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คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ขยายอายุ 5-6 ป Screening 60 เดือน (8 ขอ)
อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

60
(5 ป)

117 เดินตอเทาเปน
 เสนตรงไปขางหนาได
ผาน (GM)

ไมผาน

60
(5 ป)

118

ผาน

ไมผาน

ลอกรูป

(FM)

อุปกรณ :
1. รูปสี่เหลี่ยมขนาด
2.5x2.5 ซม.
บนกระดาษพื้นขาว
2. กระดาษ,ดินสอ

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
แสดงวิธีเดินตอเทาไปขางหนาใหเด็กดูประมาณ 8 กาว แลว
ใหเด็กทําตาม โดยแสดงใหเด็กดูไดหลายครั้ง ใหโอกาสเด็กทํา
ได 3 ครั้ง
ผาน : เด็กสามารถเดินตอเทาไปขางหนาได 4 กาวขึ้นไป
โดยไมตองชวยพยุงและสนเทากับปลายนิ้วเทาอีกขางหนึ่ง
หางกันไมเกิน 1 นิ้ว โดยไมกางแขนพยุงตัว อยางนอย 2 ใน
3 ครั้ง

1. ฝกใหเด็กเดินทรงตัวบนพื้นที่มีลายเปนเสนขนาน หางกัน
ประมาณ 8 นิ้ว โดยเทาไมออกนอกเสน ถาพื้นไมมีลายใชเทปสี
ติดเปนแนวขนานแทน
2. เมื่อเด็กเดินไดคลองลดระยะหางลงเหลือ 4 นิ้ว และตอไปให
เดินเหยียบบนเสนตรงเสนเดียว โดยวางสนเทาใหตอกับปลายนิ้ว
ของอีกขางหนึ่ง โดยพอ แม ผูปกครองและผูดูแลเด็กทําใหเด็ก
ดูกอน ถาเด็กไมมั่นใจใหชวยเหลือโดยการจับมือและคอยๆลด
การชวยเหลือลงจนกระทั่งเด็กเดินไดดวยตัวเอง

วิธีประเมิน
วางกระดาษและดินสอขางหนาเด็ก ใหเด็กดูรูป ชี้และ
บอกเด็กวา “เขียนใหเหมือนรูปนี้” (โดยหามพูดวา
“สี่เหลี่ยม” และไมตองใชนิ้วเขียนเปน )
ใหโอกาสเด็กทํา 3 ครั้ง
ผาน : เด็กสามารถวาดเสนตรง 4 เสนใหเปนสี่เหลี่ยมได
(ปลายมนไมได) โดยแตละเสนตองตัดกันเปนมุมฉากหรือ
ใกลเคียง และความยาวแตละดานใกลเคียงกัน ไดอยางนอย
2 ใน 3 ครั้ง

1. เอารูปภาพที่มีรูปสี่เหลี่ยมใหเด็กดู หรือชี้ใหเด็กดูสิ่งของใน
บานที่เปนรูปสี่เหลี่ยม เชน กรอบรูป ปฏิทิน และบอกวานี่คือรูป
สี่เหลี่ยม แลวใชนิ้วลากตามเสนสี่เหลี่ยม
2. วาดสี่เหลี่ยมตั้งแตตนจนจบ โดยใหดานกวางและยาวมีความ
ยาวใกลเคียงกัน ใหเด็กดูและใหเด็กทําตาม
3. หลังจากนั้นชี้ชวนใหเด็กสังเกตหรือรูจักสี่เหลี่ยมแบบอื่นๆ
เชน ประตู หนาตาง โตะ ตู แผนกระเบื้องในบาน เปนตน
แลวใหเด็กหัดวาดสิ่งที่เปนรูปสี่เหลี่ยมเหลานั้น

ผาน

ไมผาน

2

อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

60
(5 ป)

119

ผาน

ไมผาน

วาดรูปคนได 6 สวน
(FM)
อุปกรณ : กระดาษ
และดินสอ

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
วางกระดาษและดินสอไวขางหนาเด็ก บอกเด็กวา “วาดรูป
คน ใหสมบูรณ 1 รูป บนกระดาษนี้” ตองแนใจวาเด็กวาด
เสร็จจึงประเมิน
ผาน : เด็กสามารถวาดรูปคนได 6 สวนขึ้นไป สวนที่เปนคูถือ
เปน 1 สวน เชน หู ตา แขน ขา เทา (หนาวงกลม นับเปน
1 สวน)

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชี้ชวนเด็กใหดูตัวคน/รูปคนวามีสวนประกอบอะไรบาง
2. วาดรูปวงกลม แลวใหเด็กวาดเพิ่มสวนประกอบของใบหนา
หลังจากนั้นพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสวนตางๆวามีหนาที่อะไร
3. ใหเด็กมองดูคนวานอกจากหนาแลวมีสวนประกอบของ
รางกายอื่นๆไดแก คอ ลําตัว แขน ขา มือ เทา แลวใหเด็กลอง
วาดดู
4. แสดงความสนใจและชมเชยเมื่อเด็กพยายามวาด และพูดคุย
ขยายความเขาใจการรับรูและการฝกทักษะในการวาด คุยกับเด็ก
วา อวัยวะที่วาด คืออะไรและใชทําอะไร
5. ใหเด็กไดมีโอกาสในการวาดสิ่งตางๆ เชน รูปคน หรือสัตว
ตางๆ โดยมีผูใหญชี้แนะ แลวใหเด็กวาดเองโดยอิสระและเลาวา
วาดรูปอะไร

3

อายุ
(เดือน)

ขอที่

60
(5 ป)

120

ผาน

ไมผาน

ทักษะ
จับใจความเมื่อฟง
นิทานหรือเรื่องเลา
(RL)
อุปกรณ :
ใบนิทาน “หนังสือ
นิทานในสวน”

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. บอกเด็กวา “ครูจะเลานิทานใหฟง หนูตั้งใจฟงนะคะ แลว
ครูจะถามใหหนูตอบนะคะ”
2. เลาเรื่องนิทานในสวน ใหเด็กฟง ตามใบนิทานจนจบ โดยใช
เวลา 2-3 นาที พูดอยางชัดเจน และนาสนุก แลวถามเด็กวา
ก. “หนูลองบอกครูซิวา นิทานที่ฟงเกี่ยวกับอะไร แลวเรื่องราว
เปนยังไงคะ” ใหเด็กตอบ
ข. “เมื่อเพื่อนๆแวะมาชวนใหไปวิ่งเลน ทําไมกระตายขาวจึงอยู
ทําสวน ไมไปวิ่งเลนกับเพื่อน” ใหเด็กตอบ
ถาเด็กยังตอบไมไดใหเลาไดอีก 1 ครั้ง
ผาน : เด็กสามารถใชคําพูดบอกเรื่องราวที่ครอบคลุมเนื้อหา
ไดทั้งขอ ก และขอ ข
ก. อยางนอยไดใจความ 1 ใน 2 ประเด็น ดังนี้
- กระตายขาว ขยัน ชอบทําสวน และขุดบอเก็บน้ํา เมื่อได
พืชผัก ก็ใจดีนําไปแบงใหสัตวอื่นๆกิน
- เพื่อนๆที่มัวเที่ยวเลนไมทําสวน ถึงเวลาแหงแลงก็ไมมีผักกิน
กระตายขาวทําสวนมีผักเยอะก็เลยแบงให
ข. เด็กสามารถตอบคําถามไดใจความประมาณนี้
“กระตายขาว ตั้งใจทํางานใหเสร็จ/กระตายขาวสนุกและวิ่งไปมา
กับการทําสวนอยูแลว/ กระตายขาวรูจักคิดเลือกทําสวนแทนการ
ไปวิ่งเลน เพราะมีประโยชนมากกวา (มีพืชผักไวกิน)

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. พูดคุย เลานิทานใหเด็กฟง ชวนเด็กพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เลา
ใหเด็กพูดถึงสิ่งที่ชอบในเรื่องนั้น โดยพอแม ผูปกครองสรุป
ใจความวาเปนเรื่องอะไร ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร
2. ใหเด็กเลาเรื่องนั้นใหกับคนในครอบครัวฟง โดยผูใหญแสดง
ความสนใจฟง และชวนพุดคุยขยายความตอยอด หรือซักถาม
เด็กเพิ่มเติมเพื่อใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน
3. เลือกนิทานที่มีเนื้อหานาสนใจ ชวนใหเกิดความคิดสรางสรรค
ปลูกฝงคุณธรรม และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน เปนการฝก
ทักษะสมองในดานบริหารจัดการ(EF) ในขณะที่สงเสริม
พัฒนาการดานภาษาโดยเฉพาะการรูจักฟงใหไดใจความ เชน
นิทานในสวน พระราชาใจดี ตั๊กแตนผูซื่อสัตย

4

อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ
นับกอนไม 5 กอน
(รูจํานวนเทากับ 5)
(RL)

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
วางกอนไม 8 กอน ไวบนโตะ ขางหนาเด็ก วางกระดาษ 1 แผน
ไวขางกอนไม บอกเด็กวา “หยิบกอนไม 5 กอนวางบน
กระดาษ” เมื่อเด็กทําเสร็จ ถามเด็กวา “บนกระดาษมีกอนไม
กี่กอน”
ผาน : เด็กวางกอนไม 5 กอน และบอกจํานวนถูกตอง โดยไม
ตองนับ 1-2-3-4-5 ซ้ํา
ถาเด็กทําไมผานในครั้งแรกใหโอกาสทําอีก 1 ครั้ง

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก

1. เลนกับเด็ก สอนใหนับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น
2. ฝกเด็กใหรูจักจํานวน โดยนําสิ่งของมากกวา 5 ชิ้นมาวางไว
นับใหดูเปนตัวอยาง แลวฝกใหเด็กหยิบสิ่งของ มา 2 ชิ้น แลวคอยๆ
เพิ่มจํานวนถึง 5 ชิ้น
3. เมื่อเด็กรูจักจํานวน 5 ชิ้นแลว คอยเพิ่มจํานวนมากขึ้น
อุปกรณ : กอนไม 8
4. สอนใหเด็กรูจักตัวเลขอารบิก 1-5 แลวนําเอาสิ่งของมาเรียงตาม
กอนและกระดาษ
จํานวนของตัวเลขนั้นๆ เมื่อเด็กทําไดแลว เพิ่มจํานวนตัวเลขเปน
1 แผน
6-10
วัตถุประสงค เพื่อเรียนรูหลักคณิตศาสตรเบื้องตน เรื่องจํานวนและ
ตัวเลข
1. นําหนังสือหรือแผนภาพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะ
วิธีประเมิน
60
122 อานออกเสียง
(5 ป)  พยัญชนะไดถูกตอง 5 วางแผนพยัญชนะทีละ 1 แผน ชี้และถามเด็กวา “นี่ตัวอะไร” แลวอานใหเด็กฟงทีละตัว เพื่อใหเด็กรูจักและพูดตาม
ผาน ตัว ดังนี้ “ก” “ง”
เชน ชี้ตัว ก แลวพูด กอไก และใหเด็กพูดตาม
ใหเด็กอาน ตามลําดับ “ก” “ง” “ด” “น” “ย”
2. ใหเด็กชี้ตัวพยัญชนะและผูใหญอาน แลวใหเด็กอานตาม
 “ด” “น” “ย” (EL) ผาน : เด็กอานออกเสียงพยัญชนะไดถูกตอง ทั้ง 5 ตัว
ไมผาน
3. ใหเด็กชี้ตัวพยัญชนะและอานเอง
เชน ตัว ก เด็กอานไดวา กอ หรือ กอไก
4. พูดถึงคําที่ใชเสียงพยัญชนะนั้นๆ เปนเสียงตน/พยัญชนะตน
ถาเด็กทําไมไดในครั้งแรกใหโอกาสทําอีก 1 ครั้ง เฉพาะ
อุปกรณ :
เชน ก ออกเสียง กอ เปนเสียงตน/พยัญชนะตน ของคําวา ไก
พยัญชนะตัวนั้น ไมตองอานซ้ําทั้ง 5 ตัว
แผนพยัญชนะ “ก”
กบ กา แกว กลวย กิน เปนตน
“ง” “ด” “น” “ย”
หมายเหตุ หากมีการออกเสียงตามภาษาทองถิ่นที่แตกตาง 5. ตอไปคอยๆเพิ่มใหเด็กไดเรียนรูรูปและเสียงพยัญชนะตัวอื่นๆ
(แผนละตัว)
และสระงายๆ เชน สระ อา
จากภาษากลางใหถือวาผาน
วัตถุประสงค รูจักพยัญชนะและเปลงเสียงพยัญชนะงายๆ ซึ่ง
นําไปสูการรูจักเสียงตน/พยัญชนะตนของคํา เปนทักษะเบื้องตน
ของการพูดและการอาน
60
(5 ป)

121

ผาน

ไมผาน

5

อายุ
(เดือน)
60
(5 ป)

ขอที่

ทักษะ

123 รูจักพูดอยางมีเหตุผล
 (EL)
ผาน

ไมผาน

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. ถามพอ แม ผูปกครอง ครู และผูดูแลเด็ก วา เด็กมีการพูด
อยางมีเหตุผล ดวยการใชคําวา “ทําไม” ในการถาม เชน
“ทําไมตองกินขาว”/ “ทําไมตองนอน”
2. ถามคําถาม 3 ขอ และใหเด็กตอบทีละขอ ดังนี้
“ทําไมหนูตองลางมือ”
“ทําไมหนูตองกินผัก”
“เวลาเลนเสร็จทําไมหนูตองเก็บของเลน”
ผาน : เด็กทําไดทั้งขอ 1 และ 2
1. พอ แม ผูปกครอง ครู และผูดูแลเด็ก ตอบวา เด็กมีการใช
คําวา “ทําไมในการตั้งคําถาม” เชน
“ทําไมตองกินขาว”/ “ทําไมหนูตองนอน”
2. เด็กตอบไดอยางมีเหตุผล เชน มือมีเชื้อโรค/กินผักทําให
เด็กรางกายแข็งแรง
(ถามีคําวา “เพราะ”นําหนา ถือวาดีมาก ถูกตองตามหลักการ
ใชภาษาไทย)

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. พอ แม ผูปกครองอธิบายถึงเหตุผลและทําเปนตัวอยาง
เกี่ยวกับการทํากิจวัตรในชีวิตประจําวัน เชน ทําไมตองแปรงฟน
ทําไมตองลางมือ ทําไมตองรับประทานผัก
2. พอแมตองไมใหเหตุผลผิดๆหรือหลอกลูก เชน ไมรับประทาน
ขาวใหหมดเดี๋ยวตํารวจจับ ตุกแกกินตับ ผีหลอก แตควรอธิบาย
ดวยเหตุผลงายๆและทําเปนตัวอยางที่ถูกตอง
3. ในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงใหลูกอธิบายถึงเหตุที่เกิดขึ้น เชน
ทําไมเวลาไอตองปดปาก
4. ทํากิจกรรมรวมกับลูกหรือชวนลูกทํางานดวยกัน แลวใหลูก
สังเกต ชวนใหเกิดคําถามและคิดหาเหตุผล เชน ชวนทํากับขาว
ใหสังเกตวาไขสกุ กับไขดิบเปนอยางไร ทําขนมที่ลูกไดเห็นการ
แปรสภาพ เชน ขนมครก ขนมเคก ขนมกลวย การพับกระดาษ
เปนรูปตางๆ
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

60
(5 ป)

124

ผาน

ไมผาน

แสดงความเห็นอก
เห็นใจเมื่อเห็นเพื่อน
เจ็บหรือไมสบาย
(PS)

วิธีประเมิน คัดกรอง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามเด็กวา “เมื่อหนูเห็นเพื่อนรองไหเพราะเสียใจหรือเจ็บ
หนูจะทําอยางไร”
ผาน : เด็กตอบแสดงความเห็นอกเห็นใจ เชน หนูเขาไปชวย
เพื่อน ปลอบเพื่อนหรือบอกครู/ผูใหญใหมาชวยเพื่อน

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ทําตัวเปนแบบอยางในการแสดงความรูสึกเห็นใจ และ
ชวยเหลือผูอื่น
2. เลานิทาน หรือเลนบทบาทสมมติในเรื่องการชวยเหลือผูอื่น
เชน เมื่อเห็นเพื่อนหรือญาติหรือคนหกลม
3. สงเสริมหรือชี้แนะใหเด็กรูสึกเห็นใจและแนะนําใหเด็กแสดง
ความหวงใยดวยการพูดหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ
เขาชวยเหลือ
4. ในกรณีที่พบอุบัติเหตุรายแรงเกินกําลังใหเด็กรูจักบอกให
ผูใหญเขามาชวยเหลือ
5. ชมเชยและชี้ใหเห็นผลที่เกิดจากการกระทําดีของเด็ก

