




นางสาวธาราภรณ วรรณสา

รหัส 53818601017

ชั้นปที่ 4 หอง 1

สาขาการศึกษาปฐมวัย



    แนวคิดการวัดและประเมินเด็กปฐมวัย
    ๑. ตรงกับจดุมุงหมายหรือการเรียนรูที่ตั้งไว

 ๒. ตองสามารถชี้ถึงวาการจัดกระบานการเรียนรูนั้นไดผลหรือไม
 ๓. ตองสามารถชี้แนะไดวาควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณเด็ก
อยางไร

หลักการวัดและการประเมนิเด็กปฐมวัย
 ๑. หลักการวัดและประเมินเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 ๒. หลักการวัดและประเมินเนนพัฒนาการและธรรมชาติของเด็ก
ปฐมวัย
 ๓. แนวการจัดการหลักการวัดและการประเมินเนนสอดคลองกับแนว
การจัดการศึกษาปฐมวัย
  



 ๑. การทดสอบ (testing)ในระดับปฐมวัย หมายถึง วิธีการประเมนิรวบรวมขอมูลอยาง
เปนทางการใชอยางกวางขวางในการวัดพฤติกรรมของผูเรียนและผลการวดัออกมาเปน
คะแนน

 ๒. การวัด (measurement)ในระดับปฐมวัย หมายถึง การวัดกระบวนการเทียบปริมาณ 
เพื่อแสดงคาตัวเลข เปนการกําหนดเซตของจํานวน

 ๓. การประเมินผล (evasurement)ในระดับปฐมวัย หมายถึง กระบวนการทั้งตอมาจาก
การวัด แลวตัดสินใจสรุปคณุคาอยางมีเกณฑ การประเมินผลจึงเนนผลการตดัสินใจจาก
การวัดโดยตรง

 ๔. การประเมิน (assessment) ในระดับปฐมวัย หมายถึง  การประเมินครอบคลุมถึง
กระบวนการวัดและประเมินผลตัวเด็ก เนนการใชวิธีการ  และเครื่องท่ีหลากหลายใน
การวัดที่มีระบบและจดุมุงหมาย ในการมองความกาวหนาและผลสมัฤทธ์ินักเรียน



   การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนการจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีมีอายุครอบคลุม
ตั้งแตปฏิสนธิครรภมารดา จนกระทั้งอายุ ๘ ป

 แนวคิดความตองการพื้นฐานของมนุษย
     ทฤษฎีความตองการของมาสโลว
      ลักษณะความตองการขั้นตางๆของมาสโลว

              ขั้นที่  ๑  ความตองการตอบสนองดานรางกาย
          ขั้นท่ี  ๒  ความตองการความปลอดภัย
          ขั้นท่ี  ๓  ความตองการความรัก

              ขั้นที่  ๔  ความเขาใจตนเองอยางแทจริง
 



    ทฤษฎีของพัฒนาการของกีเซล

    ฮารโนลด กีเซล เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผูเริ่มกอตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก 
กีเซลเชื่อวาวุฒิภาวะจะถูกกําหนดโดยพันธุกรรม และมีในเด็กแตละคนมาตั้งแตเกิดซึง
เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเด็กแตวัยมีความพรอมทําสิ่งตางๆไดถาวุฒิภาวะหรือความพรอม
ยังไมเกิดขึ้นตามปกติในวัยนั้นๆ สภาพแวดลอมจะไมมีอิทธิพลตอพัฒนาการของเด็ก
ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของเพียเจต

         เพียเจต  ทฤษฏีนี้เนนความเปนมนุษย อยูทีเปนมนุษยมีความสามารถ
ในการสรางความรูผานการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม ซึ่งปรากฏในตัว
เด็กตั้งแตแรกเกิดความสามารถนี้คือ การปรับตัว เปนการสรางตาม
ความคิด โดยมีการปฎิสัมพันธโดยตรงกับสิ่งแวดลอมมี ๒ ลักษณะคือ
     ๑. การซึมซับประสบการณ
     ๒. การปรับโครงสรางสตปิญญา

  



 ทฤษฏีพฒันาการสติปัญญาของโฮเวลิด์ การ์ดเนอร์

   การด์เนอร ์เชื�อว่า สมองของมนุษยไ์ดแ้บง่เป็นส่วนๆ แต่ละส่วนไดก้าํหนด

ความสามารถที�คน้หาและแกป้ญัหาที�เรียกว่า “สติปญัญา” ซึ�งมหีลายอย่าง
ถอืกาํเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนที�แตกต่างกนัซึ�งสตปิญัญา ท ั�ง ๙ ดา้น

    ๑. สตปิญัญาทางดา้นภาษา       ๒. ดา้นตรรกะและคณิตศาสตร์

    ๓. ดา้นมติสิมัพนัธ ์               ๔. ดา้นร่างกายและการเคลื�อนไหว

    ๕. ดา้นดนตร ี                     ๖. ดา้นมนุษยส์มัพนัธ์

    ๗. ดา้นตน                         ๘. ดา้นรกัธรรมชาติ

    ๙. ดา้นดาํรงชวีติ



  ทฤษฏีพฒันาการทางบุคลกิภาพของซิกมันด์ฟรอยด
 ฟรอยด ์ไดใ้หค้วามสาํคญัของเด็กวยั ๕ ปี แรกของชีวิต
            ลาํดบัขั�นพฒันาการทางเพศของฟรอย์

อาย ุ(ปี) ขั�น พฒันาการ

๐-๑  ความพอใจอยู่บริเวณปาก  สนใจบริเวณปาก

๑-๓  ความสนใจอยู่บริเวณทวารหนกั  ระยะขบัถ่าย เรียนรูก้ารขบัถ่าย

๓-๖  สนใจอยู่บริเวณอวยัวะเพศ  อยากรูอ้ยากเหน็สภาพร่างกายแตกต่างไปตามเพศ

๖-๑๑  ก่อนวยัรุ่น  ระยะสนใจสงัคม เพื�อนฝูง

วยัผูใหญ่  วยัรุ่น   มคีวามสนใจในเพศตรงขา้มมากขึ�น



ทฤษฏีการเรียนรู้ของ เจอร์ลอม บรูเนอร์

   บรูเนอร ์เนน้หลกัการ กระบวนการคิด ซึ�งประกอบดว้ยลกัษณะ ๔ ขอ้คือ

          ๑. แรงจูงใจ
      ๒.โครงสรา้ง

          ๓. ลาํดบัต่อเนื�อง 
      ๔. การเสริมแรง 

   บรูเนอร ์แบ่งขั�นพฒันาการคิดในการเรียนรูข้องมนุษยอ์อกเป็น ๓ ขั�นไดแ้ก่

           ๑. ขั�นกระทาํ
      ๒. ขั�นคิดจตินาการหรือสรา้งมโนภาพ
      ๓. ขั�นใชส้ญัลกัษณ์และความคิดรวบยอด

               



ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม ของเบนดูรา
เบนดูรา  ทฤษฏนีี� เนน้บุคคลเกดิการเรียนรูโ้ดยการใหต้วัแบบ โดยผูเ้รยีนจะ
เลยีนจากตวัแบบนี� เป็นกระบวนการที�เกดิขึ�นอย่างต่อเนื�อง โดยอาศยัการ
สงัเกตพฤติกรรมของแบบ การสงัเกต การตอบสนองและปฏกิริยิาต่างๆของ
ตวัแบบสภาพแวดรอบของตวัแบบ สภาพแวดลอ้ม ผลการกระทาํ คาํบอกลา

           การเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยัจงึเกดิขึ�นได ้ประกอบดว้ย 4ประการ

    1. กระบวนการดึงดูดความสนใจ      ตวัแบบนั�นดึงดูดใหเ้ด็กสนใจที�จะเลยีนแบบ
2. กระบวนการคงไว ้       กระบวนการบนัทกึรหสัเป็นความจาํ
3. กระบวนการแสดงออกคอื       การแสดงผลการเรียนรูด้ว้ยการกระทาํ
4. กระบวนการจูงใจคอื       กระบวนการเสริมแรงใหเ้ด็กกระทาํ



ทฤษฏีพฒันาการทางจริยธรรมโคเบอร์ก
พฒันาการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั�น มรีะดบัมรีะดบัความคดิ
ทางจริยธธรม 3ระดบั

   อาย(ุปี) ขั�นเหตผุล
จริยธรรม

 อาย ุ(ปี) ระดบัจริยธรรม

2 - 7 หลักการหลบหลีก
การลงโทษ

2-10 เริ�มมีจริยธรรม

7-10 หลักการแสวงหา
รางวัล

10-13 -หลักการทําตามที�
ผู้อื�นเห็นชอบ
-หลักการทําตาม
หน้าที�ทางสังคม

10 -16 ระดับจริยธรรมตาม
เกณฑ์

16 ปีขึ�นไป หลักการทําตามคาํมั�น
สัญญา

16 ปีขึ�นไป  ระดับมีจริยธรรม
ตามกฎเกณฑ์

ผู้ใหญ่ หลักการยึดอุดมคติ
สากล

 



บทที� ๓ หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

ความนํา  
   องค์ประกอบของหลกัสูตร  ประกอบด้วย ความมุ่งหมาย  เนื�อหา  
 วธีิการสอน และการประเมินผล
ความหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั
หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  หมายถึงแนวทางจัดประสบการณ์ซึ�งเป็นมวล
ประสบการณ์ในโรงเรียนที�เกิดขึ�นแต่ละวนั มีลกัษณะการจัดเน้นสภาพการณ์ที�
เกดิขึ�นขณะนั�น  โดยมีลกัษณะให้เด็กเป็นผู้เลอืกทาํกจิกรรมเน้นเด็กลงมือ
ปฏิบัติเป็นสําคัญ เรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นผู้วางแผน คอยสนับสนุนและ
ตัดสินใจในการเลอืกดําเนินกิจกรรมนั�นๆ

 



ความหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  หมายถึงแนวทางจดั
ประสบการณ์ซึ�งเป็นมวลประสบการณ์ในโรงเรียนที�เกิดขึ�น
แต่ละวนั มีลกัษณะการจดัเนน้สภาพการณ์ที�เกิดขึ�นขณะนั�น  

โดยมีลกัษณะใหเ้ดก็เป็นผูเ้ลือกทาํกิจกรรมเนน้เดก็ลงมือ
ปฏิบติัเป็นสาํคญั เรียนรู้ดว้ยตนเอง ครูเป็นผูว้างแผน คอย
สนบัสนุนและตดัสินใจในการเลือกดาํเนินกิจกรรมนั�นๆ



ปัจจัยที�มอีทิธิผลต่อหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

1.อทิธิพลแนวคดิซีกโลกตะวนัตก  เป็นการนําแนวความคดิ
ของนักปรัชญานักจิตวทิยาและนักการศึกษาจากต่างประเทศ
มาวางเป็นแนวทาง
2.อทิธิพลจากหน่วงงานที�รับผดิชอบการจักการศึกษาปฐมวยั
3.อทิธิพลจากโลกาภิวฒัน์ทางการศึกษา หมายถึง การ
เปลี�ยนแปลงทางด้านการเมอืงเศรษฐกจิ สังคม และ
เทคโนโลยี



ลกัษณะของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

         องค์ประกอบหลกัสูตร ได้แก่
1. ความมุ่งหมาย คอื มุ่งเน้นให้เด็กพฒันาทุกด้าน คอื ด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2. เนื�อหา จัดเป็นหน่วยการสอนแทนรายวชิา 
3. การนําหลกัสูตรไปใช้
4.การประเมนิผล



ลกัษณะของกจิกรรมหลกัที�ควรให้จัดเด็กปฐมวยัเป็นประจําวนั ดังนี�

1.กจิกรรมเสรี เป็นกจิกรรมที�เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอสิระตามมุม
2.กจิกรรมสร้างสรรค์ เป็นกจิกรรมที�ช่วยเด็กแสดงออกทางอารมณ์
ความรู้สึก 
3.กจิกรรมเคลื�อนไหวและจังหวะ เป็นกจิกรรมที�จัดให้เด็กได้
เคลื�อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย
4.กจิกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกจิกรรมที�มุ่งเน้นให้เด็กพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ ฝึกการทาํงานและอยู่ร่วมผู้อื�นเป็นกลุ่ม
5.กจิกรรมกลางแจ้ง  เป็นกจิกรรมที�จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอก
ห้องเรียน
6.เกมการศึกษา  เป็นการเล่นที�ช่วยพฒันาสติปัญญา



การประเมินผล

1. การสังเกต ครูควรสังเกตในขณะที�เด็กทาํกจิกรรมหรือเล่น
2. การสนทนา การสนทนารายบุคคล
3. การสัมภาษณ์ หรือการทดสอบปากเปล่า
4. การเกบ็รวมรวมผลงาน ข้อมูลที�ได้ช่วยครูทราบถึง

ความก้าวหน้าของพฒันาการ
5. การใช้แบบทดสอบเป็นรูปธรรม เพื�อช่วยให้ได้ทราบถึงข้อมูล

เรื�องเดียวกนัจากเด็ก



หลกัสูตรปฐมวยั พทุธศักราช ๒๕๔๐

1.ปรัชญาการจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา
  การจดัการศึกษาและอบรมและอบรมเลี�ยงดูเดก็บนรากพื�นที�สนอง
ความตอ้งการของเดก็แรกเกิดถึง6ปี ที�ความตอ้งการความรัก ความ
เขา้ใจ และความจาํเป็นที�จะตอ้งไดรั้บพฒันาการทั�ง 4  ดา้น 

2. หลกัการ
   - เป็นการจดัการศึกษาใหค้รอบคลุมเดก็ทุกประเภทที�มีอายุ
ระหวา่ง   3-4 ปี
    - เป็นการพฒันาเดก็โดยหลกัการอบรมเลี�ยงดูและการให้
การศึกษา



หลกัการ (ต่อ)
 - เป็นการพฒันาเด็กโดยองค์รวม ทั�งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา ผ่านกจิกรรมการเล่นที�เหมาะสมกบัวยัรุ่น วุฒิ
ภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
-เป็นการจัดประสบการณ์ที�เด็กสามารถดํารงชีวติประจําวนัได้อย่าง
มคุีณภาพ และมคีวามสุข
-เป็นการพฒันาเด็กโดยบุคลากรที�มคีวามรู้ ความสามรถในการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
-เป็นการพฒันาเด็กโดยบุคลากรที�มคีวามรู้ ความสามารถในการจัด
การศึกษา



จดุมุ่งหมาย
1.มสุีขภาพดี เจริญเติบโตตามวยั และมพีฤติกรรมอนามยัที�

เหมาะสม
2.ใช้กล้ามเนื�อใหญ่ กล้ามเนื�อเลก็ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพนัธ์กนั
3.ร่าเริง แจ่มใส มคีวามสุข และความรู้สึกที�ดีต่อตนเองและผู้อื�น
4.มคุีณธรรมและจริยธรรมมวีนัิยในตนเอง และมคีวามรับผดิชอบ
5.ช่วยเหลอืตนเองได้เหมาะสมกบัสภาพและวยั
6.อยู่ร่วมกบัอื�นได้อย่างมคีวามสุข และเป็นสมาชิกที�ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตรอนัมพีระมหากษตัริย์เป็นประมุข



7. รักธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม วฒันธรรมในท้องถิ�น และความเป็น
ไทย
8. ใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารได้เหมาะสมกบัวยั
9. มคีวามคดิ การแก้ปัญหาได้เหมาะสมกบัวยัและมเีจตคติที�ดต่ีอ
การเรียนรู้สิ�งต่างๆ
10.มจีิตนาการและความคดิสร้างสรรค์



อายุ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ-สังคม สติปัญญา

๓-๔ ปี เดินขึ�นบนัไดสลบัเทา้
ได้

พอใจคนที�ตามใจ ชอบถาม  ทาํไม 
ตลอดเวลา

๔-๕ ปี กระฉบักระเฉงไม่ชอบ
อยูเ่ฉย

สนใจผูอื้�น พดูเป็นประโยคได้

๕-๖ ปี ยดึตวั คล่องแคล่ว ยดืตวัเองเป็นศูนยก์ลาง
นอ้ยลง

พดูประโยชน์ไดย้าวขึ�น

4. คุณลกัษณะตามวยั



5. อายขุองผูเ้รียน
6. ระยะเวลาเรียน
7. การจดัประสบการณ์
- การสื�อความคิดที�เป็นการกระทาํ ไดแ้ก่ การสัมผสั ชิมรส
- การใชภ้าษา ไดแ้ก่ การแสดงความรู้สึกดว้ยคาํพดู
- การเรียนรู้ทางสังคม ไดแ้ก่ การวางแผน การแกปั้ญหา
- การเคลื�อนไหว ไดแ้ก่ การรับรู้
- ดนตรี ไดแ้ก่ การเล่นเครื�องดนตรี  การร้องเพลง
- การจาํแนกและเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ การจบัคู่ การเปรียบเทียบ



- จาํนวน ไดแ้ก่ การนบัสิ�งต่างๆ
- มิติสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ การบรรจุและการเทออก
- เวลา ไดแ้ก่ การสังเกตความเปลี�ยนแปลงของฤดู
7. เนื�อหาและแนวคิด
- ตวัเรา
- ครอบครัว
- โรงเรียน
- บุคคลต่างๆ
- วนัสาํคญั



-ธรรมชาติรอบตัว
-การอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
-การคมนาคมและการสื�อสาร
-สิ�งต่างๆรอบตัว
8.การวดัและประเมิน
ขอบข่ายการวดัและประเมินเด็กปฐมวยัตามหลกัสูตรก่อนประถมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 



บทที� 4 ขอบข่ายการวดัและการประเมินเดก็ปฐมวยั
การวดัและการประเมินเด็กปฐมวยัมีขอบข่ายครอบคลุมประเมิน
พฒันาการทุกด้านของเด็กคือพฒันาการทางด้านร่างกาย พฒันาการ
ทางอารมณ์-จิตใจ พฒันาการทางสังคม และพฒันาการทางสติปัญญา
แนวทางการประเมินเด็กปฐมวยั

      ครูซึ�งจะทาํหน้าที�ประเมินพฒันาการเด็ก จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
พฒันาการเด็กวยั 3-6ปี เป็นอย่างดีและต้องเข้าใจโครงสร้างของการ
ประเมินอย่างละเอียดว่าประเมินเมื�อไร และอย่างไร ต้องมี
ความสามารถในการเลอืกเครื�องมือ และวธีิการที�จะใช้ได้อย่างถูกต้อง



  หลกัการพฒันาการเด็กปฐมวยั

   

1.การประเมินต้องประเมินพฒันาการของเด็กครบทุกด้าน

2. เน้นประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสมํ�าเสมอ

3. สภาพแวดล้อมการประเมินต้องมีลกัษณะเช่นเดยีวกับการทํา
กจิกรรมประจําวนั

4. เน้นประเมินสภาพจริง

5. การประเมินต้องจัดทําอย่างเป็นระบบ



     1. วธิีการวดัและประเมินแบบเป็นทางการไดแ้ก ่ การทดสอบชนิดต่างๆ

2. วธิีการวดัและประเมินแบบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก ่วธิีการประเมินแบบสื�อสารสว่น
บคุคล ซึ�งรูปแบบเนน้การสงัเกต การประเมินจากการปฏบิตัจิริง วธิีการประเมินสภาพ
จริงและพอตโฟลโิอ

วธีิการที�ใช้ประเมินพฒันาการเด็ก



1. พฒันาการทางด้านร่างกาย หมายถึง การเจริญเติบโตของร่างกาย
ขอบข่ายของการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายประกอบด้วย
1.1 กล้ามเนื�อใหญ่
         - การยนื การเดิน การวิ�ง การกระโดด การโยน การรับลูกบอล
1. 2  กล้ามเนื�อเลก็และการประสานสัมพนัธ์ระหว่างมือกบัตา
         - การร้อย การตัดกระดาษ การวาดภาพอย่างอสิระ

ขอบข่ายการประเมินพฒันาการเด็ก



2. พฒันาการด้านอารมณ์- จติใจ และสังคม   

พฒันาการด้านอารมณ์- จติใจ  หมายถึงพัฒนาการที�รากฐานจาก
การปฎิสัมพนัธ์ ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก
พฒันาการด้านสังคม หมายถึง พฒันาการเรียนรู้ทางสังคมจากความรู้สึก
ผูกพนัใกล้ชิด
 ขอบข่ายของการประเมนิพฒันาการด้านอารมณ์-จติใจและสังคม

     

                                                          ถ

1. การบอกความรู้สึกและอารมณ์ 2. การช่วยเหลือตนเอง

3. การเล่นและทํางานร่วมกบัผู้อื�น 4. คุณธรรมจริยธรรม

5. มารยาทตามวฒันธรรม



                                          หมายถึง พฒันาการในระยะความคิดแบบ

ก่อนกฎเกณฑ์ คือ เดก็มคีวามคดิเชื�อมโยงสิ�งต่างๆ ที�รับรู้
       

3. พฒันาการด้านสติปัญญา                   

ขอบข่ายของการประเมนิพฒันาการด้านสตปัิญญา

1.การรับรู้ด้วยประสาทสัมผสัทั�ง5 2. การจาํแนกเปรียบเทยีบ

9. ความคดิสร้างสรรค์

8. การใช้ภาษา7. การรู้ค่าจาํนวน

4. การเรียงลาํดบั

6. การแก้ไขปัญหา5.การหาความสัมพนัธ์

3. การจดัหมวดหมู่



             ครูควรจะมีความรู้ ควรกาํหนดจุดมุ่งหมายของประเมิน และ
ควรพิจารณาเลือกเครื�องมือและวธีิการหลายๆอยา่งประกอบกนั 
สร้างบรรยากาศใหส้นุกสนาน น่าสนใจ

บทบาทของครูในการวดัและประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย



   ตอนที� 2 การวดัและประเมินแบบเป็นทางการ
บทที� 5 แบบทดสอบมาตรฐานสําหรับเด็กปฐมวยั

  

ความนํา
 เนื�องจากเด็กแต่ละคนมีคุณลักษณะและคุณสมบัติเป็นเอกลกัษณ์ที�มี
ความโดดเด่นเฉพาะตนเอง จึงส่งผลให้เด็กมีความสามารถ ความฉลาด
และมีศักยภาพทางด้านวชิาการตลอดจนบุคลกิภาพของตนเองมาโดย
ไม่เหมือนกัน



ประวตัิการวดัและประเมนิเด็กปฐมวยัแบบเป็นทางการ

1. ช่วงระยะเวลาศตวรรษที� 19 ค.ศ.1800 - ค.ศ.1900
2. ช่วงระยะเวลาศตวรรษที� 20 ค.ศ.1901 - ค.ศ.2000
3. ช่วงระยะเวลาศตวรรษที� 21 ค.ศ.2001 – อนาคตอนัใกล้การวดัและ

ประเมินเด็กปฐมวัยในช่วงแรกเป็นลกัษณะการวดัแบบเป็นทางการ แบบการ
ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน



 ความหมายของคําว่า เชาว์ปัญญา
คาํวา่ เชาวปั์ญญา ใชต้วัยอ่วา่IQ แต่มีนกัการศึกษาเรียกลกัษณะที�คิดนี�
ในความหมายคาํอื�นๆ อีกเช่น วสิัยสามารถ ศกัยภาพ ความสามารถและ
ความถนดั

 ประเภทของแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับเด็กปฐมวยั
1. แบบทดสอบสติปัญญา เป็นการทดสอบที�วดัมิติความสามารถ

2. แบบทดสอบความถนดั หมายถึง แบบทดสอบที�วดัศกัยภาพในการ
เรียนรู้

3. แบบทดสอบวดับุคลิกภาพและสังคม มุ่งวดัคุณลกัษณะดา้นจิตใจ 
และลกัษณะนิสัย



ชนิดแบบทดสอบมาตรฐานที�ใช้วดัและประเมินเด็กปฐมวยั
1. แบบทดสอบสําหรับเด็กวยัแรกเกดิ – 3 ขวบ

1) วดัหลงัคลอด1-15 นาที เพื�อประเมินสุขภาพของเด็ก

2) ใชว้ดัความเปลี�ยนแปลงทางอารมณ์

3) ใชว้ดัสติปัญญาของเด็กทารก

4) มาตราแบบทดสอบทางจิต เมอร์ริลล ์พาล ์เป็นแบบทดสอบ
ก่อนเขา้โรงเรียน

5) มาตราพฒันาการกีเซลล์

6) สาํหรับเด็กพฒันาการล่าชา้



2. แบบทดสอบสําหรับเดก็ปฐมวยั

1) เป็นแบบทดสอบสติปัญญา

2) แบบทดสอบไอคิว

3) แบบทดสอบที�ใชว้ดัพฤติกรรม ในการวดัเกี�ยวกบัการปรับพฤติกรรม

3. แบบทดสอบสําหรับเดก็วยัเข้าโรงเรียน

1) แบบทดสอบศพัทรู์ปภาพพีบอดี แบบสอบนี�ประกอบดว้ยรูปภาพ 
150 แผน่ แต่ละแผน่มี 4 รูป

2) มาตราวฒิุตามจิตโคลมัเบีย แบบทดสอบการจดัหมวดหมู่รูปภาพ

3) แบบทดสอบเบ็นเดอร์-เกสทอลท ์วดัความเสื�อมทางเชาวปั์ญญา

4) เป็นแบบทดสอบคดัแยกเดก็ทางภาษา

5) แบบทดสอบผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน



การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานสําหรับเดก็ปฐมวยั

- แบบทดสอบมาตรฐาน 
- จุดประสงคก์ารศึกษา 
- เขียนแบบทดสอบ ใชเ้วลาเขียน 3 ครั� ง
- นาํแบบทดสอบไปทดลองใชค้รั� งที� 1 กบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�สุ่มทั�ง

ประเทศ
- คดัเลือกแบบทดสอบ
- นาํแบบทดสอบไปทดลองใชค้รั� งที� 2 กบัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�สุ่มทั�ง

ประเทศ
- สร้างเกณฑม์าตรฐานแบบทดสอบ
- นาํไปใช้



ชื่อ นางสาว อัญชลี สีพลราช

รหัสนักศึกษา 53818601060

ชั้นปที่ 4 หอง 1

 สาขาวิชา  การศึกษาปฐมวัย 



          

               บทที� 6 แบบทดสอบสําหรับเดก็ปฐมวยั
    ความนํา

    กระบวนการในการทาํการทดสอบนั�นมีหลกัการที�สาํคญั คือ 
ทดสอบก่อนทาํการสอน เป็นการตรวจสอบความรู้พื�นฐานของผูเ้รียน 
เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอน การทดสอบระหวา่ง
เรียนเป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน อนัเป็นแนวทางใหมี้
การจดัการเรียนการสอน การทดสอบหลงัเรียนเสร็จสิ�น เป็นการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ� ขั�นสุดทา้ยของผูเ้รียนทุกคนวา่ไดบ้รรลุ
จุดประสงคม์ากนอ้ยเพียงใด



 ความหมายของแบบทดสอบ
ในระดบัปฐมวยั แบบทดสอบ คือ การถามหรอืการจดัสถานการณต่์างๆ ที�เป็น
สิ�งเรา้ใหเ้ด็กตอบสนอง ในการทดสอบตอ้งประกอบดว้ยกระบวนการที�มรีะบบ 
และมกีารเปรียบเทยีบ

 จุดมุงหมายและหนาที่ของการทดสอบ
1. เพ่ือใชดานการบริหาร

2. เพ่ือใชดานการสอน

3. เพ่ือใชดานการแนะแนว



    ขอบเขตการวัดและประเมินเด็กปฐมวัยดวยแบบทดสอบชนิดครูสราง

1. ขอบเขตด้านสตปัิญญา เป็นจุดหมายทางการศึกษาในการประเมนิสิ�งที�เดก็
ทําได้ เป็นการวดัและประเมนิพฒันาการทางด้านสตปัิญญา ทางด้านความ
ถนัด และผลสัมฤทธิ�

2. ขอบเขตด้านความรู้สึก เน้นวดัประเมนิสิ�งที�เดก็จะทํา เป็นการวดัและ
ประเมนิพฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ พฒันาการทางด้านสังคม

3. ขอบเขตด้านทักษะ เป็นจุดหมายทางการศึกษาที�เกี�ยวกบัการปฏิบัต ิ
ฝึกฝนทักษะการเคลื�อนไหวร่างกาย



ชนิดแบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นสําหรับเด็กปฐมวัย
1. แบบปฏิบติัจริง เป็นการสอบที�ใหผู้ส้อบแสดงพฤติกรรมโดยการ

กระทาํหรือลงมือทาํจริง

2. แบบปากเปล่า เป็นการทดสอบที�อาศยัการซกัถามเป็นรายบุคคล
ในดา้นเนื�อหาและวธีิการตลอดจนแนวคิดจากเรื�องสั�นๆ โดยผูส้อบมี
โอกาสไดต้อบโต ้ซึ� งการสอบแบบนี�ใชเ้วลามาก

3. แบบเลือกตอบหลายตวัเลือก แบบทดสอบนี� มีลกัษณะคาํถาม
และคาํตอบเป็นรูปภาพ

4. แบบโยงจบัคู่ แบบทดสอบนี�ตรวจใหค้ะแนนง่าย ส่วนขอ้จาํกดั
คือ ขาดความยติุธรรมในการใหค้ะแนน



   การเปรียบเทียบลักษณะของแบบทดสอบชนิดตางๆ

           แบบทดสอบทุกประเภทที่กลาวมามิไดมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 
มีบางสวน คลายคลึงกัน อาทิ วัดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนไดเทาเทียม 
สามารถยั่วยุและจูงใจใหนักเรียนทําเพราะเปนรูปภาพ เด็กมีความเขาใจ
และปรับปรุงการเรียน
แนวการสรางแบบทดสอบโดยครูสําหรับเด็กปฐมวัย
      1. ทําความเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมายของแบบทดสอบ

2. ในการสรางควรศึกษาลักษณะสําคัญโดยทั่วๆ

3. ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ มีดังนี้ กําหนดจุดมุงหมาย เขียน
ขอสอบ รวบรวมขอสอบ ดําเนินการสอบนักเรียน

4. ดําเนินการสอบนั้น ครูผูสอนตองกําหนดวิธีที่ใหเหมาะสมกับ
แบบทดสอบ



         ตอนที� 3 การวดัและการประเมินแบบไม่เป็นทางการ
    บทที� 7 การประเมินสร้างความรู้จักนักเรียนและการพูดคุย

ความนํา
      ธรรมชาติของเด็กนั้นมีพัฒนาการและการเรียนรูที่แปรเปลีย่นเร็ว วิธีการ

วัดและประเมินเด็กปฐมวัยควรมีความหลากหลายในวิธีการ ทั้งเปนแบบ

ประเมินแบบเปนทางการและแบบไมเปนทางการ ความหลากหลายนี้

เปรียบเสมือนการมองผานทะลบุานหนาตางหลายบาน ในแตละบานสามารถ

มองผานไดภาพที่แตกตางกัน



                   

                  การประเมินสร้างความรู้จกันกัเรียน

         การประเมินสร้างความรู้จกันกัเรียน การประเมินชนิดนี� มีหลกัการมา

จาก การใหค้วามสาํคญัของช่วงเวลาแรกของการเปิดเรียน โดยถือวา่ระยะ

วนัแรกๆ ของการเรียนในโรงเรียนเป็นสิ�งที�สาํคญัยิ�งเพราะนกัเรียนใหม่

เหล่านี�  จะมีความหลงัที�คละกนัในดา้นความสามารถ ความสนใจ 

บุคลิกภาพและความตอ้งการ จนทาํใหก้ลุ่มกลุ่มจะมีความแตกต่างกนัไป

ไม่เหมือนกลุ่มอื�นๆ ที�ครูเคยไดพ้บมาก่อน



1. ความหมายการประเมินสรางความรูจักนักเรียน

   เปนการประเมินการสอนแนวใหมที่เนนเด็กเปนศูนยกลางของการ

    ประเมิน โดยการสังเกตนักเรียนเปนกลุม ทําการประเมินในชวงระยะเวลา 

1 หรือ 2 สัปดาหแรกของการเปดภาคเรียน

      2. ลักษณะเฉพาะของการประเมินสรางความรูจักนักเรียน

1. การสรางความรูจักนักเรียน จะกระทําตอนเปดเทอมวันแรกๆ

2. การสรางความรูจักนักเรียน เปนการเนนเด็กนักเรียนเปนศูนยกลาง

3. การสรางความรูจักนักเรียน ใชการสังเกตแบบไมเปนทางการ

4. การสรางความรูจักนักเรียน เปนการสังเคราะหจากการสังเกต

5. การสรางความรูจักนักเรียน ใชรอยพิมพใจโดยไมตองเขียนบันทึก

6. การสรางความรูจักนกัเรียน เปนการสังเกตอยางอิสระ กวางขวาง ไม

     จํากัดพฤติกรรม

7. การสรางความรูจักนกัเรียน เปนการสรางรอยพิมพใจคร้ังแรกที่มีความถาวร



3. ประโยชน์ของการประเมินสร้างความรู้จักนักเรียน
1. ช่วยการตดัสินใจในการวางแผนการสอนหรือโครงการสอน

2. ช่วยในการคดัแยกเด็กที�ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

3. ช่วยรู้พฒันาการความเจริญงอกงามและเปลี�ยนแปลงของเด็ก



       

           บทที� 8  การประเมนิด้วยการสังเกต
  

ความนํา 

แบนดูดรา มีความเชื�อวา่ การเรียนรู้ส่วนใหญ่ของมนุษยเ์กิดขึ�นจากการ

สังเกตตวัแบบโดยเฉพาะ พอ่ แม่ ที�ใกลที้�สุด รองลงมาคือครู โดยการไดย้นิ 

ไดเ้ห็นเด็กส่วนใหญ่รับรู้เรื�องราวต่างๆของสังคมเกิดการเรียนแบบแสดง

พฤติกรรมขึ�น ดงันั�นการเรียนรู้วดัและประเมินเกี�ยวกบัตวัเด็กวธีิการแบบ

ประเมินไม่เป็นทางการ ที�เหมาะสมกบัเด็กปฐมวยั คือ การสังเกต



ความหมายของการสังเกต
การสังเกตเป็นวธีิการวดัและประเมินตามสภาพจริงที�มีความเหมาะสม

กบัเด็กปฐมวยั มีจุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา 

เป็นวธีิการที�ใชใ้นการศึกษาทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัตวัเด็ก ดว้ยการเฝ้าดู

พฤติกรรมที�แสดงออกตามธรรมชาติ รวบรวมขอ้มูลโดยการจดบนัทึก

จุดมุ่งหมายของการสังเกต
 1. เพื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัพฤติกรรมเด็ก

2. เพื�อพฒันาการเด็ก

3. เพื�อนนาํขอ้มูลมาแปลความหมายใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตวัเด็ก



การเลอืกวกีารรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาแบบธรรมชาติ

2. การรายงานผลต่อตนเอง

3. การศึกษาแบบคลินิก

     4. การศึกษาเชิงมนุษยว์ิทยา



    

      เครื�องมอืที�ใชใ้นการสงัเกต

1. การบันทึกระเบียนพฤติการณ เปนการเขียนบันทึกแบบสัน้ บรรยาย

         เหตุการณ พฤติกรรมคําพูดของเด็ก

2. การบันทึกตอเนื่อง เปนการสังเกตบันทึกพฤติกรรมที่สังเกตมากกวา 

1 เหตุการณ ตอเนื่องกันไป โดยไมกําหนดเวลาหรือชวงเวลากับการบนัทึก

      แบบนี้อาจเร่ิมตั้งแต 2 นาที ไปถึง 2 สัปดาห หลักจากพฤติกรรมเด็กแลว 

      ครูทําการวิเคราะหพฤติกรรมหลังจากไดจดบนัทึก ครูครูตองมาแปลความ

       อีกครั้ง

3. การบันทึกแบบสุมเวลา เปนการสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมในลักษณะที่ใช

     แบบฟอรม มีการกําหนดจุดเวลาทีสุ่มในขณะใดขณะหนึ่ง วิธีการสังเกตพฤติกรรมแบบ
นี้เปนการบันทึกความถี่ของพฤติกรรม ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ครูตองกําหนด
พฤติกรรมที่ศึกษาในชางเวลาใด ทําการบันทึกแบบใด



4. การบนัทึกสุ่มแบบเหตุการณ์ เป็นวธีิการสังเกตที�ครูเก็บขอ้มูลเด็ก

โดยบนัทึกจาํนวนครั� งของการเกิดพฤติกรรมในช่วงเวลาที�กาํหนด ซึ� งการ

บนัทึกยดึหลกัสังเกตพฤติกรรมที�เกิดขึ�นเป็นหลกัแทนที�ใชช่้วงเวลาหรือ ณ

จุดเวลากาํหนดเป็นหลกัแบบการบนัทึกสุ่มเวลา ขั�นตอนของการสังเกต

พฤติกรรมเด็กปฐมวยัใชว้ธีิการบนัทึกเหตุการณ์

ขั�นที� 1 กาํหนดพฤติกรรมเหตุการณ์เฉพาะที�ศึกษา

ขั�นที� 2 พฤติกรรมด้วยความถี�

ขั�นที� 3 กาํหนดช่วงเวลาเท่ากันในการสังเกตพฤติกรรม



5. แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื�องที�ใชใ้นการจดบนัทึก ลาํดบัทกัษะ

ที�เด็กแสดงออกมาอยา่งมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาลกัษณะของ แบบ

ตรวจสอบรายการ มีดงันี�

1. เหมาะสาํหรับการตรวจสอบรายการพฤติกรรมที�มีจาํนวนหลายขอ้รายการ

2.ไม่ควรใชแ้บบตรวจสอบรายการเป็นเครื�องมือที�ใชใ้นการประเมินพฒันาการ

เด็ก แต่ควรใชเ้ป็นเครื�องมือช่วยในการเก็บขอ้มูลเกี�ยวกบัเด็ก

6. แบบประเมินค่า หรือ มาตรประเมินค่า เป็นเครื�องมือที�มีความคลา้ย

กบัแบบตรวจสอบรายการ แต่บอกความหมายของคุณภาพของระดบัพฤติกรรม

ที�เด็กแสดงออกที�ตอ้งการประเมิน



    ประโยชน์ของการประเมินด้วยการสังเกต

1. ช่วยใหค้รูสามารถเลือกสังเกตและบนัทึกพฤติกรรมที�พึ�งประสงคจ์ะ

ศึกษาไดถู้กตอ้ง

2. ช่วยใหค้รูสามารถเลือก ปรับพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมที�

พึงประสงคจ์ะปรับ ละเป้าหมายของการปรับพฤติกรรมชนิดนั�นๆ

3. ช่วยใหท้ราบถึงทิศทางของพฤติกรรมที�พึ�งประสงคจ์ะวดัและ
ประเมินวา่

เปลี�ยนแปลงหรือไม่

4. ช่วยใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมพื�นฐานที�
เปลี�ยนแปลงไป

ภายหลงัการวดัและการประเมิน





- ส่งเสริมใหเ้ดก็นาํความรู้มาสู่การปฏิบติั คิดชิ�นงาน กิจกรรม

- ส่งเสริมใหเ้ดก็ไดน้าํความรู้ที�หลากหลาย ทกัษะ รวมทั�งความสามารถต่างๆ 
มาบูรณาการสร้างชิ�นงาน กิจกรรม



คัสเตอร์ กล่าววา่ การประเมินสภาพจริง เป็นเทคนิคการวดัที�
รวบรวมขอ้มูลไดก้วา้งขวาง มีรูปแบบตอบสนองประสบการณ์ของเด็ก 
มีความเป็นจริงที�เขาเผชิญ

เดอร์คา กล่าววา่ การประเมินสภาพจริง เป็นกระบวนการ การ
ประเมินที�ใหผู้เ้รียนไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างความรู้ดว้ย
ตนเองโดยให้นกัเรียนมีทกัษะการคิดการลงมือปฏิบติั

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ ให้ความหมาย การประเมินสภาพจริงเด็ก
ปฐมวยั หมายถึง การประเมินวา่เด็กรู้อะไร และสามารถทาํอะไรไดบ้า้ง 
โดยการให้เด็กลงมือทาํงานที�มีความหมายต่อตวัเด็กในอนาคต



1.ลกัษณะการทดสอบ การประเมินสภาพจริงมีระดบัของความเป็น
สภาพจริงนอ้ยจนถึงคลา้ยสภาพจริงมาก สาํหรับเด็กปฐมวยัควร
กาํหนดใหมี้ระดบัสภาพคลา้ยจริงให้มากที�สุด

2.ลกัษณะรูปแบบคาํตอบ การประเมินสภาพจริงมีระดบัของสภาพจริง
ตามรูปแบบคาํตอบจากคาํจาํกดัถึงคาํตอบขยายกวา้งหลากหลายสาํหรับ
เด็กปฐมวยั เด็กไดล้งมือปฏิบติัใชท้กัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการสื�อสาร 
และทกัษะการปฏิบติั



3.ลกัษณะการเก็บรวบรวมขอ้มูล วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นสภาพ
คลา้ยจริงมากเป็นการเก็บขอ้มูล มีวธีิการเก็บโดยการสังเกต สาธิต และ
ทดลอง

4.ลกัษณะความถี�ในการทดสอบ ความถี�ของการทดสอบสะทอ้นใหเ้ห็น
ระดบัของสภาพจริงสาํหรับเด็กปฐมวยั การประเมินที�ทีสภาพจริงมาก 
ควรเป็นการประเมินที�ถี�มากเป็นการประเมินที�มีความต่อเนื�อง และใช้
จดบนัทึกพฤติกรรมอยา่งเป็นธรรมชาติ



1.การประเมินดว้ยการสร้างความรู้จกั

2.การประเมินดว้ยการสังเกต

3.การประเมินดว้ยการพดูคุย

4.การประเมินดว้ยพอตโฟลิโอ

5.การประเมินดว้ยการสาธิตหรือการปฏิบติัจริง

6.การประเมินดว้ยสถานการณ์

7.การประเมินตนเอง



ไอราเซียน กล่าววา่ พอตโฟลิโอ เป็นการรวบรวมผลงานของนกัเรียนโดย
เป็นการคดัเลือกชิ�นงานของนกัเรียน ถึงระดบัของการพฒันาและจุดมุ่งหมายของ
การเรียนรู้

จสัมนิ กล่าววา่ พอตโฟลิโอเป็นระบบการรวบรวมขอ้มูลซึ�งเป็นผลงานของ
เด็ก ที�แสดงถึงความงอกงามการเรียนรู้ ความกา้วหนา้ และความสาํเร็จของเด็ก

บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์(2544) ใหค้วามหมายวา่ พอตโฟลิโอ เป็นวธีิการ
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศเชิงบรรยายที�เกี�ยวกบั ทกัษะวธีิการและผล
การเรียนรู้ตามแนวการเรียนการสอน ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากการเนน้ครูเป็นศูนยม์า
เป็นนกัเรียนเป็นสาํคญั



1. สนองความตอ้งการของนกัเรียนรายบุคคล เนื�องจากนกัเรียนเป็นผูเ้ตรียม 
และจดัทาํพอตโฟลิโอดว้ยตนเอง 

2. สะทอ้นถึงวธีิการเรียนรู้ของเด็ก พอตโฟลิโอจะถูกนาํมาใชป้ระเมิน
ผลสาํเร็จขั�นสุดทา้ยของเด็ก

3. ใชเ้พื�อคน้หาจุดเด่นของเด็ก มากกวา่จุดดอ้ยของเด็ก



1.ภาชนะที�ใชเ้ก็บงานของเด็ก พอตโฟลิโอไม่ใช่ผลงานเด็กแต่เป็นวธีิการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลของเด็ก เพื�อใชส้ะทอ้นพฒันาการ การเรียนรู้ของเด็ก

2.รูปแบบฟอร์มต่างๆที�เก็บในพอตโฟลิโอลกัษณะแบบฟอร์มที�ครูสร้าง
เพื�อเก็บในพอตโฟลิโอ ไม่เป็นไม่วา่จะใช่รูปแบบใด หวัขอ้ที�เป็น
มาตรฐานในแบบฟอร์มนั�น ควรบรรยายดว้ยชื�อเด็ก ผูส้ังเกต วนัที� เรื�อง
และวธีิการประเมินรูปแบบฟอร์ม

3.ส่วนประกอบของพอตโฟลิโอ

ส่วนที�หนึ�ง ประกอบดว้ยขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลที�ทาํให้รู้จกัเด็กจาก
การสนทนาจากบุคคลต่างๆ เช่น ตวัเด็ก ครู พอ่แม่



ส่วนที�สอง แผนการเก็บชิ�นงาน เป็นส่วนที�ระบุจุดมุ่งหมาย แผนงาน
การเก็บชื�นงาน ชิ�นงานของเด็ก

ส่วนที�สาม ส่วนที�ป็นตวับ่งชี�  แบบตรวจสอบรายการ แบบประเมินผล
งาน กิจกรรมแบบบนัทึกกิจกรรมการประเมิน



1. พอตโฟลิโองานยอดเยี�ยม เนน้การนาํเสนอ การประเมินผลงาน ขั�น
สุดทา้ยที�ดีที�สุดของนกัเรียน

2. พอตโฟลิโอ แสดงความเจริญงอกงาม และกา้วหนา้ในการเรียนรู้

  จะไม่เนน้ผลงานชิ�นสุดทา้ย แต่เนน้รายงานความกา้วหนา้ในพฒันาการ 
และการเรียนรู้ของเด็ก



บทที� 10  การรายงานผลการวดัและประเมินปฐมวยั

ความหมายของการรายงานผลการประเมินนักเรียน
 แมคคาฟี และลีออง กล่าววา่ ขอ้มูลจากการประเมินผลที�ครูรวบรวม
และเก็บบนัทึกไวเ้ป็นหมวดหมู่ จะมีความหมายก็ต่อเมื�อ ครูนาํขอ้มูล
นั�นๆมาวิเคราะห์ ทาํความเขา้ใจ และแปลความหมายของขอ้มูลนั�น 
ดงันั�นการที�ครูสามารถรายงานผลการประเมินเด็ก ควรปฎิบติัตาม
ขั�นตอนของกระบวนการดงันี�
 1. ทาํการวเิคราะห์สร้างความเขา้ใจและแปลความหมายของขอ้มูล

       2. นาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการตีความไดไ้ปสร้างกิจกรรมในห้องเรียน 
รวมทั�งวางแผน



 การรายงานผลจากการวัดและประเมนิแบบเป็นทางการ

       รายงานเป็นแบบเป็นทางการ ออกมาในรูปแบบของคะแนน ตาํแหน่ง
เปอร์เซ็นตไ์ทล ์และการใหเ้กรด ซึ�งขอ้มลูที�ครูนาํมารายงานผลนี�  ควรเป็น
ขอ้มูลตวัเลขที�ดี ความเที�ยงตรง และความเชื�อมั�นและเชื�อถือได้

 ความเที�ยงตรง
ความเที�ยงตรง หมายถึง คุณภาพของเครื�องมือวดัผลการศึกษา สามารถวดั
ไดต้รงตามเป้าหมายที�ตอ้งการวดัหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด ความ
เที�ยงตรงชนิดต่างๆดงันี�

       - ความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหา
 - ความเที�ยงตรงเชิงโครงสร้าง

- ความเที�ยงตรงตามสภาพ

      - ความเที�ยงตรงตามพยากรณ์



 ความเชื�อมั�น

           ความเชื�อมั�น หมายถึง การที�ใหผ้ลแน่นอนสมํ�าเสมอคงเส้น
คงวา ถึงแมจ้ะมีการวดัซํ� าอีกถา้เป็นขอ้สอบจะสามารถให้
คะแนนหรือผลการสอบแน่นอนคงที� ไม่วา่จะสอบขอ้สอบนั�น
กี�ครั� งกต็ามวผิกีารสร้างเครื�องมือใหมี้ความเชื�อมั�นสูงควรปฎิบติั 
คือ มีความชดัเจนทั�งตั�งคาํถาม คาํอธิบาย คาํชี�แจง เวลาตอ้ง
เหมาะสม มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คาํถามตอ้งหาคาํตอบถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาและใชค้าํถามมากๆขอ้



 การรายงานผลจากการวดัและประเมินไม่เป็นทางการ
การรายงานแบบไม่เป็นทางการ ออกมาในรูปแบบของพอตโฟลิโอ และการเขียน
บรรยาย

1. วธีิการรายงานดว้ยพอตโฟลิโอ พอตโฟดิโอเป็นไดท้ั�งเครื�องมือการประเมินและ
ระบบการรายงานผล เนื�องจากพอตโฟดิโอเป็นวธีิการเก็บรวบรวมชิ�นงานของเด็ก 
และพดูคุย สมัภาษณ์ ขอ้มูลที�เป็นผลสมัฟษธิ�  และหลกัฐานจากการทดสอบ ดงันั�น
พอตโฟดิโอจึงเป็นรูปแบบหนึ�งของการรายงานของการวดัและประเมินเด็ก

2. วธีิการรายงานแบบบรรยาย ลกัษณะการรายงานแบบบรรยาย เป็นวกีารทางเลือก
หนึ�งของการรายงานผลการประเมินตวันกัเรียนที�สามารถสื�อสารกบัผูป้กครองได ้
จุดมุ่งหมายของการายงานแบบบรรยายเพื�อประเมินภาพรวมการเจริญเติบโต 
พฒันาการและการเรียนรู้ในระยะเวลาหนึ�ง ลกัษณะของการเขียนรายงานโดยสรุป
เกี�ยวกบัตวัเด็กควรเป็นการรายงานจุดเด่นการใชข้อ้มูลที�เป็นพฒันาการของเด็ก
จากบูรณาการหลายๆวชิา



บทบาทและหน้าที�ของครูในการรายงานผลการประเมนิ
 1. ครูผูส้อนควรมีความรู้ในการเลือกเครื�องมือที�ใชว้ดัและประเมินเดก็ใช้
เครื�องมือที�หลากหลาย

     2. ครูผูส้อนควรมีความชาํนาญในการบริหารการสอน การใหค้ะแนน การ
แปลความหมายคะแนน

     3. ครูผูส้อนควรมีทกัษะ ความชาํนาญในการแปลความหมายขอ้มุโดยยึดถือ
การแปลความหมายจากขอ้มลู และอยา่ด่วนสรุปถกูตอ้ง

     4. ครูผูส้อนควรมีทกัษะแปลความหมายของผลการวดัและประเมินรายบุคคล

5. ครูผูส้อนควรมีทกัษะในการตรวจวดัผลงาน

  6. ครูผูส้อนควรมีทกัษะการถ่ายทอด ติดต่อ รายงานผลการวดัและประเมิน
ของเดก็ต่อผูป้กครอง

    7. การแปลความหมายเกี�ยวกบัตวัเดก็ หรือขอ้มลูเกี�ยวกบัตวัเดก็



 ปัญหาการวดัและการประเมนิเดก็ปฐมวยั

1. ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ไม่เขา้ใจนโยบายการประเมิน การเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน มุ่งแต่กระบวนการสอนอยา่งเดียว

    2. ครูผูส้อนมุ่งแต่ประเมินผลการเรียนรู้ในส่วนที�เป็นสาระความรู้ และความ 
สามารถทางทกัษะเท่านั�น

      3. ครูไม่เขา้ใจในแนวคิดพื�นฐานสาํคญัของเด็ก

      4. ครูผูส้อนมกัไม่ค่อยใชว้ิธีการที�หลากหลายในการประเมินตวัเดก็

      5.  ครูผูส้อนมีความรู้นอ้ยเกี�ยวกบัการใชเ้ครื�องมือการประเมินอยา่งมี
คุณภาพ และน่าเชื�อถือ

    6. ครูผูส้อนไม่ใชผ้ลจากการประเมินเดด็มาปรับปรุง

     7. เกิดช่องวา่งระหวา่งการติดต่อสื�อสารระหวา่งครูกบัผูป้กครอง


