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บทที่  5 
การประเมนิและรายงานผล 

 
ความหมายของการประเมินและรายงานผลพัฒนาการของเด็กเล็ก 
 การประเมินผล (Assessment) โดยทั่วๆ ไป หมายถึง กระบวนการพิจารณา
ตัดสินคุณภาพ หรือ คุณลักษณะของพฤติกรรม หรือประมาณพฤติกรรมวาเปนไปตาม
จุดมุงหมายที่กําหนดหรือไม โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล และ สรุปผลเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด 
 การประเมินพัฒนาการของเด็กเล็ก หมายถึง กระบวนการศึกษาขอมูล
คุณลักษณะหรือความสามารถในดานตางๆ ของเด็กเล็ก ในแตละชวงวัยโดยใช
เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูลและสรุปผลเปรียบเทียบกับ
เกณฑปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย 
  การรายงานพัฒนาการเด็กเล็ก หมายถึง การนําเสนอผลการประเมินคุณลักษณะ
หรือความสามารถในดานตางๆ ของเด็กเล็กตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏ โดยมี
ผลสรุปจากการเปรียบเทียบเกณฑปกติของพัฒนาการเด็กตามวัยในรูปของรายงานที่
เปนรูปธรรมชัดเจน และเขาใจงาย 
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ความสําคัญของการประเมินและรายงานผลพัฒนาการของเด็กเล็ก 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการเด็ก 
ถือวาเปนหนาที่สําคัญที่ตองทําการประเมินและรายงานพัฒนาการเด็กที่อยูในความ
รับผิดชอบเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ เนื่องจากความสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  สามารถเขาใจธรรมชาติและความแตกตางระหวางบุคคลของเด็ก  
 2. ทําใหทราบขอมูลระดับพัฒนาการและความพรอมของเด็กแตละคน 
เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑพัฒนาการเด็กตามวัย จะทําใหรูวาระดับความสามารถ
และปญหาดานตางๆของเด็กจะตองไดรับการสงเสริมหรือปรับปรุงแกไขอยางไร 
  3. ทําใหการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเกิด
ประโยชนสูงสุดตอเด็ก ซึ่งการจัดกิจกรรมตางๆ ตองสงเสริมใหเด็กมีความสามารถมาก
ขึ้นและคลี่คลายปญหาตางๆ ใหลดลง 
 4. ทําใหพอแม ผูปกครองและผูที่เกี่ยวของกับเด็ก ไดรับรูความสามารถ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็ก ชวยใหสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาเด็กได
เหมาะสมตอไป 

ข้ันตอนการประเมินพัฒนาการ 
 1. ศึกษาและทําความเขาใจพัฒนาการของเด็กในแตละชวงวัยทุกดาน      
ทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญาจึงจะสามารถประเมินพัฒนาการไดอยาง
ถูกตองและตรงกับความเปนจริง 
  2. วางแผนเลือกใชวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับใชบันทึกและ
ประเมินพัฒนาการเพื่อไดผลของพัฒนาการถูกตองตามตองการ 
  3. ดําเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ ซึ่งกอนการประเมิน ตอง
ศึกษาวิธีการใชเครื่องมืออยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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  4. ประเมินและสรุป ซึ่งตองดูจากผลการประเมินหลาย ๆ ครั้ง 
  5. รายงานผล ซึ่งตองพิจารณาวา จะตองสงผลการประเมินใหกับใครบาง 
เพื่ออะไร และตองใช รูปแบบใดในการรายงาน เพื่อผลที่ไดจะเกิดประโยชนอยาง
แทจริง 
  6. ใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน  ทําใหผูปกครองรูสึกถึง
ความสําคัญของตน และตองการที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กของตน ตลอดจน
สามารถนําความคิดเห็นจากผูปกครองมาเปนพื้นฐานในการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม
สําหรับการพัฒนาเด็กตอไป 

การกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการ ซึ่งถือเปนกระบวนการตอเนื่อง ที่ตองนํามารวบรวม
เพื่อรายงานผลพัฒนาการในสมุดรายงานประจําตัวเด็กทุกภาคเรียน และรายงานให
ผูปกครองทราบอยางชัดเจนและตอเนื่อง ควรมีชวงเวลาในการดําเนินการตอไปนี้ 
 1. กอนเรียน  จัดทําขอมูลของเด็กเปนรายบุคคลโดยใหผูปกครอง กรอก
ขอมูล และสัมภาษณผูปกครอง เชน ขอมูลทั่วไป ประวัติสุขภาพ ลักษณะนิสัย 
  2.  ระหวางเรียน  จัดทําเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กตามสถานการณ
จริงดวยวิชาการหลากหลายที่เหมาะสมกับตัวเด็ก ใชวิชาการรวบรวมขอมูลจากหลาย 
ๆ ดาน  มีการจดบันทึกอยางเปนระบบ  เมื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดประสบการณ เพื่อ
พัฒนาเด็กใหสอดคลองกับความสามารถ หรือศักยภาพของเด็กแตละคน 
 3. หลังเรียน  ขอมูลที่ไดจากการรวบรวมจะตองนํามาประเมินพัฒนาการ 
สรุป และเขียนรายงานผลพัฒนาการลงในสมุดรายงานประจําตัวทุกภาคเรียน 
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การประเมินพัฒนาการ  
  เปนการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ 
สติปญญาของเด็กโดยถือเปนกระบวนการตอเนื่อง และเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติ
ที่จัดใหเด็กในแตละวัน  ควรยึดหลักดังนี้ 
  1.  ประเมินพัฒนาการของเด็กครบถวนทุกดานและนําผลมาพัฒนาเด็ก 
  2.  ประเมินเปนรายบุคคลอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดป 
  3.  สภาพการประเมินควรมีลักษณะเชนเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรม
ประจําวัน 
  4.  ประเมินอยางเปนระบบ มีการวางแผน เลือกใชเครื่องมือและจดบันทึก 
  5.  ประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็กรวมทั้งใช
แหลงขอมูลหลายๆ ดาน 
 เด็กที่มีพัฒนาการทุกดานตามวัยอยางสมดุล จะเปนเด็กที่มีความพรอมที่จะ
เรียนรูสิ่งรอบตัวไดอยางราบรื่น มั่นคง และเปนรากฐานที่สําคัญตอการเรียนรูในขั้นที่
สูงขึ้นตอไป การประเมินและรายงานพัฒนาการเด็กโดยรวม ในทุก ๆ ดานยอมสะทอน
ใหเห็นถึง พฤติกรรมความสามารถของเด็กทุก ๆ สวนที่ประกอบเปนตัวเด็ก ไดแก 
  1.  การประเมินพัฒนาการดานรางกาย 
  1.1 โครงสรางสัดสวนและขนาดของรางกาย 
   1.2 ความสามารถในการเคลื่อนไหวกลามเนื้อใหญ 
  1.3 ความสามารถในการเคลื่อนไหวกลามเนื้อเล็กและการประสาน
สัมพันธระหวางมือกับตา 
  1.4 ภาวะสุขภาพโดยรวม 
 2.  การประเมินพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ 
   2.1 พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณและความรูสึกตางๆ 
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   2.2 ความสามารถในการรับรู / ยอมรับความรูสึกที่ดีตอตนเอง 
   2.3 ความสามารถในการควบคุมอารมณ 
  2.4 ความสามารถในการรับรู / ยอมรับความรูสึกของผูอ่ืน 
  3.  การประเมินพัฒนาการดานสังคม 
   3.1 ความสามารถในการปรับตัวและสรางสัมพันธกับผูอ่ืน 
   3.2 ความสามารถในการชวยเหลือตนเอง 
   3.3 ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
 4.  การประเมินพัฒนาการดานสติปญญา 
   4.1 ความสามารถในการรับรูและเรียนรูสิ่งรอบตัว 
   4.2 ความสามารถในการใชภาษาและความจํา 
   4.3 ความสามารถในการใชความคิดและเหตุผล 
   4.4 ความสามารถในการใชความคิดสรางสรรค 

ตัวอยาง  ตารางการประเมินพัฒนาการของเดก็เล็ก 
ระดับพัฒนาการ รายการประเมิน 

ปฏิบตัิได ปฏิบตัิไดบางครั้ง ควรสงเสริม 
หมายเหตุ 

1. พัฒนาการดานรางกาย 
     1.1 
     1.2 
     1.3 

    

2. พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ 
    2.1  
    2.2  
    2.3 
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ระดับพัฒนาการ รายการประเมิน 
ปฏิบตัิได ปฏิบตัิไดบางครั้ง ควรสงเสริม 

หมายเหตุ 

3. ดานสังคม 
    3.1  
    3.2  
    3.3 

    

4. ดานสติปญญา 
    4.1  
    4.2  
    4.3 

    

 
 สิ่งที่ควรคํานึงและยึดถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนในการสงเสริม
พัฒนาการเด็ก คือ 
 1. ตองประเมินพัฒนาการใหครบทุกดานครอบคลุมทั้งดานรางกาย 
อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา 
  2. ประเมินรายพฤติกรรมของเด็กแตละคน ตองกระทําอยางสม่ําเสมอ 
หลายๆ ครั้งกอนสรุปผล 
 3. ถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมตามปกติตามตารางกิจกรรมประจําวันใน
สภาพแวดลอม    ที่ปกติ 
 4. เลือกวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของเรื่องที่จะประเมิน วิธีที่งายและนิยมปฏิบัติ คือ การสังเกต และบันทึกรายละเอียด
พฤติกรรมเปนรายบุคคลอยางตอเนื่อง 
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วิธีการประเมินพัฒนาการ 
  ครูผูดูแลหรือผูที่เกี่ยวของกับเด็ก สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได
ตลอดเวลา นับตั้งแตเริ่มรับเด็กตอนเชา จนกระทั่ง ผูปกครองมารับกลับบาน การเลือก
วิธีการในการประเมิน อาจใชวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ ผสมผสาน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
เรื่องที่ประเมิน  วิธีการประเมินพัฒนาการของเด็กเล็ก เชน 
 1. การสังเกตและบันทึกพฤติกรรม เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางกวางขวาง ใช
การสังเกต และเฝาคอยดูพฤติกรรมเด็กพรอมจดบันทึกพฤติกรรมตามธรรมชาติอยาง
ตรงไปตรงมา อาจมีการสรางสถานการณเพื่อเรา หรือกระตุนพฤติกรรมบางอยางตาม
วัตถุประสงคของผูประเมิน 
  2. การสนทนา พูดคุย สัมภาษณ เพื่อประเมินความสามารถในการใชภาษา
และแสดงความคิดเห็นตามความรูสึกนึกคิดของเด็กอยางอิสระ  
 3. การรวบรวมผลงาน โดยเก็บรวบรวมผลงานทุกดานของเด็กไวในแฟม
สะสมงาน ซึ่งแสดงถึงความกาวหนาของพฤติกรรมเด็กเปนรายบุคคล 
  4. การทําแผนภาพสังคมมิติทําใหทราบความสัมพันธในกลุมเพื่อนของ
เด็ก สะทอนความสัมพันธทางสังคม สามารถนําไปสูการแกไขปญหาทางสังคมของ
เด็กได 
  5. การประเมินการเจริญเติบโตและภาวะสุขภาพ การชั่งน้ําหนัก วัด
สวนสูง ควรกระทําเปนประจําอยางนอยเดือนละครั้ง 
 เกณฑการประเมิน  คือ  การนําผลการประเมินมาสรุปและจัดระดับ
พัฒนาการ ดังนี้ 
 1. ระดับปฏิบัติได หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมไดคลอง หรือเชื่อมั่น 
  2. ระดับปฏิบัติไดบางครั้ง หมายถึง สามารถแสดงพฤติกรรมได แต
บางครั้งไมคลองหรือไมมั่นคง 
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 3. ระดับควรสงเสริม หมายถึง แสดงพฤติกรรมไดไมชัดเจน 

สรุปผลการประเมิน และการรายงานผล 
 การประเมินพัฒนาการของเด็ก เล็ก  เปนกระบวนการศึกษาขอมูล 
คุณลักษณะ หรือความสามารถในดานตาง ๆ ของเด็ก ตามสภาพความเปนจริง มีการ
สรุปผลโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑปกติของพัฒนาการเด็กตามวัย ในรูปแบบรายงาน
ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน เขาใจงาย เพื่อใหสามารถใชประโยชนจากการประเมินดังกลาว
ไดอยางเต็มที่สําหรับผูที่เกี่ยวของ คือ 
 1. ตัวเด็ก การประเมินผล และการรายงานผล จะบอกถึงพัฒนาการ หรือ
ศักยภาพของเด็กแตละคน ซึ่งมีความแตกตางกัน 
  2. ผูปกครอง  ไดรับทราบพัฒนาการหรือพฤติกรรมของเด็กเพื่อเปน
แนวทางในการสงเสริม สนับสนุน หรือปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป 
 3.  ครูผูดูแลเด็กเล็ก / ผูบริหาร สามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับเด็กแต
ละคน เพื่อใชในการปรับปรุง และจัดหลักสูตรใหเหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการ 
และความตองการของเด็ก โดยคํานึงถึงความแตกตาง ระหวางบุคคลของเด็กแตละคน 
หรือหากพบความผิดปกติของพัฒนาการเด็กตองหาทางแกไข บําบัด หรือฟนฟู   
โดยเร็วที่สุด 
 

 
 

 
 
 
 
 




