1

คูมือเฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ขยายอายุ 5-6 ป
อายุ
(เดือน)
61-66
(5-5 ป
6
เดือน)

ขอที่

ทักษะ

125 กระโดดขาเดียวไป
 ขางหนา 4 ครัง้
ผาน ทีละขาง (GM)

ไมผาน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
บอกเด็กวา “กระโดดขาเดียวตอเนื่อง 4 ครั้ง ไปขางหนา
ทําทีละขาง” หรือกระโดดใหเด็กดูกอนแลวบอกใหเด็กทํา
ตาม
ผาน : เด็กสามารถกระโดดขาเดียวไปขางหนาตอเนื่อง 4 ครั้ง
ทั้ง 2 ขาง(ซายและขวา)
ถาเด็กทําไมไดในครั้งแรก ใหโอกาสอีก 1 ครั้ง

Surveillance (15 ขอ)
วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก

1. จับมือเด็ก แลวบอกใหเด็กยืนทรงตัวบนขาขางเดียว เมื่อมั่นใจ
ปลอยมือเด็กเพื่อใหเด็กยืนขาเดียวเองทีละขาง
2. กระโดดขาเดียวใหเด็กดูและบอกใหทําตาม โดยกระโดด
ขาเดียวอยูกับที่กอน
3. กระโดดขาเดียวไปขางหนาใหเด็กดูแลวบอกใหเด็กทําตาม
4. ชวนเด็กเลนกระโดดขาเดียว (กระตายขาเดียว)
ตามการละเลนในแตละพื้นที่
5. เมื่อเด็กทําไดจะเปนพื้นฐานของการออกกําลังกายอยางอื่น
ตอไป เชน กระโดดเชือก ฟุตบอล บาสเกตบอล ยิมนาสติก
เตนระบําหรือรําไทย

2

อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

61-66
(5-5 ป
6
เดือน)

126

ผาน

ไมผาน

ตัดกระดาษตาม
เสนตรงตอเนื่อง ยาว
15 ซม. (FM)
อุปกรณ :
1.กระดาษที่มีเสนตรง
ยาว 15 ซม.จากขอบ
2. กรรไกรปลายมน
สําหรับเด็ก

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
บอกใหเด็กใชกรรไกรตัดกระดาษตามเสนตรงยาว 15 ซม.
ตอเนื่อง
ผาน : เด็กสามารถตัดกระดาษตามเสนตรงได อยางตอเนื่อง
ยาว 15 ซม.

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชวนเด็กใหชวยทํางานบานที่ออกกําลังมือและนิ้วมือ
เนนการใชหัวแมมือกับนิ้วชี้ เชน ชวยบิดผา ชวยหยิบของใช
เด็ดผัก ใชไมหนีบ ใชตะเกียบ ใชคีมคีบสิ่งของ ใชชอนสอม
จับไมพาย ทากาว ทาแยม หรือทํางานบานที่เนนการใชตากับมือ
ประสานกัน เชน จัดโตะอาหาร เด็ดผัก เตรียมอาหาร
สอนใหใชสองมือทํางานรวมกันดวยตนเอง เชน ผูกและแกปม
เชือกรองเทา กลัดกระดุมเสื้อ ใสเข็มขัด
2. ชวนทํากิจกรรมที่ใชเครื่องเขียนและอุปกรณศิลปะที่
หลากหลายที่ชวยพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก เชน สีเทียน พูกัน
สีไม สีเมจิก(ไรสารพิษ) การทําศิลปะโดยใชวัสดุตามธรรมชาติ
และการผสมสีใหเปนสีตางๆ
3. ชวนเด็กทํากิจกรรมที่ตองใชกรรไกรและสอนวิธีการใชอยาง
ปลอดภัย (ใชกรรไกรปลายมนสําหรับเด็ก) โดยเริ่มจากการตัด
เปนเสนตรง แลวจึงคอยฝกตัดเปนรูปตางๆ
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อายุ
(เดือน)
61-66
(5-5 ป
6
เดือน)

ขอที่

ทักษะ

127 บวกเลขเบื้องตน
 ผลลัพธไมเกิน 10
ผาน (RL)

ไมผาน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามเด็กวา 1+2 เทากับเทาไร 5+5 เทากับเทาไร
ผาน : ถาเด็กสามารถรวมสิ่งของหรือนับนิ้วรวมกันโดยใช
จํานวน 1-5 โดยตอบถูกทั้ง 2 คําถาม ใหโอกาสตอบ 2 ครั้ง

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชวนเด็กนับสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน
ของใชในบาน เชน ไมหนีบผา โตะ เกาอี้ จาน ชาม หรือนับของที่
แมซื้อมาจากตลาด
2. คุยและชี้ชวนใหเด็กรูวาของอะไรที่นับจํานวนได กับนับไมได
เชน เกาอี้นับได ทรายนับไมไดหรือนับลําบาก แตถาจะนับตอง
บรรจุในภาชนะ เชน ใสทรายในถุง ใสขาวสารในถุงแลวนับเปน
จํานวนถุง
3. ชวนเด็กเลนเกมเกี่ยวกับตัวเลข เชน เกมจับคูภาพกับจํานวน
เกมหาเลขคู เกมหาเลขคี่ หมากเก็บ เวลานั่งรถชวนลูกใหสังเกต
หมายเลขทะเบียนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่
แสดงตัวเลขนับถอยหลัง
4. สอนใหเด็กรูจักการบวกโดยนําสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จํานวน
มารวมกัน เชน มีไมหนีบสีฟา 3 อัน สีเหลือง 4 อัน รวมมีไมหนีบ
กี่อัน
5. เลนเกมที่ตองมีการนับจํานวน นับคะแนนการบวก การลบ
นับเดินหนา นับถอยหลัง
6. เลานิทานและอานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจํานวนคน พืช สัตว สิ่งของ
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

61-66
(5-5 ป
6
เดือน)

128

ผาน

ไมผาน

เด็กสามารถอธิบาย
หนาที่หรือคุณสมบัติ
ของสิ่งของไดอยาง
นอย 6 ชนิด (EL)

61-66
(5-5 ป
6
เดือน)

129 ชวยงานบาน (PS)

ผาน

ไมผาน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามเด็กดวยคําถามปลายเปด เชน “...เปนอยางไร” ให
อธิบายถึงสิ่งของ 8 ชนิด ไดแก บาน บอล เกาอี้ สม
จาน แมว ทะเล/คลอง หลังคา/เพดาน
ตามคุณสมบัติขางลางนี้อยางนอย 1 อยาง
1. การใชงาน 2. รูปราง 3. สวนประกอบ 4. จัดอยูใน
ประเภทอะไร
ผาน : เด็กสามารถอธิบายคุณสมบัติของสิ่งของไดถูกตอง
อยางนอย 6 ชนิด
วิธีประเมิน
ถามพอแม ผูปกครองหรือครู/ผูดูแลเด็กวา เด็กชวยงานบาน
งายๆไดหรือไม เชน
- เก็บที่นอน/พับผาหม
- ชวยตากผา/เก็บผา
- เก็บของเลน/ของใชเขาที่
ผาน : พอแม ผูปกครองหรือครู/ผูดูแลเด็ก ตอบไดวาเด็ก
ชวยเหลืองานบานไดอยางนอย 2 อยาง

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว ชี้ใหสังเกตรูปราง
ลักษณะ การใชงาน สวนประกอบทํามาจากสิ่งใด
2. อธิบายหนาที่และคุณสมบัติของสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวจาก
ของจริงหรือรูปภาพใหเด็กฟงบอย ๆ เชน “ลูกบอลกลม ๆ เอาไว
เตะ” “แมวเปนสัตวเลี้ยงมี 4 ขา รองเหมียว ๆ”
3. กระตุนใหเด็กตอบคําถามเกี่ยวกับหนาที่หรือคุณสมบัติของ
สิ่งของตาง ๆ จนเด็กสามารถตอบไดเอง
ฝกเด็กในสถานการณจริงโดยทําเปนตัวอยางและชักชวนเด็กทํา
รวมทั้งจัดหาอุปกรณและงานที่เหมาะสมกับเด็ก เชน ไมกวาด
ที่ตักผง ผาเช็ดพื้น หรือสิ่งอื่นๆที่เหมาะสมกับเด็ก ใหเด็กกวาด
บาน ถูบาน เช็ดเกาอี้

5

อายุ
(เดือน)

ขอที่

67-72
(5 ป 7
เดือน 6 ป)

130

ผาน

ไมผาน

67-72
(5 ป 7
เดือน 6 ป)

ทักษะ
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางได (GM)
อุปกรณ : สิ่งกีดขวาง
(เชน เกาอี้ กรวย
กลอง) ตั้งระยะหาง 1
เมตร จํานวน 3 จุด

131 ลอกรูปสามเหลี่ยม
 (FM)
ผาน

ไมผาน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. ตั้งสิ่งกีดขวาง(เชน เกาอี้ กรวย กลอง) ในแนวตรง
ระยะหาง 1 เมตร จํานวน 3 จุด โดยบอกเด็กวา “เรามาเลน
วิ่งออมสิ่งกีดขวางกันเถอะ”
2. สาธิตวิธวี ิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางใหเด็กดู
3. จัดใหเด็กยืนบนพื้นราบและบอกใหเด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางแลวใหเด็กวิ่งกลับมาที่จุดเดิม
ผาน : เด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางไดโดยไมหกลมหรือชนสิ่ง
กีดขวาง
วิธีประเมิน
วางกระดาษและดินสอขางหนาเด็ก ใหเด็กดูรูป ∆ ชี้และ
บอกเด็กวา “เขียนใหเหมือนรูปนี้” (โดยหามพูดวา
“สามเหลี่ยม” และไมตองใชนิ้วเขียนเปน ∆) ใหโอกาสเด็ก
ทํา 3 ครั้ง

อุปกรณ :
- กระดาษแข็งที่มีภาพ ผาน : เด็กสามารถเขียนรูปสามเหลี่ยม ∆ ได โดยเด็กทําได
อยางนอย 2 ใน 3 ครั้ง
สามเหลี่ยมดานเทา
ขนาด 1 นิ้ว
- กระดาษ ดินสอ

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชี้ใหดูสิ่งกีดขวางวาจะวิ่งจากไหนไปไหน
2. สาธิตใหเด็กดู
3. วิ่งไปพรอมกับเด็ก
4. บอกใหเด็กรูจักจังหวะในการวิ่ง เชน พูดวา “หยุด”พรอมพา
เด็กหยุดวิ่ง พูดคําวา “วิ่งออม” พรอมพาเด็กวิ่งออมสิ่งกีดขวาง
ทําเชนนี้จนกวาเด็กวิ่งไดเอง
5. เมื่อเด็กทําไดใหเพิ่มสิ่งกีดขวางตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค : เพื่อใหเด็กรูจักสังเกตสิ่งแวดลอม วางแผนเพื่อ
แกไขสถานการณและทํางานจนสําเร็จ
1. ชี้ชวนใหเด็กดูสิ่งรอบตัวที่เปนรูปสามเหลี่ยม เชน หลังคาบาน
กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งทะแยงมุมเปนรูปสามเหลี่ยม
ผาพันคอที่เปนรูปสามเหลี่ยม ดานขางของหมอนขวาน ธงรูป
สามเหลี่ยม
2. วาดรูปสี่เหลี่ยมแลวขีดเสนทะแยงมุมเพื่อใหเปนสามเหลี่ยม
2 อันใหเด็กดู แลวใหเด็กวาดตาม
3. เขียนจุดสามจุดแลวใหเด็กโยงเสนระหวางจุดเปนรูป
สามเหลี่ยม แลวใหเด็กวาดโดยผูใหญไมตองจุดใหกอน
4. ชวนเด็กใหวาดรูปสามเหลี่ยมประกอบเปนรูปตางๆ และนํามา
ตอเติมกับภาพที่เด็กวาด เชน รูปดาว ใบของเรือ หลังคาบาน
ผีเสื้อ โบว
วัตถุประสงค: เพื่อใหเด็กรูจักวาดรูปสามเหลี่ยมซึ่งเปนรูป
เรขาคณิต เปนพื้นฐานคณิตศาสตรและความคิดสรางสรรค

6

อายุ
(เดือน)
67-72
(5 ป 7
เดือน 6 ป)

ขอที่

ทักษะ

132 ลบเลข (RL)

ผาน

ไมผาน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามเด็กวา “แมมีไข 5 ฟอง ทอดไขใหลูกกินไปแลว 2 ฟอง
เหลือไขกี่ฟอง”
ผาน : ถาเด็กสามารถหักลบโดยนับนิ้วหรือสิ่งของออกจาก
จํานวนไมเกิน 5 ได ใหโอกาสตอบ 2 ครั้ง

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชวนเด็กนับสิ่งของตางๆ ที่อยูรอบตัวในชีวิตประจําวัน ของใช
ในบาน เชน ไมหนีบผา โตะ เกาอี้ จาน ชาม หรือนับของที่แมซื้อ
มาจากตลาด
2. คุยและชี้ชวนใหเด็กรูวาของอะไรที่นับจํานวนได กับนับไมได
เชน เกาอี้นับได ทรายนับไมไดหรือนับลําบาก แตถาจะนับตอง
บรรจุในภาชนะ เชน ใสทรายในถุง ใสขาวสารในถุง แลวนับเปน
จํานวนถุง
3. ชวนเด็กเลนเกมเกี่ยวกับตัวเลข เชน เกมจับคูภาพกับจํานวน
เกมหาเลขคู เกมหาเลขคี่ หมากเก็บ เวลานั่งรถชวนลูกใหสังเกต
หมายเลขทะเบียนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญาณไฟจราจรที่
แสดงตัวเลขนับถอยหลัง
4. สอนใหเด็กรูจักการลบ โดยนําสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จํานวน
มาหักลบกัน เชน มีสม 5 ลูก กินไป 3 ลูก เหลือสมกี่ลูก
5. เลนเกมที่ตองมีการนับจํานวน นับคะแนนการบวก การลบ
นับเดินหนา นับถอยหลัง
6. เลานิทานและอานหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจํานวนคน พืช สัตว สิ่งของ
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

67-72
(5 ป 7
เดือน 6 ป)

133

ผาน

ไมผาน

ทักษะ
เด็กสามารถบอกชื่อ
สิ่งของได 3 หมวด
ไดแก สัตว, เสื้อผา,
อาหาร (EL)
อุปกรณ : ชุดภาพ
สิ่งของ 3 หมวด
1. หมวดสัตว ไดแก
วัว ไก ชาง
2. หมวดเสื้อผา ไดแก
เสื้อยืด กระโปรง
กางเกง
3. หมวดอาหาร ไดแก
ปลาทู ไขดาว ผัดผัก

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. ผูทดสอบยกตัวอยางใหเด็กดู เชน จาน ชาม ถวย เรียกวา
ภาชนะ (ของใสอาหารไวกิน)
2. ผูทดสอบเอารูปทั้ง 3 ชุดใหเด็กดูทีละชุดแลวถามทีละชุด
วา “รูปทั้งหมดนี้คืออะไร”
ผาน : เด็กสามารถบอกประเภทสิ่งของไดถูกตอง ไดแก สัตว,
เสื้อผา, อาหาร (ใหโอกาสเด็กตอบชุดละ 1 ครั้ง)

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ผูปกครองสอนใหเด็กรูจักหมวดสิ่งของตางๆ เชน หมวด
เสื้อผา ไดแกอะไรบาง หมวดสัตวไดแกอะไรบาง หมวดอาหาร
ไดแกอะไรบาง
2. เมื่อเด็กตอบไดทั้ง 3 หมวดแลวใหสอนเด็กใหรูจักหมวดอื่นๆที่
อยูรอบตัวเด็ก เชน หมวดอุปกรณการเรียน (เครื่องเขียน)
หมวดเครื่องครัว (อุปกรณทําอาหาร) หมวดเครื่องเรือน
(เฟอรนิเจอร) หมวดเครื่องนอน (ของที่ใชสําหรับนอน) หมวด
อุปกรณทําความสะอาดบาน เปนตน
3. ถามเด็กถึงเหตุผลในการจัดหมวดหมูสิ่งของนั้นๆ
4. ฝกบอย ๆ จนเด็กสามารถแยกประเภทสิ่งของไดเอง
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

67-72
(5 ป 7
เดือน 6 ป)

134

ผาน

ไมผาน

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

เด็กแปรงฟนไดทั่วทั้ง วิธีประเมิน
1. ถามเด็กวา “เวลาหนูแปรงฟน หนูใชอะไรบางคะ”
ปาก (PS)
2. บีบยาสีฟนใหเด็กขนาดตามความกวางของแปรง แลวให
เด็กแปรงฟนใหดู
อุปกรณ :
-แปรงสีฟนสวนตัวของ
เด็กและยาสีฟน
ตามความกวาง

ผาน : เด็กทําไดทั้งขอ 1 และ ขอ 2
1. เด็กรูจักอุปกรณที่ใชในการแปรงฟน ไดแก แปรงสีฟนและ
ยาสีฟน
2. เด็กสามารถแปรงฟนโดยขยับแปรงหนาหลังสั้นๆ (Scrub)
ครบทุกซี่ทุกดาน นานอยางนอย 2 นาที

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. พูดคุยเลานิทาน เรื่องการแปรงฟน ประโยชนของฟนสะอาด
2. ผูปกครองและเด็กชวยกันจัดเตรียมอุปกรณแปรงฟน
3. ผูปกครองบีบยาสีฟนผสมฟลูออไรดความเขมขน 1000ppm
ขนาดตามความกวางของแปรง (สําหรับเด็กอายุ 6 ปขึ้นไป
ผูปกครองบีบยาสีฟนขนาดตามความยาวของแปรง)
ตามความยาว

4. ฝกเด็กใหขยับแปรงในแนวหนา-หลังสั้นๆ ครบทุกซี่ทุกดาน
และแปรงลิ้น เพื่อประสิทธิภาพในการปองกันฟนผุ ฟลูออไรด
ตองสัมผัสฟนนานอยางนอย 2 นาที
5. ฝกใหเด็กบวนฟองยาสีฟนออกอยางเดียวหรือบวนปากดวย
น้ําเปลาเพียง 1 ครั้ง (เพื่อใหฟลูออไรดคงอยูในชองปากมาก
ที่สุด) และลางแปรงใหสะอาด
6. ผูปกครองตรวจความสะอาดโดยใชหลอดดูดน้ําตัดปลายมน
เขี่ยคอฟนใกลขอบเหงือก หากไมสะอาดควรแปรงซ้ํา

การใชหลอดตัดปลายมนตรวจความสะอาดฟน

7. ผูปกครองเปนแบบอยางในการแปรงฟนและดูแลใหเด็ก
แปรงฟนสม่ําเสมออยางนอย 2 ครั้ง/วัน
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

73-78 135
(6 ป

ผาน
1
เดือน - 
6 ป ไมผาน
6
เดือน)

เคลื่อนไหวรางกาย
ตามที่ตกลงกัน ใหคู
กับสัญญาณเสียงที่
ผูใหญทําขึ้น 2 ชนิด
ตอกัน (GM+EF)

73-78 136
(6 ป

ผาน
1
เดือน - 
6 ป ไมผาน
6
เดือน)

เขียนชื่อตนเองได
ถูกตอง (FM)
อุปกรณ :
กระดาษ,ดินสอ

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. บอกคําสั่งดังนี้
-เคาะโตะ 2 ครั้ง แปลวากระโดด โดยขา 2 ขางลงพรอมกัน
-ปรบมือ 2 ครั้ง แปลวากระโดดกางแขน 2 ขาง
2. ทบทวนคําสั่งจนเด็กเขาใจ
3. เริ่มทดสอบ ผูประเมินใหสัญญาณและพูดวา “เตรียมตัว
เริ่ม”
ผาน : เด็กทําถูกตองทั้ง 2 สัญญาณเสียง ถาครั้งแรกไมผาน
ใหโอกาสทําอีก 1 ครั้ง
วิธีประเมิน
บอกเด็กเขียนชื่อของตนเอง
ผาน : เด็กเขียนชื่อตนเองไดถูกตอง (ชื่อเลนหรือชื่อจริง)

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ใหเด็กรองเพลงพรอมกับผูฝกและเคลื่อนไหวรางกายตาม
จังหวะเพลง
2. เลนกับเด็กโดยการกําหนดกติกา ถาทําเสียงหรือใหสัญญาณ
มือหมายความวาใหทําทาอะไร โดยทําทีละเสียงหรืออาจให
สัญญาณมือ และใหเด็กเปนคนกําหนดบาง
3. เพิ่มกติกาจํานวนครั้งของสัญญาณเสียงใหสอดคลองกับ
จํานวนครั้งที่ทําทาทางการเคลื่อนไหว
4. ใหเด็กเปนคนกําหนดกติกาบาง
1.เขียนชื่อเด็กบนกระดาษใหเด็กดู อานและสะกดใหเด็กฟง แลว
ใหเด็กใชนิ้วลากตามพยัญชนะและสระชื่อของตนเอง
2. เขียนชื่อเด็กโดยเขียนตัวอักษรทีละตัว แลวใหเขียนตามแบบ
ถาเด็กทําไมได ชวยจับมือเขียนเพื่อใหเขียนไดถูกตองตามทิศทาง
ของตัวอักษร จนเด็กเขียนได
3. ฝกใหเด็กเขียนชื่อดวยตนเอง
4. ฝกใหเด็กเขียนนามสกุล และชื่อคนในครอบครัว
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

73-78 137
(6 ป

ผาน
1
เดือน - 
6 ป ไมผาน
6
เดือน)

ทักษะ
อานหนังสือที่มีภาพ
อยางตอเนื่องจนจบ
และเลาไดวาเปนเรื่อง
อะไร (RL)
อุปกรณ
- หนังสือเด็กที่มี
ภาพประกอบ โดยแต
ละหนา มีคํานอยกวา
20 คํา มีคําซ้ําและ
คลองจองกัน ใช
ประโยคงายๆ
ตัวหนังสือใหญ และ
แยกคําชัดเจน

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
1. ใหเด็กอานหนังสือที่มีภาพอยางตอเนื่องจนจบ
2. บอกใหเด็กเลาเรื่องในหนังสือเลมนั้นใหผูประเมินฟง
ผาน :
1. เด็กอานหนังสือที่มีภาพอยางตอเนื่องจนจบ
2. เด็กเลาไดวาเปนเรื่องอะไร

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. จัดมุมใดมุมหนึ่งของบานใหเหมาะกับการอานหนังสือ แบง
สวนสําหรับวางหนังสือของลูกและจัดใหมีหนังสือสําหรับลูกได
อานเลนในหลากหลายโดยใหลูกหยิบเองแลววางคืนไดงาย
2. จัดใหมีชวงเวลาใหอานหนังสือดวยตัวเองหรืออานกับผูใหญ
เชน กอนนอน หลังอาบน้ํา เวลาวาง วันหยุดสุดสัปดาห ฯลฯ
หนังสือนิทานที่แนะนํา เชน สวนสัตวของปองแปง ปองแปง
แตงตัว กุงกิ๋งปวดฟน หนูนิดติดเกม ยายกะตา

3. แนะนําเด็กในการหยิบ การใชและเก็บหนังสืออยางทะนุถนอม
และใหรูจักวิธีจับหนังสือ เปดหนังสือ
4. ชวนเด็กอานคําที่เห็นตามที่ตางๆในชีวิตประจําวัน เชน อาน
ปายโฆษณา ปายประกาศ ชื่อราน หรือปายทางดวนที่ผานเปน
ประจํา ปายถนน ปายซอย สรางบรรยากาศใหรูจักรักและสนใจ
การอาน
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

73-78 138
(6 ป

ผาน
1
เดือน - 
6 ป ไมผาน
6
เดือน)

ทักษะ

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

สามารถคิดเชิงเหตุผล
และอธิบายได(EL)

วิธีประเมิน
นํารูปเหตุการณ มาวางใหเด็กดูทีละชุด โดยบอกภาพแรกเปน
ภาพตั้งตนใหกอน
อุปกรณ : ชุด
ชุดที่ 1 แมไก เริ่มภาพแรก คือ แมไกออกไข
เหตุการณ 3 ชุด
ชุดที่ 2 ผีเสื้อ เริ่มภาพแรก คือ ไขผีเสื้อ
ชุดที่ 1 แมไก (แมไก ชุดที่ 3 ดอกไม เริ่มภาพแรก คือ ตนกลา
ออกไข ไขอยูในเลา
แลวใหเด็กเรียงภาพตอจากแผนแรก โดยเรียงลําดับกอนหลัง
แมไกฟกไข ลูกไก
และอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามลําดับ
ออกมา)
ผาน : เด็กเรียงลําดับเหตุการณและอธิบายเปนเหตุเปนผล
ชุดที่ 2 ผีเสื้อ (ไขผีเสื้อ ได 2 ใน 3 ชุด
หนอน ดักแด ผีเสื้อ)
ชุดที่ 3 ดอกไม (ตน
กลา ตนออน ดอกบาน
ชุดแมไก
ดอกโรย)
ชุดผีเสื้อ
ชุดดอกไม

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ชี้และอธิบายใหเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา
เปลี่ยนไป
2. ใหสังเกตตามชวงเวลาใน 1 วัน เชน จากมืดมาสวางพระ
อาทิตยอยูตรงไหน กอนจะมืดพระอาทิตยอยูตรงไหน
3. ชี้ชวนดูการเปลี่ยนแปลงของการเจริญเติบโตของพืชที่โตเร็ว
เชน ถั่วงอก ตนหอม ผักบุง
4. กระตุนใหเด็กอธิบายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือรูปภาพ โดย
ผูใหญใหความสนใจ พูดคุย ซักถามและขยายความใหชัดเจนและ
กวางขึ้น
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อายุ
(เดือน)

ขอที่

ทักษะ

73-78 139 ทํางานที่ไดรับ
(6 ป
 มอบหมายจนสําเร็จ
ผาน ดวยตนเอง (PS)
1
เดือน - 
6 ป ไมผาน
6
เดือน)

วิธีประเมิน เฝาระวัง
โดย พอแม ผูปกครอง เจาหนาที่
ครูและผูดูแลเด็ก

วิธีประเมิน
ถามจากผูปกครอง ผูดูแลเด็กหรือครูประจําชั้นวา
“เด็กสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายจนสําเร็จดวยตนเอง
หรือไม” เชน
- การดูแลตนเองในกิจวัตรประจําวัน : แตงตัว กิน
ขาว อาบน้ํา แปรงฟน
- งานดานการเรียนรู : วาดรูป อาน เขียน
รวมกิจกรรม
- งานดานศิลปะ การรองเพลง การออกกําลังกาย
ผาน : ผูปกครองตอบวาเด็กสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมาย
จนสําเร็จดวยตนเอง

วิธีฝกทักษะ
โดยพอแม ผูปกครอง ครูและผูดูแลเด็ก
1. ทําตัวเปนตัวอยางในดานการทํางานใหเสร็จ
ไมผลัดวันประกันพรุง ตั้งเปาหมายที่เหมาะสม ทําไดจริงและทํา
ใหสําเร็จเพื่อเปนตัวอยางใหเด็ก
2. กําหนดเปาหมายของงานหรือกิจกรรมรวมกันกับเด็ก
และสนับสนุนชวยเหลือใหเด็กทํางานสําเร็จตามเปาหมายนั้น
โดยคํานึงถึงระดับพัฒนาการและความสามารถ
3. ให เ ด็ก บอกเปา หมายในกิ จ กรรมที่ ได รั บ มอบหมายและให
โอกาสเด็กทําเองจนสําเร็จ ใหความชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ
4. แสดงความชื่นชมเมื่อเด็กพยายามทําใหสําเร็จตามเปาหมาย
และพูดคุยถึงวิธีที่จะทําใหดีขึ้นในครั้งตอไป

