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รำยวิชำ คณิตศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 

 

สรุป ประเด็นควำมรู ้

ประเด็นท่ี 1.จำกที่ประเมินเพื่อนและทีอ่ำจำรย์สอน ( 22 ข้อ) 

ประเด็นท่ี 2.จำกที่เพื่อนประเมิน 2 ข้อย่อย (ข้อคิดดีๆ( 3 ข้อ) / สิ่งที่ได้และจะ

น ำไปปรับปรุงใช ้( 3 ข้อ)) รวม 6 ข้อ 

 

ประเด็นที่ 1.จำกที่ประเมินเพื่อนและที่อำจำรย์สอน 

1.กำรเขียนแผนทุกครั้งจะต้องไม่ลมื หรือไม่ควรลืม concept เนื้อหำ หรือเนื้อเรือ่งที่จะ
สอนเป็นกำรเขียนอธิบำยอย่ำงละเอียดในสิ่งที่จะสอนเป็นข้อมูลที่ถกูต้องเป็นจริง 

2.ถ้ำเรำสำมำรถใส่มำตรฐำนคุณลักษณะกับตวับ่งชี้ท่ีตรงกับสำระกำรเรียน กิจกรรม 
เรื่องที่จะสอนก็จะเป็นแผนกำรสอนที่ด ี

3.จุดประสงค์ของแผนกำรสอน เรำจะตอ้งบอกในเชิงพฤติกรรมที่สำมำรถสังเกตเห็น
ได้ชัดเจน 

4.จุดประสงค์และแบบประเมินรูบริคจะต้องลงิค์และสอดคลอ้งกันทั้ง 3 ด้ำน KPA  



5.หำกจะประเมินพฤตกิรรม (กำรสังเกต) เรำจะต้องใช้เกณฑ์ทีส่ำมำรถมองเห็นและ
สำมำรถสังเกตเห็นในเชิงพฤติกรรมอย่ำงชัดเจน 

6.วิธีด ำเนินกิจกรรม สว่นใหญ่จะนิยมเขียนอยู่ 3 ขั้น คือ ขั้นน ำ ขั้นสอน ขั้นสรุป 

7.ถ้ำหำกวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม สำมำรถมีขั้นฝึกได้ก็จะดี ส่วนใหญ่จะในเขียนแผน
เกี่ยวกับ วิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ฯ 

8.ขั้นฝึก คือ ขั้นที่ครูทดสอบ หรือให้เด็กท ำแบบฝึกหัด ที่สำมรถวัดและประเมินควำม
เข้ำใจของเด็กหรอืผู้เรยีนได้ ว่ำมีควำมเข้ำใจและไมเ่ข้ำใจในส่วนไหนบ้ำง 

9.ขั้นน ำ ครูควรกระตุ้นเด็กด้วยค ำถำมเพื่อเร้ำควำมสนใจ หรือท ำให้เด็กเกิดควำม
สงสัยและคิดตำม ท ำให้เด็กเกิดควำมต้องกำรที่จะค้นคว้ำและใหไ้ดค้ ำตอบ 

10.เพลงที่ใช้ในขั้นน ำ ควรเป็นเพลงที่อยู่ในเรือ่งที่สอน สำมำรถดึงเข้ำสู่เนื้อเรือ่งที่จะ
สอนได ้

11.ขั้นสอน จะต้องอธิบำยอย่ำงละเอียดชดัเจน อ่ำนแล้วเข้ำใจมองเหน็ภำพ พร้อม
ยกตัวอย่ำงเป็นค ำพูด อย่ำง เช่น “.........เด็กลองจับรูปทรงสี่เหลี่ยมขึน้มำสิคะ............”  

12.ขั้นสรุป จะต้องให้เด็กสรุป ครูไม่ควรสรุปเองทั้งหมด แต่ครูจะเปน็ผู้กระต้นเด็กโดย
ใช้ค ำถำมเพื่อให้เด็กตอบ หรืออธิบำยควำมเข้ำใจสั้นๆในค ำพูดของเด็กเอง 

13.วิธีด ำเนินกิจกรรมควรระบุเวลำทุกครั้งใหช้ัดเจนใน1 กิจกรรม 3 หรือ 4 ขั้นอย่ำง
เหมำะสม และสำมำรถยืดหยุ่นได้ (ดเูรื่องทีส่อนด้วย) 

14.แบบประเมินที่ใช้ประเมิน (รูบริค) ไม่ควรมรีะดับ 0 เพรำะครูผู้สอนไม่ควรให้เด็ก
ได้ 0 หรืออยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่ำน 

15.ในกำรประเมิน ระดบัเกณฑ์ที่ใช้วัด เช่น 3 2 1 ควรให้ควำมหมำย ว่ำระดับ 3 2 1 

นั้นหมำยถึงอะไรในเชิงปริมำณหรือคุณภำพ (ด้ำนพฤตกรรม) เช่น 3 ปฏิบัติไดด้ีมำก 



16.สำรกำรเรียนรู้ คอื เรื่องที่ต้องกำรสอน ต้องกำรให้เด็กรู้และส่งเสริมพัฒนำกำรทั้ง 
4 ดำ้นของผู้เรียน 

17.ประสบกำรณ์ส ำคญั คือสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ดว้ยตนเองและได้ปฏิบัตจิริงๆ ผ่ำน
กิจกรรมต่ำงๆร่วมกับเพื่อนๆ และเป็นสิ่งที่เดก็สำมำรถน ำไปใช้ในครั้งต่อไปไดอ้ีกด้วย
ตัวเอง (เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจน ำไปใช้ได)้ 

18.วัสดุ อุปกรณ์ เวลำเขียนให้เอำสิ่งที่ส ำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องที่สอนก็พอ 
เช่น สื่อ (ชื่ออะไร) เพลง (เกี่ยวกับเรื่องทีส่อน) 

19.วิธีด ำเนินกิจกรรมทัง้ 3 หรือ 4 ขั้น ควรเขียนอธิบำยเป็นข้อๆ 1. , 2. เป็นต้น 

20.แผนกำรจัดประสบกำรณจ์ะต้องสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับกิจกรรมอื่นๆและมี
ควำมยืดหยุดได้ตอ่ผู้เรยีน 

21.วัตถุประสงค์นอกจำกจะตรงกับแบบประเมนิที่สอดคลอ้งและครอบคลุมกับ KPA 

ทั้ง 3 ข้อแล้ว อำจเพิม่เติมอีกก็ได ้มำกกว่ำ 3 ก็ได้ แตต่้องครบ KPA 

22. ขั้นสอนในกำรอธิบำยก็อย่ำอธิบำยเยอะ วน จนท ำให้ผู้อ่ำนเกิดควำมสับสนและ
น่ำเบื่อ ควรใชภ้ำษที่เขำ้ใจง่ำยและชัดเจน ( สัน้ตรงประเด็นเข้ำใจได ้ไม่ใช่เยอะแต่
หำประเด็นไมเ่จอ) 

    (ขอบคุณนะคะ ถ้ำท ำได้ทั้งหมดกำรเขียนแผนกำรสอนอนุบำลและแบบประเมิน 
จะสมบูรณส์ุดไปเลยนะค่ะ)อิอ ิ

ประเด็นท่ี 2.จำกที่เพื่อนประเมิน (ขอ้คิดดีๆ /สิ่งที่ไดแ้ละจะน ำไปปรับปรุงใช้) 

2.1 สิ่งที่ควรปรบัและน ำไปแก้ไข 

1. จุดประสงค์นอกจำกจะตรงแลครอบคลมุกับKPAแล้ว จะต้องแยกออกจำกกันอย่ำง
ชัดเจนในแตล่ะทักษะ สำมำรถประเมินไดเ้ชิงพฤติกรรม (กำรสังเกต) 



2.แบบประเมินที่ท ำประเมินเด็กอนุบำล ส ำหรบัแผนกำรจัดประสบกำรณ์ให้กับเด็ก 
ยังไม่ต้องประเมินออกมำเป็นเชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ ที่ต้องคิดหำคำ่เฉลี่ย รอ้ยละก็
ได้ 

3.แบบประเมินที่แสดงออกมำในเชิงปรมิำณและคุณภำพ ควรน ำไปใช้กับโครงกำร 
มำกกว่ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์เด็กอนุบำล 

2.2ข้อคิด 

1. “บำงครั้งสิ่งทีเรำรับรู้มำ อำจไม่ใช่สิ่งที่ผดิหรือว่ำถูกต้องเสมอไป แต่ สิ่งทีเ่รำรับรู้
มำหรือไดม้ำนั้น  ข้อมลูอำจยังไม่ครบสมบูรณ์ทั้งหมด หรือ แม้แต่ เป็นสิ่งที่เรำเข้ำใจ
และบอกว่ำสิ่งนั้นถูก ทัง้ที่จริงเป็นสิ่งที่ผิด ซึ่งจะส่งผลต่อกำรน ำไปใช้ของเรำเอง
ในทำงที่ผิด อำจท ำให้เรำวิเครำะห์ หรือสังเครำะห์ข้อมลูอื่นๆผิดพลำดได”้ 

2.”คนที่ยอมรับข้อผิดพลำดของตัวเองไดและพร้อมที่จะแก้ไข ปรับปรุง คือ บุคคล
พร้อมที่จะ พัฒนำ” รู้ว่ำอะไรผิดแล้วแก้ไข ดีกว่ำท ำไปโดยไม่รู้ว่ำถูกหรือผิด 

3.”คนเรำให้ควำมส ำคญัของสิ่งใด และมองสิง่หน่ึงในล ำดับควำมส ำคัญที่ต่ำงกัน 
มุมมองในกำรมองคนอืน่ อย่ำงเข้ำใจที่สุด คือ ยอมรับและเข้ำใจให้ได้ว่ำ บุคคลทุก
คนย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งควำมคิด และกำรปฏิบัติตน ฉะนั้น กำรวำงตัวให้
เหมำะสมและกำรปรับตัว คือ เข้ำใจในบุคลิกของคนนั้นก็พอ” ที่ส ำคัญก่อนมองคน
อื่นให้ย้อนมองตัวเองและเข้ำใจตัวเองดีเสียกอ่น (ผิดให้ยอมรับว่ำผดิ ควรแก้ไข) 

....................^_^.................คิดดี ก็ด ีคิดจะท ำดี กย็ิ่งๆดี...... 

ขอบคุณองค์ควำมรู้ที่ได้ในคำบเรียนน้ีทั้งจำกอำจำรย์และเพื่อน ควำมรู้นี้จะไม่
ศูนย์เปล่ำ ดิฉันจะน ำไปใช้และแก้ไขในส่วนท่ีผิดและต้องเพิ่มเติม  ขออภัยอำจำรย์
ด้วยนะคะที่แชร์องค์ควำมรู้ช้ำ  

----จะเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะพัฒนำตลอดเวลำคะ แอคทีฟ --active learnning ....... 

 



 


