย่างมีระบบและ
เป็นประโยชน์ต่อการนําผลจากการบันทึกมาวิเคราะห์ติดตามพฤติกรรมของเด็ก 
 2. การบันทึกต่อเนื่อง (Running Records)  
 วิธีการบันทึกแบบน้ีจะให้รายละเอียดมากเป็นการสังเกตบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ต่อเน่ืองกันไปโดยไม่กําหนดเวลาหรือช่วงเวลาการบันทึกแบบนี้อาจเร่ิมต้ังแต่ 2 นาทีไปถึง2 
สัปดาห์ครูทําการวิเคราะห์พฤติกรรมหลังจากได้จดบันทึกครูต้องนํามาแปลความอีกครั้งและเป็นส่วนที่ให้
ความเห็นอีกส่วนหน่ึง 
 3. การบันทึกแบบสุ่มเวลา (Time Sampling)  
 เป็นการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมในลักษณะที่ใช้แบบฟอร์มมีการกําหนดจุดเวลาที่สุ่มใน
 ขณะใดขณะหนึ่งและบันทึกความถ่ีของพฤติกรรมข้อดีของการสังเกตและบันทึกแบบสุ่มเวลาให้
ข้อมูลที่ให้ความจริงให้ข้อมูลแม่นยําวิธีการน้ีเหมาะสําหรับนํามาใช้สังเกตพฤติกรรมโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย
เน่ืองจากเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เร็วมีสมาธิค่อนข้างสั้น 
 4. การบันทึกเหตุการณ์ (Even Sampling)  
 เป็นวิธีการสังเกตที่ครูเก็บข้อมูลเด็กโดยบันทึกจํานวนคร้ังของการเกิดพฤติกรรมในช่วงเวลาที่
กําหนดการบันทึกแบบน้ีเหมาะกับการที่ครูใช้บันทึกพฤติกรรมเด็กที่เกิดต่อเน่ืองใกล้เคียงกันในเหตุการณ์
เดียว 
 5. แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการจดบันทึกหรืออาจสอบลําดับพฤติกรรมหรือลําดับทักษะที่เด็กแสดง
ออกมาอย่างมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาลักษณะของแบบตรวจสอบรายการมีดังน้ี 
  1. เหมาะสําหรับการตรวจสอบรายการพฤติกรรมที่มีจํานวนหลายข้อรายการ 
  2. รายการพฤติกรรมเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่มีลําดับขั้นแสดงพัฒนาการหรือ
ความก้าวหน้าของพฤติกรรมน้ันๆ 
  3. เหมาะกับการใช้ประเมินพัฒนาการและความสามารถของเด็กแต่ละคน 
  4. ควรใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเก็บข้อมูลเก่ียวกับเด็กแล้วนํามาวางแผนการเรียนการ
สอนให้เป็นลาดับขั้น 
 6. แบบประเมินค่าหรือมาตรประเมินค่า (Rating Scale)  
 เป็นเคร่ืองมือที่มีความคล้ายกับแบบตรวจสอบรายการแต่บอกความหมายของคุณภาพของระดับ
พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกที่ต้องการประเมินระดับที่แจกแจงมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกันทั้งเครื่องมือวัด
แบบตรวจสอบรายการและมาตรประเมินเป็นเคร่ืองมือที่เหมาะกับการใช้ร่วมกับแบบสังเกตอ่ืนๆและทํา
ให้ผลที่ได้จากการประเมินเด็กเห็นภาพรวมของตัวเด็ก 
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การประเมินตามสภาพจริงและวิธีการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ปฐมวัย 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้จากข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนความสามารถในการแก้ปัญหาและการแสดงออกรวมถึง
กระบวนการปฏิบัติ (performance) และผลงาน (outcome) จากการปฏิบัติกิจกรรมในสภาพที่เป็นจริง
ตามธรรมชาติซึ่งประเมินได้จากแฟ้มสะสมงานการจัดนิทรรศการการแสดงการทดลองการบันทึกของ
ผู้เรียนผู้สอนผู้ปกครองและการนําเสนอผลงานในการประเมินตามสภาพจริงครูต้องทาควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความสามารถด้านต่างๆของเด็กได้อย่างแท้จริงซึ่งมีลักษณะที่
สําคัญของการประเมินตามสภาพจริง 4 ประการคือ 
 1. เป็นการประเมินกระบวนการปฏิบัติในสถานการณ์จริงเช่นการปฏิบัติการเขียนของเด็กไม่ใช่
การสะกดคําหรือตอบคําถามเกี่ยวกับการเขียนการดําเนินการทดลองวิทยาศาสตร์ไม่ใช่การจําเก่ียวกับ
วิทยาศาสตร์การประเมินน้ีจะลุ่มลึกถึงการใช้ความรู้ในการปฏิบัติการใช้สติปัญญาในการตัดสินใจ 

 2. เป็นการประเมินเน้ือแท้ของการปฏิบัติโดยอิงมาตรฐานของการปฏิบัติที่ตกลงร่วมกันทั้งครูและ
ผู้เรียนรู้สิ่งที่ต้องประเมินเป็นอย่างเดียวกัน 

 3. เป็นการประเมินที่กระตุ้นให้ผู้เรียนประเมินตนเองจากการทํางานของตนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการดําเนินตามมาตรฐานสากลที่เป็นแรงกระตุ้นเร้าจูงใจให้เกิดความอยากทํางานที่ดีขึ้น
ตามลําดับ 

 4. เป็นการประเมินที่กําหนดให้ผู้เรียนนําเสนอผลงานและพูดอธิบายโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้เด็ก
สะท้อนสิ่งที่รู้และเข้าใจในเน้ือหาจริงๆ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริงมีหลากหลายเพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล
เก่ียวกับความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆของเด็กได้อย่างครอบคลุมเช่นการสังเกตและจดบันทึก
การสนทนาและการสัมภาษณ์การสะสมงานเด็กฯลฯครูควรใช้วิธีการหลายอย่างประกอบกันไม่ควรใช้
อย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ันการจะใช้แนวทางหรือวิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะและ
ประเภทของข้อมูลที่ต้องการแต่การดูแฟ้มสะสมงานเด็กจะทําให้มองเห็นภาพพัฒนาการของการเรียนรู้
ทักษะบางอย่างหรือหลายอย่างต้ังแต่แรกจนถึงปัจจุบันได้แนวทางการประเมินพัฒนาการที่เหมาะกับเด็ก
ปฐมวัยมากที่สุดแนวทางหน่ึงคือการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้แฟ้มสะสม
งาน (Portfolio) และการจัดทาสารนิทัศน์ 
 
การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (Portfolio Assessment) 
 เป็นการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กตามสภาพที่แท้จริงซึ่งผลงานที่รวบรวมไว้จะ
แสดงถึงความรู้ความสามารถความพยายามเจตคติและความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของเด็กครูใช้แฟ้ม
สะสมงานเป็นที่รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็กและใช้เป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กได้สะท้อนความคิดความรู้สึกที่
เกิดจากการทํางานและค้นพบความก้าวหน้าของตนเองอีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครองให้ได้รับทราบความก้าวหน้าของเด็กการเก็บผลงานเด็กไว้ในแฟ้มสะสมงานต้องครอบคลุม
ประสบการณ์ทั้งหมดที่เด็กได้รับข้อมูลช้ินงานที่เก็บต้องเช่ือมประสานกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและมี
เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับผลงานสามารถบอกหรือสะท้อนภาพตัวเด็กได้อย่างชัดเจนแฟ้มสะสม
งานเด็กปฐมวัยออกเป็น 3 ประเภทดังน้ี 
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 1. แฟ้มสะสมงานจากการทํากิจกรรมตามปกติ (Display Portfolio) กิจกรรมประจําวันใน
ห้องเรียนภาพถ่ายเด็กที่กําลังศึกษา/สํารวจสิ่งต่างๆกําลังเล่นสร้างบล็อกกําลังทดลองทางวิทยาศาสตร์ใน
แฟ้มสะสมงานมีแต่เพียงรูปภาพเด็กขณะทํากิจกรรมต่างๆเท่าน้ันไม่มีข้อคิดเห็นของครูที่มีต่อการทํา
กิจกรรมหรือพฤติกรรมของเด็กเป็นลักษณะของการรวบรวมภาพถ่ายการทํากิจกรรมของเด็กไว้ในรูปเล่ม
เดียวกันเพ่ือเอาไว้ให้ผู้ปกครองไว้ดูเพ่ือบอกว่าในแต่ละวันเด็กทําอะไรกันบ้างแฟ้มสะสมงานในลักษณะน้ี
ไม่สามารถบอกพัฒนาการหรือความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนได้ 

 2. แฟ้มสะสมงานดีเด่นของเด็ก (Showcase Portfolio)เป็นการรวบรวมผลงานที่ดีที่สุดของ
เด็กแต่ละคนครูจะพยายามกระตุ้นและชักชวนให้เด็กทําผลงานให้ดีที่สุดเพ่ือนํามาเก็บรวบรวมไว้แฟ้ม
สะสมงานในลักษณะน้ีไม่ได้ให้ข้อมูลที่จะช่วยให้ครูวางแผนการสอนในแต่ละวันได้ 

 3. แฟ้มสะสมงาน (Working Portfolio)เป็นการรวบรวมผลงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการ
เรียนรู้มโนมติ (concept) ใหม่และการทาความเข้าใจเรื่องราวใหม่ๆของเด็กผลงานที่เก็บไว้ในแฟ้มสะสม
งานน้ีไม่ใช่ผลงานที่ดีที่สุดของเด็กแต่เป็นผลงานที่บ่งบอกถึงความสามารถและพัฒนาการในด้านต่างๆจาก
ตัวอย่างผลงานครูสามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ให้เด็กได้อย่างเหมาะสมในโอกาสต่อไปอาจให้เด็กเป็นผู้เลือกผลงานเองเพ่ือจะได้รู้ว่าตนเองได้
เรียนรู้หรือมีทักษะในเรื่องใดเพ่ิมขึ้นตัวอย่างผลงานที่จะเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานอาจเป็นภาพถ่ายผลงาน
ศิลปะหรืองานเขียนแต่ต้องมีความคิดเห็นของครูที่สะท้อนให้เห็นว่าเด็กได้เรียนรู้หรือพัฒนาในเรื่องใดจาก
การทํากิจกรรมน้ันๆการสะสมงานเป็นการรวบรวมหรือสรุปเลือกเก็บผลงานของเด็กเพ่ือสะท้อนความรู้
ความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆอย่างครอบคลุมประสบการณ์ทั้งหมดที่เด็กได้เรียนรู้ทั้งน้ีข้อมูลที่
เก็บต้องนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือเป้าหมายของหลักสูตรเพ่ือให้สามารถบอกหรือ
สะท้อนภาพพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างชัดเจนการประเมินตามสภาพจริงจะมีเอกสารจาก
การประเมินหรือสารนิทัศน์ (documentation) เป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าครูใช้การสะสมงาน
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเด็กเมื่อได้เอกสารจากการประเมินมากพอครูต้องสรุปผลการ
ประเมินโดยการจัดทําสารนิทัศน์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 
สารนิทัศน์ (Documentation)  
 สารนิทัศน์มาจากคาว่า “สาระ” หมายถึงส่วนสําคัญถ้อยคําผสมกับคําว่า “นิทัศน์” หมายถึง
ตัวอย่างที่นํามาแสดงให้เห็นดังน้ันเมื่อนํามาใช้ในการศึกษาระดับปฐมวัยการจัดทําสารนิทัศน์หมายถึงการ
จัดทําข้อมูลที่จะเป็นหลักฐานหรือแสดงให้เห็นร่องรอยของการเจริญเติบโตพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมทั้งที่เป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่ม 
 สารนิทัศน์มีประโยชน์ต่อครูคือ 
 - เรียนรู้เด็กเป็นรายบุคคลและสามารถติดตามพัฒนาการของเด็ก 
 - เห็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในช้ันเรียนของตนเอง 
 - ช่วยปรับปรุงพัฒนางานสอนอย่างต่อเน่ืองการจัดทําสารนิทัศน์จึงเก่ียวข้องโดยตรงกับหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินเด็กปฐมวัย 
 รูปแบบของสารนิทัศน์สารนิทัศน์สาหรับเด็กปฐมวัยมีหลายรูปแบบดังน้ี 
 1. แฟ้มสะสมผลงานสําหรับเด็กเป็นรายบุคคลเช่นมีการเก็บช้ินงานหรือภาพถ่ายเด็กขณะทํา
กิจกรรมมีการบันทึกเสียงและอ่ืนๆเพ่ือแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในงานที่เด็กทําเป็นต้น 
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 2. การบรรยายเก่ียวกับเร่ืองราวหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับเพ่ือสะท้อนเก่ียวกับพัฒนาการเด็ก
ทุกด้านประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและการสะท้อนตนเองของครูจากการบันทึกการสนทนาระหว่าง
เด็กกับครูเด็กกับเด็กการบันทึกของครูการบรรยายของพ่อแม่ผู้ปกครองในรูปของหนังสือหรือจดหมาย
หรือแม้กระทั่งจัดแสดงบรรยายสรุปให้เห็นภาพของการเรียนรู้ทั้งหมด 
 3. การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการของเด็กเช่นใช้แบบสังเกตพัฒนาการ 
 4. การสะท้อนตนเองของเด็กเป็นคําพูดหรือข้อความที่เด็กสะท้อนความรู้ความเข้าใจความรู้สึก
จากการสนทนาอภิปรายแสดงความคิดเห็นขณะทํากิจกรรมซึ่งอาจบันทึกด้วยการเขียนด้วยแถบ
บันทึกเสียงหรือแถบบันทึกภาพ 
 5. ผลงานรายบุคคลและรายกลุ่มที่แสดงให้เห็นการเรียนรู้ความสามารถทักษะและจิตนิสัยของ
เด็กครูส่วนใหญ่มักจะเก็บผลงานการเขียนและผลงานศิลปะครูควรจะเก็บผลงานหลากหลายประเภทเช่น
ภาพเขียนการร่วมกันระดมความคิดและเขียนออกมาในลักษณะใยแมงมุม (Web) การแสดงออกทางด้าน
ดนตรีการก่อสร้างในรูปแบบต่างๆตัวอย่างภาษาพูดที่สําคัญในการนํามาจัดทําเป็นสารนิทัศน์ทั้งสิ้น 
 
การเตรียมการจัดทําสารนิทัศน์ 
 1. เตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ให้เหมาะกับข้อมูลที่จะเก็บไว้ต้ังแต่ต้นปีการศึกษา 

 2. ศึกษาหลักสูตรเป้าหมายการพัฒนาเด็ก 

 3. วางแผนการจัดทําเลือกวิธีเก็บข้อมูล 

 4. ต้ังเป้าหมายการจัดทําเช่นต้องการบันทึกพฤติกรรมเด็กโดยวิธีใด 

 5. จัดแสดงข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือก
ผลงานของตนหรือของกลุ่มและร่วมจัดเตรียมแสดงข้อมูล 
 
การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เด็กปฐมวัย 
 การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้น้ันจะต้องเร่ิมจากการกําหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้เช่น
ความรู้ที่เด็กจะได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เจตคติต่อการเรียนรู้หลังจากน้ันครูผู้สอนจะต้องกําหนดวิธีการ
ประเมินให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความคิดและระดับพัฒนาการของเด็ก
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยน้ันครูจะต้องสอนให้เด็กมีความเจริญงอกงามไปพร้อม
กันทั้งในด้านความรู้ในเนื้อหาสาระตัวองค์ความรู้ที่ครูต้ังเป้าหมายที่จะให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้รวมถึงให้
เด็กเกิดความเจริญงอกงามมีทักษะความชํานาญในการปฏิบัติและการพัฒนาให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ซึ่งการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้น้ันประกอบด้วยการแสดงถึงความสนใจใฝ่รู้การไม่ด่วนสรุปตัดสินใจ
เป็นผู้ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนการมีวิจารณญาณความซื่อสัตย์ดังน้ันในการประเมิน
พัฒนาการการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยต้องครอบคลุมการประเมินการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านคือ 
 1. การประเมินความรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
 2. การประเมินกระบวนการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย 
 3. การประเมินเจตคติการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย 
การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยเป็นขั้นตอนของการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ช่วยให้ครูทราบว่าเด็กได้เรียนรู้และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างไรนอกจากน้ีครูผู้สอนยังสามารถนําผลของการประเมินมาช่วยพัฒนาและปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กด้วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยน้ันครูจะต้องสอนให้
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เด็กมีการเจริญงอกงามไปพร้อมกันทั้งด้านความรู้เน้ือหาสาระที่ครูต้ังเป้าหมายให้เด็กเกิดการเรียนรู้มี
ทักษะความชํานาญในการปฏิบัติและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ดังน้ันการประเมินผลการเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยต้องครอบคลุมการประเมินทั้งด้านความรู้กระบวนการเรียนรู้และเจตคติสําหรับการประเมินผลการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยจะต้องมีการกําหนดจุดประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนกําหนดวิธี
และเครื่องมือในการวัดผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประเมินซึ่งสามารถทําได้ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้และการแสดงออกขณะทํา
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กและการรวบรวมแฟ้มผลงานของเด็กนอกจากนี้การวัดและ
ประเมินผลควรกระทําอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนการประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้านความรู้หรือแนวคิดวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยควรสอดคล้องกับตัวช้ีวัดและสาระที่
ควรเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย 
 การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านกระบวนการเรียนรู้ควรประเมินทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยและประเมิน
ความสามารถที่เก่ียวข้องในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือการแก้ปัญหาต่างๆของเด็กปฐมวัย
เช่นการต้ังคําถามการวางแผนการลงมือสํารวจตรวจสอบการแก้ปัญหาการนําเสนอสิ่งที่เรียนรู้หรือการ
นําเสนอผลงานเป็นต้นการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านเจตคติควรประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์โดยครูอาจเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็กจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะ
ร่วมกิจกรรมหรือการสัมภาษณ์สนทนากับเด็กเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะนิสัยของเด็กในด้านความ
สนใจใฝ่รู้ความมุ่งมั่นความอดทนความรอบคอบความรับผิดชอบความซื่อสัตย์การยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนความมีเหตุผลและการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
 
การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 การประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยครูต้องประเมินผลให้สอดคล้องตรงตาม
จุดประสงค์และเป้าหมายของการเรียนรู้ในระดับช้ันปฐมวัยโดยสิ่งที่จะต้องประเมินความรู้ความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการการวัด
เรขาคณิตและความน่าจะเป็นสําหรับทักษะ/กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์น้ันสิ่งที่จะต้องประเมิน
ประกอบด้วยความสามารถในการแก้ปัญหาการให้เหตุผลการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
การนําเสนอการเช่ือมโยงและการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประเมินกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
น้ันครูควรจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และใช้คําถามเพ่ือตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ
ในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตัวอย่างคําถามเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจในความรู้ทางคณิตศาสตร์
ของเด็กเช่น “หนูมีวิธีอย่างไร” “หนูเห็นด้วยกับคําตอบของเพ่ือนหรือไม่เพราะเหตุใด” ในการประเมิน
เจตคติทางคณิตศาสตร์จะต้องพิจารณาดูความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อคณิตศาสตร์ความพึงพอใจในการ
เรียนรวมถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการทํากิจกรรมการประเมินเจตคติทางคณิตศาสตร์น้ัน
สามารถทําได้โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะทํากิจกรรมและการรวบรวมแฟ้มข้อมูล 
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การเปรียบเทียบการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 
 

สิ่งที่จะประเมินสาระ วิทยาศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ความรู้ สิ่ ง มี ชี วิ ต กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร

ดํารงชีวิตชีวิตกับสิ่งแวดล้อมสาร
และสมบัติของสารแรงและการ
เคลื่อนที่พลังงานกระบวนการ
เปลี่ ยนแปลงของ โลกดารา
ศาสตร์และอวกาศธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนและการดําเนินการการ
วัดเรขาคณิตและความน่าจะเป็น 

ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ 
 
 

- การสังเกต 
- การลงความเห็น 
- การจําแนกประเภท 
- การพยากรณ์ 
- การวัด 
- การคํานวณ 
- การหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกับสเปส 
-ก า ร จั ด ก ร ะ ทํ า แ ล ะ สื่ อ
ความหมายข้อมูล 
- กระบวนการสํารวจ 
- กระบวนการทดลอง 
- กระบวนการสํารวจตรวจสอบ 

- ความสามารถในการแก้ปัญหา 
- การให้เหตุผล 
- การสื่อสาร 
-ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ท า ง
คณิตศาสตร์ 
- การนําเสนอ 
- การเช่ือมโยง 
- การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- กระบวนการแก้ปัญหา 

เจตคติ ความสนใจใฝ่รู้การแสดงความ
รอบคอบความซื่อสัตย์ประหยัด
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนความมีเหตุผลการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์
แสดงจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์อย่างสมเหตุสมผล 

ความสนใจใฝ่รู้การแสดงความ
รอบคอบความซื่อสัตย์ประหยัด
การยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนความมีเหตุผลการทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์
แสดงจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์อย่างสมเหตุสมผล 

 
 การประเมินพัฒนาการการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยต้องทําอย่างต่อเน่ืองและทําควบคู่ไปกับ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมีการประเมินก่อนการเรียนรู้ประเมินระหว่างเรียนรู้และประเมิน
หลังการเรียนรู้ 
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หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
 การประเมินพัฒนาการเรียนรู้ เ ด็กปฐมวัยมีกระบวนการทํางานอย่างเป็นระบบ
ประกอบด้วยการกําหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการประเมินผลการสร้างเครื่องมือและการดําเนินการ
ตามที่วางแผนไว้ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึงของระบบการจัดการเรียนการสอนที่จะสะท้อนการ
ดําเนินการการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรน้ันๆบรรลุตามเจตนาที่ต้ังไว้หรือไม่ผลการประเมินที่
เที่ยงตรงตามสภาพความเป็นจริงเท่าน้ันจึงจะเป็นประโยชน์ดังน้ันครูผู้สอนเด็กปฐมวัยไม่เพียงแต่
มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเหมาะสมกับวัย
ความสนใจความต้องการของเด็กและชุมชนแต่ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการดําเนินการ
ประเมินพัฒนาการได้อย่างถูกต้องและเที่ยงตรงหลักการประเมินพัฒนาการของเด็กโดยหลักการ
ประเมินพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 มีดังน้ี 
 1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
 2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสมํ่าเสมอต่อเน่ืองตลอดปี 
 3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับกิจกรรมประจําวัน 
 4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนเลือกใช้เครื่องมือ และจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 5. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล
หลายๆ ด้าน ไม่ควรใช้การทดสอบ 
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เรื่องที่ 5.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยสํานักทดสอบทางการศึกษาได้ดําเนินการจัดทํา
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เมื่อกันยายน 2554 และได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เพ่ือใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยให้มีความเท่าเทียมกันและเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใดและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนครูท้องถิ่นและสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองประชาชนและผู้นาชุมชนและประเทศชาติ
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทําให้ระบบการศึกษาขับเคล่ือนไปพร้อมๆกันและสู่เป้าหมายเกิดคุณภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสําคัญที่บ่งบอกชัดเจนได้แก่มีการกําหนดภารกิจ
ชัดเจนการดําเนินการติดตามงานสม่ําเสมอความสัมพันธ์ระหว่างบ้านโรงเรียนและชุมชนความคาดหวัง
ของผลสําเร็จความเป็นผู้นําด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทางานกลุ่มมากขึ้น
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สะอาดเป็นระเบียบปลอดภัยมีหลักสูตรที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมาย
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาพ้ืนฐานงานวิจัยมีแหล่งเรียนรู้และวางแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรมต่างๆสามารถจัดเป็นระบบและแบ่งปัจจัยคุณภาพการศึกษา 5 
ด้านได้แก่ 
 1. คุณภาพผู้เรียน 
 2. ด้านการจัดการศึกษา (พิจารณาที่ครูผู้สอน , ผู้บริหารสถานศึกษา , คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองชุมชน)  
 3. ด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (พิจารณาที่ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและชุมชน)  
 4. ด้านอัตลักษณ์สถานศึกษา (พิจารณาที่เป้าหมาย , วิสัยทัศน์ , ปรัชญาและอุดมการณ์ของ
สถานศึกษา)  
 5. ด้านมาตรฐานการส่งเสริม (พิจารณาที่การดําเนินงานเพ่ือตอบสนองนโยบายตามอุดมการณ์
ของสถานศึกษาและนโยบายของรัฐบาล)  
 จากการดําเนินงานไปตามระบบและแบ่งคุณภาพการศึกษาประกอบด้วยด้านปัจจัยกระบวนการ
และผลผลิตโดยมีกรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติดังแผนภาพที่ 1 ต่อไปน้ี 
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• ผู้เรียน 

• ผู้สอน 

• ผู้บริหาร 

• คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
ผู้ปกครองชุมชน 

• สภาพแวดล้อมและ
บริการ 

ปัจจัย 

• การบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

• การจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 

 
 
• การสนับสนุนจากชุมชน / ทอ้งถิ่น 

• การร่วมมือกันระหว่างบ้านกับ
สถานศึกษา 

• การส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

• การจัดกิจกรรมตามมาตรการส่งเสริม
ของสถานศึกษา 

ผลผลิต 

กระบวนการ 

• คุณภาพเด็ก 
 พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
 พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจติใจ 
 พัฒนาการด้าน
สังคม 
 พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 

การจัดหลักสูตร 
การจัดประสบการณ์ 

การประเมินพัฒนาการ 

 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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มาตรฐานกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเน่ืองการประกันคุณภาพมีหลักการสําคัญคือการกระจาย
อํานาจการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการทํางานและการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบด้วยกระบวนการดําเนินงานที่สัมพันธ์กัน 3 ส่วน
คือ 
 1) การประเมินคุณภาพภายในซึ่งดําเนินการได้โดยสถานศึกษาเองหรือการประเมินโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 
 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาต้องมีการติดตามตรวจสอบความ
ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการกิจกรรมงานเป็นระยะมีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานเพ่ือการรวบรวม
สารสนเทศและผลการติดตามตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองนอกจากจะแสดงว่าสถานศึกษา
ทํางานอย่างเป็นระบบแล้วยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปีและการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย 
 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นการดําเนินกิจกรรมใดๆเพ่ือให้เกิดการยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้นโดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเป้าหมายในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาอาจ
เพ่ิมเติมมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได้มาตรฐานจะเป็นกรอบควบคุมการดาเนิน
งานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
แผนภาพที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นว่ากระบวนการดําเนินงานทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันเป็น
วงจรการพัฒนาท่ีไม่หยุดน่ิงโดยมีมาตรฐานเป็นหลักหรือเป้าหมายรวมทั้งเป็นเครื่องในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวม 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยแบ่งเป็น 5 ด้านมี 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งช้ีแต่ละมาตรฐานมีการ
กําหนดตัวบ่งช้ีที่ครอบคลุมและให้นํ้าหนักความสําคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการร้อยละ 80 
ส่วนผลของการบริหารและการจัดการคือคุณภาพผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ 20 มีรายละเอียดของมาตรฐาน
และน้าหนักคะแนนดังน้ีมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี 4มาตรฐาน 17ตัวบ่งชี้ (น้ําหนัก 20 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 1เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5 คะแนน)  
  1.1 มีนํ้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (1คะแนน)  
  1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย (1.5 คะแนน)  
  1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน (1.5 คะแนน)  
  1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด (1 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5 คะแนน) 
  2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง (1 คะแนน)  
  2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก (1 คะแนน)  
  2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย (1 คะแนน)  
  2.4 ช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ (2 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 3เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5 คะแนน) 
  3.1 มีวินัยรับผิดชอบเช่ือฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ (2 คะแนน)  
  3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน (1 คะแนน)  
  3.3 เล่นและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ (1 คะแนน)  
  3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ (1 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5 คะแนน) 
  4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ (1 คะแนน)  
  4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ (1 คะแนน)  
  4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย (1 คะแนน)  
  4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (1 คะแนน)  
  4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (1 คะแนน)  
 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามี 4 มาตรฐาน 28 ตัวบ่งชี้ (น้ําหนัก 65คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (20 
คะแนน)  
  5.1 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ (2 คะแนน)  
  5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล (2 คะแนน)  
  5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก (2 คะแนน)  
  5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก (2 คะแนน)  
  5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง (2 คะแนน)  
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  5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ (2 คะแนน)  
  5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา (2 คะแนน)  
  5.8 ครูปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง (2 คะแนน)  
  5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย (2 คะแนน)  
  5.10 ครูจัดทําสารนิทัศน์และนํามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก (2 
คะแนน)  
 มาตรฐานที่ 6 ครูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (20 คะแนน)  
  6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย (3 คะแนน)  
  6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นําและความริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 
คะแนน)  
  6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ (3 คะแนน)  
  6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา (3 คะแนน)  
  6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (3 คะแนน)  
  6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนําคําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา (3 คะแนน)  
  6.7 เด็กผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย (2คะแนน) 
 มาตรฐานท่ี7 แนวการจัดการศึกษา (20 คะแนน) 
  7.1มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (4 คะแนน)  
  7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(4 คะแนน)  
  7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(4 คะแนน)  
  7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและท้องถิ่น (4 
คะแนน)  
  7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน (4 คะแนน)  
 มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (5 คะแนน) 
  8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (1 คะแนน)  
  8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (1 คะแนน)  
  8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (1 คะแนน)  
  8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (0.5คะแนน)  
  8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง (0.5 คะแนน)  



รหัส UTQ-2126: การศึกษาปฐมวัย   57 
 
 
  8.6 จัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (1 คะแนน)  
 
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ (น้ําหนัก 5 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (5 คะแนน)  
  9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา (2.5 
คะแนน)  
  9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง (2.5 คะแนน) 
 
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ (น้ําหนัก 5 คะแนน)  
 มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และจุดเน้น
ของการศึกษาปฐมวัย (5 คะแนน) 
  10.1จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายตามปรัชญาวิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (3 คะแนน)  
  10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)  
 
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ (น้ําหนัก 5 คะแนน)  
 มาตรฐานท่ี 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น (5 คะแนน)  
  11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (3 คะแนน)  
  11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย (2 คะแนน)  
 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย28 
กรกฎาคมพ.ศ.2554 และเพ่ือการนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานการศึกษาจึงได้จัดทําคําอธิบายและระดับ
คุณภาพพร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้สถานศึกษาตลอดจนเขตพ้ืนที่การศึกษา
ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดทํา
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้ทุกโรงเรียนและดําเนินการอบรมศึกษานิเทศน์ผู้รับผิดชอบผู้บริหารการศึกษาครูและ
ผู้เก่ียวข้องเพ่ือรับทราบและยึดเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาก่อนเข้ารับการ
ประเมินจากสมศ. รอบต่อไปท้ังน้ีผู้เข้ารับการอบรมโปรแกรมนี้อาจศึกษาจากเอกสารดังกล่าวหรือศึกษา
ขอข้อมูลจากสานักงานทดสอบทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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 หลังจากศึกษาเน้ือหาสาระเรื่องที่ 5.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงานที่ 5  

สรุป 
 การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย เป็นการวัดเพ่ือมุ่งเน้นคุณภาพของเด็กเป็น
หลักเพ่ือให้ความมั่นใจว่าเด็กจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะอยู่ท้องถิ่นใดก็ตาม
การศึกษาปฐมวัยถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเด็กให้มีรากฐานสําหรับความสามารถทั้งปวงในชีวิต
เพราะเป็นวัยที่ระบบประสาทและสมองกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและกําลังสร้างใยประสาท
เช่ือมประสานกันระหว่างเซลล์สมอง ปฐมวัยจึงถือเป็นวัยต้นทุนของชีวิตที่จะนําสู่การพัฒนาคนให้มี
คุณภาพอย่างเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เด็กได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆจะมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานของการพัฒนาเด็กทั้ง
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคมและบุคลิกภาพ การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นการสร้างพ้ืนฐานที่ช่วย
ให้เด็กประสบความสําเร็จในการเรียนและการดําเนินชีวิตของเด็กต่อไป 
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ใบงานที่ 1 

 
ชื่อหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
ตอนท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2552-2561) 
 
คําสั่งใหผู้้เข้ารับการอบรมทําใบงานที่ 1 โดยไม่ต้องส่งใบงานแต่ให้รว่มสนทนาบนกระดาน 
 สนทนา 
 
 ประเด็นที่ 1.1 โรงเรียนของท่านได้นําโยบายการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (2552-2561) 
มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือไม่และจัดทําอย่างไร หากยังมิได้มีการนํานโยบายมาสู่การ
ปฏิบัติท่านจะให้ข้อเสนอแนะข้อมูลเหล่าน้ี แก่สมาชิกในโรงเรียนของท่านว่าอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 ประเด็นที่ 1.2จากนโยบายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู้ ท่านคิดว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็กนักเรียนที่ท่าน
รับผดิชอบดูแลน้ัน ท่านจะพิจารณาดําเนินการเรื่องใด และมีขั้นตอนการดําเนินการอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
ตอนท่ี 2ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
คําสั่งใหผู้้เข้ารับการอบรมทําใบงานที่ 2 โดยไม่ต่องส่งใบงานแต่ให้รว่มสนทนาบนกระดาน 
 สนทนา 
 

ประเด็น 2.1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มีความสําคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 

ประเด็น 2.2 ทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็น อันเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สําหรับ
เด็กปฐมวัย ได้แก่ทักษะใดบ้าง และมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างไร 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 3 
 

ชื่อหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
ตอนท่ี 3 การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
คําสั่งใหผู้้เข้ารับการอบรม ทําใบงานที่ 3 โดยไม่ต้องส่งใบงาน แต่ใหร้่วมสนทนาบน 
กระดานสนทนา(Web board) 
 
 1.จงอธิบายขั้นตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 2. จงอธิบายรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย พร้อมอธิบายว่า
รูปแบบน้ันๆ ใช้กับเน้ือหาสาระใด 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 3.จงต้ังคําถามที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการคิด ในระดับต่างๆกัน ไม่น้อยกว่า 5 ข้อ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 4 
 

ชื่อหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
ตอนท่ี 4 หน่วยการเรียนรูบ้รูณาการพืน้ฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
คําสั่งใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมทําใบงานท่ี 4 โดยไม่ต้องส่งใบงานมา แต่ให้ร่วมสนทนาบน 
กระดานสนทนา (web board) 
 
 ประเด็น 4.1จงอธิบายขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันปฐมวัยและตัวช้ีวัดตามกรอบมาตรฐานวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เป็นแนวทาง 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
 ประเด็น 4.2ให้ท่านออกแบบแผนการเรียนรู้โดยการนํามาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และตัว
บ่งช้ีที่ระบุในกรอบมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของ สสวท. ไปปรับปรุงกิจกรรมในแผนจัดการเรียนรู้
ที่มีอยู่เดิมและนําไปทดลองสอนพร้อมบันทึกผลการสอน 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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ใบงานที่ 5 
 

ชื่อหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย 
ตอนท่ี 5 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 
เรื่องที่ 5.1 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
เรื่องที่ 5.2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
คําสั่งใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรมทําใบงานท่ี 5 โดยไม่ต้องส่งใบงานมา แต่ให้ร่วมสนทนาบน  
 กระดานสนทนา (Web Board) 
 
ประเด็น 5.1 

1. ท่านมีแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
2. อธิบายให้ทราบถึงหลักฐานที่จะสามารถเก็บร่องรอย สะท้อนให้ผู้ปกครองและผู้สนใจทราบถึง
พัฒนาการพฤติกรรมการเรียน ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย ตลอดทั้งได้เห็นประสบการณ์การจัด
กิจกรรมที่เด็กได้เรียนรู้ภายในห้องเรียน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานการสอนอย่างต่อเน่ือง 
อันสะท้อนถึงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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ประเด็น 5.2 
 
 1. การประกันคุณภาพภายใน มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัยด้านใด และ
เพ่ือประโยชน์อะไร 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 2. ท่านสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในลักษณะใด เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้น้ันได้มาตรฐานตามตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพน้ัน 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 




