
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  7 

  
หัวขอเนื้อหาประจําบท 
  1.  ความหมายของการวัดและการประเมิน 

 2.  ขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 3.  ตัวอยางแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 4.  วัตถุประสงคของการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  

 5.  หลักการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 6.  การวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 7.  สรุป 

  
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  7  จบแลว  นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

 1.  บอกความหมายของการวัดและการประเมินได    

 2.  จําแนกขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได 

 3.  วิเคราะหแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได 

 4.  อธิบายวัตถุประสงคของการวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัยได 

  5.  วิเคราะหหลักการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยได     

 6.  ทดลองใชแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริงได 

 7.  อธิบายการวัดและการประเมินทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัยได 

  

วิธีสอน 
 1.  วิธีสอนแบบอุปนัย 

 2.  วิธีสอนแบบบรรยาย 

 3.  วิธีสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม 

 4.  วิธีสอนแบบอภิปรายกลุมยอย 
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กิจกรรมการเรียนการสอน  
1.  นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที่  7 

2.  ผูสอนบรรยายโดยใชแผนโปรงใสประกอบ 

 3.  ผูสอนอธิบายและรวมอภิปรายกับนักศึกษาพรอมทั้งเสนอความคิดเพิ่มเติม 

 4.  แบงนักศึกษาออกเปน  5  กลุม ๆ ละ  5 – 10  คน 

  4.1  มอบหมายใบงานแบบประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหทําความเขาใจและวิเคราะห

ประเด็นที่ผูสอนตั้งไว   

  4.2  ตัวแทนนักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหหนาชั้นเรียน  

  4.3  ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาศึกษาสังเกต  พัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง   

ณ  โรงเรียนอนุบาล  

5.  ผูสอนใหนกัศึกษาทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน  

 2.  แผนโปรงใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ 

  3.  ใบงานแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 

การวัดและประเมินผล 
1.  สังเกตการมีสวนรวมในการอธิบายและตอบคําถามตามที่ผูสอนต้ังประเด็น 

2.  สังเกตจากการทาํกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.  สังเกตการมีสวนรวมในการเรียนการสอน  

4.  ตรวจแบบฝกหัด 
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บทที่  7 
การวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับปฐมวัย 
 

  การจัดประสบการณเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเด็กปฐมวัยมี

ความรู  ความสามารถดานตาง ๆ ไดแก  การสังเกต  การวัด  การจําแนกประเภท  การสื่อความหมาย  

การลงความเห็น  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และการใชตัวเลข  ลวนเปนทักษะ

พื้นฐานที่มีความสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย  เด็กสามารถนําความรู  ความสามารถจากการปฏิบัติ

กิจกรรมเพื่อฝกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมาเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรูทาง

วิทยาศาสตร ในการคิด วิเคราะห สังเคราะห  และแกปญหา  สําหรับเด็กปฐมวัยการฝกปฏิบัติการ

เรียนรูจากประสบการณจริง  มุงเนนใหเด็กไดทดลองลงมือปฏิบัติกิจกรรมคนควาหาคําตอบดวยการ

ลองผิดลองถูกดวยตนเอง  สอดคลองกับความสนใจและความแตกตางระหวางบุคคลโดยฝกทักษะ

กระบวนการคิดใหคิดเปน  ทําเปน  เรียนรูอยางตอเนื่อง  ใหผูเรียนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของ

ตนเอง  จัดใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540, 

หนา 6)  และเปนการเรียนรูโดยผานการเลน จากการใชประสาทสัมผัสทั้งหา  ดังนั้นการวัดและ

ประเมินการเรียนรูดังกลาว  ควรดําเนินใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับ

ความสามารถและธรรมชาติตามวัยของเด็กแตละคน  สอดคลองกับจุดมุงหมายและแนวการจัด

ประสบการณในระดับปฐมวัยโดยใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ดาน  ไดแก  รางกาย  อารมณ  

จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  สงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเดก็ปฐมวยั  

เพื่อเด็กจะไดมีพัฒนาการที่สมวัยและไดพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ชวยใหเด็กได

พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  อันจะเปนผลดีสําหรับเด็กตอไปในอนาคต 

 

ความหมายของการวัดและการประเมิน 
 การวัดและการประเมินแตละคําทําหนาที่แตกตางกัน  ดังนั้นการทําความเขาใจเรื่อง                    

คําศัพทจะชวยใหครูรูจักใชการวัดและการประเมินไดถูกตองและเหมาะสม  ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึง                 

คําศัพท  2  คําคือ การวัด  (measurement)  และการประเมิน  (assessment)  ซึ่งคําศัพททั้ง  2  คํา              

มีความหมายดังตอไปนี้ 
 1.  ความหมายของการวัด 
  การจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหกับเด็กเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว  สามารถ        

ดูผลของการจัดกิจกรรมไดจากการใชเครื่องมือวัดซึ่งมีผูใหความหมายของการวัดไวอยางสอดคลอง

กันดังนี้ 
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   ศิ ริชัย   กาญจนวาสี   (ศิ ริชัย   กาญจนวาสี ,  2542, หนา   8 อางถึ งในสิ ริมา                      

ภิญโญอนันตพงษ, 2545ก, หนา 14)  ใหความหมายวา  การวัดเปนกระบวนการกําหนดตัวเลขใหกับ

ส่ิงตาง ๆ  ตามกฎเกณฑโดยอาศัยองคประกอบสําคัญ  3  สวนคือ 

   1.  มีจุดมุงหมายของการวัดชัดเจนวาตองการวัดอะไร  และวัดไปเพื่ออะไร 

   2.  มีเครื่องมือที่ใชในการวัด  แบบสอบถาม  แบบตรวจสอบรายการ  แบบสัมภาษณ  

แบบประเมินคา  และแบบสังเกต  เปนตน  

   3.  มีการแปลผลและนําผลที่ไดจากการวัดไปใช 

   สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ  (2545ก, หนา 15)  ไดใหความหมายของการวัดในระดับ

ปฐมวัย วาการวัดเปนกระบวนการเทียบปริมาณ  เพื่อแสดงคาตัวเลขเปนการกําหนดคาของจํานวน       

ส่ิงของที่ตองการวัด   

   ไวรสมาและเจอรส  (Wiersma, & Jurs, 1990, p. 8)  กลาววาการวัดผลเปนการกําหนด           

ตัวเลข  หรือจํานวนใหกับวัตถุ  หรือเหตุการณทําใหตัวเลขมีความหมายเชิงปริมาณ   

   เวิด  (Word, 1999  อางถึงใน สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2545ก, หนา 14)                           

ใหความหมายวา  การวัดเปนกระบวนการของการกําหนดตัวเลขใหกับส่ิงตาง ๆ มีการกําหนดตัวเลข

โดยอาศัยหลักเกณฑหรือกฎ  แทนปริมาณของสิ่งนั้นโดยมีขอตกลงและการยอมรับ 

   สรุปไดวาการวัดหมายถึง  กระบวนการในการกําหนดสิ่งตาง ๆ ตามเกณฑโดยอาศัย       

ตัวเลขเปนหลักเกณฑหรือกฏแทนปริมาณของสิ่งนั้น  ซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบ  3  สวนคือ               

จุดมุงหมายของการวัด  เครื่องมือในการวัด  แปลผล  และนําผลไปใช  เปนตน 
 

 2.  ความหมายของการประเมิน 
   เด็กแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน  เมื่อตองการทราบวาเด็กมีพัฒนาการแตละ

ดานเปนอยางไรจึงตองอาศัยการสังเกต  การสัมภาษณ  หรือการรวบรวมจากผลงานของเด็กเพื่อเปน

แนวทางในการประมินความสามารถดังกลาวได  มีผูใหความหมายของการประเมินไวดังนี้ 

   คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2540, หนา  1)  กลาววา  “การประเมินเปน   

การประเมินความสามารถของเด็กในพฤติกรรมที่คาดวาจะปรากฏในชวงอายุ  เพื่อนําผล ที่ไดมาเปน

ขอมูลในการพิจารณาเสริมประสบการณใหเด็กไดพัฒนาทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และ

สติปญญา  เต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล” 

   ศิ ริชัย  กาญจนวาสี   (ศิ ริชัย  กาญจนวาสี , 2542, หนา  8  อางถึงในสิ ริมา                 

ภิญโญอนันตพงษ, 2545ก, หนา 16)   กลาววา “การประเมินเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของ             

ส่ิงตาง ๆ ตามเกณฑมาตรฐาน  การประเมินตองอาศัยการสังเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ                 
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เพื่อตัดสินคุณคาของสิ่งนั้น  ประกอบดวย  3  สวนคือ  ขอมูลจากการวัด  การตีความ  และการกําหนด

คุณคาตาม เกณฑมาตรฐาน” 

   จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  การวัดเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ

ดานตาง ๆ ของเด็กซึ่งเปนผลที่ไดจากการจัดประสบการณโดยใชเทคนิคหรือวิธีตาง ๆ  สวนการ

ประเมินเปนการนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการวัดมาพิจารณาและลงขอสรุปการประเมินเปนการใช        

วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายสามารถประเมินไดทั้งคุณภาพและปริมาณ   เชน  การทดสอบ        

การวัด  การปฏิบัติจริง  การสังเกต  การสัมภาษณ  การจดบันทึก  และการรวบรวมผลงานเด็ก  เปนตน    

  จะเห็นไดวาการประเมินสามารถใชเครื่องมือและวิธีการที่มีความเหมาะสมและสามารถ

ประเมินเด็กปฐมวัยไดจากกิจกรรมตามตารางประจําวัน  ซึ่งเปนการประเมินตามสภาพจริง  สําหรับ

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จะไดกลาวถึงตอไปนี้  เพื่อใหผูประเมินมีความรูความเขาใจวาจะ

ประเมินความพรอมของพัฒนาการครบทุกดาน  เพราะพัฒนาการดานใดดานหนึ่ง  ยอมเปนผลมาจาก

พัฒนาการดานอื่นมาเกี่ยวของดวย  ทั้งนี้ยังขึ้นอยูกับปจจัยจากสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กเปนสําคัญ 

               

ขอบขายการประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวัย 
 เพื่อใหการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเปนไปตามพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็ก     

จะไดกลาวถึงขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยวาควรประเมินพัฒนาการทั้ง  4  ดาน

ดังตอไปนี้  (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2540, หนา  9 – 56) 
 1.  พัฒนาการดานรางกาย 
  พัฒนาการดานรางกาย  หมายถึงการเจริญเติบโตของรางกาย  ไดแก  วุฒิภาวะของ

ระบบประสาท  และกลามเนื้อมัดตาง ๆ จะแข็งแรงและทํางานประสานกันไดดี  เด็กสามารถทํา

กิจกรรมโดยรางกายสามารถเคลื่อนไหวไดคลองแคลว  และทรงตัวไดดีข้ึน  สามารถแบงพัฒนาการ

ไดเปน  2  สวนคือ 

  1.1  พัฒนาการของกลามเนื้อใหญ  เด็กปฐมวัยจะมีอัตราพัฒนาการเปนไปตามวัย  

เชน  อายุ  4  ป  สามารถเดินลงบันไดแบบสลับเทาไดดีกวาเด็กอายุ  3  ป  หรือเด็กอายุ  3  ป           

จะกระโดด  2  เทาพรอมกัน  เมื่ออายุ  4  ป  จะสามารถกระโดดดวยเทาขางเดียว  และจะกระโดด

สลับเทาไดเมื่ออายุ  5  ป  สําหรับการประเมินพัฒนาการของกลามเนื้อใหญประกอบไปดวย           

การยืน  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การโยน  การรับลูกบอล  และการเตะลูกบอล  เปนตน 

  1.2  พัฒนาการของกลามเนื้อเล็ก  โดยเฉพาะกลามเนื้อมือจะมีการพัฒนาอยางมาก  

เชน  ในการวาดภาพเด็กจะวาดรูปวงกลมไดเมื่ออายุ  3  ป  วาดรูปส่ีเหลี่ยมไดเมื่ออายุ  4  ป            

และวาดรูปสามเหลี่ยมไดเมื่ออายุ  5  ป  สําหรับการประเมินพัฒนาการของกลามเนื้อเล็กสามารถ
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ประเมินไดจากการทํากิจกรรมที่มีการประสานสัมพันธระหวางมือกับตา   เชน   การรอย                   

การตัดกระดาษ  และการวาดภาพอยางอิสระ  เปนตน 

  การประเมินพัฒนาการดานรางกายมีขอที่ครูควรคํานึงถึงดังตอไปนี้คือ 

  1.  การประเมินพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย  มิใชเปนการนําเด็กมา

ทดสอบเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม  แตเปนการประเมินความสามารถหรือพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก

และปฏิบัติจริง  ในกิจวัตรประจําวันและจากกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจําวัน 

  2.  วิธีการเก็บขอมูลใหใชวิธีการสังเกตแลวบันทึกผลลงในแบบบันทึกพัฒนาการเด็ก  

ครูตองดําเนินการสังเกตอยางตอเนื่องในระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหไดผลตรงกับสภาพพัฒนาการ

ที่แทจริง 

   3.  เกณฑการประเมินพัฒนาการดานรางกายจะจําแนกเปนระดับพัฒนาการที่       

เกิดขึ้นในชวงอายุตาง ๆ รวม  3  ชวงอายุคือ  อายุ  3  ป  (3 – 4 ป)  4  ป  (4 – 5 ป)  และอายุ  5  ป  

(5 – 6  ป) 

  4.  ถาพบวาเด็กคนใดมีพัฒนาการดานรางกายลาชาไมเปนไปตามพฤติกรรมหรือ

ความสามารถตามวัย  ครูควรจัดประสบการณเพิ่มเติมให 
 

 2.  พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  และสังคม 
  พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจของเด็กปฐมวัย  มีพื้นฐานมาจากการมีปฏิสัมพันธ

ระหวางพอ  แม  และลูกในชวงแรกของชีวิต  เด็กเล็ก ๆ เมื่อมีอารมณจะแสดงอารมณนั้นออกมา        

ทันทีและเปดเผยอยางตรงไปตรงมา  ซึ่งมีปจจัยจากสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก  ทําใหเด็กมีอารมณ

ผันผวนและซับซอนแตกตางกัน  การจัดประสบการณและสภาพแวดลอมที่ดีสามารถชวยใหเด็ก          

มีพัฒนาการการรับรูความรูสึกของตนเองไปสูความรูสึกของผูอ่ืน  และการแสดงออกทางอารมณ          

ที่เปดเผยไปสูการควบคุมอารมณของตนเองได 

  สวนพัฒนาการดานสังคม   เด็กแตละคนจะพัฒนาการเรียนรูทางสังคมจาก

ความรูสึกผูกพันใกลชิดภายในครอบครัวที่ตองการพึ่งพาผูอ่ืนไปสูการพึ่งพาตนเอง  และการปรับตัว

เขากับผูอ่ืน  เด็กปฐมวัยมีความสามารถตามวัยที่จะชวยเหลือตนเองไดดี  เด็กวัยนี้เร่ิมพัฒนา

ความรูสึกเปนตัวของตัวเอง  ชอบอิสระ  มีความมั่นใจในตนเองกับเรียนรูส่ิงรอบตัวมากขึ้นและ

เรียนรูเพื่อสรางความสัมพันธกับผูอ่ืน  แตการแสดงพฤติกรรมทางสังคมในระยะแรก  อาจมีปญหา

เกี่ยวกับการปรับตัวเขากับผูอ่ืน  เพราะเด็กวัยนี้ยึดตนเองเปนศูนยกลาง  มีอารมณแปรปรวนงายยัง

ไมรูจักควบคุมอารมณและยอมรับความคิดความรูสึกของผูอื่น  แตเมื่อเด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
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เพื่อนวัยเดียวกันหรือผูอ่ืนมากขึ้น  อีกทั้งไดรับการปลูกฝงลักษณะพฤติกรรมที่เหมาะสมทางสังคม  

เด็กยอมสามารถปรับตัวใหเขากับผูอ่ืนและเรียนรูบทบาทของตนเองในสังคมไดดียิ่งขึ้น 

  การประเมินพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  และสังคมแบงออกไดดังตอไปนี้ 

  1.  การแสดงความรูสึกและอารมณ  ไดแก  บอกหรือแสดงความรูสึกความตองการ  

และอารมณของตนเอง  รับรูความรูสึกและอารมณ  และยอมรับผูอ่ืน  ความพึงพอใจในตนเอง   

บอกหรือแสดงความพอใจผูอ่ืน  เปนตน 

  2.  การชวยเหลือตนเอง  ไดแก  ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเองและระมัดระวัง        

ดูแลตนเองใหปลอดภัย  เปนตน 

  3.  การเลนและการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ไดแก  เลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน   

การปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามที่ดี 

  4.  คุณธรรม  จริยธรรม  ไดแก  การปฏิบัติตามขอตกลงรับผิดชอบงานที่ไดรับ        

มอบหมาย  ชวยเหลือและแบงปน  เปนตน 

  5.  มารยาทตามวัฒนธรรมไทย  โดยปฏิบัติตนถูกตองตามกาละเทศะ 

  การประเมินพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  และสังคม  มีขอที่ครูควรคํานึงถึงและ

สามารถเก็บขอมูลไดหลายวิธีดังตอไปนี้ 

  1.  สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก  ตามรายการพฤติกรรมที่กําหนดทุก     

รายการ  จากกิจกรรมปกติ  ไดแก  กิจกรรมการเลน  การทํากิจกรรมตาง ๆ ตามตาราง กิจกรรม

ประจําวัน 

  2.  สนทนากับเด็กโดยคํานึงถึงบรรยากาศ  อารมณของเด็ก  เวลา  สถานที่  และ

เร่ืองที่จะสนทนา 

  3.  สนทนากับผูปกครองหรือผูใกลชิดเด็ก  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมิน 

  4.  เกณฑการประเมินพัฒนาการจําแนกไดตามอายุ  3  ป  4  ป  และ  5  ป  หรือ

สามารถใชประเมินรวมกันทั้ง  3  ชวงอายุก็ได 

  5.  การเก็บขอมูลครูตองใชความละเอียดรอบคอบและมีความอดทน รอคอยใหเด็ก

เกิดพฤติกรรมตามที่กําหนดไว  ซึ่งอาจตองใชการประเมินหลายครั้ง  แลวจึงบันทึกผลลงในแบบบันทึก

พัฒนาการ 

  6.  เมื่อครูสังเกตเด็กหลายครั้งแลว  แตเด็กยังไมแสดงพฤติกรรมที่ตองการออกมา  

ครูควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็ก 
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 3.  พัฒนาการดานสติปญญา 
  ลักษณะพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยูในระยะที่เด็กมีความคิด    

เชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ ที่รับรู  และใชความคิดในการแกปญหาได  แตความเขาใจเหตุผลนั้นยังไม

สมบูรณ  ลักษณะที่สําคัญของความคิดในเด็กวัยนี้คือ  มีความคิดฝนและจินตนาการคอนขางมาก  

ยึดตนเองเปนศูนยกลาง  คิดวาคนอื่นจะคิดแบบเดียวกับตน  มีความสนใจอยากรูอยากเห็น  ซึ่งเปน

ส่ิงสําคัญที่ครูจะตองชวยพัฒนาใหเกิดความคิดและสติปญญากับเด็กวัยนี้ 

  การประเมินพัฒนาการดานสติปญญาจะมีความเกี่ยวของกับทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งการประเมินพัฒนาการดานนี้ประกอบไปดวย 

  1.  การรับรูดวยประสาทสัมผัสทั้งหา 

  2.  การจําแนกประเภท 

  3.  การจัดหมวดหมู 

  4.  การเรียงลําดับ 

  5.  การหาความสัมพันธ 

  6.  การแกปญหา 

  7.  การรูคาจํานวน 

  8.  การใชภาษา 

  9.  ความคิดสรางสรรค 

  การประเมินพัฒนาการดานสติปญญาสามารถประเมินไดหลายวิธีดังนี้ 

  1.  สังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติกิจกรรมประจําวันตามปกติ  หรือในขณะเด็กเลน

อิสระทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

        2.  สังเกตผลงาน  เชน  ผลงานทางศิลปะ  เปนตน 

  3.  สนทนากับเด็กเปนรายบุคคล 

  4.  การสังเกตครูตองใชเวลาสังเกตเด็กแตละคนหลาย ๆ ครั้งในสถานการณตาง ๆ 

กัน  รวมทั้งบันทึกพฤติกรรมที่ปรากฎเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจวาเด็กทําไดหรือทําไมได 

  5.  พฤติกรรมใดไมปรากฏครูควรจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับเด็กแตละคนจนกวา

พฤติกรรมนั้นจะปรากฏ 

  สรุปวาขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบไปดวยการประเมิน

พัฒนาการดานรางกาย  การประเมินพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจและสังคม  และการประเมิน

พัฒนาการดาน   สติปญญา  โดยแตละดานไดแยกการประเมินใหเห็นและเขาใจไดอยางชัดเจนเพื่อ

ครูจะไดทราบถึงขอบขายของการประเมินพัฒนาการแตละดานวาควรประเมินจากการใช
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ความสามารถจากพัฒนาการในสวนใดเชนพัฒนาการดานรางกายจะแบงเปนการใชความสามารถ

ของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก  เปนตน  ครูควรจัดประสบการณและสภาพแวดลอมที่เอ้ือ

ประโยชนใหเด็กไดพัฒนาความสามารถตามวัย  และเนนความแตกตางของเด็กเปนรายบุคคลมี

กิจกรรมยากและงายสลับกันไป  ใหเด็กไดเลือกทําตามความสนใจอยางสนุกสนาน  และสอดคลอง

กับธรรมชาติตามวัยโดยครูคํานึงถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม  ระยะเวลา

และประโยชนที่ชวยเสริมสรางพัฒนาการแตละดานใหเจริญงอกงามขึ้นเทาที่เด็กจะมีความสามารถ

ทําได  ดูตัวอยางแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยดังตารางที่  7.1   

 

ตัวอยางแบบประเมินพฒันาการเดก็ปฐมวัย 
 เพื่อเปนแนวทางการประเมินเด็กปฐมวัยในที่นี้จะกลาวถึง  ตัวอยางแบบประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ที่ไดกลาวถึงการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  

และสติปญญา  ดังตัวอยางตอไปนี้  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ, 2545ก, หนา 87 – 90) 
 

ตัวอยางแบบประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวยั 
 
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ  (ด.ญ., ด.ช.)…………………………………………………….. ชั้น……………………………… 

เกิดวันที่…………………..เดือน…………………………………..พ.ศ………………………………. 

ชื่อผูปกครอง……………………………………………………………………………………………. 

ที่อยู……………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อครูประจําชั้น…………………………………………………………………………………………. 

ชื่อผูบริหาร……………………………………………………………………………………………… 

ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………. 

 
แบบบนัทกึพฒันาการทางดานรางกาย 

 

คร้ังที่ 1 2 3 4 5 6 

วันที่บันทึก       

น้ําหนัก  (ก.ก.)       

สวนสูง  (ซ.ม.)       
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ตารางที่  7.1  แบบประเมินพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3 รายการ 

 ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

พัฒนาการดานรางกาย 
1. การเคลื่อนไหวการทรงตัวโดยกลามเนื้อ 

    ใหญ 

         

    - เดินตอเทาถอยหลังโดยเสนตรงได          

    -  วิ่งกาวกระโดด  (สกิ๊ป)          

    - กระโดดขาเดียวไดเปนระยะทาง 1 เมตร            

    - รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นดวยมือ

ทั้งสอง     

         

    - โยนลูกบอลไดไกล  3  เมตร               

    - เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี               

2. การใชกลามเนื้อเล็กและประสาทสัมผัส          

    - รอยวัสดุได               

    - ใชกรรไกรตัดกระดาษตามเสนโคงได               

    - ตอภาพตัดตอจํานวน  7-15  ชิ้นได               

    - กรอกน้ําหรือทรายใสขวดได               

    - วาดรูปตามแบบได               

    - พับกระดาษตามเสนทะแยงมุมได               

พัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  และสังคม               

   1. การปฏิบัติตนในการอยูรวมกับผูอื่น           

        - รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น                

        - รูจักการรอคอย                

        - เลนเกมที่มีกติการวมกับเพื่อน                

        - รูจักแบงปนส่ิงของใหกับผูอื่น                

        - แสดงความรูสึกอารมณของตนได

อยางเหมาะสม       

         

 

  



 203 

ตารางที่  7.1  (ตอ) 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3  

รายการ 
ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

        - วาจาสุภาพไพเราะ                

        - ไมหยิบของของผูอื่นมาเปนของ

ตนเอง       

         

         - รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย               

         - ปฏิบัติตนตามมารยาทและประเพณี

ไทย       

         

2. ชวยเหลือตนเองได  ดังนี้          

         - ถอดใส  เส้ือ  กางเกง/กระโปรง                 

         - รับประทานอาหาร                 

         - แปรงฟน                 

         - ลางมือ                 

         - ใชหองน้ํา  หองสวม                 

         - เลนอยางปลอดภัย                 

         - เลนและเก็บของเขาที่                 

พัฒนาการดานสติปญญา          

1. พัฒนาการดานภาษา          

     - แสดงทาทางตามคําส่ังที่เปนขั้นตอน     

ตอเนื่องไดสามขั้นตอน 

         

     - เลานิทานหรือเหตุการณที่พบเห็น                 

     - เลาเรื่องตามจินตนาการ                   

     - พูดไดชัดเจน                   

     - ตั้งคําถามขึ้นดวย  “อยางไร”                   

2. การสังเกตดวยประสาทรับรูตาง ๆ          

     - ตอบคําถามโดยอาศัยประสาทสัมผัส

ไดโดยละเอียดยิ่งขึ้น          

         

     - การมองเห็น – รูปทรง                   

     - การฟงระดับสียงดัง คอย / เบา                    
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ตารางที่  7.1  (ตอ) 

 
ภาคเรียนที่  1 ภาคเรียนที่  2 ภาคเรียนที่  3  

รายการ 
ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

ทํา 

ได 

ดี 

ทํา 

ได 

ควร

ไดรับ

การ

ฝกฝน 

     - การดม-กล่ินตาง ๆ                   

     - การชิม-รสตาง ๆ                   

     - การสัมผัสพื้นผิวที่แตกตางกัน                    

     - อุณหภูมิรอน-เย็น  ฯลฯ                  

     - การจัดเรียงลําดับ                  

     - ขนาด                   

     - จํานวน                 

     - ระยะทาง                

     - ความเขมของสี  (3-4  ระดับ)                   

3. การคิดและการจํา                 

     - การคิดสรางสรรคและจินตนาการ                   

     - การคิดแกปญหา                  

     - การจัดหมวดหมูตามเกณฑตาง ๆ  ได

ละเอียดยิ่งขึ้น          

         

     - สี                 

     - รูปทรง                  

     - ขนาด          

     - จํานวน                

     - น้ําหนัก                   

     - ประเภท                 

     - ประโยชน                    

     - เวลา                    

     - การนับปากเปลา  1-30              

     - การรูจักคาจํานวน  1-30              

 

ที่มา  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ, 2545ก, หนา 87-90) 
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 สรุปไดวา  จากตัวอยางแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เปนแบบบันทึกการประเมิน

พัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  ในแตละภาคเรียน  ซึ่งแตละชวง

ของการประเมินจะกําหนดวาพัฒนาการแตละดานนั้นเด็กมีความสามารถ  ทําไดดี  ทําได  หรือควร

ไดรับการฝกฝน  เพื่อใหผูประเมินเขาใจพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเปนอยางดี  และสามารถประเมิน

พัฒนาการไดอยางถูกตอง  เหมาะสมกับเวลา  และชวงของพัฒนาการ  โดยผูประเมินสามารถประเมิน

พัฒนาการเหลานี้จากกิจกรรมประจําวัน  จากรายการประเมินพัฒนาการแตละดานจะมีความ

เกี่ยวของและสัมพันธกัน  เมื่อเด็กมีพัฒนาการและการเรียนรูยอมแสดงวาเด็กมีวุฒิภาวะที่สามารถ      

จะทํากิจกรรมนั้น ๆ ได  เชน  เมื่อเด็กสามารถใชกลามเนื้อมือ  และสายตาประสานสัมพันธกันดี             

เด็กยอมรอยลูกปด  หรือติด  ถอด  กระดุมได  เมื่อเด็กทําไดเด็กจะมีความภาคภูมิใจ  อารมณดี       

เบิกบาน  และอยากทดลองทํากิจกรรมอื่นที่ตองใชความสามารถในลักษณะเดียวกันนี้อีก  เชน           

การวาดภาพตามใจชอบ  และการเลาเรื่องจากภาพ  เปนตน  ดังนั้นการมีความรูเกี่ยวกับขอบขาย       

การประเมินและแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จึงมีความจําเปนสําหรับผูทําการประเมินเด็ก

ปฐมวัย  เพราะจะไดทราบพัฒนาการดานตาง ๆ ที่เด็กแตละวัยสามารถทําได  ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ

สําหรับการประเมินทักษะสําหรับเด็กปฐมวัยไดเปนอยางดี  โดยเฉพาะการประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงคของการประเมนิทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  มีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 

 1.  เพื่อชวยใหครูมีความสามารถในการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

สําหรับเด็กปฐมวัย 

 2.  เพื่อชวยใหครูสามารถประเมินทักษะดานตาง ๆ ของเด็กเปนรายบุคคล  ตามตาราง 

ปกติประจําวัน 

 3.  เพื่อชวยใหครูนําขอมูลจากการประเมินมาจัดประสบการณใหเหมาะสม  และ 

สอดคลองกับความสามารถของเด็กแตละคน 

 4.  เพื่อชวยใหครูมีความรู  ความเขาใจ  และยอมรับถึงความแตกตางของเด็กเปน

รายบุคคล 

 5.  เพื่อชวยใหครูจัดกิจกรรมใหเด็กไดใชประสาทสัมผัสทั้งหา  และการเคลื่อนไหวรางกาย

เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู 
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 6.  เพื่อชวยใหครูจัดประสบการณไดสอดคลองกับจุดประสงคของแนวการจัดประสบการณ

สําหรับเด็ก 

 7.  เพื่อชวยใหครูสามารถจัดประสบการณโดยมีกิจกรรมที่งายและยากสลับกันไป              

โดยคํานึงถึงการยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

 8.  เพื่อชวยใหครูสามารถหาแนวทางการชวยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีทักษะดานใดดานหนึ่ง   

ไมเปนไปตามเปาหมายของการประเมิน 

 9.  เพื่อชวยใหครูสามารถเลือกวิธีการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร           

ไดเหมาะสมกับเด็กและกิจกรรม 

 10.  เพื่อชวยใหครูเห็นความสําคัญและประโยชนของการประเมินทักษะกระบวนการ         

ทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

หลักการประเมินทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 หลักการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยมีความจําเปน

และสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของควรนําไปปฏิบัติ  เพื่อสงเสริม 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และความสามารถของเด็กไดอยางถกูตองโดยมหีลกัการประเมนิ

ดังตอไปนี้  (การประเมิน, 2546ข) 

 1.  ครูควรประเมินตามความกาวหนาของเด็กเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

ตลอดป 

 2.  ครูตองประเมินใหครอบคลุมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรทุกดาน  ไดแก         

การสังเกต  การจําแนกประเภท  การวัด  การสื่อความหมาย  การลงความเห็น  การหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับเวลา  และการใชตัวเลข  

 3.  ครูควรประเมินใหเปนไปตามปกติเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมตามตารางประจําวัน 

 4.  ครูตองประเมินอยางเปนระบบมีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือและจดบันทึกเปน           

หลักฐาน 

 5. ครูควรประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก        

รวมทั้งใชแหลงขอมูลหลาย ๆ ดาน 

 6.  ผูทําหนาที่ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กจะตองเปนผูที่มี

ความรูความเขาใจพัฒนาการเด็กมีความสามารถในการเลือกเครื่องมือและวิธีการที่จะใชไดถูกตอง 

 7.  ครูไมควรนําแบบประเมินพัฒนาการเด็กมาเปรียบเทียบ  แตควรพิจารณาเด็กเปน

รายบุคคลวามีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรแตละดานเปลี่ยนแปลงอยางไร 
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 8.  การสรุปผลประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ไมควรใชความรูสึกสวนตัวแต

ควรพิจารณาจากหลักฐานที่เก็บสะสมอยางมีระบบ  เพื่อเปนขอมูลพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหแกเด็ก 

 9.  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรควรสัมพันธกับจุดประสงคที่กําหนดไว 

 10.  ครูควรวางแผนหลักสูตรและจัดประสบการณใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก

และหมั่นสังเกตอยูเสมอ 

 11. ครูควรตระหนักเสมอวาเด็กมีพัฒนาการการเรียนรู   และมีประสบการณที่แตกตาง

กัน 

 12.  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมไดคํานึงถึงเด็กเปนรายบุคคลเพียง

อยางเดียว  แตควรประเมินจากความสัมพันธ  เมื่ออยูรวมกับเด็กหรือผูใหญคนอื่นดวย 

 สรุปไดวา  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยผูประเมิน

ควรประเมินตามสภาพจริงอยางสม่ําเสมอและตอเนื่องตลอดป  ใหครอบคลุมทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรทุกดาน  ไดแก  การสังเกต  การจําแนกประเภท  การวัด  การสื่อความหมาย  การลง

ความเห็น  การหาความสัมพันธระหวางสเปสกับเวลา  และการใชตัวเลข  เปนตน  โดยมีการประเมิน   

อยางเปนระบบและมีการวางแผนเลือกใชเครื่องมือที่มีความถูกตองเหมาะสมกับเวลาและโอกาส          

การประเมินพัฒนาการเด็ก  ชวยใหการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก                

มีความครอบคลุมทักษะหลาย ๆ ดาน  เพื่อใหผูประเมินสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรใหเด็กไดหลากหลาย  เปนการเพิ่มพูนทักษะ  และพัฒนาความสามารถ

ของเด็กแตละคนไดเปนอยางดี 

 

การวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 
 การวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั มแีนวทาง

การประเมินตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้คือ  (เบญจา  แสงมลิ, 2545, หนา 83 – 86) 
 1.  ขั้นศึกษาพฤติกรรม 
  การศึกษาพฤติกรรมเปนวิธีที่สําคัญที่ชวยใหครูสามารถไดรับขอมูลที่เปนจริงของเด็ก

ไดโดยครูสามารถศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กไดดวยวิธีการดังนี้ 

  1.1  การสังเกต  ครูควรทําการสังเกตเด็กขณะเลน  และทํากิจกรรมทั้งเปนรายบุคคล

และรายกลุม  แลวบันทึกขอมูลตามสภาพที่สังเกตไดจริง  ดังที่กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2547 ก, หนา 

236)  กลาววา  การสังเกตเปนวิธีการหลักของการประเมินตามสภาพจริง  ครูจะบันทกึส่ิงตาง ๆ ทีไ่ด

จากการสังเกตเด็กแลวรวบรวมเปนขอมูล  โดยการสังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมเดียวกันควรสังเกต
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หลาย ๆ คร้ังเพื่อใหไดขอมูลที่เปนความถี่ที่เด็กแสดงออกบอยที่สุด  ขณะที่เด็กปฐมวัยทํากิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่ง  พบวา  เด็กมีการแสดงออกถึงพัฒนาการหลาย ๆ ดานไดพรอม ๆ กัน  เชน  ขณะที่เด็ก

เลนน้ํา  เลนทราย  เด็กจะแสดงออกถึงอารมณสนุกสนาน  ไดเลนรวมกับเพื่อนรูจักรอคอย            

ฝกทักษะการสังเกตการเปลี่ยนแปลงจากรูปทรงไดพัฒนาการใชกลามเนื้อเล็กและกลามเนื้อใหญ  

ไดเคลื่อนไหวรางกายสวนตาง ๆ เปนตน 

  1.2 การสนทนา   เมื่อไดขอมูลจากการสังเกตเด็กแลว  การสนทนากับเด็กชวยให                

ผูสนทนาไดรูถึงความคิด  และพัฒนาการทางภาษาโดยควรทําความคุนเคยและสนทนากับเด็กให

เปนไปตามธรรมชาติที่สุด  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง  นอกจากนี้ครูควรสนทนากับผูปกครองหรือ        

พี่เลี้ยงจะชวยใหไดขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเมื่อเด็กอยูทางบานไดเปนอยางดี 

  1.3 การสะสมผลงานของเด็กปฐมวัยเปนชิ้นงานที่แสดงออกถึงความคิดของเด็กได

เปนอยางดี  เชน  การเก็บสะสมผลงานการวาดภาพตามใจชอบของเด็กโดยขณะที่เด็กวาดเสร็จแลว

ครูสอบถามวา  “หนูวาดภาพอะไรเลาใหครูฟงหนอย”  แลวครูบันทึกคําพูดเด็ก  ชวยใหทราบวา  

เด็กคิดอะไร  เด็กมีภูมิหลังอยางไร  และเด็กกําลังสนใจเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  การเก็บสะสมผลงานควร

เก็บอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  เปนวิธีที่ชวยใหครูรูจักเด็กและประเมินเด็กไดตามสภาพจริง 

  1.4  การซักถาม  ครูควรถามเด็กเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในกิจวัตรประจําวัน    

แตละกิจกรรมที่ครูเตรียมไวใหเด็กจะชวยใหครูเห็นพัฒนาการและความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี  

เชน  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมการเลานิทาน  และกิจกรรมเลนตามมุม  เปนตน             

ครูควรใหความเปนกันเองกับเด็กที่ครูซักถามอยางทั่วถึงและเปนไปตามธรรมชาติ 

  จากขั้นศึกษาพฤติกรรมที่กลาวมาทั้งหมดนี้  ไดแก  การสังเกต  การสนทนา  การ

สะสมผลงาน  และการซักถาม  จัดวาเปนขั้นศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงโดยการประเมินขณะ

ปฏิบัติกิจกรรมโดยสังเกตจากผลงาน  จากความกาวหนาและพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการ      

ที่หลากหลาย  มีการเก็บขอมูลอยางตอเนื่องเปนระบบ  มีกระบวนการวิเคราะหความสามารถของ     

ผูเรียน  เชน การใชแฟมสะสมงาน  (portfolio)  เพื่อเปนเครื่องมือในการประเมินตามสภาพจริง       

ซึ่งการประเมินตามสภาพจริงจะเนนถึงผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน           

ซึ่งผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยางอิสระ  เปนการประเมินที่ไดมาจากการเก็บ

ขอมูลจากการปฏิบัติจริงของเด็ก  ซึ่งหมายถึงกระบวนการปฏิบัติ  ผลลัพธหรือผลงานจากการ

ปฏิบัติการเรียนรูนั้น ๆ (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 2547 ก, หนา 239)  อาจกลาวไดวาการประเมินตาม

สภาพจริงสามารถชวยใหผูประเมินเห็นความสําคัญของการประเมินพฤติกรรมเด็กในการทํา          

กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอยางอิสระ  โดยผูประเมินควรหมั่นศึกษา  สังเกต  สนทนาพูดคุย  
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ซักถามและเก็บสะสมผลงานของเด็ก  รวบรวมและจัดเปนระบบขอมูลไวจะชวยใหสามารถประเมิน

เด็กไดถูกตองตามสภาพจริงอยางแนนอน 
 
 2. ขั้นบันทึกและสรุปพฤติกรรม 
  การบันทึกพฤติกรรมของเด็กครูควรสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกต

พัฒนาการ  การสนทนา  การสะสมผลงาน  และทดสอบดวยวาจา  โดยบันทึกตามสภาพที่เปนจริง        

ของเด็กแตละคนโดยไมใสความคิดเห็นสวนตัวลงไป  จากนั้นสรุปพฤติกรรมของเด็กแตละคน             

ตามความเปนจริง  จะชวยใหครูรูจักและเขาใจเด็ก  สามารถดูแลและใหความชวยเหลือเด็กไดเปน

อยางดี 
 

 3. ขั้นบันทึกแบบประเมิน 
  แบบประเมินพัฒนาการเปนแบบที่สรางขึ้นเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กแตละคนวา

สามารถปฏิบัติไดตามความสามารถตามวัยหรือไม   โดยมีลําดับของพัฒนาการจากงายไปสูยาก           

เมื่อนําความสามารถที่เด็กปฏิบัติไดจริงมาเทียบกับแบบประเมินชวยใหครูทราบวาเด็กแตละคนมี

พัฒนาการในขั้นใดเหมาะสมกับวัยหรือไม  โดยไมควรนําผลการประเมินของเด็กแตละคนมา              

เปรียบเทียบกัน  ครูตองมีความรูและความเขาใจวาเด็กแตละคนมีพัฒนาการและความสามารถ         

ในการเรียนรูที่แตกตางกัน   

 
 4. ขั้นพิจารณาจัดประสบการณสําหรับเด็ก 
  การจัดประสบการณสําหรับเด็กใหเหมาะสมกับธรรมชาติตามวัยความรูความสามารถ

และความสนใจของเด็กชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางแทจริง  โดยหลังจากไดบันทึกขอมูลของเด็ก

ลงในแบบประเมินพัฒนาการแลว  ผลการประเมินสามารถใชเปนแนวทางในการจัดประสบการณ

สําหรับเด็กไดโดยมีขอปฏิบัติดังนี้ 

  4.1  ถาเด็กมีพฤติกรรมอยูในระดับ  “ทําได”  แสดงวาเด็กมีพฤติกรรมที่คลองแคลว           

ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝกทักษะที่ยากขึ้น     

  4.2  ถาเด็กมีพฤติกรรมอยูในระดับ  “ทําไมได”  แสดงวาเด็กยังมีพฤติกรรมที่ไม          

คลองแคลว  ครูควรจัดกิจกรรมใหเด็กไดฝกทักษะที่เด็กสามารถทําได 

  สรุปไดวา  การวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรระดับปฐมวัยมี

ลําดับข้ันตอน  4  ข้ันตอนดวยกันคือ  ขั้นศึกษาพฤติกรรม  ซึ่งประกอบไปดวย  การสังเกต                 

การสนทนา  การสะสมผลงาน  และการซักถาม  ข้ันบันทึกและสรุปพฤติกรรม  ข้ันบันทึกแบบ
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ประเมินพัฒนาการและขั้นพิจารณาจัดประสบการณสําหรับเด็ก  ซึ่งแตละขั้นจะมีลําดับข้ันตอน

อยางตอเนื่องสามารถประเมินอยางเปนระบบโดยการบันทึกขอมูลที่ไดหลากหลายวิธี  ตามที่ครู

เห็นสมควรและเหมาะสมกับสถานการณและกิจกรรมที่เด็กแสดงออกตามความเปนจริง  เมื่อครู

ปฏิบัติไดเชนนี้ยอมชวยใหครูสามารถจัดกิจกรรมไดเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแตละคนได

เปนอยางดีและสามารถประเมินพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็กไดอยางถูกตอง  การประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัยครูจําเปนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

คุณลักษณะตามวัยของเด็กเพื่อสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก  โดยผานการเลน  และใช

ประสาทสัมผัสทั้งหาเพื่อพัฒนาเด็กทุก ๆ ดาน  การจัดกิจกรรมควรมีความหลากหลาย   สอดคลองกับ

พัฒนาการและความสามารถโดยยึดเด็กเปนสําคัญ  เมื่อเด็กทํากิจกรรมจนประสบความสําเร็จ  เด็ก

จะเห็นคุณคาของกิจกรรมและเห็นคุณคาในตนเองอันจะสงผลดีตอการนํามาประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนรายบุคคลไดอยางดี  ดังภาพที่  7.1  ถึง

ภาพที่  7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 7.1  กจิกรรมตามตารางประจาํวนั 
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ภาพที ่ 7.2  กจิกรรมตามตารางประจาํวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่ 7.3  กจิกรรมตามตารางประจาํวนั 
 

 จากการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  โดยครูจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับ

ความสามารถตามวัยของเด็ก  โดยผานการใชประสาทสัมผัส  ผูประเมินตองมีความรู  ความเขาใจ

เกี่ยวกับคุณลักษณะตามวัยของเด็กเพื่อใหการประเมินถูกตอง  โดยประเมินเด็กเปนรายบุคคล  และ

ประเมินขณะเด็กรวมทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ จะชวยใหการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

มีความเที่ยงตรงและแมนยํามากขึ้น  (ดูคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัยในภาคผนวกที่  5) 

 สําหรับการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวยั  เพือ่ใหไดทกัษะ

เปนไปตามความตองการจึงควรกําหนดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แนวทางการประเมิน  

พฤติกรรมและความสามารถที่แสดงวาเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการประเมิน          

ดังตารางที่  7.2 
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ตารางที่  7.2  การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร 

แนวทางการประเมนิ พฤติกรรมและความสามารถ 

ที่แสดงวาเด็กมีทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร 

1. ทักษะการสังเกต - สั ง เกตจากการที่ เด็ กบอก

คุณสมบัติของส่ิงของโดยผาน

ประสาทสัมผัสทั้งหา 

1. ดานการมองเห็น 

2. ดานการชิมรส 

3. ดานการไดยิน 

4. ดานการดมกลิ่น 

5. ดานการสัมผัส 

รับรูดวยประสาทสัมผัสทัง้หา              

มีความสามารถในการบอกและ

อธิบายจากการสังเกตโดยผานการ

ใชประสาทสมัผัสทัง้หาได 

2. ทักษะการจําแนกประเภท 1. จําแนกประเภทตามความ 

    เหมือน  ความแตกตาง 

2. การจัดหมวดหมูส่ิงของ 

3. การเรียงลาํดับส่ิงตาง ๆ    

4. การเรียงลาํดับเหตุการณ 

1. เด็กสามารถบอกหรือแสดงการ 

    จําแนก  เปรียบเทียบสิ่งตาง ๆ  

    ตามลักษณะหรือคุณสมบัติ 

    ในขณะทํากิจกรรมประจําวันได 

2. เด็กสามารถจําแนกสิ่งตาง ๆ เปน 

    หมวดหมู  เชน การเก็บเครื่องเลน 

    เขาที่ตามสี  ขนาด  รูปทรง  ฯลฯ 

3. ทักษะการวัด 1. การเลือกเครื่องมือในการวดั 

2. บอกเหตผุลในการเลือก 

    เครื่องมือ 

3. การใชเครื่องมือในการวัด 

1. สามารถเลือกใชเครื่องมือในการ 

    วัดไดถูกตองดวยตนเอง 

2. บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือ 

    ไดดวยตนเอง 

3. สามารถใชเครื่องมือวัดไดอยาง 

    ถูกตองดวยตนเอง 
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ตารางที่  7.2  (ตอ) 

 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร 

แนวทางการประเมนิ พฤติกรรมและความสามารถ 

ที่แสดงวาเด็กมีทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร 

4. ทักษะการสื่อความหมาย 1. การนําเสนอขอมูลดวยการพูด

แสดงความคิดเห็น   

2. บรรยายหรอือธบิายผลงาน

ของตนเอง 

1. พูดแสดงความคิดเห็นดวยการพูด  

แสดงความคิดเห็น   บรรยายหรือ

อธิบายเหตุผลของตนเองได 

2. บอกส่ิงที่ผูอื่นแสดงความคิดเห็น

และสามารถตอบใหเขาใจไดวาพูดหรือ

นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร 

5. ทักษะการลงความเห็น  เพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่

ไดจากการสังเกต 

- มีความสามารถในการเพิ่มความ

คิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกต

ไดดวยตนเอง 

6. ทักษะการหาความสัมพันธ

ระหวางสเปสกับเวลา 

1. การวาดรูป 2 มิติจากวัตถุที่

กําหนดให 

2. การบอกไดวาวัตถใุดเปน  2  

มิติ  และวัตถใุดเปน  3  มิต ิ

3. การบอกตําแหนงบน  ลาง  

ซาย  ขวา  หนา หลัง ใกล ไกล 

ทิศตะวันออก ทศิตะวันตก  ของ

วัตถุได 

4. การบอกตําแหนงของวัตถุกับ

อีกวัตถุหนึ่งได 

5. การบอกความสัมพันธ

ระหวางการเปลีย่นแปลง

ตําแหนงของอกีวัตถุหนึ่ง 

6. การบอกความสัมพันธ

ระหวางการเปลีย่นแปลงขนาด  

หรือปริมาณ 

1. วาดรปู  2 มติิจากวัตถุที่กําหนดให

ไดดวยตนเอง  โดยมีรายละเอียดของ

ภาพชัดเจน 

2. บอกวัตถุที่เปน  2  มิติ  และ  3  มิติ

ไดดวยตนเอง 

3. บอกตําแหนงหรือทิศทางของวัตถุ

หนึ่งไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

4. บอกไดอยางถูกตองวาวัตถุหนึ่งอยู

ในตําแนงที่อยูของวัตถุหนึ่งดวยตนเอง  

เชน กลวยวางอยูบนจานสีฟา เปนตน 

5. บอกความสัมพันธ ระหวางการ

เปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับ

เวลาไดอยางถูกตองดวยตนเอง 

6. บอกความสัมพันธ ระหวางการ

เปล่ียนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่ง

ตาง ๆ กับเวลาไดอยางถูกตองดวย

ตนเอง 
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ตารางที่  7.2  (ตอ) 

 

ทักษะกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร 

แนวทางการประเมนิ พฤติกรรมและความสามารถ 

ที่แสดงวาเด็กมีทกัษะกระบวนการ

ทางวทิยาศาสตร 

7. ทักษะการใชตัวเลข 1. การนับจํานวนสิง่ของได  

(จํานวนไมเกนิ 20)  

2. การใชตัวเลขแสดงแทน

จํานวนทีน่ับได  (จํานวนไม

เกนิ 10)  

3. การตัดสนิวาสิง่ของใน  

แตละกลุมมีจาํนวนเทากนั  

นอยกวา  มากกวา  และ

แตกตางกนั (จาํนวนไมเกนิ 

20) 

4. การตัดสนิวาสิง่ของใน

กลุมใดมีจาํนวนเทากนั  นอย

กวา  มากกวา  และแตกตาง

กัน  (จาํนวนไมเกนิ 20) 

1. นบัจํานวนไดถูกตองดวยตนเอง 

2. ใชตัวเลขแสดงแทนสิง่ของที่นบัได

ถูกตองดวยตนเอง 

3. สามารถบอกไดวาสิง่ของในแตละ

กลุมมีจํานวนเทากนั  นอยกวา  

มากกวา  และแตกตางกนัไดถูกตอง

ดวยตนเอง 

4. สามารถบอกไดวาสิง่ของในกลุม

ใดมีจาํนวนเทากนั  นอยกวา 

มากกวา และแตกตางกนัไดอยาง 

ถูกตองดวยตนเอง 

 

ที่มา  (ดัดแปลงจาก  อรุณศรี  จันทรทรง, 2548, หนา 141 - 143) 

 

 สรุปไดวา  จากตารางการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

แตละทักษะจะมีแนวทางการประเมินที่สอดคลองกับพัฒนาการตามวัย  โดยมีพฤติกรรมและ

ความสามารถที่แสดงวาเด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซึ่งการประเมินทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรแตละทักษะตามตารางที่  7.2  นี้  อาศัยความรูพื้นฐานจากรายละเอียดของทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยทั้ง  7  ทักษะในบทที่  3  มาเปนแนวทางการ

ประเมิน 
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สรุป 
 การประเมินหมายถึง  การใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมการวัดและการ

ประเมินผล  เชน  การทดสอบ  การวัด  การปฏิบัติจริง  การสังเกต  การสัมภาษณ  การจดบันทึก  

และการรวบรวมผลงานเด็ก  เปนตน   เพื่อเปนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ          

การประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  ซึ่งเปนทักษะที่มีความเกี่ยวของ

กับพัฒนาการทางดานสติปญญา  โดยผูประเมินจะตองทําการประเมินตามสภาพจริงที่สามารถ

ประเมินไดโดยสามารถประเมินจากการสังเกต  การสัมภาษณ  การจดบันทึก  การรวบรวมผลงาน

ของเด็กจากการปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่เด็กมีความสามารถจะปฏิบัติไดโดยไมใสความ

คิดเห็นสวนตัวลงไป   ชวยใหการประเมินมีความแนนอน  เชื่อถือได  และสามารถพัฒนาทักษะและ

ความสามารถทางวิทยาศาสตรของเด็กไดเปนอยางดี  ผูประเมินควรมีความรูที่เกี่ยวของกับ

คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัยอายุ  3-6  ป  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการบันทึกพฤติกรรมและ

พัฒนาการตามวัยที่เด็กมีความสามารถทําได  แลวนํามาเปรียบเทียบกับแนวทางการประเมินทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เพื่อใหครูและผูที่เกี่ยวของไดศึกษา  เพื่อการบันทึกจะไดมีหลักการและ

ทิศทางเปนไปในทางเดียวกัน  เมื่อเปนเชนนี้ก็จะสามารถประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

สําหรับเด็กปฐมวัย  ใหเปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมตามสภาพจริงและมีประสิทธิภาพได 

 

แบบฝกหัดทายบท  
 

  1.  จงอธิบายความหมายของการวัดและการประเมิน 

  2.  จงอธิบายวัตถุประสงคของการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

  3.  จงอธิบายและวิเคราะหหลักการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับ 

เด็กปฐมวัย 

  4.  จงกลาวถึงขอบขายการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  5.  จงอธิบายประโยชนของการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

  6.  จงอภิปรายคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย 

  7.  จงวิเคราะหแบบประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สังคมและ

สติปญญา 

  8.  จงอภิปรายแนวทางการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
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  9.  จงอภิปรายการวัดและการประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

  10.  จงสรุปหลักการประเมิน  ความสําคัญ  ประโยชน  และการนําไปใช 
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