
วิชา  คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
เสนอ

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต์



คํานํา

    การจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กควรเนนการใหเด็กได

มีโอกาสจัดกระทํากับวัตถุประสงคตางๆเพราะเด็กในวัยนี้เรียนรูโดย
อาศัยประสาทสัมผัสรับรูและการเคลื่อนไหวเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทางดานสติปญญาการจัดการเรียนรูเนนใหเด็กไดพัฒนาประสาทสัมผัส
ใหมากที่สุดและกระตุนใหเด็กไดคิดและมีโอกาสจัดกระทําหรือลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมตางๆรวมท้ังเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสแตะตองไดเห็นสิ่ง
ตางๆหรือเรียนรูสิ่งตางๆโดยผานประสาทสัมผัสแตะตองไดเห็นสิ่ง
ใหมๆซึ่งวิธีการดังกลาวจะชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆรอบตัว



คํานํา (ตอ)

     การจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยหมายถึงการจัด
สภาพการณในชีวิตประจําวันของเด็กเปนฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ซึ่งครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูเปนอยางดีประกอบดวยกิจกรรมที่
เปดโอกาสใหเด็กคนควาแกปญหาพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร
และความคิดรวบยอดที่เหมาะสมกับระดับพัฒนาการเด็กแตละวัยจะมี
ความสามารถเฉพาะเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงบรรยากาศการเรียนตอง
ไมเครงเครียดเด็กรูสึกสบายๆในขณะเรียนเห็นความสัมพันธของ
คณิตศาสตรในธรรมชาติบานโรงเรียนกิจกรรมสอดคลองกับ
ชีวิตประจําวันและเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมจะชวยพัฒนาทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและความคิดรวบยอดไดดีขึ้น



คําอธิบายรายชุดวิชา
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการตรรกะและคณิตศาสตร จํานวนนับและการดําเนินการ
เกี่ยวกับจํานวน ปริมาณ ปริมาตร และรูปทรงเรขาคณิต การจัดการ
เรียนรูและประสบการณทางคณิตศาสตร การออกแบบและสรางสื่อ
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย



บทที่  1
เด็กคิดคณิตศาสตร



ความหมายของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
ลีพเพอรและคณะ 

คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยเปนที่ตองอาศัยสถานการณ

ในชีวิตประจําวันของเด็กเปนพื้นฐานในการพัฒนาความรู 

และทักษะทางคณิตศาสตร อีกทั้งยังตองอาศัยกิจกรรมคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กโดยเฉพาะ  โดยอาศัยการวางแผนและการเตรียมการอยางดีจากครูเพื่อ
เปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง  และเรียนรูดวยตนเองอยางมีความสุข



  เทยเลอร

      คณิตศาสตรเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่สําคัญ 

                           ครูปฐมวัยควรเปดโอกาสใหเด็กไดใชความคิด              

                         การคนควาแกปญหา  และการเรียนรูดวยตนเอง

 โดยจัดประสบการณใหเหมาะสมกับวัย ซึ่งการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร
และความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรจะข้ึนอยูกับระดับ
พัฒนาการของเด็กเปนสําคัญ

ความหมายของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย(ตอ)



      นิตยา  ประพฤกิจ (2535.หนา 5) คณิตศาสตรสําหรับ

     เด็กปฐมวัยเปนเรื่องที่นอกจากจะตองอาศัย

สถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กในการ

                  สงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับคณิตศาสตรแลวยังอาศัยการจัด
กิจกรรมท่ีมีการวางแผน และเตรียมการอยางดีจากครู  เพื่อใหโอกาสแกเด็ก
ไดคนควา แกปญหา  ไดเรียนรูและพัฒนามโนภาพเก่ียวกับคณิตศาสตร  มี
ทักษะความรู ที่เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา  และใชในชีวิตประจําวัน

ความหมายของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย(ตอ)



ความสําคัญของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

 คณิตศาสตรมีความเกี่ยวของและสัมพันธกับชีวิตประจําวัน

  ของเด็กเปนอยางมาก  เชน   การดูนาฬิกา  การดูวันจาก

  ปฏิทิน การไปตลาดเพ่ือซ้ือของ การนับเงินการทอนเงิน  
ตลอดจนการสังเกต  จําแนก เปรียบเทียบสิ่งตางๆ    สิ่งเหลานี้ลวนเกี่ยวกับ
คณิตศาสตรทั้งสิ้น ควรปลูกฝงคณิตศาสตรใหกับเด็กตั้งแตแรกเริ่ม



วรรณี  โสมประยูร 

เด็กเรียนคณิตศาสตรเกงจะประสบความสําเร็จ

ในการดํารงชีวิตหลายประการ ดังนี้

 ทําใหเปนคนคิดเปน   ทําเปน แกปญหาเปน  โดยเฉพาะอาศัยหลักการทาง
คณิตศาสตรเปนแนวทางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ

นําไปใชแกปญหาตาง ๆ  ในการดาํรงชีวิตไดดี และมีประสิทธิภาพ

เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสํารวจขอมูล  วางแผนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงาน

เรียนวิชาตางๆ ไดดี  เพราะคณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการเรียนรูของวิชา
ตางๆโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ความสําคัญของคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย(ตอ)



จุดมุงหมายของการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

1. เพ่ือใหเด็กมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร เชน การรูจักคําศัพท

2. เพื่อพัฒนามโนภาพเก่ียวกับคณิตศาสตร เชน การบวก ลบ

3.เพื่อใหเด็กรูจักและใชกระบวนการหาคําตอบ

4. เพื่อใหเด็กฝกฝนคณิตศาสตรพื้นฐาน

5.เพื่อใหเด็กมีความรูความเขาใจ

6. เพ่ือสงเสริมใหเด็กคนควาหาคําตอบดวยตนเอง



ความคิดรวบยอดพื้นฐานทางคณิตศาสตร

 เด็กปฐมวัยจะเปนวัยชางพูด  คําพูดอาจมีคําศัพทที่เกี่ยวกับ

 ความคิดรวบยอดทางดานตัวเลข  เชน การเปรียบเทียบใน

 เรื่องของขนาด รูปราง  ผิว  อุณหภูมิ  และคาของเงิน  แต
จะเปนการเปรียบเทียบแบบงายๆ  เพราะเด็กจะใชคําศัพทจากสิ่งแวดลอมที่
ตนเองไดรับจากทางบานนอกจากนั้นการวางแผนที่ดีของครูที่โรงเรียนเปนสิ่ง
ที่สําคัญและทาทายอยางยิ่งในการสรางพนฐานการพัฒนาการทางดานคําศัพท
ที่เก่ียวกับการเปรียบเทียบ  ดังนั้นจะกลาวถึงรายการคําศัพททางดาน
คณิตศาสตรไว เพื่อใหครูปฐมวัยไดไดเลือกใชในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
หรือจัดหาอุปกรณที่เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทเหลานี้



คําศัพทเกี่ยวกับคณิตศาสตร

ตัวเลข    เชน   ทั้หมด   จํานวน  นอย  มาก  นอยกวา  มากกวา  กิโล  ไมมี  
เปนตน
ขนาด    เชน  ใหญ  คลาย  สองเทา  ใหญที่สุด  สูง เตี้ย  เปนตน
รูปราง  เชน   สามเหลี่ยม  วงกลม  สี่เหลี่ยม  ยาว  โคง   สัน้กวา  แถว เปนตน

ที่ตั้ง  เชน  บน  ต่าํ  ขวา  สูงทีสุ่ด  ยอด  กอน  ระยะทาง  ระหวาง เปน
ตน
คาของเงิน  เชน  สลึง  หาสิบสตางค หนึ่งบาท  หาบาท  สิบบาท  ยี่สบิบาท  เปน
ตน 
ความเร็ว เชน  เร็ว ชา  เดิน  วิง่  คลาน เปนตน
อุณหภูม ิ เย็น  รอน   อุน  เดือด  ชุมชื้น



    มาตรฐานการวัดในระบบเมตริก

  เด็กปฐมวัยก็สามารถมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการ

วัดไดถาหากเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้นการวัดแบบ
มาตรฐานที่เด็กควรจะไดเรียนรู มีทั้งการวัดความยาว  เวลา ความจุปริมาณ 
น้ําหนัก  อุณหภูมิ  ความเร็ว  ปริมาณและเงินตรา   คําศัพท เชน

เซนติเมตร   กรัม    ลิตร    เมตร   กิโลกรัม     แกลลอน



บทที ่2 
ทฤษฎีการสอน



การสอนเปนการจัดประสบการณ  เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยาง

คุมคาและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ซึ่งในการ

พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร  นักการศึกษาได
พยายามท่ีจะศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาที่จะนํามาใชใหเกิดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ทั้งนี้เนื่องจากครูจะตองมีความเขาใจในตัวเด็ก  
เขาใจระบบพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กเพ่ือนํามาใชใหเหมาะสมกับวัย
และความสามารถของเด็ก การจัดกิจกรรมตางๆ จึงจะไดผล



ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเพียเจต

1. ข้ันการรับรูทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

ไดแก  เด็กแรกเกิดถึงอายุประมาณถึง  2 ป  เด็กวัยนี้เปน

พฤติกรรมเก่ียวกับการเคลื่อนเปนสวนใหญ  เชน  การ
ไขวควา  การมอง  การจับ  การดูด  เปนการเคลื่อนไหวอยางอัตโนมัติ  แม
แกปญหาได  เชน เมื่อของเลนกลิ้งไปใตโตะ  เด็กสามารถเอื้อมมือไปหยิบ  
เด็กจะลองผิดลองถูกโดยไมสามารถอธิบายไดการพัฒนาทางดานความคิดไป
อยางชาๆ เด็กเรียนรูจากการสัมผัส



ลักษณะสําคัญ

 การเรียนรูของเด็กตองไดรับประสบการณตรงและโดยทันที

ตอมาเริ่มรูจักจําไดในสิ่งที่มองเห็น

ดาน ภาษา เริ่มพูดเปนคํา  เริ่มใชทาทางชวย เชน นั่ง นอน ยืน ฉี่ ยิ้ม 
หัวเราะ เปนตน

 ยังคิดและจินตนาการไมเปน

 ไมสามารถบอกเวลาได  รูจักแตเดียวนี้ ขณะนี้



ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเพียเจต(ตอ)

2. ขั้นกอนที่จะคิดหาเหตุผลเปน  

เริ่มอายุ  2-6 ป  เทียบกับชั้นอนุบาลแบงออกเปน  2 ระยะ

2.1 ขั้นกอนเขาใจความคิดรวบยอด  อายุ 2-4 ป

ความคิดของเด็กวัยนี้ขึ้นอยูกับการรับรูเปนสวนใหญ ยังไม
สามารถที่จะใชเหตุผลและมีความคิดรวบยอดไดอยางลึกซึ้ง เชน  ไมสามารถ
แยกประเภทรูปสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมออกจากกันได 

มีลักษณะเดนอยูท่ีดานภาษา เปนวัยที่เรียนรูภาษาไดดี  สามารถ
เรียนรูเรื่องสัญลักษณไดบาง



ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเพียเจต(ตอ)

2.2  ขั้นสามารถเรียนรูดวยญาณ  

อายุ 4-7 ป  ญาณ  คือการคิดนําไปสูการ

                                  แกปญหา เปนการเดา  หรือคาดคะเนในการ

                              แกปญหาเฉพาะหนาที่ไมมี การเตรียมตัวกอน

                               ลวงหนา เด็กในวัยนี้มีความสนใจอยากรูอยากเห็น



3.ขั้นการใชความคดิดวยรปูธรรม

เด็กอายุ 7- 11 ป เทียบไดกับชั้น ป. 1 – 6 เด็ก
วัยนี้เริ่มมีความคิดที่มีเหตุผล แตเปนความคิดที่ข้ึนอยูกับ
เหตุการณเฉพาะหนาและสิ่งที่เปนรูปธรรม วัยนี้เด็ก
สามารถมองเห็นลักษณะของวัตถุสิ่งของไดถึง 2 มิติใน
เวลาเดียวกัน คือ สามารถคิดถึงขนาดและปริมาณไป
พรอมๆ กันได



ลักษณะสําคัญ

 เด็กสามารถคิดหาเหตุผลจากวัตถุสิ่งของที่เปนรูปธรรม

 สามารถแบงประเภทสิ่งของได จัดเรียงลําดับได สรางเกณฑในการแบงได  
โดยตองไดของจริงที่มีตัวตน

สามารถมองทีละหลายมิติได คิดและเห็นคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของ



4. ขั้นใชความคิดดวยนามธรรม อายุ 12-14 ป

เทียบกับระดับมัธยม  พัฒนาการระดับสติปญญาสูงสุด 

 เด็กวัยนี้เริ่มคิดแบบผูใหญ

ลักษณะสําคัญ

 คิดหาเหตุผลตามหลักตรรกวิทยาได

 สามารถสรางสมมติฐานได คิดแผนการทดลองได  วาง
แผนการได

     สามารถแกโจทยปญหาได

ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของเพียเจต(ตอ)



ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต   มสีาระสําคัญ
ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้ 

1. อายุเปนปจจัยสําคัญ  โดยแบงออกเปนสี่ขั้น  คือ

1.1 ขั้นรับรูจากประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

1.2 ขั้นกอนท่ีจะคิดหาเหตุผลเปน หรือวัย ชางพูด

1.3 ขั้นใชความคิดดวยรูปธรรม หรือ ขั้นวัยชางทํา

1.4  ขั้นที่ใชความคิดดวยนามธรรม ขั้นวัยชางคิด

2.การกระทําเปนพื้นฐานใหเกิดความคิด



ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต   มสีาระสําคัญ
ที่สอดคลองกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้  (ตอ)

3. การสอนใหเกิดความเขาใจจะพบความสําเร็จประกอบดวย

3.1 เด็กจะตองมีวุฒิภาวะ

3.2 จัดกิจกรรมที่ไดลงมือกระทํา

3.3 จัดกิจกรรมกลุมสงเสริมทักษะดานภาษา

3.4 ใหเด็กไดรับความรูใหม

4.การสอนคณิตศาสตร  ควรสอนตามลักษณะขั้นบันไดเวียน  คือ 
การสอนทบทวนเรื่องเดิม และคอยๆขยายไปสูความรูใหม



ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของ บรูเนอร

       บรูเนอร เสนอทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญา 3 ขั้น คือ

1. Enactive Stage  เปนขั้นที่เด็กเรียนรูจากการ

      กระทํามากที่สุด เปรียบขั้นนี้ไดกับขั้นแรกของเพียเจต 

คือ ขั้นการรับรูทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว

2.  Lconic Stage  เปนขั้นอาศัยประสาทสัมผัสตางๆ เชน การ
มองเห็นสิ่งใดก็เปนประสบการณสวนหนึ่ง แลวนําประสบการณทีได
จากการใชประสาทสัมผัสมาสรางเปนภาพข้ึนในใจแทน



ทฤษฎีพัฒนาการดานสติปญญาของ บรูเนอร (ตอ)

 3   Abstract Stage เปนขั้นการถายทอดการ

เรียนรูหรือประสบการณดวยการใชสัญลักษณหรือ

ภาษา  ซึ่งเปนขั้นสูงสุดของพัฒนาการทางดาน
สติปญญาของมนุษย ซึ่งเด็กสามารถหาเหตุผลและเขาใจสิ่งที่เปนนามธรรม 
ได  สามารถแกปญหาไดเปนอยางดี  บรูเนอรมีความเห็นวา  ความรูความ
เขาใจในเรื่องสัญลักษณและภาษามีพัฒนาการขึ้นมาพรอมๆกัน



บรูเนอรไดนําทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญามาจัดลําดับ
ของการสอนคณิตศาสตร วาควรมี  3 ขั้น ดังนี้ 

11.Enactive  ขั้นเริ่มตน การสอนโดยใชของ  3 มิติ
พวกวัตถุของจริง

2. Lconi ขั้นใชจินตนาการประกอบ  คือ ของ 2 มิติ 

เชน ภาพตางๆ กราฟ แผนที่ เปนตน เพื่อใชในการ
ประกอบการสอน

3.  Astract Stage ขั้นใชจินตนาการลวนๆ คือ ใชสัญญาลักษณ  ตัวเลข  
เครื่องหมายตางๆ เปนขั้นสุดทายในการสอนคณิตศาสตร



 ปรัชญาพื้นฐานในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  คือ การใหเด็กไดคนพบ
ความรูไดดวยตนเอง  นั่นคือ  อยาปอนความรูให  แตตองใหเด็กคนหา
ความรู   รูจักการแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร  เด็ก
สามารถเรียนรูจากเพื่อนรวมงานได

หนาที่ของครู คือหลีกเลี่ยงการสอนแบบบรรยายใหมากท่ีสุด

 วางแผนการสอนดี ยอมกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี

 การวัดผลสัมพันธกับการสอน

เด็กเรียนรูกับเพื่อนไดดี ควรทํางานเปนกลุม

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของบรูเนอร   มีสาระสําคัญที่
สอดคลองกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ดังนี้ 



แนวคิดของ ดีนส (ZP.Dienes)
Dienes เชื่อวาการสอนคณิตศาสตรควรมีขั้นตอน ดังนี้

1.   play Stage  คือข้ันตอนแรกใหนักเรียนมีอิสระท่ีจะทําอะไรก็ได

2.  Structured  Stage  เปนขั้นที่ 2 ที่ครูเตรียมการสอนมาแลว

3. Practice Stage เปนขั้นสุดทายคือเด็กไดฝกฝน หรือฝกหัดความชํานาญ
ในกิจกรรมที่เรียนมา



ความเชื่อของดีนส ในเรื่องการใชวิธีการและสือ่การเรียน

1. การสอนเรื่องหนึ่งอาจจะทําไดหลายๆ  วิธีการหลายๆ  แบบ 

2. สื่อการเรียนหลายๆอยางท่ีใชก็เพ่ือใชสรางแนวคิดหรือความเขาใจใน
เรื่องเดียวกัน

3. สื่อการเรียนแตละอยางท่ีใช ควรใชตามลําดับ

4. สื่อการเรียนแตละอยาง ควรเปนสื่อประเภทตั้งแตของ 3 มิติไปสู 2 มิติ 
และมิติเดียวตามลําดับ



แนวคิดของนักจิตวิทยาการเรียนรูกลุมทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

  ธอรนไดร  การเรียนรูบางสิ่งบางอยางอาจเกิดขึ้น

ไดจากการลองผิดลองถูกและเมื่อพบทางที่ถูกตอง

แลว เด็กจะนําเอาวิธนีั้นไปใชในการแกปญหา

ประเภทเดียวกันอีกครั้งหนึ่งได

พัฟลอฟและสกินเนอร   การเรียนการสอนจะตองมีอุปกรณครั้ง

การใชวิธีหลายๆวธิีในการสอนเพราะเด็กแตละคนจะเขาใจสิ่งตางๆดวยวธิีที่ตางกัน 
จะตองมีการชมเชยและใหกําลังใจ หากพฤติกรรมไมดีควรตําหนิ  บรรยากาศใน
การเรียนตองดี



กฎที่สงเสรมิการเรียนรูคณิตศาสตร

1. กฎแหงความพรอม  คือ  เมื่อผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียน

2.กฎแหงการฝกฝน    คือ  ถาผูเรียนไดปฏิบัติฝกหัดและฝกซอมบอย ๆ

3.กฎของผลตอบสนอง คือ เมื่อผูเรียนไดรับผลตอบสนองอยางพึงพอใจ



การเสริมพลังในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร

เสริมพลัง  คือ  การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง  เพื่อใหเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึง
ปารถนาออกมา โดยมีวิธีการเสริมพลัง  ดังนี้

ใชวาจาใหกําลังใจแสดงการยอมรับความคิดเห็น ยกยกชมเชยเมื่อเด็กทํา
ถูก

ทาทาง แสดงทาทางการยอมรับ เชน พยักหนา ยิ้ม เอียงหูฟง ตามความ
เหมาะสม



บทที่ 3
ขอบขายฐานคณิต



หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540 

• การจัดการศึกษาสําหรบัเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ป เปน
การจัดในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและการให
การศึกษาแกเด็กทุกดาน ตามวยัและตาม
ความสามารถของแตละบุคคล เพื่อเปนฐานในการ
ดํารงชีวิตและการอยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข



หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2546

• สําหรับเด็กอายุ 3-5 ป เปนการจัดการศึกษา 
เด็กจะไดพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ 
สังคมและสติปญญา ตามวัยและความสามารถ
ของแตละบุคคล



ขอบขายคณิตศาสตรในระดับปฐมวยั

• จากการศึกษาแนวการจัดประสบการณระดับกอน
ประถมศึกษา ชั้นเด็กเลก็ สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2534, 
หนา 2,8) พบวา ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ
ตางๆ ใหแกเด็ก มีจุดประสงคเพื่อสงเสรมิพฒันาการ
ทั้ง 4 ดาน



พัฒนาการดานคณิตศาสตร
1. สิ่งตางๆ รอบตัวเราสามารถแบงเปนประเภท ชนิด ตามขนาด สี รูปราง 
2. สามารถนับสิง่ตางๆ วามีจํานวนเทาใด
3. เปรียบเทียบสิง่ของตางๆ ตามขนาด จํานวน น้ําหนัก
4. สามารถจัดเรียงลําดับสิ่งของตามขนาด ตําแหนง ลักษณะที่ตั้งไว
5. สามารถเพิ่มหรือลดสิ่งของออกจากจํานวนสิง่ของที่เรามีอยู
6. ใชตัวเลขในชีวิตประจําวัน เชน เงิน โทรศัพท บานเลขที่ ฯลฯ
7. สิ่งที่ชวยเราในการวัดมีหลายอยาง เชน ไมบรรทัด ถวยตวง ซอนตวง ฯลฯ

บางอยาง อาจใชการคาดคะเนหรือกะประมาณได
8. ใชเงินซื้อของ เชน อาหาร เสือ้ผา ฯลฯ
9. ใช "เวลา" พูดถงึสิ่งตางๆ ที่เกดิขึ้น เชน เมื่อวานนี้ พรุงนี้ ตอนเชา ตอนบาย ตอน

เย็น



ชั้นอนุบาลปที่ 1

1. การสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบสิ่งตางๆ ตามสี รูปราง รปูทรง ขนาด 
ปริมาณ น้าํหนัก ความยาว ความสูงได

2. จัดประสบการณและหมวดหมูสิ่งตางๆ ตามขนาด ความยาว ความสูง และ
จําแนกได

3. เรียงลําดับสิ่งตางๆ ตามขนาด ความยาว ความสูง ปริมาณ ระยะทางและ
การจัดลําดับเวลาและเหตูการณได

4. รูตําแหนงสิ่งตางๆ (ขางบน-ขางลาง) (ขางหนา-ขางหลัง)
5. ชั่ง ตวง วดั และคาดคะเนได
6. นับปากเปลา 1- 20 ได
7. รูคาจํานวน 1-5 



ชั้นอนุบาลปที่ 2
1. การสังเกต จําแนก และเปรียบเทียบสิ่งตางๆ ตามสี รูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาณ น้ําหนัก 

ปริมาตร ความยาว ความสูง ระยะทางได

2. จัดประเภทและหมวดหมูสิ่งตางๆ ตามรูปราง รูปทรง ขนาด ความยาว ความสูง และจํานวนได

3. เรียงลําดับสิ่งตางๆ ตามขนาด ความยาว ความสูง ปริมาณ ระยะทาง ปริมาตรและการจัดลําดับ
เวลาและเหตุการณได

4. รูตําแหนงส่ิงตางๆ (ขางใน-ขางนอก) (ขางบน-ขางลาง) (ขางหนา-ขางหลัง-ระหวาง)

5. ชั่ง ตวง วัด และคาดคะเนได

6.นับปากเปลา 1-30

7. รูคาจํานวน 1-10

8. รูลําดับที่ 1-10

9. การเพิ่ม-ลด ภายในจํานวน 1-10

10. ความหมายของคําวา ม ีและ ไมมี



บทที่ 4
ฐานคณิตคิดคํานวณ



หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

1. สอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน

2. เปดโอกาสไดเด็กไดรับประสบการณที่ทําใหเด็กพบคําตอบดวยตนเอง

3. มีเปาหมายและมีการวางแผนอยางดี

4. เอาใจใสในเรื่องการเรียนรูและลําดับขั้นของพัฒนาความคิดรวบยอดของ
เด็ก

5. ใชวิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติกรรม เพื่อใชในการ
วางแผนและจัดกิจกรรม

6. ใชประโยชนจากประสบการณเดิมของเด็ก เพ่ือสอนประสบการณใหมใน
สถานการณใหม



หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย (ตอ)

7. รูจักใชสถานการณขณะนั้นใหเปนประโยชน

8. ใชวิธีการสอนแทรกกับชวีิตจริงของเด็ก เพื่อสอนความคิดรอบยอดที่ยากๆ

9. ใชวิธีการใหเด็กมีสวนรวมหรือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับตัวเลข

10. วางแผนสงเสริมใหเด็กเรียนรูทั้งที่โรงเรียนและที่บานอยางตอเนื่อง

11. บันทึกปญหาการเรียนรูของเด็กอยางสม่ําเสมอเพื่อแกไขปรับปรุง

12. คาบหนึ่งควรสอนความคิดรวบยอดเดียว

14. ครูควรสอนสัญลักษณหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเขาใจสิ่งเหลานั้นแลว

15. ตองมีการเตรียมความพรอมในการเรียนคณิตศาสตร



เพียเจต 
ไดใหเทคนิคซึ่งเปนหลกัการสําคัญของการทีเด็กจะพัฒนา

และเรียนรูมโนทัศนคณิตศาสตร ดังนี้

1. เด็กจะสรางความรูทางคณิตศาสตร โดยการจัดกระทําตอวัตถุ
โดยวิธีธรรมชาติ หรือดวยตนเองเทานั่น

2. เด็กทําความเขาใจกระบวนการทางคณิตศาสตรหลังจากที่เด็ก
เขาใจการใชเครื่องหมายเทานั้น

3. เด็กทําความเขาใจมโนทัศนคณิตศาสตรกอนที่จะเรียนรูการใช
สัญลักษณตางๆทางคณิตศาสตร



ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร

  1.  ทักษะการสังเกต (observation) หมายถึง การใชประสาท
สัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน ไดแก ตา หู จมูก 
ลิ้น และผิวกาย

2. ทักษะการจําแนกประเภท (classifying) ความสามารถในการ
แบงประเภทสิ่งของโดยหาเกณฑหรือสรางเกณฑในการแบงขึ้น 
สําหรับเด็กปฐมวัยในการแบงประเภทมีอยู 2 อยาง คือ ความ
เหมือนและความแตกตาง



3. การเปรียบเทียบ (comparing)  สิ่งท่ีสําคัญในการเปรียบเทียบ 
คือ เด็กจะตองมีความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นและ
รูจักคําศัพทที่ตองใช เชน ยาวกวา ส้ันกวา เตี้ยกวา สูงกวา ใหญ
กวา เบากวา เปนตน

4. การจัดลําดับ (ordering) เปนทักษะการเปรียบเทียบชั้นสูง 
เปนการเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการ
จัดลําดับสิ่งของ ตามลักษณะตางๆ เชน ขนาด ความยาว สี และ
ผิว เปนตน



5. การวัด (Measurement) ความสามารถในการวัดของเด็ก จะพัฒนา
จากประสบการณในการจัดหมวดหมู  การเปรียบเทียบและการจัดลําดับ 
ในขณะที่เด็กเปรียบเทียบน้ําหนักของสิ่งของ หาวาสิ่งใดยาวที่สุด จะเปน
เวลาที่เด็กใชมโนทัศนในการวัด การวัดจะชวยใหเด็กเขาใจเกี่ยวกับความ
ยาว ระยะทาง ตําแหนง ทิศทาง รวมทั้งการคาดคะเน และการกะ
ประมาณ การวัดสําหรับเด็กปฐมวัย ไดแก อุณหภูมิ เวลา ระยะทาง 
ความยาว น้ําหนัก ปริมาณ

6. การนับ (Counting) เด็กปฐมวัยชอบการนับแบบทองจําโดยไมเขาใจ
ความหมาย เมื่ออายุ 7 หรือ 8 ขวบเด็กสามารถเขาใจอยางถองแท การ
นับแบบทองจําจะไมมีความหมาย นอกจากจะเชื่อมโยงจุดประสงค
บางอยาง เชน นับจํานวนเด็กที่มาโรงเรียน เปนตน



7. รูปทรงและขนาด (Shape and Size) เด็กสวนใหญจะมี
ความรูเกี่ยวกับรูปทรงและขนาดกอนจะเขาโรงเรียน เราจะได
ยินเด็กพูดถึงสิ่งตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับรูปทรงและขนาดอยูเสมอ 
เมื่ออายุประมาณ 5 ป เด็กจะรูจักรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และ
สามเหลี่ยม



ทักษะพื้นฐานในการคิดคํานวณ

1. การจัดหมู การรวมหมู การแยกหมู

เด็กรูจักจําแนกหรือแยกสิ่งของหรือรวมหมูสิ่งของท่ี
เหมือนกัน ของท่ีเปนพวกเดียวกัน ของใชดวยกัน หรืออาจจะให
เด็กเลือกของออกมาแลวใหเด็กบอกวาของนั้น “เหมือนกัน” “สี
เดียวกัน” “ใชดวยกัน” ควรใหเด็กไดพิจารณาในการแยกหมู รวม
หมูหรือจัดหมู จากรูปราง จากจํานวน จากสี จากขนาด



1.1 การจัดหมู  เด็กจะรวมกันจัดสิ่งของรวมกันเปนหมู จากการเรียกชื่อ
สิ่งของ เชน รองเทา ถุงเทาหรือหมวกเลือกสิ่งที่เหมือนกันวางรวมกัน

1.2 การรวมหมู ครูควรใหเด็กสังเกตของชื่อเปนกลุมใหญและเขาใจถึง
จํานวนสิ่งของแตละจํานวน เชน ของกองใหญมี 5 ของกองเล็กมี 3 และ
อีกกองมี 2 กอง กอง 3 และกอง 2 รวมกันแลวจะเปนกองใหญมี 5 เทา
ของกองใหญ

1.3 การแยกหมู ดวยการใหเด็กเลนนับสิ่งของ เด็กจะเรียนรูถึงความสัมพันธ
ระหวางเลขกับจํานวนสิ่งของ เด็กจะไดเรียนรูดวยตนเอง เชน 4 มากกวา 
3 อยู 1 , 4 มากกวา 2 อยู 2 และ 1 นอยกวา 4 อยู 3 เปนตน



2. ภาษาคณิตศาสตรและสัญลักษณ

วิรุฬห  บุญสมบัติ อางถึงใน สุโขทัยธรรมาธิราช, 
มหาวิทยาลัย, (2539) กลาววา ภาษาเปนเคร่ืองมือเพียง
อยางเดียวท่ีจะใหนักคณิตศาสตรถายทอดความนึกคิดและ
มโนภาพตางๆ ซึ่งกันและกัน ดังนั้นภาษาและสัญลักษณ
ทางคณิตศาสตร จึงไดถูกกําหนดนํามาใชอยางกวางขวาง
สําหรับเด็กปฐมวัย



กิจกรรมเสนอแนะ

1. การนับสิ่งของนับภาพเพื่อรูความหมายของจํานวน

2. รองเพลง ตบมือ เคาะจังหวะพรอมกับนับจํานวนที่เคาะ แสดง
ทาทางเพื่อประกอบความหมายของจํานวนตามเนื้อเพลงที่รอง

3. ฝกใหใชตัวเลขแทนจํานวนสิ่งของ

– ใหเห็นภาพท่ีมีตัวเลขกํากับอยู

– จับคูบัตรตัวเลขกับภาพหรือของจริง

– โยงภาพกับตัวเลข

– เลือกตัวเลขใหตรงกับภาพ



4. สนทนาจากภาพ
5. การเขียนตัวเลขตามจาํนวนสิง่ของ
6. นําลูกคิดไปสวมหลักตามตัวเลข
7. เลนขายของ
8. หัดนับเพิ่ม นับลด หรือเอาออก โดยใชของจริงเศษวัสดุ เชน จุก

ขวด กระดุม ฯลฯ
9. ใชแผนปานสําลีแสดงเรื่องราวของโจทยและหาคาํตอบ
10. การเขียนเลขเติมในชองวางตามลาํดับ

ฯลฯ

กิจกรรมเสนอแนะ (ตอ)



แนวทางในการสงเสริมความพรอมทางดานคณิตศาสตร์

1. ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อใหทราบ
วัตถุประสงค

2. ศึกษาพัฒนาการดานตางๆ

3. จัดหาสื่อการเรียนที่เด็กสามารถจับตองไดเพียงพอโดยใชของ
จริง ของจําลอง

4. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรใหสัมพันธ
สอดคลองกับประสบการณในชีวิตประจําวันของเด็ก

5. จัดกิจกรรมโดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมลงมือ
ปฏิบัติเอง



แนวทางในการสงเสริมความพรอมทางดานคณิตศาสตร์ 
(ต่อ)

6.   ฝกใหเด็กเคยชินตอการแกปญหา มีความคิดสรางสรรค มีอิสระใน
การคิดสงเสริมใหเด็กคนควาหาเหตุผลดวยตนเอง

7.   ในการจัดกิจกรรมครูตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย

8.   ประสานงานของความรวมมือจากผูปกครองของเด็ก

9.   จัดและใชสภาพแวดลอมในโรงเรียนทั้งในและนอกหองเรียนใหเปน
ประโยชนในการเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรและจัดหาของ
เลนและสื่อ



บทที ่5 เรื่องกจิกรรมเสริมคณิต



     ในการสอนคณิตศาสตรระดับปฐมวัยนั้น นอกจากครูผูสอนจะมีความรูใน
เนื้อหาวิชาที่ถูกตองแลว สิ่งทีส่ําคัญอีกสิ่งหนึ่งทีค่รูผูสอนควรคํานงึถึงคือ 
ครูจะสอนอยางไรใหเด็กมีความรูความเขาใจ และไดทักษะโดยใช

วิธีการสอนที่เหมาะสมทีสุ่ด

•             ครอฟและเฮส ไดกลาวถึงกิจกรรมคณิตศาสตร

•                สําหรับเด็กปฐมวัยวา เปนสิ่งที่สามารถคิดแทรกหรือบูรณาการ

•                เขากับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรปฐมวัยไดอยางสัมพนัธกันดียิ่ง

และควรปลูกฝงใหเด็กมีความคิดรวบยอดและทักษะคณิตศาสตร  เบื้องตนอัน
เปนพื้นฐานไปสูความเขาใจดานคณิตศาสตรระดับสูงตอไปในอนาคตดวย 



สุนีย เพียซาย ( 2537, หนา 2 )
 สรุปความหมายของกจิกรรมทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยไววา เปน
ประสบการณท่ีจัดเตรียมเพ่ือเสริมทักษะพืน้ฐานดานคณิตศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัยใหมคีวามพรอมในการเรียนคณิตศาสตรตอไปในชั้นประถมศึกษา โดย
อาศัยสถานการณในชีวิตประจําวันของเด็กในการสงเสริมความเขาใจ นํามา
วางแผนและเตรียมการ เพ่ือใหประโยชนคนควา แกไข และเรียนรู เพ่ือพัฒนา
ความคิดรวบยอดท่ีสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได



                    เพียเจต  ( Jean Piaget อางถึงใน บุญทัย อยูชมบุญ. 2529, 

หนา 92 ) กลาวไวโดยสรุปวา ประสบการณดานคณิตศาสตร

                     คร้ังแรกของเด็กไมใชการเรียนนับเลข แตเร่ืองแรกที่เด็กควร

                     จะไดศึกษาคือ การจําแนกความแตกตางของสิง่ตางๆ นั้นคือ
การเตรียมความพรอมโดยการฝก การสังเกตและเปรียบเทียบจํานวน

    ของขนาดสิ่งของ                                             

1. ฝกการสังเกตสิ่งของที่เหมือนกันหรือตางกันตามรูปราง ขนาดและสี

2. ฝกเปรียบเทียบสิ่งของชนิดเดียวกันหรือตางกัน ตามขนาดความยาว ความสูง 
ความหนา น้ําหนัก



3. ฝกการเปรียบเทียบสิ่งของขนาดใหญกวา เล็กกวา ยาวกวา 

               สั้นกวา เต้ียกวา หนากวา บางกวา หนักกวา เบากวา

4. ฝกใหรูความหมายของคําที่แสดงตําแหนงตางๆ ของสิ่งของ เชน ใกล – ไกล 
บน – ลาง หนา – หลัง ซาย – ขวา ระหวาง ลําดับที่ 

5. ฝกความเขาใจในการจับคูหนึง่ตอหนึ่ง เพ่ือเปรียบเทียบสิ่งของสองหมูวามี
จํานวนเทากัน ไมเทากัน มากวา หรือนอยกวา

6. ฝกการสังเกตเปรียบเทียบการจัดสิ่งของตามลําดับความยาว

 ความสูงหรือขนาด



หลักการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร
    ( บุญเย่ียม  จิตรคอน ไดกลาววา )

1. เด็กเรียนรูประสบการณตรงจากของจริง ฉะนั้นการสอนตอง

หาอุปกรณ ท่ีเปนของจริงใหมากที่สุด และเร่ิมจากการสอนแบบรูปธรรมไปหานามธรรม

    ขั้นใชของจริง  เพ่ือจะไดใหเด็กนับหรือเปรียบเทียบสิ่งของทีห่ามา เด็กนับหรือ
เปรียบเทียบ ควรเปนของจริง เชน ผลไม ดินสอ

    ขั้นใชรูปภาพแทนของจริง ถาหาของจริงไมไดก็เขียนภาพแทน

    ขั้นกึ่งรูปภาพ  คือสมมติเคร่ืองหมายตางๆ 

     แทนภาพหรือจํานวนซึ่งจะใหเด็กนับหรือคิด

    ขั้นนามธรรม ซึ่งเปนขั้นสุดทายจึงจะใชตัวเลข เครื่องหมายบวก ลบ



หลักการจัดประสบการณทางคณิตศาสตร (ตอ)
2. เร่ิมจากสิ่งที่งายๆ ใกลตัวเด็ก จากงายไปหายาก

3. สรางความเขาใจและรูความหมายมากกวาใหจํา โดยใหเด็กคนควาดวย
ตนเอง หัดตัดสินใจเอง โดยการถามใหเด็กคิดหาเหตุผลมาตัดสินใจตอบ

4. ฝกใหคิดจากปญหาในชีวิตประจําวันของเด็ก เพื่อขยายประสบการณให
สัมพันธกับประสบการณเดิม

5. จัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนานและไดรับความรูไปดวย เชน เลนเกมตอ
ภาพ การเลนตอบล็อก การเลนในมมุบาน ทองคําคลองจองเกี่ยวกับจํานวน 
รองเพลงเกี่ยวกับการนับ เปนตน

6. จัดกิจกรรมใหเขาใจในขั้นตนใหมีประสบการณใหมาก แลวสรุปเกณฑเพื่อ
จําเปนอันดับสุดทาย

7. จัดกิจกรรมทบทวน โดยการตั้งคําถามใหตอบปากเปลาหรือสราง

         เร่ืองราวใหคิดซ้ํา สงเสริมใหเด็กคิดแกปญหาและหาเหตุผลขอเท็จจริง



    วิธีการสรางเสริมประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัย

1. กิจกรรมทางภาษา ไดแก นิทาน ซ่ึงจัดหาหรือมโนทัศนทางคณิตศาสตรจะ
ประกอบอยูในเนื้อหาของนิทาน เพ่ือจูงใจใหเด็กสนใจในการเรียนคณิตศาสตร
และกอใหเกิดการเรียนรูดวยความเขาใจงายและรวดเร็ว

2. กิจกรรมศิลปะ โดยสรุปแลว ไดแก การระบายสีทุกประเภท การปนดินน้ํามัน การ
ฉีก การพับ การปะกระดาษ

3. กิจกรรมดนตรี บทเพลงมีคุณคา และมีประโยชนตอการศึกษาอยางยิ่ง ใชบทเพลง
ประกอบการสอน ชวยใหเด็กสนใจในบทเรียนไมเหนื่อยหนาย และเกิดความ
สนุกสนาน 



วิธีการสรางเสริมประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัย (ตอ)

4. กิจกรรมเกมหรือปริศนา เปนวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียน ทําใหเด็กสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย ซ่ึงจะกอใหเกิดการเรียนรู
ดวยความเขาใจงาย แมนยําและรวดเร็ว ทั้งยังเปนการสรางทัศนคติเบื้องตนที่ดี
ตอการเรียน

5. การทองคําคลองจองโดยใชถอยคํางายๆ เหมาะกับวัยเด็กทองแลว

เกิดความสนุกสนาน

6. การเลนในมุมตางๆ ไดแก การเลนอิสระกับของเลนในมมุตางๆ เชนมุมบาน มมุ
ธรรมชาติ และการเลนเคร่ืองเลนในสนาม เลนน้ํา เลนทราย เปนตน



วิธีการสรางเสริมประสบการณทางคณิตศาสตรใหแกเด็กปฐมวัย (ตอ)
7. การใชสื่อวัสดุ  เปนสื่อวัสดุประกอบการสนทนา ตอบคําถาม 

                    เชน สม 3 ผล ขนม 3 ชิ้น ลูกปด 2 สี

8. การใชคําถาม เปนคําถามชวยกระตุนใหเด็กไดคิดคนและคนพบ

                 หลักเกณฑดวยตนเอง เชน เร่ืองการนับ อาจตั้งคําถามวา เด็กนับถึง   
จํานวนใด มีจํานวนใดมาก หรือถามใหเปรียบเทียบ เชนอันไหนมากวา นอยกวา 
หนักกวา เปนตน

9. การใชภาพประกอบในการฝก เชน นําภาพสัตว ผลไม ของใช เปนตน โดยใหแต
ละอยางมีหลายๆ ภาพ ใหเด็กหยิบแตละภาพและตอบวาภาพนัน้คืออะไร ใหเด็ก
แยกเปนพวก หรือตั้งชื่อของภาพนั้นๆ เปนตน



บทที ่6 เรื่องสือ่คณิตเลนสนุก



สื่อคณิตเลนสนุก

  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัยนั้นสามารถดําเนินการไดทั้งทางตรง
และทางออม  ดังนั้น ครูจึงควรศึกษาและวิเคราะหสื่อและอุปกรณทาง
คณิตศาสตรวาสื่อและอุปกรณใดที่ควรนําใชสอนแบบคอยๆ สอดแทรกไปใน
ชีวิตประจําวันได  หรือสื่อและอุปกรณใดที่ควรนํามาใชสอนโดยตรง  ทั้งนี้ครู
ปฐมวัยจะตองเขาใจและตระหนกัวา  เด็กแตละคนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตรที่แตกตางกัน  ดังนั้น ในการเลือกสื่อและอุปกรณทางคณิตศาสตร ครู
จึงควรยึดหลักของเพียเจทเพื่อใหเปนไปดวยความเหมาะสมกับวยัของเด็ก



ความหมายของสื่อและอุปกรณการสอน

    สื่อเปนตัวกลางในการถายทอดเรื่องราวเนื้อหาจากผูสงไปยังผูรับใน
การเรียนการสอน  สื่อเปนตัวกลางนําความรูจากผูสอนสูเด็ก ทําใหเกิด
การเรียนรูตามจุดประสงคที่วางไว  ชวยใหเด็กไดรับประสบการณตรง  
ทําใหนามธรรมเขาใจยากกลายเปนรูปธรรมที่เด็กเขาใจงาย เรียนรูได
งาย รวดเร็ว เกิดการเรียนรูและคนพบดวยตนเอง 



การเลือกสื่อ

การเลือกสื่อมีวิธกีาร  ดังนี้

1.  เลือกใหตรงกับจุดมุงหมายและเร่ืองท่ีสอน

2.  เลือกใหเหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก

3.  เลือกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถิ่นที่เด็กอยูหรือสถานภาพของ
สถานศกึษา

4.  มีวิธีการใชงาย และนําไปใชไดหลายกิจกรรม

5.  มีความถกูตองตามเนื้อหาและทันสมัย

6.  เลือกสือ่ที่สามารถสัมผสัได

7.  เลือกสือ่ที่ใชฝก และสงเสริมการคิดเปน   ทําเปน และกลาแสดงความ
คิดเห็นดวยความมั่นใจ



ขั้นตอนการดําเนินการผลิตสื่อสําหรับเด็ก

1.สํารวจความตองการของการใชสื่อใหตรงกับจุดประสงค 

สาระการเรียนรูและกิจกรรมทีจ่ัด

2. วางแผนการผลิต  

3. ผลิตสื่อตามรูปแบบที่กําหนดไว

4.นําสือ่ไปทดลองใชหลาย ๆ คร้ังเพื่อหาขอดีและขอเสีย เพ่ือจะไดปรับปรุง

5. นําสื่อที่ปรับปรุงแลวไปใชจริง



                                 การใชสื่อ

1.การเตรียมความพรอมกอนใชสื่อ

1.1  เตรียมตัวผูสอน

1.2 เตรียมตัวเด็ก

1.3 เตรียมสื่อใหพรอมกอนนําไปใช

2. การนําเสนอสื่อ

2.1 สรางความพรอมและเลาความสนใจใหเด็กกอนจัดกิจกรรม

2.2  ใชสื่อตามลําดับขั้นของแผนการจัดกิจกรรม

2.3 ไมควรใหเด็กเห็นสื่อหลาย ๆ ชนิด พรอมกัน เพราะ เด็กจะไมสนใจในกิจกรรมที่
สอน

2.4 เปดโอกาสใหเด็กไดรวมใชสื่อ



ขอควรระวังในการใชสื่อการเรียนการสอน

1.  วัสดุท่ีใชตองไมมีพิษ ไมหักและแตกงาย มีผิวเรียบ

2.  ขนาด ไมควรมีขนาดใหญเกินไป

3.  รูปทรง ไมควรเปนรูปทรงแหลม รูปทรงเหลี่ยม เปนสัน

4.  น้ําหนัก ไมควรมีน้ําหนักมาก

5.  สื่อที่เปนอนัตรายตอตัวเด็ก เชน สารเคมี วัตถุไวไฟ เปนตน

6.  สีที่เปนอันตรายตอสายตา เชน สีสะทอนแสง เปนตน



ความหมายของอุปกรณการสอน

อุปกรณการสอน หมายถึง อุปกรณหรือกิจกรรมที่นํามาใช
ประกอบการสอน  หรือกิจกรรมตางๆ อยางมีจุดประสงคท่ีแนนอนเพื่อชวย
กระตุนใหเด็กเกิดความสนใจ ชวยใหเรียนไดดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น และชวยให
กระบวนการดําเนินกิจกรรมเปนไปโดยที่เดกเกิดการเรียนรูโดยผานประสาทสมัผัส
ทั้ง 5



ประเภทของอุปกรณการสอน

อุปกรณการสอนแบงออกเปน  2  ประเภท

1.  อุปกรณการสอนสําเร็จรูป  ไดแก ของจริง ของจําลอง  ของตัวอยาง เปนตน

2.  อุปกรณการสอนที่ผลิตขึ้นเอง  ครูสามารถผลิตขึ้นเองหรือเด็กรวมกันผลิต  เชน 
แผนภาพ บัตรคํา เปนตน



ประโยชนของอุปกรณ

1.  เพ่ือใหไดรับประสบการณหลายๆดาน 

2.  เพ่ือสนองความแตกตางระหวางบุคคล

3.  เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูจากสิ่งที่เปนรูปธรรม

4.  เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นและประหยัดเวลา

5.  เพ่ือชวยสรางความคิดริเริ่มสรางสรรค

6.  เพ่ือเปดโอกาสใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรมมากขึน้

7.  เพ่ือใหเด็กมีความคิดรวบยอดมากขึ้น



สื่อและอุปกรณการสอนคณิตศาสตร

สื่อและอุปกรณการสอนคณิตศาสตรแบงออกเปน 4 ประเภท

1. ประสบการณจริง  สามารถสอดแทรกเขาไปในกิจกรรมของเด็ก  ครูมักจะหา
โอกาสที่จะใชประโยชนจากสิ่งตางๆ  รอบตัวเพ่ือเปนสื่อและอุปกรณการสอน
คณิตศาสตร

2. สื่อและอุปกรณที่จะตองใชมือปฎิบัติ

- บล็อกขนาดเล็ก เชน บล็อกตวัเลข

- สื่ออุปกรณสําหรับการฝกนับ เชน แทงไมขนาดพอเหมาะ 

และลูกปดไมหรือพลาสติก

-  รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอื่น ๆ  เชน  วงกลม วงลี สามเหลีย่ม

 สี่เหลี่ยม



สื่อและอุปกรณการสอนคณิตศาสตร (ตอ)

3. รูปภาพ  อาจเปนภาพท่ีแสดถึงชุดมโนภาพทางคณิตศาสตร ภาพจากหนังสือเด็กที่
เกี่ยวกับการเพิ่มพุนความรู  ความเขาใจในดานคณิตศาสตร  เชน บัตร
ภาพเหมือนใหเด็กจับคู

4. สัญลักษณ   การใชสัญลักษณทางคณิตศาสตรจึงไดถูกกําหนดขึ้นและนํามาใช
อยางกวางขวาง  สัญลักษณที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรูเปนพื้นฐานในการคิดคํานวณ 
คือเคร่ืองหมาย  +  =   -   ( )



เทคนิคการใชสื่อและอุปกรณการสอนคณิตศาสตร

1.สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน  ประกอบดวย 

1.1 สื่อและอุปกรณการสอนสําเร็จรูป

1.2 สื่อและอุปกรณการสอนที่ผลติขึ้นเอง

2.คณิตศาสตรสันทนาการ เปนเทคนิคการสอนที่เราความสนใจของเด็ก ทําให
นักเรียนตื่นเตน  สนุกสนานและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตร เชน 
สนุกสนานกับตัวเลข สนุกสนานกับเกมตางๆ  นิทานประกอบกิจกรรม
คณิตศาสตร เปนตน

3.คณิตศาสตรนอกหองเรียน  โดยนํานักเรียนออกไปเรียนนอกหองเรียนเพื่อใหสัมผัส
กับชีวิตจริงมากขึน้  เพราะสิ่งที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรมีอยูทั่วไป  เชน ตนไม  
ภูเขา



สิ่งท่ีเกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรนอกหองเรียน

สิ่งที่เกี่ยวของกับวิชาคณิตศาสตรนอกหองเรียนอาจแบงออกไดเปน  2  ประเภท

1. สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  หมายถึง  สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราและเกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ  เชน  รูปและรูปทรงตาง ๆ 

2. สิ่งท่ีมนุษยสรางขึ้น  เชน ถนน  บานเรือน  เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ



การสงเสริมความพรอมและความเขาใจในการเรียนคณิตศาสตร

1.สื่อและอุปกรณเพ่ือพัฒนาความพรอมของเด็กปฐมวัย

การที่จะสอนเด็กใหมีมโนภาพเกี่ยวกับคณิตศาสตร ควรมีการปูพื้นฐานความ
พรอมใหแกเด็กอยางงายๆ กอน  โดยใชอุปกรณตางๆ ดังนี้

1.1 การเลือกสิ่งของ  ควรหาสิ่งของงายๆ มาใหเด็กไดเรียนรู

1.2 การจับคูสี   ควรนําสิ่งตางๆที่มีสสีันตามธรรมชาติมาใหเด็กไดเรียนรู

1.2  การเลือกรูปเรขาคณิตงายๆ  อาจจัดกิจกรรมใหเด็กรูจักชื่อรูปชนิดตางๆ เชน 
วงกลม  สี่เหลี่ยม  สามเหลี่ยม เปนตน



การสงเสริมความพรอมและความเขาใจในการเรียนคณิตศาสตร (ตอ)

2. สื่อและอุปกรณเพ่ือพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองจํานวน

2.1 การแสดงออกเกี่ยวกับจํานวน  เพ่ือใหเด็กแสดงความหมายของจํานวน เชน 
ปรบมือ 1 คร้ัง  ตีกลอง 2 คร้ัง เปนตน

2.2 บัตรคณิตศาสตร  เชน บัตรตัวเลข  บัตรภาพแสดงจํานวน  บัตรภาพตัดตอ
ดอกไมกับตัวเลข  เปนตน



ในหองเรียนของเด็กปฐมวัย เปนการตอบสนองความสนใจของ
เด็ก ซึ่งเปนความตองการตามธรรมชาติ และเปนการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาของเด็ก โดยเฉพาะมุม
คณิตศาสตรนั้นอาจบูรณาการใหมีกิจกรรมตางๆที่เด็กสนใจ และใหมี
คุณคาทางการพัฒนาไดทุกทางตามจุดมุงหมายที่ตองการโดยไมขีดจํากัด 
ในการจัดมุมคณิตศาสตร จําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆ ไดแก 
( เนื้อที่ของหองเรียน  จํานวนเด็ก อายุของเด็ก ความตองการและความ
สนใจของกุลมเด็กแตละกลุม )

บทที่ 7 มุมคณิตคิดไว



การจัดมุมคณิตศาสตรในหองเรียน แบงตามลักษณะของวิชา         
ที่นํามาบูรณาการได 6 ลักษณะ ดังนี้



มุมที่เปดโอกาสทํากิจกรรมศิลปะหลายๆอยางโดยจัดใหมีทีส่ําหรับ
ทํากิจกรรมศิลปะโดยเฉพาะ แลวนํามาเก่ียวของกับคณิตศาสตร ดังนี้ คือ

 (1) การปนที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตร การปนดินเหนียวหรือดนิสําหรับปน
โดยเฉพาะ จะใหผลงานที่เด็กคอนขางพอใจ เพราะสามารถเก็บรักษาไวได

นานและปนใหรูปรางอยางที่ตองการ 

ตัวอยางกิจกรรม - การปนดินน้าํมัน 2 กอน 3 กอน หรือ 4 กอน 

- การปนเปนเสนยาว - สั้น เพื่อทําเปนรูปงูหรือปนเปนตัวเลขตางๆ

- การปนทําขนมบัวลอย เด็กไดนับจํานวนแปงทีป่น 

มุมศิลปะท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร



(2) การวาดภาพสีทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร (ตอ)

ตัวอยางกิจกรรม - เด็กวาดภาพสิง่ท่ียาว-สั้น , ใหญ-เล็ก

- วาดภาพสิ่งท่ีใชคูกัน 

- สัตวท่ีมี 2 ขา 4 ขา

- วาดภาพเทาตัวเลข

(3) การตัดทีเ่กี่ยวกับคณิตศาสตร

ตัวอยางกิจกรรม - ครูสาธิตการตดัรูปหัวใจใหเดก็ดูโดยการพับครึ่งกระดาษรูปจัตรุัส 

- เด็กวาดรูปเรขาคณิตตางๆ แลวใหเด็กตัดเรขาคณิตตางๆ นํามาประกอบ เชน รูป
บาน รถไฟ ฯลฯ



เปนมุมที่เปนทีเ่ปนหัวใจสําคญัของหองเรียนสําหรับเด็กปฐมวยั ครูผูสอนอาจ
จัดมุมบทบาทสมมุตินี้แลวนําคณิตศาสตรเขาไปบรูณาการเพื่อใหเด็กปฐมวัยที่เขาเลน
ฝนแตละมุมไดรับการฝกฝนทักษะทางคณิตศาสตรอยางเหมาะสม ครูสามารถดึงวัสดุ
อุปกรณออกมาเกีย่วกับคณติศาสตรได แลวยังสามารถจดัอุปกรณทีเ่นนคณิตศาสตร
โดยตรงเพิ่มเตมิเขาในมุมไดตามทีเ่ราตองการเนนทักษะทางคณิตศาสตร

      เชน - โทรศัพทแบบตางๆพรอมสมุดโทรศัพท บัตรเลขโทรศัพท (เลข 2 ตัว     
เลข 3 ตัว แลวเพิ่มมากขึ้นจนถึงเลขโทรศัพทของเด็ก)

- ตาชั่ง 2 แขน (บอกเรื่องหนัก เบา)

- ตาชั่ง (บอกเรื่องของหนักเทาไร)    

มุมบทบาทสมมุติที่เกีย่วกบัคณิตศาสตร



- ถวยตวงและชอนตวง (ตอ)

- นาฬิกาบอกเวลา           

- ปฏิทินติดขางฝา

- เซทของจาน ขนาด ชนิด รูปตางๆ    

- หมอขนาดตางๆ

- ตุกตาขนาดตางๆ                         

- ชอนขนาดตางๆ ชอนตักผงซักฟอกจะมีลักษณะลึก

- ขวดเปลาของยาสระผม กลองขนมตางๆ ติดราคาที่สิ่งเหลานั้น



จัดไวใหเด็กไดพัฒนากระบวนการทางวิทยาศาสตร โดย

อาศัยเครื่องมือที่หาไดงายจากทองถิ่นหรือในหองเรียน เด็กไดศึกษา
สังเกตและใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรงายๆ

ตัวอยางกิจกรรม  ในบทเรียนที่เก่ียวกับคณิตศาสตร เรื่อง เล็ก-ใหญ 
อาจมีการเปรียบเทียบ โดยใชสิ่งที่เกิดในธรรมชาติ หรือเก่ียวกับ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ไดแก ไขจิ้งจก ไขนกกระทา ไขไก ไขเปด 
ไขหาน การเปรียบเทียบขนาด และนับจํานวน



เปนมุมที่จัดไวในหองเรียนที่เงียบสงบ สําหรับเด็กไดดูรูปภาพ
อานหนังสือ ฟงนิทาน หรือทํากิจกรรมสงบตามลําพังหรือเปนกลุม
เล็กๆ หนังสือที่ทําขึ้นเองนั้นครูอาจเปนผูทํา หรือใหเด็กทําขึ้นโดย
อาศัยเนื้อหาทางคณิตศาสตรมาวาดเปนภาพและใหเด็กระบายสีให
สวยงาม อาจเปนภาพที่เด็กชอบ ดอกไม ผลไม สิ่งของ บุคคล และ
อื่นๆ ซึ่งครูจะตองทําหนาที่เปนผูชวยเหลือ และใหคําแนะนํา เพื่อให
เด็กทําไดตรงตามวัตถุประสงค

เชน การรูจักตัวเลขและคาของตัวเลข ภาพสูง-ต่ํา อวน-ผอม 
มาก-นอย

มุมหนังสอืที่เกี่ยวกบัคณิตศาสตร



การเลนตอแทงไมบล็อกนี้เริ่มจากการที่ฟลอเบลไดคิดเครื่องมือ
อนุบาลขึ้นในชุดของเขา ของเขาตอจากนั้นมาบล็อกจึงเปนเครื่องมือ
ของเลนประจําของโรงเรียนอนุบาลทุกแหง คุณคาของเลนบล็อกนั้นจะ
สงเสริมเรื่องของการปฏิสัมพันธของเด็กท่ีสําคัญคือ เด็กรูรูปทรงตางๆ 

เชน สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลียมผนืผา สามเหลี่ยม วงกลม ครึ่ง
วงกลม และทรงกระบอก และยังชวยพัฒนาทางภาษาและคําศัพท
เกี่ยวกับคณิตศาสตร ไดแก สูง-ต่ํา บน-ลาง ขางหนา-ขางหลัง - ขางๆ
ยอดสุดๆ-ต่ําสุด ยาว-สั้น หนา-บาง  มุมโคง-แหลม

มุมบลอ็ก



มุมการเลนเครื่องสัมผัส เปนสิ่งที่ชวยการพัฒนาประสาทการรับรู
และการทํางานประสานสัมพันธของอวัยวะตางๆ โดยเฉพาะมือและตา
ตลอดจนการสงเสริมการคิดแกปญหา ฝกฝนทักษะการสังเกตและจําแนก 
การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูและหาความสัมพันธของสิ่งตางๆของเลน 
ไดแก ไมบล็อกชุดเล็ก ของเลนในการจําแนก เชน ฝาขวดชนิดตางๆ 
กระดุม เมล็ดผลไม บัตรภาพ เกมบิงโก เกมลอตโต กระดานหมุน

มุมเครื่องเลนสัมผัส



บทที่ 8 ยุทธวิธีการประเมิน

ความหมายของการวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณหรือจํานวนของสิ่ง
ตางๆ โดยใชเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่ง ผลจาการวัด จะออกเปนตัวเลข
หรือสัญลักษณ หรือขอมูล

การประเมินผล หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งตางๆที่ได
จากการวัดผล โดยอาศัยเกณฑการพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง



ในการจัดการเรียนการสอนแกเด็กปฐมวัยนั้นจําเปนตองมีการ

วางแผนเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม ซึ่งอาศัยขอมูลที่ไดจากการ
ประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมใหแก
เด็ก สําหรับการสอนคณิตศาสตรแกเด็กปฐมวัย ครูจะมุงประเมินผล
พฤติกรรมของเด็ก เพื่อนํามาใช ในการพัฒนาการเรียนการสอน          
การปรับปรุงแกไขเด็กเปนรายบุคคล รวมทั้งเพื่อการตัดสินหรือการจัด
แบงกลุมเด็กสําหรับความเหมาะสมในการจัดประสบการณและกิจกรรม
ตอไป

การประเมินผลการเรียนรูทางคณิตศาสตร



การประเมินผลที่ดี ครูจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้

1. การประเมินผลมีความสอดคลองกับเปาหมายในการจัดประสบการณ
การเรียนรูคณิตศาสตรของคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย

2. เครื่องมือที่ใชวัด ซึ่งอาจเปนแบบทดสอบหรือเครื่องมือที่ใชการสังเกต 
จะตองมีความเหมาะสมกับเรื่องที่ตองการวัดและเหมาะสมกับวัยของเด็ก

3. ผลหรือขอมูลที่ไดจาการประเมิน จะตองตีความไดงาย และไมลําเอียง

4. ผลหรือขอมูลที่ไดจากเครื่องประเมินผลชนิดตางๆ ควรรวบรวมจาก
แหลงขอมูลหลายๆแหลง เชน ขอมูลที่ครูเก็บจากเด็ก จากพอแมของเด็ก 
จากผูสวนรวมในโรงเรียน ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง ครอบคลุม และ
เชื่อถือไดดีท่ีสุด



ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย ครู
จะตองมีจุดมุงหมายการสอนที่เหมาะสม ควรมุงใหเด็กปฐมวัยมคีวามสามารถใน
ดานตางๆ ดังนี้

1. ความสามารถในการจัดเรียงวัตถุจากขนาดใหญไปหาขนาดเล็กสุด

2. ความสามารถในการจดจําและบอกรูปทรงพื้นฐานทั้งสีช่นิด ไดแก วงกลม 
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส และสี่เหลียมผนืผา

3. เมื่อสงบัตรภาพชุดใหแกเด็กแลว เด็กจะมีความสามารถในการจับคูภาพเหมือน

4. ความสามารถในการนับปากเปลาตั้งแตเลข 1-10 ได

5. ความสามารถในการเขียนตัวเลข 1-10 ไดอยางถูกตอง

6. ความสามารถในการบอกไดวา ภาพใดไมเหมือนกับภาพอื่นๆ ในชุดนัน้

7. ความสามารถในการจัดวัตถุเขาพวกเปนชุด



8. ความสามารถในการเปรียบเทียบ มากกวา และ นอยกวา

9. ความสามารถในการจับคูตัวเลขกับจํานวนที่ถูกตอง

10. ความสามารถในการแสดงใหเห็นวาตนมีความเขาใจเรื่องศูนย

11. ความสามารถในการแสดงใหปรากฏชัดวาตนมีความเขาใจเรื่องการ
บวกหรือการเพิ่ม

12. ความสามารถในการแสดงใหปรากฏชัดวาตนมีความเขาใจเรื่องการลด
หรือการลบ

13. ความสามารถในการบอกคาของเงินเหรียญ

14. ความสามารถในการบอกเวลาเปนชั่วโมง

15. ความสามารถในการเขาใจเกี่ยวกับมนุษย ขนาด และจํานวน



การประเมินพัฒนาการและสัมฤทธิผลการเรียนรูคณิตศาสตร

ของเด็กปฐมวัย ควรใชวิธีการประเมินผลหลายๆ  แตวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับของเด็กปฐมวัย คือ การสัมภาษณ พูดคุยกัน
แลววิธีที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งคือ การสังเกตในขณะทํากิจกรรมในหองเรียน 
นอกหองเรียน และที่บานโดยอาศัยพอแมผูปกครอง วิธีดังนี้

วิธีการวัดผลและประเมินผล



1. การสังเกต ครูสามารถดําเนินการ ดังนี้

- สังเกตเด็กขณะเลน เรียน และทํางาน โดยครูสังเกตอยางสม่ําเสมอ
ทั้งลักษณะเปนกลุมและเปนรายบุคคล

- สังเกตเด็กเปนรายบุคคลทุกครั้งที่จัดประสบการณใหแกเด็ก

- มีแบบบันทึกการสังเกต 

- บันทึกขอบกพรอง ขอดี และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข 
หรือสงเสริมพฤติกรรมของเด็กไวดวย

2. การสัมภาษณ เปนวิธีการประเมินผลที่ใชไดดีตั้งแตเริ่มตันสอน กําลังสอน 
และหลังจากสอนแลวโดย

- ซักถามเรื่องราวและประสบการณตามที่เด็กไดพบเห็น

- จัดเปนอันดับ ดีมาก ดี พอใช และเด็กคนใดที่ตองการแกไข



3. การตรวจผลงาน เปนวิธีการประเมินผลที่ไดจากการนําผลงานของเด็ก เชน 
สมุดทํางาน ภาพเขียน สิ่งประดษิฐ โดยจัดเปนกลุมตามอันดับคณุภาพของงาน 
ซึ่งควรมีประมาณ 3-5 อันดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง ออน ออนมาก หรือ ดี 
ปานกลาง ออน การจัดอันดับคณุภาพนี้กระทาํขึ้น เพื่อตองการดูพัฒนาการของ
เด็ก
4. การใชขอสรุปปากเปลา เปนวิธีการประเมินผลที่เหมาะกับเดก็ปฐมวัยที่ยัง
อาน และเขียนหนังสือไมได โดยครูควรดําเนินการ ดังนี้

- สรางบรรยากาศใหสนุกสนาน นาสนใจ และเปนกันเอง
- เตรียมขอสอบไวลวงหนาจะถามอะไรและถามอยางไร
- ควรใชวิธนีี้อยางนอยภาคเรียนละครั้ง 

5. การใชขอทดสอบ เปนวิธีการประเมินผลที่ใชสอบเด็กเพื่อบันทึกคะแนนไว
เปนหลักฐาน ดังนี้

- ควรจัดขอทดสอบใหมีคุณภาพเหมาะสมกับเด็ก โดยคํานึงถึงภาพที่
ชัดเจนและมีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค

- ควรใชวิธีอยางนอยภาคเรียนละครั้ง



เครื่องมือท่ีใชในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมคือ เทคนิคการ
สังเกต การสังเกตพฤติกรรมเฉพาะอยางครูตองตีความหมายตามรูปแบบ
พฤติกรรม ดังนี้

 1. สถานที่ท่ีครูบันทึกพฤติกรรมของเด็ก

 2. สิ่งเราที่เกิดข้ึนกอนที่เด็กแสดงพฤติกรรมออกมา

 3. ลักษณะหรือชนิดของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา

 4. ลําดับขั้นของพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา

 5. ระยะเวลาที่ทําการสังเกตพฤติกรรมนั้น

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดผลและประเมินผล



นิตยา ประพฤติกิจ (2535,หนา 210 -223 )วิธีการประเมินผลหลายๆวิธี    
วิธีที่นิยมใชกันปจจุบัน ดังนี้

1. การบันทึกรายวัน เปนบันทึกรายวันที่เกี่ยวกับประสบการณและ
เหตุการณซึ่งเกิดข้ึนในชั้นเรียน มีลักษณะเปนการบรรยาย โดยอาจเนน
เฉพาะเด็กคนใดคนหนึ่ง

2. การบันทึกระเบียนพฤติการณ เปนการบันทึกเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งโดยเฉพาะ

3. การเลือกบันทึกเฉพาะดาน เปนการเลือกบันทึกลักษณะเฉพาะ
อยางของประสบการณและกิจกรรมที่จัดใหโรงเรียน เชนการสนทนาของเด็ก
ขณะรับประทานอาหารกลางวัน

4. มาตราประเมินพฤติกรรมหรือมาตราประเมินคาและแบบ
ตรวจสอบ มักใชในการประเมินพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมา โดยอาจมีระดับ
ตั้งแต ต่ํา ปานกลาง และสูง



เนื่องจากเด็กปฐมวัยแตละคนมีความสามารถที่จะเขาใจและมีทักษะ
ทางคณิตศาสตรแตกตางกัน ครูจึงควรจัดทําการประเมินผลพัฒนาทางดาน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กแตละคน ในแตละเรื่องดวยการบันทึกพัฒนาการเด็ก
แตละคน ตัวอยางแบบบันทึก ดังนี้

1. ความเขาใจเกี่ยวกับตัวเลข

2. ความเขาใจเกี่ยวกับการจับคูและการจัดเขาชุด

การประเมินผลตามความสามารถทางคณิตศาสตรเปนรายบุคคล



ในการจัดประสบการณและกิจกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตรใหแก
เด็กปฐมวัยนั้นจาํเปนตองจัดลาํดับขั้นทักษะที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ของเด็ก ดังนั้นครูจึงควรจัดทําบนัทึกความเขาใจในการเรียนรูตามลําดบัขั้น
ทักษะพื้นฐานของเด็กแตละคน เพื่อที่จะไดนําไปใชในการวางแผนประเมินผล 
วิเคราะห วินิจฉัย และรายงานใหพอแม ผูปกครองใหทราบดวย

นอกจากนั้นการจัดทําบันทึก ยงัสามารถชวยใหครูมีความเขาใจเรื่องตอไปนี้ดวย

1. ความสําคัญของทักษะทางคณิตศาสตรที่กําลังสอน

2. ความสัมพันธระหวางเร่ืองทีก่ําลังสอนกับเรื่องที่จะสอนตอไป

3. ความหมายทักษะพืน้ฐาน

    การบันทึกลําดับขั้นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร



เอกสารอางอิง

 ณัฐนันท  วงศประจันต.(2537). คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย.กรุงเทพฯ: 

          ภาควิชาโรงเรียนสาธติสถาบันราชภัฏสวนดุสิต



จัดทําโดย



นางสาวกฤษณา  แสงทมาตย  รหัสนักศึกษา  53818602004



นางสาวน้ําฝน  แสนวตัร  รหัสนักศึกษา  53818602014



นางสาวสุภาวดี  สายโรจน  รหสันักศึกษา  53818602046



นางสาวศิริพร ทีงาม  รหัสนักศึกษา  53818602061



สาขาการศึกษาปฐมวัย

ชั้นปที่  4  หอง  2

สังกัดวิทยาลัยการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556


