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ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย
Motor Development / Physical Well – Being
การเคลื่อนไหว Motor Development
การเคลื่อนไหวและการทรงตัวโดยใชกลามเนื้อมัดใหญ Gross Motor : เด็กสามารถ
แสดงความแข็งแรงและประสานการทํางานของกลามเนื้อมัดใหญ
Children
demonstrate strength and coordination of movements using large muscles
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
วิ่งไดตรงไมโซเซ และหยุดเองได Run steadily and stop by
themselves
วิ่งแบบกาวกระโดด (Skipping) หรือวิ่งแบบมาควบ (Galloping)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
98.0

81.5

96.1

100
99.1

100
100

99.1

100

83.3

92.2

79.6

96.1

95.4
95.4
92.6
95.4

98.0
100
100
96.1

91.7

94.1

96.3
99.1

98.0
98.0

Skip or Gallop

กระโดด 2 เทาอยูกับที่ Jump on two feet at the same spot
เดินตามเสนเปนวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เมตร
Walk around the circumference of a 2-meter diameter circle

วิ่งตามเสนเปนวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เมตร
Run around the circumference of a 2-meter diameter circle

เดินตอเทาไปขางหนาเปนเสนตรงโดยไมตองกางแขน Walk
forward step by step, toe to heel, in a straight line without open
arms

เดินตอเทาถอยหลังเปนเสนตรง โดยไมตองกางแขน Walk
backward step by step, toe to heel, in a straight line without
open arms

ปนปายเครื่องเลน Climb outdoor play equipments
เดินขึ้นบันไดสลับเทาได Walk upstairs with alternate foot
เดินลงบันไดสลับเทาได Walk downstairs with alternate foot
ขวางลูกบอลไปขางหนาได แมนยําพอควร Throw a ball forward
with some accuracy

เตะลูกบอลไปขางหนาใหเขาชองที่กําหนด Kick a ball forward
into a designated space

กระโดดขาเดียวอยูกับที่ Jump on one foot at the same spot
กระโดด 2 เทาขามสิ่งของเล็ก ๆ โดยไมเซ Jump on two feet over
a small object steadily
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ยืนขาเดียวโดยไมเซ ประมาณ 3 วินาที Balance on one foot

95.4

96.1

97.2

98.0

for approximately 3 seconds

กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได Hop continuously
forward on one foot

การเคลื่อนไหวโดยใชกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor) : เด็กสามารถแสดงความ
แข็งแรงและประสานการทํางานของกลามเนื้อมัดเล็ก Children demonstrate
strength and coordination of movements using small muscles.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
74.1

เด็กในโครงการ
100

100.

100

94.4

100

89.5

100

Draw a

57.4

100

วาดรูปวงกลมตามรูปตัวอยาง Draw a circle from an example
วาดรูปสี่เหลี่ยมตามรูปตัวอยาง Draw a rectangle from an

99.1
92.6

100
100

88.0

100

47.2

100

97.2

100

85.2

100

71.3

100

ใชมือจับดินสอหรืออุปกรณอื่นอยางถูกวิธีในการขีดเขียน Hold
a pencil or other writing equipments properly for writing

วาดรูปวงกลมตามวิธีที่มีผูทําใหดู Draw a circle following the
demonstration

วาดรูปสี่เหลี่ยมตามวิธีที่มีผูทําใหดู Draw a rectangle following
the demonstration

วาดรูปสามเหลี่ยมตามวิธีที่มีผูทําใหดู Draw a triangle following
the demonstration

วาดรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดตามวิธีที่มีผูทําใหดู
diamond following the demonstration

example

วาดรูปสามเหลี่ยมตามรูปตัวอยาง Draw a triangle from the
example

วาดรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดตามรูปตัวอยาง Draw a diamond
from the example

วาดรูปคนที่มีสวนประกอบอยางนอยสามสวน Draw a human
body with at least 3 parts

วาดรูปคนที่มีสวนประ กอบหกสวน Draw a human body with 6
parts

วาดรูปคนที่มีสวน ประกอบสิบสวน Draw a human body with
10 parts
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จับและใชกรรไกรเล็กที่ปลายมนตัดกระดาษได Hold and use a

30.6

94.1

83.3

96.3

80.6

96.3

100

100

100

100

84.3

100

47.2

100

89.8
93.5

92.2
94.1

pair of safety scissors to cut paper

ใช ก รรไกรเล็ ก ตั ด กระดาษเป น เส น ตรงยาว 6 นิ้ ว ได อ ย า ง
ตอเนื่อง Use a pair of small scissors to cut a 6-inch line on
paper continuously

ใชกรรไกรตัดกระดาษตามรอยเสนโคงหรือเปนรูปรางงายๆ Use a
pair of scissors to cut along the curve line or simple shapes
ปกหมุดในชองได ขนาดหมุดใหญ 1 – 2 ชอง Stick big pins in
1-2 designated areas
รอยลูกปดขนาดเล็ก ประมาณเสนผาศูนยกลาง 1 ซม. String
1-cm diameter beads
พับกระดาษเปนรูปรางตางๆโดยมีผูใหญชวย Fold paper into
simple shapes with adults' assistance

พับกระดาษเปนรูปรางตางๆ ดวยตนเอง Fold paper into
simple shapes without assistance

ผูกเชือกรมเปนปม 1 ชั้น Tie a single knot of cotton rope
แกปมเชือกรม 2 ชั้นได Untie a double knot of cotton rope

ประสาทสัมผัสกับการเคลื่อนไหว (Sensorimotor) : เด็กสามารถใชประสาท
สัมผัสตาง ๆ (เชน การเห็น ไดยิน กายสัมผัส และอิริยาบถ ในการเคลื่อนไหว)
(Children used their senses. eg: sight, hearing, smell, taste and touch) to guide
movement)
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ยอเขาเวลากระโดดลงบันไดขั้นสุดทาย Crouch while jumping

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
99.1

เด็กในโครงการ
98.0

100
100

100
100

92..6

98.0

97.2

98.0

down from the last step of the stairs

วิ่งรอบโตะโดยไมชนโตะ Run around a table without bumping it
มุดอุโมงค หรือลอดใตโตะ โดยหัวไมชน Crawl through a tunnel or
under a table without bumping it

รับลูกบอลขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ที่กระดอนขึ้นจากพื้น
ไดดวยมือทั้งสอง Catch an 8-inch diameter ball bouncing from
a floor with 2 hands

รินน้ําจากขวดใสถวยหรือขันโดยไมหก Pour water from a bottle

3

4
into a cup or a water bowl without spilling

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซอนหรือตอกันใหเปนรูปรางตางๆ ตาม
ตัวอยางที่ตั้งใหดู โดยวางของซอนสับหวางใหเปนสะพาน
(ดวยของ 3 ชิ้น) Arrange 3 pieces of objects on top of each
other to form different shapes as samples or to form a bridge

รับลูกบอลขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว ที่โยนมาจากระยะ 2 เมตร ให
เด็กรับดวยสองมือ Catch an 8-inch diameter ball thrown from 2-

98.1

98.0

96.3

98.0

99.1

98.0

88.9

94.1

98.1

100

85.2

100

70.4

94.1

81.5

100

meter distance with 2 hands

เดินถือถวยใสน้ําคอนถวยโดยไมหก จากดานหนึ่งของหองไปอีก
ดานหนึ่ง ระยะทางประมาณ 4 เมตร Walk while holding a twothird-full glass of water from one side of a room to another for a
distance of approximately 4 meters without spilling

เคลื่อนไหวรางกายตามที่ตกลงกันใหคูกับสัญญาณเสียงที่ผูใหญ
ทําขึ้น โดยเด็กไมเห็นตนเสียง Move their body to an agreedupon movement according to a vocal signal made by adults
without seeing a vocal source

ยื่นมือรับถวยใสน้ําคอนถวย (3/4 ถวย) แลวสงตอใหเพื่อนได
โดยไมหก Receive a two-third-full glass of water and pass it to
a friend without spilling

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซอนหรือตอกันใหเปนรูปรางตางๆ ตาม
ตัวอยางที่ตั้งใหดู โดยวางของซอนเปนบันได 3 ขั้น (ดวยของ
6 ชิ้น) Arrange 6 pieces of objects on top of each other for 3
stories as stairs to form different shapes as examples

จัดวางสิ่งของหรือวัสดุซอนหรือตอกันใหเปนรูปรางตางๆ ตาม
ตัวอยางที่ตั้งใหดู โดยวางของซอนเปนบันได 4 ขั้น (ดวยของ
10 ชิ้น) Arrange 10 pieces of objects on top of each other for 4
stories as stairs to form different shapes as examples

เคลื่ อ นไหวร า งกายตามที่ ต กลงกั น ให คู กับ สั ญ ญาณเสี ย งที่
ผูใหญทําขึ้น โดยเด็กเคลื่อนไหวรางกาย 2 แบบตอกันเมื่อได
ยินสัญญาณเสียง 2 ชนิดตอกัน Move their body continuously
to 2 agreed-upon movements according to 2 vocal signals
made by adults
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สุขภาวะทางกาย (Physical Well – Being)
โภชนาการ (Nutrition) : เด็กรับประทานอาหารหลาย ๆ ชนิดที่มีประโยชนและ
ปลอดภัย (Children eat a variety of nutritious and safe food)
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
มีสวนรวมในการเตรียมอาหารที่มีประโยชน เชน เด็ดผัก ตีไข
Participate in a preparation of nutritious food (e.g. nipping
vegetables, beating eggs)

กินอาหารหลากหลายที่มีประโยชนครบ 5 หมู และดื่มน้ําอยาง
เพียงพอ โดยมีผูใหญชวยเหลือแนะนํา Eat a variety of nutritious

food in 5 food groups and drink enough water according to
adults' guidance
บอกไดวาอาหารใดไมควรกิน Be able to identify which food is
not suitable to eat
แยกของที่กินไดออกจากของที่กินไมได Be able to separate
audible from inaudible objects
ใชชอนกลางตักอาหารที่เปนสํารับรวม Use serving spoons

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
74.1

เด็กในโครงการ
98.0

100

100

66.7

100

71.3

100

12.0

70.6

สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) : เด็กแสดงความแข็งแรงและความ
ทนทานทางรางกาย (Children demonstrate physical strength and endurance)
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ทํากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว อยางตอเนื่องอยางนอย 10 – 15
นาที วันละ 2 – 3 รอบ Participate in activities to develop motor

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
96.1

99.1

92.2

94.4

96.1

88.9

98.5

skills continuously for at least 10-15 minutes, 2-3 times a day

นอนหลับไดเพียงพอ ตื่นนอนตอนเชาอยางสดชื่น และพรอมที่จะ
ทํากิจกรรมตางๆ Have enough sleep and wake up in the
morning refreshed, ready for various activities

ไมงวงเหงาหาวนอนในเวลากลางวัน ยกเวนเวลาที่กําหนดให
นอนพัก Not be drowsy during daytime except napping time
เล นออกกํ าลัง กายอย างอิสระหรือ ที่กําหนดใหรวมกัน อยาง
นอย 60 นาทีตอวัน โดยแตละชวงสามารถทําติดตอกันได 15
นาที เชน วิ่ง เตน ปนจักรยาน เลนกีฬา Engage in unstructured
or organized physical activities continuously for a total of 60
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minutes each day for at least 15 minutes each time e.g. running,
dancing, bicycling, sports activities

หิ้วยกหรือแบกของน้ําหนักประมาณ 1 กิโลกรัม ในระยะทาง
สั้นๆ Be able to carry an 1-kg object in a short distance
มีแรงในการฝกทักษะหลายครั้ง Have enough energy for

100

100

99.1

96.1

99.1

92.2

53.7

68.6

various skill training in a day

ชวนเพื่อนเลนกิจกรรมที่ตองมีการเคลื่อนไหว Persuade friends
to participate in activities with movements

สามารถวิ่ ง ติ ด ต อ กั น ในระยะทาง 400 – 500 เมตร Run
continuously for 400-500 meters

ความปลอดภัย (Safety) :
เด็กแสดงออกวามีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย Children express understanding of safety.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)
safely

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

บอกไดวาสิ่งใดเปนอันตรายตอตนเอง Be able to identify which

67.6

100

37.0

100

39.8

100

93.5

100

Be able to tell

10.2

70.6

รูจักใชสายตาอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใชสายตาในที่สวาง
จา หรือมืดเกินไป เชน ไมอานหนังสือกลางแดด หรือที่แสงไม
พอ ไมดูโทรทัศน คอมพิวเตอร ในระยะใกล และนานเกินไป

94.4

98.0

เลนอยางปลอดภัยตามคําแนะนําของผูใหญ Play
according to adults' guidance
object or activity is dangerous

เขาใจเครื่องหมาย สัญลักษณที่บอกอันตราย และที่บอกความ
ปลอดภัย Be able to understand signals and signs for danger
and safety

รู จั กข ามถนนเฉพาะเมื่ อมี ผูใหญ อยู ด วย และไม ขามถนนตาม
ลําพัง Know how to cross the road safely, cross only when with
adults, and not to cross the road alone

ไมลงเลนน้ําตามลําพัง เชน อาง สระน้ํา Not to play in the
water alone e.g. bathtub, swimming pool

บอกเลขหมายโทรศัพทเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
emergency phone numbers
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ไมอานหนังสือขณะที่รถแลน Know how to use their eyesight
properly and avoid using their eyesight in too bright or too dark
environment e.g. not to read in bright sunlight or in a place
without enough light, not to watch TV or use computer too close
to the screen and for too long, not to read in the moving car

รูจักถือของแหลมหรือมีคมทุกชนิดอยางปลอดภัย โดยไมวิ่ง เชน
กรรไกร ไมเสียบลูกชิ้นหรือดินสอแหลม Hold sharp or pointed

90.7

100

91.7
86.1

100
100

63.0

100

40.7

100

80.6

100

53.7

100

objects properly and not to run while holding them e.g. scissors,
meatball sticks, sharp pencils

ไมไปกับคนแปลกหนา Not to go with strangers
รูวาเมื่อตองการความชวยเหลือจะติดตอกับใคร Know who to
contact for help/assistance

บอกไดวาสภาพใดเปนอันตรายตอตนเอง ไมเลนในบริเวณที่
เสี่ยงตออันตราย Be able to identify which situation is
dangerous and not to play in a place at risk

รูจักสถานที่ตั้งของบานตนเอง Know where their own house is
situated

บอกผูใหญหรือเตือนเพื่อนเมื่อเห็นเหตุการณที่เปนอันตราย Tell
adults or warn friends when seeing dangerous situations

รูจักวิธีปฏิบัติตนอยางปลอดภัยขณะเดินทาง Know how to act
safely while traveling

การชวยเหลือและดูแลตัวเอง (Personal Care) : เด็กสามารถชวยและพึ่งตัวเอง
ไดในกิจวัตรของตน (Demonstrate self-help in daily living)
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
99.1
100

เด็กในโครงการ
100
100

อาบน้ําและทําความสะอาดตนเองได Take a shower and

95.4

100

clean their bodies without assistance
สระผมไดเอง Wash their hair without assistance

79.6

100

รูจักแปรงฟนดวยตนเอง Brush their teeth without assistance
ทําความสะอาดร างกายหลัง ปสสาวะ และอุจจาระ ได ด วย
ตนเอง Clean themselves after urinating and bowel movements
with assistance
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81.5
100

100
100

100

100

100
96.3

100
100

99.1

100

57.4

92.1

100

100

99.1

100

86.1

100

94.1

96.1

ดื่ ม น้ํ า หรื อ นมจากถ ว ยที่ ถื อ ยกขึ้ น ดื่ ม ด ว ยตนเองโดยไม ห ก

100

100.

Drink water or milk from a cup without spilling
ใชชอนและสอมกินอาหารได Feed themselves with spoon and
fork

61.1

100

33.3

100

82.4

100

รูจักหวีผม Comb their hair
ติดกระดุมที่มีรังดุมซึ่งอยูดานหนาของเสื้อตนเองไดเอง Botton
their shirts with buttons in the front

บอกไดวาตองการจะถายอุจจาระ Be able to tell when to go for
a bowel movement

บอกไดวาตองการจะปสสาวะ Be able to tell when to urinate
ใสเสื้อไดเอง โดยรูจักดานหนาดานหลังของเสื้อ Be able to put
on clothes properly by themselves, knowing front and back of
the clothes
ใสรองเทาชนิดสวมไดถูกขาง Be able to wear shoes without
strings properly
รูจักปดปากเวลาจามหรือไอ Cover their mouth when coughing
or sneezing
ใชชอนตักอาหารกิน ไดดวยตนเอง โดยไมหก Feed themselves
with spoon without spilling
กินอาหารและน้ําดื่มที่สะอาด Eat clean food and drink clean
water
รูจักลางผลไม ใหสะอาดกอนกิน Know how to wash fruits
properly before eating
ชวยเก็บที่นอน ของใชสวนตัวไวในที่เหมาะสม Help tidying up
their own bed and personal belongings

ลางมือ/มือที่เปอน หลังเขาหองสวมและกอนกินอาหารไดเอง
โดยไมตองเตือน Wash hands after going to the toilet and
before meals without warning

ใชสวมเปน และทําความสะอาดตนเองได Know how to use a
toilet and clean up themselves afterwards
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พัฒนาการดานสังคม (Social Development)
การมีปฏิสัมพันธกับผูใหญ (Interaction with Adult) : เด็กแสดงทักษะในการมี
ปฏิสัมพันธกับผูใหญ เชน พอแม ครู และผูใหญ Children interact, with skills,
with adults (e.g. parents, teachers, other adults).
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

ทักทาย พูดคุยถามตอบกับผูใหญดวยตนเอง Greet, talk, ask
and answer questions with adults by themselves
ชวนผูใหญเลนดวย Ask adults to play with them

รูจักต อรองและประนีประนอมกับผู ใหญเมื่อมีขอขัดแยงกัน
Negotiate and compromise with adults when conflict arises
ขอความชวยเหลือจากผูใหญ Approach adults for assistance

เสนอตัวชวยเหลือผูใหญ Offer assistance to adults
ทําสิ่งตางๆ เพื่อเอาใจผูใหญ Do things to please adults
มีความเชื่อมั่นในการปฏิสัมพันธกับผูใหญคนอื่นที่ไมใชเปนพอ
แม เชน ครู หมอ Be confident in communicating with adults

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

88.9
94.4

96.1
96.1

99.1
88.9
95.4
98.1

100
100
100
98.0

94.4

98.0

75.9

96.1

97.2

100

96.3

100

98.4

98.0

95.4

98.0

other than mother and father e.g. teachers, doctors

มี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู ใ หญ อ ย า งเหมาะสมและมี สั ม มาคารวะ
Interact with adults appropriately and respectfully

การมีสวนรวมกับผูใหญในการตัดสินใจ หรือแสดงความเห็น
ของตนในเรื่องตางๆ Participate in decision-making with adults
or express their opinion in various subjects

ชวยเหลือผูใหญทํางานบานตามสมควร Occasionally

help

adults with household chores

ไมมีพฤติกรรมกาวราวกับผูใหญ Not to act aggressively with
adults

รูจักปรับน้ําเสียงและความดังตามสถานการณตาง ๆ Be able
to adjust tones and volume of their speech depending on
situations

รูจักปรับน้ําเสียงและความดังตามสถานการณตาง ๆ โดยมี
ผูใหญแนะนํา Be able to adjust tones and volume of their
speech depending on situations with adults' guidance
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สนใจฟงผูอื่นพูดขณะสนทนา Pay attention to others during a

100

98.0

100

96.1

96.3

100

91.7

100

conversation

รูจักผลัดกันพูดผลัดกันฟงในกลุมสนทนา Take turns talking and
listening in conversation groups

ถ า ยทอดข อ ความที่ ไ ด รั บ จากคนหนึ่ ง ไปยั ง อี ก คนหนึ่ ง ได
ถูกตอง Recite a message from one person to another
accurately

ใชถอยคําและน้ําเสียงที่ออนโยน Use gentle words and tones

การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนเด็ก (Interaction with Peer) : เด็กแสดงทักษะทาง
สังคมเชิงบวกกับเพื่อนเด็กดวยกัน Children demonstrate positive social skills
with peers.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
แสดงความสนใจเด็กคนอื่น Express interest in other children
พูดคุยและเลนกับเพื่อนเด็กดวยกัน Talk and play with other

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
100
100

เด็กในโครงการ
100
100

100
99.1

100
98.0

96.3

96.1

91.7

98.0

93.5

96.1

96.3
99.1
97.2

100
100
100

children

เขารวมกิจกรรมกลุมได Participate in group activities
เลนอิสระกับเพื่อนเด็กจํานวน 2 คนขึ้นไป Play freely with two or
more children

สรางความสัมพันธที่ดีอยางตอ เนื่องกับเพื่อน เชน บอกวา
คิดถึงเพื่อน คอยใหมาเลนดวยกัน เก็บของหรือขนมไวใหเพื่อน
Build continuous relationships with friends e.g. missing their
friends, waiting for their friends come and play with, keeping
food/objects for their friends

ไมแสดงพฤติกรรมกาวราวกับเพื่อน Not to express aggressive
behavior to their friends

ฟงเพื่อน และแสดงความคิดเห็น Listen and express opinions
with their friends

ชวยเหลือเพื่อน Offer help to their friends
ยอมรับความชวยเหลือจากเพื่อน Accept their friends' help
บอกชื่อเพื่อนอยางนอย 1 ชื่อ Be able to tell at least one of their
friends' names
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ชวนเพื่อนมาเลนดวยกันโดยกําหนดสถานที่ Ask a friend to

87.0

100

97.2

100

99.1

100

88.0

98.0

come and play in a specified area

รวมกิจกรรมกลุมกับเพื่อนจนกิจกรรมนั้นแลวเสร็จ Participate
in group activities until the end

ยอมรับกฎ กติกา เวลาเลนกับเพื่อน Accept rules and
regulations when playing with friends

เมื่อมีปญหาขัดแยงกับเพื่อน รูจักตอรองหรือประนีประนอม Be
able to negotiate or compromise with their friends when conflict
arises

พฤติกรรมการปรับตัวทางสังคม (Adaptive Social Behavior) : เด็กแสดงความ
ตระหนั ก รู ว า พฤติ ก รรมมี ผ ลกระทบต อ บุ ค คลและสิ่ ง แวดล อ ม Children
demonstrate awareness of behavior and its effects on other people and
environment.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
แบงปนกับเพื่อน และผลัดกันเลนโดยมีผูใหญคอยชวยเหลือ
แนะนํา Share and take turns playing with friends with adults'

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
100

56.5

88.2

86.1

96.1

69.7

96.1

75.9

100

88.9

100

68.5

100

assistance and guidance

ถามผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง เชน ถาหนูพูดเสียงดัง
ทําไมเพื่อนตองโกรธ Ask about consequenses of their
behavior e.g. if I raise my voice, why are people upset?

ปรับเปลี่ยนบทบาทไดในโอกาสที่เหมาะสม Adjust their roles
appropriately in different situations

ขอเข า ร ว มกิ จ กรรมกั บ กลุ ม เพื่ อ น ในขณะที่ ก ลุ ม กํ า ลั ง ทํ า
กิจกรรมอยู Ask to participate in on-going group activities
บอกพฤติกรรมที่ดีของเด็กคนอื่น Describe other children's
positive behavior

ปลอบเมื่อเห็นเพื่อนเจ็บ หรือไมสบายใจ Console a friend
when he/she gets hurt or upset

บอกไดวาการกระทําของตนเองมีผลตอความรูสึกและพฤติกรรม
ของผูอื่นไดอยางไร Describe how their behavior effects other
people's feelings and behavior
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ปฏิบัติ ตามกฎ ระเบี ยบของสัง คมอยางงายๆ ในครอบครัว/
โรงเรียน/ชุมชน Behave according to simple rules and social

90.2

98.0

99.1

100

86.1

98.0

orders in their family/school/community

เมื่อเผชิญสภาพแวดลอมที่แปลกใหมก็กลาที่จะลองทําสิ่งใหม
ๆ ที่ทาทาย Be able to experiment new challanging things when
facing new environment

ใชทาทางและภาษาที่เหมาะสมเมื่อมีความขัดแยงภายในกลุม
Use appropriate gestures and language when conflict arises in
their group

เห็นคุณคาของความแตกตาง (Appreciating Diversity) : เด็กตระหนักรู เห็น
คุณคา และยอมรับนับถือในความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล Children
recognize, appreciate, and respect similarities and differences in people of
diversity.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกไดวาบุคคลแตละคนมีความเหมือนและความตาง Describe

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
30.6

เด็กในโครงการ
98.0

89.8

98. 0

33.3

96.1

22.2

98.0

84.3

98.0

21.3

98.0

similarities and differences in each person

เลนกับกลุมเด็กที่แตกตางไปจากตน เชน ตางภาษา ตางเชื้อ
ชาติ ตางชาติ พัน ธุ ตางพื้น เพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ มี
ความบกพรองทางกายและอื่นๆ ฯลฯ Be able to play with
children of diversity in languages, races, ethnic groups,
economic/social background, physical or other disadvantages

บอกไดวาคนแตละคนมีความสามารถที่แตกตางกัน Describe
differences in each person's abilities

ถามเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ทําไมหนูหนาตาเหมือนแม Ask about similarities and differences
between persons e.g. why do I look like mom?

เล น เลี ย นแบบและแสดงความชื่ น ชมวั ฒ นธรรมและความ
เปนอยูที่แตกตางไปจากตน Imitate and admire different
cultures and ways of living

ถามคําถามเกี่ยวกับคําที่ใชหรือความเปนอยู หรือลักษณะของ
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กลุมคนที่แตกตางกัน Ask about vocabulary, ways of living, or
characteristics of different groups of people

ปฏิบัติตนอยางสุภาพกับทุกคน รวมถึงคนที่มีสถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ตางไปจากตน Show respect for every

78.7

98.0

71.3

100

71.3

92.2

person from all social/economic/cultural statuses

ถามหรือแสดงความคิด เห็นเกี่ยวกั บความเปน ธรรมในกลุม
เพื่อน Ask or express opinions about fairness among friends in
their group

บอกไดวาคนแตละคนมีความชอบ และไมชอบที่แตกตางกัน
Be able to describe that each person has preferences in
different matters

พัฒนาการดานอารมณ (Emotional Development)
ความคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) : เด็กสามารถรับรูเกี่ยวกับตนเอง
Children are able to perceive themselves as unique individuals and
demonstrate awareness of preference.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกคุณลักษณะทางกายของตนเอง Describe their own

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
31.5

เด็กในโครงการ
92.2

88.0

100

77.8

100

66.7

100

96.3

100

67.6

100

physical characteristics

บอกไดวาตนเองชอบ หรือไมชอบ สิ่งของและ/หรือกิจกรรมใด
Describe their own preferences in different objects and/or
activities

บอกความรู สึ กของตนเองทั้ งทางบวกและทางลบต อสิ่ งของ
บุคคล หรือ สภาพตาง ๆ ได Describe their own negative or
positive feelings toward objects, persons, or situations

บอกความรูสึกของตนเองตอเหตุการณที่เกิดขึ้นได Describe
their own feelings toward certain incidents/events

แสดงทาทางหรือวาจา บอกความรูสึกรักและผูกพันกับพอแม
และคนใกลชิด Express gestures or talk about love and
relationships with father/mother or person close to them

บอกความรูสึกหรือแสดงพฤติกรรมไมสบายใจ กังวลใจในบาง
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เหตุการณ Describe feelings or express behavior of worry or
concern for some incidents

บอกความรู สึ ก หรื อ แสดงท า ทางผู ก พั น กั บ สิ่ ง ของที่ ต นรั ก

69.4

100

Describe feelings or express gestures of attachment to their
own possession

การควบคุมอารมณตนเอง (Self Emotional Control) : เด็กเขาใจและปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบและกิจวัตรได Children understand and follow rules and daily
routine.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ควบคุมอารมณของตนเองไดเมื่อประสบเหตุการณที่ไมพอใจหรือ
เมื่อทํากิจกรรมที่ยากโดยมีผูใหญชวย Control their emotions

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
96.1

66.7

88.2

99.1

98.0

96.3

98.0

99.1

98.0

99.1

98.0

toward unsatisfied situations/incidents or when doing difficult
tasks with adults' assistance

ไมแสดงความกลัวหรือวิตกกังวลกับ สภาวการณหรือสิ่งที่ไมมีเหตุ
ตองกลัว (เชน สระผม พบแพทย กลัวความมืด) Not to express fear
or worry toward situations or objects that they should not be
afraid of without adults' assistance (washing hair, seeing doctor,
being in the dark)

ไมใหความสนิทสนมกับคนแปลกหนา Not to express close
relationship with strangers, given advice/reasons from adults

ไมแสดงอาการหงุดหงิดจนเกินไปเมื่อตองทํากิจกรรมที่ยาก
Not to express too irritated emotion when doing difficult
activities with adults' assistance

ไมแสดงอารมณโกรธหรือไมพอใจ จนเกินกวาเหตุ Not to express
too much anger or dissatisfaction

หยุดหรือสงบอารมณไมดีลงไดบางเมื่อผูใหญแนะนํา Be able
to partly suppress negative emotions when advised by adults
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สมรรถนะของตนเอง (Self Efficacy) : เด็กเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
Children demonstrate belief in their abilities.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
แสดงความดีใจโดยทาทางหรือวาจา เมื่อทําอะไรไดหรือสําเร็จ

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
100

83.3

98.0

98.1

100

69.4

96.1

96.3

98.0

70.4

98.0

Express happiness by gestures or words when finishing tasks

อวดผลงานของตนเพื่อใหตนเองรูสึกดี และรู สึกวาตนเองมี
ความสามารถ Show their work to others so they feel good and
know they are capable of doing it

ทํากิจกรรมใหมๆ เพื่อไดแสดงความสามารถ Do new acitivities
to show their capabilities

อาสาที่ จ ะทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ แสดงความสามารถของตน
Volunteer to do activities to show their capabilities

แสดงทาทางพอใจเมื่อตนเองมีโอกาสไดกระทํากิจกรรมหนึ่งๆ
ที่อยากพูด อยากทํา Express satisfaction when able to
accomplish desired activities

บอกไดวาตนเองมีความสามารถในเรื่องใด Able to describe
about what they are capable of

พัฒนาการดานการคิดและสติปญญา (Cognitive Development)
ความจํา (Memory)
: เด็กกสามารถแสดงการจําเบื้องตน Children
demonstrate basic memory skills.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ฮัมทํานองเพลง (รองทํานองเพลงในลําคอ) ที่คุนเคยได Hum

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
71.3

เด็กในโครงการ
90.1

84.3
66.7

100
100

75.0
24.1

98.0
82.2

familiar tunes

รองเพลงจนจบได Sing a song to the end
ทองคําคลองจองหรือคํากลอนสั้นๆ ได Recite rhymes or short
poems

บอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาห Name a day in a week
บอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาหโดยเรียงลําดับไดอยางถูกตอง Name
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days in a week in right order

บอกและเรี ย กชื่ อ เดื อ นได (ไม จํ า เป น ต อ งทุ ก เดื อ นและไม
เรียงลําดับ) Name months in a year (not necessarily every

11.1

90.1

23.1

98.0

38.9

98.0

14.8

98.0

90.7

100

86.1

100

month or in right order)

บอกหมายเลขโทรศัพทที่บานได Tell their home telephone
numbers

ฟงนิทานแลวเลาไดพอสังเขป Listen to a story and be able to
briefly retell it

ฟงนิทานแลวเลารายละเอียดไดถูกตอง Listen to a story and be
able to retell it in details

บอก/เลาไดวาวันนี้ทําอะไรที่โรงเรียน Be able to tell what they
have done at school

บอก/เลาไดวาเมื่อวานนี้ทําอะไร (ที่โรงเรียน หรือที่บาน) Be
able to tell what they have done the day before (at school or at
home)

การสรางหรือพัฒนาความคิด (ที่เปนการคิดเบื้องตน) (Concept Formation) :
เด็กสามารแสดงความคิดพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับเวลา ชองวาง (space) จํานวน
ความคงที่ของมวล ฯลฯ รวมทั้งการจัดกลุมสิ่งตางๆ ที่อยูแวดลอม Children
demonstrate understanding about time, space, numbers, mass stability, etc.,
including grouping objects in the environment.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกลักษณะหรือคุณลักษณะเบื้องตนของสิ่งของ (เชน รอน ยาว
หนัก ใหญ ขรุขระ แหง ) Be able to describe the basic features

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
60.2

เด็กในโครงการ
96.1

47.2

96.1

38.9

90.1

or characteristics of objects (e.g. hot, long, heavy, big, rough,
dry)

บอกไดวาสิ่งของที่วางอยูนั้น อยูดานซาย หรือขวาของเด็ก Be
able to identify the position of the object if it is at their right or left

บอกไดวาสิ่งของที่วางอยูนั้น อยูดานซาย หรือขวาของผูที่พูด
ดวย (หันหนาเขาหากัน) Be able to identify the position of the
object if it is at the other person's right or left (two persons
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facing each other)

บอกไดและใชคําวา “เมื่อวานนี้” “วันนี้” “พรุงนี้” อยางถูกตอง

55.6

90.1

94.5
60.2

100
96.1

46.3

100

14.8

58.8

Be able to use words "yesterday", "today", "tomorrow" correctly

ถามวา “อะไร” และ “ที่ไหน” Ask "what" and "where"
บอกหรื อ ใช คํ า ที่ บ อกช ว งเวลาของวั น ได ถู ก ต อ ง (เช น เช า
กลางวัน เย็น) Be able to tell the time of the day accurately
(e.g. morning, noon, night)

บอกหรือเรียกชื่อประเภท คน สัตว สิ่งของ พืช (เชน เด็ก ผูใหญ คน
แก / สัตวเลี้ยง สัตวปา / ผัก ผลไม) Be able to name human
beings, animals, objects, plants (e.g. children, adults, elderlies;
pets, wild animals; vegetables, fruits)

วาดแผนที่จากบานมาโรงเรียนหรือวาดแผนผังของหองเรียน/
หองนอน Be able to draw a map from home to school or draw
a plan of their classroom/bedroom

ตรรกวิทยา และความมีเหตุผล (Logic and Reasoning) : เด็กแสดงความสามารถ
เขาใจเกี่ยวกับเหตุและผล Chilren demonstrate understanding of reasoning.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ถามวา “ทําไม”และ “อยางไร” (เชน ทําไมน้ําเกาะที่ขางแกว
เมื่อมีน้ําแข็งอยูในแกว ทําไมมีกลางวัน กลางคืน) Ask "why"

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
63.0

เด็กในโครงการ
100

89.9

98.0

68.8

96.1

69.4

100

and "how" (e.g. why are there water drops outside the glass of
iced water?, why are there day and night?)

ใชคําวา “เพราะ” เพื่ออธิบายเหตุและผลไดในเรื่องทั่ว ๆ ไป
(ไมจําเปนตองเปนเหตุผลที่ถูกตอง) Use the word "because" to
give reasons to general subjects (not necessary the right
reasoning)

เปรียบเทียบความแตกตางที่เกิดจากการกระทําตางกันกับสิ่ง
เดียวกัน (เชน ขาวสาร- ขาวสวย หรือขาวตมไขตม ไขเจียว
ไขตุน) Compare different results from different action done to
the same object (e.g. raw rice, cooked rice, porridge; boiled
egg, omelet, steamed egg)

บอกเหตุผลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจวัตร (เชน เหตุผลที่ตองลาง
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มือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ํา แปรงฟนตอน
เชา กอนนอน และหลังอาหาร) Give reasons about daily
routine (e.g. reasons for washing hands before meals and after
going to the toilet; brushing teeth in the morning, before going to
bed, and after meals)

บอกเหตุ ผลเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ ตนด านความปลอดภั ย (เช น
เหตุผลที่ตองไมเลนบริเวณริมน้ํา ไมเลนไมขีดไฟ) Give reasons

90.7

100

82.4

100

40.7

98.0

41.7

98.0

86.8

98.0

51.90

96.10

63.9

100

62.0

88.2

95.4

98.0

for safety procedures (e.g. not to play near water, not to play
with matches)

บอกเหตุ ผ ลในการปฏิ บั ติ ต นในด า นที่ เ กี่ ย วกั บ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม (เชน บอกเหตุผลที่ตองไมทิ้งขยะตามถนน ไมเด็ด
ดอกไม ไมทําลายของสาธารณะ) Give reasons about behavior
relating to environmental preservation (e.g. not to litter in public
places, not to pick flowers, not to ruin public properties)
เรี ยงลํ า ดั บ ภาพหรื อ เหตุ ก ารณใ นภาพ และอธิ บ ายได Put
pictures or events in the pictures in sequence and be able to
explain

บอกได วาเรื่องที่ ไดฟง หรือเห็ นจะจบอยางไร โดยให เ หตุ ผล
ประกอบ (เชน เวลาฟง นิ ทาน หรือ เห็ น เหตุการณตา งๆ) Be
able to tell the ending of stories seen or heard and give reasons
(e.g. when listening to stories, when seeing certain incidents)
บอกไดวาสวนประกอบที่อะไรไมปรากฏหรือหายไปในรูป Be
able to pinpoint the missing parts of a picture

บอกไดวาในรูปภาพมี อะไรที่ผิด ปกติ หรืออยูผิ ดที่ห รือดูแ ล ว
เปนไปไมได Be able to pinpoint abnormal or impossible things
in a picture

บอกหรือเขาใจในเนื้อหาสาระของเรื่องที่ขําขันได (เชน บอกเรื่องที่ได
ยินหรือภาพที่เห็นนั้นตลกหรือขําขันตรงไหน หรือบอกเหตุที่ทําใหขํา
ขัน) Be able to understand jokes (e.g. be able to tell which part
of the story heard or picture seen is funny or reason to be funny)

บอกไดวาของบางอยางใชแทนกันได (เชน ใบตอง ใบบัวใชแทน ถุง
กระดาษ ถุงพลาสติก ถวยหรือชามใชแทนกันได) Be able to tell that
some objects can be substituted for some objects (e.g. banana
leaves or lotus leaves for plastic bags, bowls for plates)

บอกความสั ม พั น ธ ความเกี่ ย วข อ งระหว า งสิ่ ง ต า งๆ และ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นได หรือใชคําวา “ถา...แลวจะ...” (เชน
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ฝนตกเราเปยก วันหยุดไมตองไปโรงเรียน กินพริกจะรูสึกเผ็ด)
Be able to describe relationships of different objects and
incidents or use the phrase "if…then…" (e.g. we get wet if it
rains, we do not have to go to school if it is a holiday, we feel the
food is hot/spicy if we eat chili)

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking) : เด็กสามารถเปรียบเทียบ
แยกแยะความเหมือน ความแตกตาง และประเมินสถานภาพ Children are able
to compare and separate similarities and differences and evaluate the
situation.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
จับคูภาพที่สัมพันธกัน (เชน ของที่เหมือนกัน ของที่ใชคูกัน ของที่
เปนประเภทเดียวกัน) Match related pictures (e.g. similar

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป

เด็กในโครงการ

88.0

98.0

59.3

98.0

70.4

100

87.0

100

50.0

100

62.0

100

objects, objects used together, objects in same categories)

บอกไดวาสิ่งที่เห็น 2 อยาง เหมือนและตางกันอยางไร (เชน
สุนัข 2 ตัว เปนคนละพันธุ มะมวง มะละกอ) Be able to
describe differences or similarities between two objects (e.g.
two kinds of dogs of different breeds, mango/papaya)

บอกความคิดของตนเกี่ยวกับสภาพหรือลักษณะที่พบ (เชน
รอน หนาว สนุก) Be able to describe their thoughts about
statuses or characteristics of objects/events (e.g. hot, cold, fun)

จัดกลุมสิ่งของตามประเภทโดยใชเกณฑเดียวในการจัด (เชน ตามสี
หรือตามรูปทรง หรือตามขนาด) Group objects by one criterion
(e.g. colors, shapes, sizes)

จัดกลุมสิ่งของตามประเภทลักษณะ 2 เกณฑ (เชน จําแนก
ตามสีและรูปทรง) Group objects by two criteria (e.g. color and
shape)

รูจักใชขอมูล/คําที่เรียนรูใหมมาใชกับเหตุการณ
สภาพแวดลอม หรือกิจกรรมอื่นๆ (เชน เมื่อเรียนรูรูปสี่เหลี่ยม
เด็กสามารถชี้บอกไดวา ประตู หนาตางเปนรูปสี่เหลี่ยมดวย) Be
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able to use new information or words to new situations,
environment, or activities (e.g. learning about rectangle and
telling that doors and windows are also rectangles)

บอกคําที่มีความหมายตรงขามเกี่ยวกับสิ่งหรือสภาพที่เด็กพบเห็น (เชน
ชางตัวใหญ หนูตัว... พระอาทิตยขึ้นตอนกลางวัน-พระจันทรขึ้นตอน...
ไฟรอน น้ําแข็ง... ) Be able to tell opposite words of objects or

84.3

100

places seen (e.g. large elephant/small mouse, the sun rises in
the morning/the moon rises at night, fire is hot/ice is cold)

การคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
Children are able to solve problems.

:

พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

เด็กสามารถแกปญหาได

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
92.5

เด็กในโครงการ
100

daily problems by trial and error (e.g. wearing wrong sides of
shoes or shirts, buttoning wrongly)
แกปญหาไดหลายวิธี และรูจักเลือกวิธีที่เหมาะสม Explore
various ways in solving problems and select the appropriate
one

26.9

96.1

แกปญหาโดยใชอุปกรณชวย (เชน ใชไมเขี่ยสิ่งของที่เอื้อมไมถึง)

66.7

83.3

90.3

98.0

แกปญหาในชีวิตประจําวันได โดยการลองผิดลองถูก (เชน การ
สวมรองเทา การสวมเสื้อกลับดาน ติดกระดุมเสื้อเลื่อม) Solve

Solve problem by using instruments (e.g. using a rod to get
unreachable object)
รูจักถามเพื่อใหไดวิธีการแกปญหา Be able to ask for methods
to solve problems
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ความตั้งใจจดจอ (Attention) : เด็กสามารถจดจอกับการทํากิจกรรมดวยความ
ตั้งใจ Children are able to concentrate on doing activities.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
เปดหนังสือดูภาพดวยตนเองอยางตอเนื่องนาน ประมาณ 1015 นาที หรือจนจบ Turn pages and look at pictures in a book

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
71.3

เด็กในโครงการ
100

100

100

94.4

100

83.3

100

for 5-10 minutes consecutively or to the end by themselves

ฟงคนอื่นพูดขอความสั้น ๆ จนจบแลวโตตอบดวยวาจาหรือ
การกระทําจนจบ Listen to short messages until the end and
respond with words or gestures

มีสมาธิในการเลนหรือมีความตั้งใจจดจอในการทํากิจกรรมหนึ่งได
อยางตอเนื่อง 10-15 นาที หรือจนเสร็จ Concentrate in playing or
an activity for 10-15 minutes consecutively or until finished with
full attention

มีความตั้งใจจดจอ และทํากิจกรรมหนึ่งไดอยางตอเนื่อง 15-20
นาที หรือจนเสร็จ Concentrate and do an activity for 15-20
minutes consecutively until finished with full attention

การคิดดานคณิตศาสตร (Mathematics) : เด็กสามารถอานตัวเลข นับเลข
และรูจํานวน Children are able to read, count, and understand numbers.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
พูดคําวา 1 ถึง 10 เรียงลําดับได โดยไมจําเปนตองทราบความหมาย

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
98.1

เด็กในโครงการ
100

91.7

100

80.6

100

95.4

100

Recite 1-10 in right sequence without knowing meaning

พูดคําวา 1 ถึง 20 เรียงลําดับได โดยไมจําเปนตองทราบ
ความหมาย Recite 1-20 in right sequence without knowing
meaning

อานตัวเลข 1 ถึง 10 ได (ตัวเลขอารบิค) Read 1-10 (Arabic
numbers)

หยิบของตามจํานวน 1ถึง 5 ไดอยางถูกตอง Pick number of
objects from 1-5 accurately
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หยิบของตามจํานวน 6 ถึง 10 ไดอยางถูกตอง Pick number of

85.2

100

94.4

100

81.5

100

76.9

100

44.4

64.7

63.9

74.5

48.1

98. 0

31.5

64.7

46.3

64.7

51.9

74.5

87.0

98.0

71.3

98.0

objects from 6-10 accurately

หยิบของตามจํานวน 1ถึง 5 ไดและบอกจํานวนไดอยางถูกตอง Pick
number of objects from 1-5 and be able to recite accurately

หยิบของตามจํานวน 6 ถึง 10 ไดและบอกจํานวนไดอยาง
ถูกตอง Pick number of objects from 6-10 and be able to
recite accurately
เรียงลําดับตัวเลขอารบิคจาก 1 ถึง 10 ได Put in order Arabic
numbers 1-10 (e.g. by using flash cards, plastic or wooden
numbers )

นับถอยหลังเรียงลําดับจาก 10 ไปถึง 1 Count backward from
10-1 in right sequence

รวมสิ่งของ หรือนับนิ้วรวมกัน โดยใช จํานวน1-5 ได (รวม 1
ครั้ง เชน 1+2 5+5) Use objects or fingers to add numbers 15 (be able to add at least a pair e.g. 1+2 or 5+5)

รวมสิ่งของ หรือนับนิ้วรวมกัน โดยใช จํานวน1-10 ได (รวม 1 ครั้ง
เชน 4+2 8+8) Use objects or fingers to add numbers 1-10 (be
able to add at least a pair e.g. 4+2 or 8+8)

บวกเลข 1 หลัก หรือ 2 หลัก โดยไมตองทด Add 1-or 2-digit
numbers without carrying

หักลบโดยนับนิ้วหรือสิ่งของออกจากจํานวนไมเกิน 5 ได ( หักลบ
1ครั้ง เชน 5-3 4-3) Use objects or fingers to subtract numbers
not over 5 (be able to subtract at least a pair e.g. 5-3 or 4-3)

หักลบโดยนับนิ้วหรือสิ่งของออกจากจํานวนไมเกิน 10 ได ( หักลบ 1
ครั้ง เชน 8-3 6-2) Use objects or fingers to subtract numbers
not over 10 (be able to subtract at least a pair e.g. 8-3 or 6-2)

บอกจํานวนสิ่งของที่เทากัน (เชน ขนม 3 ชิ้น มีจํานวนเทากับ
กลวย 3 ลูก) Be able to describe equality of objects (e.g. 3
pieces of cake equals 3 bananas)

บอกจํานวนที่มากกวา หรือนอยกวาของสิ่งของประเภทเดียวกัน
ภายในจํานวน 5 (เชน สุนัข 5 ตัว มีจํานวนมากกวา สุนัข 2 ตัว
ดินสอ 2 แทง มีจํานวนนอยกวา ดินสอ 5 แทง) Be able to

22

23
compare the amount of objects of the same kind if it is more or
less/fewer in the amount of not more than 5 (e.g. 5 dogs are
more than 2 dogs, 2 pencils are fewer than 5 pencils)

บอกจํ า นวนของสิ่ ง ของ หรื อ จํ า นวนครั้ ง ของกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจําวันของตน (เชน แปรงฟน อาบน้ํา กินขาว ดื่มนม
วันละกี่ครั้ง) Be able to tell the amount of their own daily

41.70

100

84.3
42.6
24.1

98.0
64.7
64.7

9.3

45.1

7.4

45.1

objects or frequencies of daily activities (e.g. brushing teeth,
taking a shower, having dinner, drinking milk)

เขียนตัวเลขได 1-10 (เลขอารบิค) Write Arabic numbers 1-10
เขียนตัวเลขไทย ๑-๑๐ ได Write Thai numbers 1-10
จัดสิ่งของเปนจํานวนคู จํานวนคี่ ภายในจํานวน 10 ได Group even
and odd numbers for the amount of not more than 10

บอกตั วเลขที่ เปนเลขคู และเลขคี่ ภายในจํ านวน 10 ได Recite
even and odd numbers for the amount of not more than 10

บอกความคงที่ของเลข 1 หลัก ที่เปนผลรวมของเลข 2 จํานวน
ไดหลายแบบ ( เชน เมื่อมีการสลับที่ 2+3 หรือ 3 + 2 ก็เทากับ
5 การเปลี่ยนองคประกอบ 4+1 เทากับ 3 + 2 ) Understand
the commutative property of 1-digit numbers (e.g. 2+3=3+2=5,
4+1=3+2=5)

ความเขาใจปรากฏการณ และวิธีการแสวงหาขอเท็จจริง ทางวิทยาศาสตร (Sciences)
สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต Living Things : เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู อยากลอง โดยการ
มอง การฟ ง การถาม จั บ ต อ ง และลงมื อ ทํ า เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มที่ มี ชี วิ ต ต า ง ๆ
Children express eagerness to learn and experiment by observing, listening, asking,
touching, and experimenting about living things.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกชื่อสัตวตางๆ ไดอยางนอย 3 ชื่อ (เชน แมว ไก นก) Be

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
94.4

เด็กในโครงการ
100

65.7

100

67.6

100

able to name at least 3 animals (e.g. cat, chicken, bird)

บอกชื่อตนไมตาง ๆ ไดอยางนอย 3 ชื่อ Be able to name at
least 3 plants

บอกชื่อผักตาง ๆ ไดอยางนอย 3 ชื่อ Be able to name at least
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3 vegetables

บอกชื่อผลไมตาง ๆ ไดอยางนอย 3 ชื่อ Be able to name at

87.0

100

25.0

98.0

71.3

98.0

60.2

100

53.7

100

13.9

64.1

91.7

100

56.5

92.1

least 3 fruits

บอกเลาลําดับขั้นของพัฒนาการตามธรรมชาติโดยสังเขป ของ
คน สัตว พืช เชน การเติบโตของพืช ของคน (เชน เด็ก-ผูใหญคนแก ไข เปนไก-นก- เปด เมล็ดพืชเปนตนไม วงจรชีวิตกบ
ผีเสื้อ ) Be able to briefly explain simple steps of physical
development of human beings, animals, plants e.g. child-adultelderly, egg-chicken/duck/bird, seed-plant, life cycles of a frog
or a butterfly)

บอกป จ จั ย ที่ ทํ า ให ค น สั ต ว พื ช เจริ ญ เติ บ โต (เช น ต น ไม
ตองการน้ํา หรือ ปุย, คนตองการอาหาร อากาศ และน้ํา เปน
ตน) Be able to describe about growth factors of human beings,
animals, plants (e.g. plant needs water and fertilizer, human
being needs food, air, and water)

บอกชื่อและอธิบายหนาที่ของสวนตางๆ ของรางกายไดโดยสังเขป
ไดอยางนอย 3 อยาง (เชน ตาไวดู หูไวฟง) Be able to name and
describe the functions of at least 3 parts of the human body
(e.g. eyes to see, ears to hear)

บอกชื่อและอธิบายหนาที่ของสวนตางๆ ของรางกายไดโดยสังเขป
อยางนอย 6 อยาง Name and briefly explain functions of at least
6 parts of the human body

พูดถึงหรือถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายบางสวน
ได (เชน ผมยาว เล็บยาว ทําไมเปนแผลแลวหายได) Talk or
ask about changes of some human body parts (e.g. hair grows,
nail grows, why the wound heals?)

ทํากิจ กรรมที่เกี่ ยวกับสิ่งแวดล อมที่มีชี วิต (เชน ดู แลและให
อาหารสัตว รดน้ําตนไม) Participate in activities about living
things in the environment (e.g. taking care and feeding animals,
watering plants)

บอกไดวาสิ่งใดมีชีวิต และอธิบายลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตนั้น ๆ
ได (เชน หายใจ ตองกินอาหาร) Be able to identify which is a
living thing and explain its characteristics (e.g. breathing,
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feeding)

25.9

98.0

อธิบายลักษณะเฉพาะดานรูปราง ทาทาง พฤติกรรม และที่
อยูอาศัยของสิ่งที่มีชีวิต ได อยางนอย 1 อยาง (เชน นกมีปก
อยูบนตนไม ปลามีหางอยูในน้ํา) Explain special features
of shapes, gestures, behavior, habitat of at least one
living thing (e.g. birds have wings and live on trees, fish
have tails and live in the water)

83.3

100

บอกความสัมพันธระหวางคน สัตว พืช และสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
อื่น ๆ (เชน คนทิ้งขยะลงน้ํา น้ําเนา ปลาตาย ปลูกตนไมทําใหรมรื่น)
Describe relationships among human beings, animals, plants
and other physical environment (e.g. throwing garbages in the
river causes water pollution and the fish die, trees provide
shades for human beings)

78.7

92.1

บอกความแตกตางระหวางคน พืช สัตว Describe differences
among human beings, plants, animals

สิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตในธรรมชาติ Non-living Things : เด็กแสดงพฤติกรรมอยากรู
อยากลอง โดยการมอง การฟง การถาม จับตอง และลงมือทําเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ที่ไมมีชีวิตตาง ๆ Children express eagerness to learn and experiment by
observing, listening, asking, touching, and experimenting about non-living things.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกสิ่งที่ไมมีชีวิตที่อยูรอบตัวอยางนอย 3 อยาง (เชน หิน ดิน
ทราย ไม น้ํา) Identify at least 3 non-living things in their

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
49.1

เด็กในโครงการ
98.0

97.2

98.0

environment (e.g. rocks, soil, sand, wood, water)

บอกการปฏิบั ติ ตัว ในเรื่ องการแต ง ตัว หรื อ การใช อุป กรณ ที่
เหมาะสมในสภาพอากาศที่แตกตางอยางนอย 1 อยาง (เชน
รมกันแดด เสื้อกันฝน เสื้อกันหนาว) Suggest at least one
procedure in getting dressed or using any equipments
appropriated for different climates (e.g. umbrella to protect from
sunlight, raincoat to protect from rain, sweater to protect from
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coldness)

บอกได ว า สิ่ ง ของทํ า จากอะไร โดยสั ง เขป (เช น ไม เหล็ ก
พลาสติก แกว ฯลฯ) Be able to describe briefly what an object

69.4

98.0

31.5

64.1

75.9

96.1

72.2

96.1

74.1

100

3.7

50.9

75.9

98.0

54.6

98.0

is made of (e.g. wood, iron, plastic, glass, etc.)

บอกไดวาสิ่งใดจะเกิดขึ้น เมื่อนําของอยางนอย 2 สิ่งผสมกัน
(เชน ผสมแมสี ปรุงอาหารโดยมีสวนผสม) Be able to
describe what will happen when 2 objects are mixed together
(e.g. 2 primary colors, food ingredients)

บอกไดถึงการแปรสภาพของน้ํา (เชน น้ําแข็งละลายเปนน้ํา
น้ําตมเดือดกลายเปนไอ น้ําแชแข็งกลายเปนน้ําแข็ง) Be
able to describe changes of different stages of water (e.g. ice
melts into water, boiling water evaporates to steam, water
freezes into ice)

บอกชื่อวัตถุที่จมและลอยในน้ําได (เชน ขันลอยในน้ํา ถาขันมีน้ํา
จะจม) Be able to identify which object floats or sinks (e.g.
water bowl floats, water bowl with water sinks)

บอกสิ่งที่เห็นบนทองฟาไดอยางนอย 3 อยาง (เชน ดวงอาทิตย
ดวงจันทร เมฆ สายรุง ฝน ดาว) Be able to name at least 3
objects in the sky (e.g. the sun, the moon, cloud, rainbow, rain,
stars)

ชี้ทิศทางที่ดวงอาทิตยขึ้นและตก Point to directions of sunrise
and sunset

บอกชื่อและการใชงานของอุปกรณตางๆ ในชีวิตประจําวัน อยาง
นอย 3 ชื่อ (เชน ไมกวาด-กวาดบาน ขัน-ตักน้ํา จาน-ใสขาว แกวใสน้ํา เครื่องใชในบาน-ในครัว ในหองน้ํา) Name and describe
functions of at least 3 daily household supplies or equipments
(e.g. a broom for sweeping floors, a water bowl for water, a
plate for rice, a glass for water, equipments in the kitchen or
bathroom)

บอกชื่อเครื่องมือเครื่องใชที่เปนเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
อยางนอย 3 ชื่อ (เชน โทรศัพท (บาน มือถือ สาธารณะ)
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คอมพิวเตอร โทรทัศน ตูเย็น พัดลม วิทยุ) Name at least 3
daily electrical or technological equipments or supplies (e.g.
telephone, mobile telephone, public telephone, computer, TV,
refrigerator, fan, radio)

บอกไดวาสิ่งใดหนักกวาเมื่อยกของ 2 สิ่งเปรียบเทียบกัน Be able

97.2

100

82.4

100

to tell which of the two objects is heavier by hand-carrying them

บอกไดวาสิ่งใดอยูใกล สิ่งใดอยูไกล เมื่อเปรียบเทียบของ 2 สิ่ง
ที่อยูระยะตางกัน Be able to tell which of the two objects is
farther or nearer comparing them at different distance

ความเขาใจเกี่ยวกับสังคมรอบตัว (Social Studies (family , community))
ครอบครัว Family : เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ครอบครัว และบทบาทของครอบครัว Children demonstrate awareness of
characteristics and roles of the family.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

บอกชื่อจริงหรือชื่อเลนของพอแม พี่นอง Be able to tell first

เด็กทั่วไป
97.2

เด็กในโครงการ
100

99.1

100

93.5

100

41.7

98.0

26.9

68.6

92.6

98.0

names or nicknames of their father, mother, or siblings

ใชคําที่ถูกตองในการเรียกสมาชิกภายในครอบครัว (เชน ปู ยา ตา
ยาย ลุง ปา นา อา ฯลฯ) Use right words to call family members
(e.g. grandfather, grandmother, uncle, aunt, etc.)

บอกไดวาสมาชิกในครอบครัวใครเปนผูชาย ใครเปนผูหญิง
Be able to identify gender of family members

บอกลักษณะบางประการของสมาชิกในครอบครัวได (เชน คุณตา
ผมขาว ใสแวน คุณยายชอบไปวัด) Be able to describe some
characteristics of family members (e.g. grandfather has white
hair and wears glasses, grandmother likes to go to the temple)

บอกไดวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว (เชน
หนูเปนลูกคนเล็กของพอแดง บานเรา...ใจดีทุกคน) Be able
to identify that they are a part of the family (e.g. I am the
youngest daughter of Father Daeng, everyone is kind)

เลนบทบาทสมมติเปนสมาชิกในครอบครัว

(เชน เลน
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พอแมลูก) Play pretend of family roles (e.g. mom-dad-child)
วาดรูป “ครอบครัวของฉัน” หรือ “บานของฉัน” ได Draw a

89.8

100

16.7

74.5

91.7

100

picture of "my family" or "my house"

บอกไดวาครอบครัวของตนเองเปรียบเทียบกับเพื่อนบางคน หรือ
ของผูอื่น มีสมาชิกในครอบครัวที่ตางกันอยางไร (เชน บานเราไม
มีคุณยาย บาน...ไมมีคุณพอมีแตคุณแม) Be able to compare
their family with their friends' or other people's families (e.g. our
family does not have a grandma, your family has no father but
only mother)

เลาถึงการมีสวนรวมในกิจวัตรของครอบครัวใหผูอื่นฟงได Be
able to talk with other people about their participation in the
family's routines

ชุมชนและสังคม Community and Society: เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรู
เกี่ยวกับชุมชนของตน การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และบทบาททางสังคมของคน
ตาง ๆ Children demonstrate awareness of their community, social
dependency, and social roles of various people in the community.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกไดวาสิ่งใดเปนของตน ครอบครัวตน และสิ่งใดเปนของ
ผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนาผืนนี้เปนของเพื่อน มะมวงตนนี้เปน
ของบานหนู ตนนั้นเปนของบานอื่น) Be able to tell about their

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
56.9

เด็กในโครงการ
98.0

74.1

100

98.1
42.6

100
96.1

own possession, family's possession, others' possession (e.g.
the handkerchief is my friend's, this mango tree is my family,
that mango tree is our neighbor's)

บอกบทบาทและการงานอาชีพ ของคนตาง ๆ ในชุมชน (เชน
พอคาขายของ บุรุษไปรษณียสงจดหมาย หมอรักษาคนปวย ครู
สอนหนังสือ พนักงานกวาดถนน) Describe roles and
occupations of various people in the community (e.g. postman
delivers letters, doctor cures patients, teacher teaches children,
janitor sweeps the street)

บอกชื่อครูได Be able to tell their teachers' names
บอกไดวาคน 1 คน สามารถมีหลายบทบาท หลายหนาที่ เราเปน
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สมาชิกของหลายกลุมได (เชน เปนพอ เปนลุง เปนตํารวจ ) Be
able to tell that a person has many roles and responsibilities and
is able to be a member of many social groups (e.g. father is an
uncle and a policeman)

19.4

74.5

73.1

100

96.3
3.7

100
96.1

3.7

47.1

บอกไดวาภาษาพูดที่ไดยินเปนภาษาของตนหรือภาษาอื่น

Be
able to identify if the speaking languages they hear is their own
language or others'

67.6

100

บอก หรือ เลนบทบาทสมมติเปนอาชีพได อยางนอย 2 อาชีพ
(เชน เลนเปนอาชีพครู เปนผูประกาศขาว คนขับรถไฟ) Name or

93.5

98. 0

61.1

90.1

40.7

88.2

82.4

100

10.2

98.0

บอกไดวาใครมีความสามารถในดานใด (เชน คุณปาทําขนมอรอย
แมคารานนี้ทําขนมชั้นอรอย คุณลุงคนนั้นซอมรถ)
บอกไดวาตนเปนคนไทย พูดภาษาไทย หรือ ภาษาทองถิ่น Be
able to identify that they are Thai, speak Thai or Thai dialects

ชี้ธงชาติไทยไดถูกตอง Be able to identify the Thai national flag
บอกวันสําคัญของชาติ อยางนอย 2 วัน Be able to tell at least
2 national holidays

บอกวันสําคัญทางศาสนาของตน อยางนอย 1 วัน Be able to tell at
least 1 religious holiday

pretend to be at least 2 different occupations (e.g. teacher,
news reporter, train driver)

บอกชื่ออาหารประจําในทองถิ่นของตนไดอยางนอย 3 อยาง Be
able to name at least 3 kinds of their own local food

บอกได วาเครื่ องแตง กายแบบใดเป น ของชาติ ใด ท องถิ่น ใด
(เชน กิโมโน ชุดไทย ชุดจีน ชุดชาวเขา) Be able to identify
national or ethnic costumes (e.g. Japanese kimono, Thai
traditional costumes, Chinese costumes, hill tribe costumes)

มีสวนรวมในกิจกรรมที่สงเสริมการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ภายในชุ มชน โดยมี ผูใ หญช วย (เช น รวมงานทําบุ ญ เก็ บ
ใบไมรอบสนาม ชวยเก็บของ) Participate in activities
promoting social dependency with adults' assistance (e.g.
making merit to the monks, picking leaves in the park, storing
things)

บอกได ว า ในชุ ม ชนมี ส ถานที่ สํ า คั ญ อะไรบ า ง (โรงเรี ย น

29

30

โรงพยาบาล ตลาด วัด) ตั้งอยูไกลหรือใกลบาน Be able to
identify their own community's landmark (schools, hospitals,
markets, temples), and whether it is near or far from their house

มลภาวะและการรักษาสิ่งแวดลอม Pollution and Environmental Preservations :
เด็กแสดงพฤติกรรมรักษาสิ่งแวดลอมและหลีกเลี่ยงมลภาวะ Children preserve
their environment and avoid pollutions.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการรั ก ษาและการทํ า ลายสิ่ ง แวดล อ ม
(เชน ปลูกตนไม ทิ้งขยะไมเปนที่) Be able to describe effects of

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
67.6

เด็กในโครงการ
98.0

62.0

88.2

100

100

35.2

98.0

70.4

98.0

the environmental preservation and demolition (e.g. growing
trees, littering inappropriately)

ชื่นชมหรือเลาถึงความสุขเมื่อไดสัมผัสกับธรรมชาติ (เชน นั่ง
ใต ต น ไม มองดู ฝ นตก มองดู ด วงจั น ทร เห็ น ดอกไม บ าน)
Describe their own happiness when interact with nature (e.g.
looking at the moon, seeing flowers blooming, sitting under the
tree, looking at rain)

ขับถายใหเปนที่และใชหองน้ําอยางถูกวิธี Urinate and have
bowel movements in proper places and use the toilet properly

ไม ทํ า ลายธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม (เช น หั ก กิ่ ง ไม เด็ ด
ดอกไม เก็บเปลือกหอย กอนหิน ไมปสสาวะ หรือบวนน้ําลาย
ลงในที่สาธารณะ) Not to destroy nature and environment (e.g.
breaking tree branches, picking flowers, picking up seashells or
rocks from seashore)

บอกได วาจะหลี กเลี่ ยงหรื อป องกั น ตนเองจากบริเ วณที่เ ป น
มลภาวะ (เชน ปดปากและจมูกเมื่อเจอควัน ปดหูเมื่อเสียงดัง)
Explain how to avoid or protect themselves from polluted areas
(e.g. covering mouth and nose)
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ความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาเชิงเศรษฐกิจ (Economic Value) : เด็กแสดงออกถึง
ความตระหนักรูเกี่ยวกับคุณคาเชิงเศรษฐกิจของสิ่งตางๆ Children demonstrate
awareness of economic value of various things.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกไดวาเปนเหรียญ 1 บาท 5 บาท 10 บาท ได Be able to

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
68.5

เด็กในโครงการ
100

86.1

98.0

28.7

74.5

89.7

94.1

74.1

96.1

88.0

96.1

88.0

96.1

identify 1-baht, 5-baht, 10-baht coins

บอกได ว าเงิ น ใช สํ า หรั บ แลกเปลี่ ยนสิ่ ง ของและ/หรื อ บริ ก าร
Know that money is for exchanging for goods and services

บอกไดวาเลือกสิ่งหนึ่ง จะไมไดอีกสิ่งหนึ่ง Realize that when one
choice is made, they have forfeited another

แสดงพฤติกรรมการเก็บออมเพื่ออนาคต (เชน ไมใชเงินจนหมด
ไมตักอาหาร/น้ําเกินกวาที่ตนจะรับประทานหมด ไมหยิบของมา
มากกวาที่จําเปนตองใช ) Reserve money for the future (e.g. not
spending all the money, not taking more food/water than
needed, not taking more things than needed)

บอกไดวาจะไดเงินดวยการทํางานประกอบอาชีพสุจริต Realize
that by working, they will earn money

ใชน้ําและไฟอยางประหยัด (เชน ปดน้ําใหสนิทเมื่อใชเสร็จ ไม
เปดไฟ หรือโทรทัศนทิ้งไว) Use water and electricity frugally
(e.g. not leaving water, lights, or television on when not in use)

บอกได ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการแบ ง ป น เกื้ อ กู ล ทรั พ ยากร
ระหวางกัน (แบงกันกิน แบงกันใช ชวยกันสราง) Realize the
importance of sharing and providing resources for each other
(sharing food and supplies, helping each other to build things)
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พัฒนาการดานภาษา (Language Development)
การเขาใจและการใชภาษา Language Comprehension and Usage
คําศัพท (Vocabulary) : เด็กสามารถรับรู เขาใจ และใชคําศัพทได Children
are able to understand and use vocabulary.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
82.4

เด็กในโครงการ
100

44.4

96.1

50.9

96.1

71.3

98.0

new

71.3

100

ถามความหมายของคําที่ตนไมรู หรือไมแนใจ Ask meaning of

58.3

100

68.5

98.0

46.3

96.1

เลือกใชคําศัพทตาง ๆ ไดอยางถูกตองตามความหมายที่ตองการ
โดยเฉพาะคําที่ใชในกิจวัตร (เชน แปรงฟน อาบน้ํา สระผม กิน
ขาว) Choose right vocabulary for desired meaning especially
for daily routine (e.g. brushing teeth, taking a shower, washing
hair, eating)

บอกคําที่มีความหมายเหมือนกัน (เชน หมา กับ สุนัข กิน กับ
รับประทาน ฉี่ กับ ปสสาวะ เยอะ กับ มาก) Be able to use
synonyms (e.g. dog-canine, eat-dine, a lot-many, pee peeurinate)

บอกคําที่มีความหมายตรงกันขาม (เชน มืด กับ สวาง รอน
กับ หนาว ซาย กับ ขวา หอม กับ เหม็น) Be able to use
opposite words (e.g. light-dark, hot-cold, left-right, fragrantstink)

ใชคําที่แสดงตําแหนง แหลงที่ (เชน ขางหนา หลัง บน ใต ใน นอก
ขาง ๆ ถัดไป ติดกัน ดานหนา ดานหลัง ระหวาง) Be able to use
words telling positions (e.g. front, back, on, under, inside,
outside, beside, next, front, back, between)

นํ า คํ า ที่ ไ ด เ รี ยนรู ใ หม ม าใช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น Use
vocabulary in daily life
unclear or unknown vocabulary

ใชคําที่แสดงคุณลักษณะเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม (เชน
ตุกตาสีชมพูสวยดี เสื้อสีแดงตัวยาว เดินชาๆ น้ําเย็น ฯลฯ)
Use appropriate adjectives to describe additional details (e.g.
beautiful pink doll, long red shirt, walk slowly, cold water, etc.)

อธิบายคํางาย ๆได (เชนแมวเปน...) Explain simple words (e.g. a
cat is…)
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การเรียงคําใหเปนประโยค (Syntax and Grammar) : เด็กแสดงพัฒนาการการ
ใชไวยากรณ และการเรียงคําใหเปนประโยค
Children
demonstate
development in grammar and sentence structure.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
พูดเปนประโยคที่มี 3-4 คํา โดยมีคํานามและกิริยา (เชน หนู
จะหาแม จะกินขาว หนูอิ่มแลว จะไปไหน) Make simple 3-4-

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

95.4

100

83.3

100

word sentences with subject and verb (e.g. I will see mom, I am
full, where are you going?)

พูดเปนประโยคที่มี 5-6 คํา ขึ้นไป อยางถูกตอง (เชน แมไปซื้อ
ของที่ตลาดนัด) Make 5-6-word sentences correctly (e.g. mom
is shopping at the market)

อธิบาย เลาเรื่อง โดยใชอยางนอย 4 ประโยคตอกันตามลํ าดั บ
เหตุการณ Explain and narrate stories or events with at least 4
sentences in right sequence

ความเขาใจภาษา (Comprehension) : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรม เขาใจ
ความหมายและจับใจความไดจากการฟง ภาษาพูด Children demonstate
language comprehension and concept understanding from speaking
language.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ทําตามคําสั่งหรือคําบอกที่มีลักษณะ 2 ขั้นตอนตอเนื่องกันได
(เชน เอาถวยไปไวในอาง หยิบเสื้อมาใหแม) Follow 2-step

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

97.2

100

100

100

instruction consecutively (e.g. pick up a bowl and put it in the
sink, pick up a shirt and bring it to mom)

ทําตามคําสั่งหรือคําบอกที่มีลักษณะ 3 ขั้นตอนตอเนื่องกันได
(เชน เอาถวยที่อยูบนโตะ ไปไวในอางแลวกลับมานั่งที่) Follow
3-step instruction consecutively (e.g. put the cup that is on the
table into the sink and come here)

เมื่อมีผูพูดดวยตอบสนองดวยคําพูดหรือพฤติกรรมที่ตรงเรื่อง (เชน
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ใครอยากดื่มน้ํายกมือขึ้น) Respond with right words or gestures
to the speaker in right context (e.g. who want to drink water,
raise your hand)

จับใจความและเลาตอได เมื่อไดฟงนิทานหรือ เรื่องเลาดวย
คําพูดของตนเอง Be able to comprehend and retell in their

26.9

98.0

46.3

96.1

72.2

92.2

own words after listening to a story

จับใจความไดถูกตอง ในเรื่องที่ฟง และ/หรือดู แลวพูดหรือถาม
คําถามที่เหมาะสมกับเรื่อง Be able to comprehend, and
appropriately talk about or ask questions about stories heard or
seen

รวมวงสนทนา มีสวนรวมทั้งเปนผูฟงและผูพูด โดยใชภาษาที่
สื่อความไดอยางเหมาะสม Participate in the conversation and
take part as both listener and speaker by using appropriate
language

การสื่อความหมาย (Communication)
การสื่อความหมายดวยภาษาพูด (Verbal Communication) : เด็กสามารถรับรูและใช
ภาษาพูดสื่อความหมายไดตรงตามความตองการของตน Children are able to
understand and use speaking language properly according to their needs.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ชอบฟงนิทานและพูดถึงบางตอนที่ชอบเปนพิเศษบอย ๆ Like

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
75.9

เด็กในโครงการ
100

98.1

100

66.7

96.1

85.2

98.0

to listen to stories and often talk about their favorite parts

ฟงนิทานหรือฟงคนอานหนังสือไดนาน 5 นาที Listen to stories
or book reading for 5 minutes

ฟงเสียงพูด (น้ําเสียง) และบอกความแตกตางของน้ําเสียงวาผูพูด
มีความรูสึก หรือมีความตองการอยางไร (เชน พูดเสียงดัง เสียงดุ
เสียงชื่นชม น้ําเสียงออนโยน เสียงขู) Listen and notice
differences of tones expressing different feelings or needs (e.g.
loud voice, scolding, praising, gentle voice, threat)

เล าเรื่ องเหตุ การณ ที่ ต นมี ประสบการณ ให ผู อื่ นฟ ง เข าใจได
Describe events or their experiences to others
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บอกความตองการ ความรูสึก

ความคิดเห็นของตนเองได

100

100

92.6

98.0

74.1

96.1

97.2

98.0

Describe their own needs, feelings, and opinions

เริ่ มการสนทนาที่ ต อเนื่ องด วยคํ าถามหรื อคํ าบอกเล า (5 ป )
Begin the conversation with questions or informative statements

พู ด ชั ด ถ อ ยชั ด คํ า และอาจออกเสี ย งไม ชั ด ในเสี ย ง “ส” “ร”
Speak clearly but might not be able to pronounce "s" or "r"
sound clearly

รูจั กปรับวิธี การสื่ อความหมายดวยภาษาพูด ใหเหมาะสมกับ
ผูฟง (เชน พูดกับนอง พูดกับครู พูดกับเพื่อน) Be able to
adjust communication levels of speaking language to listeners
(e.g. talking to younger brother/sister, to the teacher, or to a
friend)

การสื่อความหมายดวยทาทาง และสัญลักษณ (Non Verbal Communication) : เด็กสามารถ
สื่อความหมายอยางมีประสิทธิภาพดวยสีหนา ทาทางและสัญลักษณ Children are able to
communicate with facial expression, gestures and symbols efficiently.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
บอกความรูสึกของผูอื่นเมื่อเห็นสีหนา ทาทาง ( เชน โกรธ กลัว
ตกใจ เสียใจ ดีใจ) Identify other people's feelings by their facial

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
70.4

เด็กในโครงการ
100

100

100

100

100

56.5

98.0

expression or gestures (e.g. angry, afraid, shocked, sad,
happy)

ทํ าตามคํ าสั่ งที่ เป นท าทางของผู ใหญ ได (เช น เดิ นไปหาเมื่ อ
ผูใหญกวักมือ) Follow adults' non-verbal instructions (e.g.
coming when adult waves)

ทําทาทางตาง ๆ เพื่อสื่อความหมาย (เชน ยิ้มทักทาย สายหนา
เพื่อปฏิเสธ ยกมือเพื่อขออนุญาต) Be able to communicate with
non-verbal language (e.g. smiling to greet, shaking head to
refuse, raising hand for permission)

บอกความหมายหรือสิ่งที่ควรทําเมื่อเห็นสัญญาณ หรือสัญลักษณ
ตาง ๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน (เชน สัญญาณจราจร ไฟเขียว ไฟ
แดง ทางมาลาย ปายบอกหองน้ําหญิง/ชาย) Know meaning or
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expected behavior for daily signals or signs (e.g. traffic signals,
green light, red light, zebra crossing, male and female toilet
signs)

วาดรูปหรือเลือกรูป เพื่อสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ (เชน
วาดรูปสัญลักษณแสดงอารมณตาง ๆ เชน ความรัก) Draw or

57.9

70.5

select pictures to communicate with signs (e.g. signs to express
emotions e.g. love)

การอานและการเขียน (Literacy)
การอาน (Reading) : เด็กสามารถออกเสียงตัวพยัญชนะ สระ และคํางาย ๆ
ได Children are able to pronounce letters, vowels, and simple words.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
หยิบหนังสือมาพลิกดู และทําทาอาน หนังสือ Pick up books and

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
92.6

เด็กในโครงการ
100

77.8

98.0

71.3

98.0

71.3

98.0

68.5

98.0

88.9

100

22.2

98

99.1

100

92.6

100

turn pages like reading gestures

ชี้ตัวพยัญชนะได 5 ตัว เมื่อถาม (เชน ก.ไก อยูที่ไหน ชี้ตัว ช.ชาง)
Identify 5 letters when asked (e.g. where is "a"?, point to "e")

อานออกเสียงพยัญชนะได 5 ตัว (เชน เมื่อชี้ ตัว ก ก็อานไดวา
กอ หรือ กอ ไก ) Pronounce 5 letters (e.g. pronounce "a" when
adult points to "a")

อานออกเสียงพยัญชนะไดถูกตองเปนสวนใหญ Pronounce most
letters correctly

ชี้บอกพยัญชนะที่จําไดในคําตางๆ อยางนอย 10 ตัว Identify at
least 10 known letters in words

กวาดสายตาและใชนิ้วชี้จากซายไปขวาเมื่อเปดหนังสือและทําทา
อาน Look and point from left to right when turning pages of
books and make reading gestures

อานที ละบรรทัดจากบนลงมาล าง โดยไมเนนการอานถู กตอง
Read line by line from top to bottom without emphasis in reading

เปดหนังสือที่มีภาพประกอบโดยไมกลับหัว Open picture books,
not upside down

เปดหนังสือที่มีภาพจากหนาแรกเรียงลําดับไปยังหนาสุดทาย Open
picture books from first to last page
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เปดหนังสือที่มีภาพจากหนาไปหลัง Open picture books from front

97.2

100

90.7

98.0

75.0

94.1

7.4

94.1

75.0

98.0

43.5

98.0

16.7

100

23.1

100

69.4

100

10.2

96.1

to back

บอกไดวาตัวใดเปนตัวเลขและตัวใดเปนตัวหนังสือ Be able to
separate numbers from letters

ชี้ชื่อหรือชื่อเลนของตนที่เปนตัวพิมพ / ตัวเขียนบรรจงได Point
to their own printed or neat hand-written first name or nickname

อานคํางายๆ หรือชื่อตนเอง ได (เชน ชื่อเลนหรือชื่อจริงของตนเอง
หรือคําวา หมา บาน พอ แม) Read simple words or their own
name (e.g. first name or nickname, dog, house, dad, mom)

ถามคําหรือชื่อบนสิ่งของที่ใชในชีวิตประจําวัน (เชน ชื่อหนังสือ
บนปก ชื่อบนกลองนม/ ขนม) Ask about words or names
written on daily objects (e.g. names on book cover, milk box,
snack packages)

ถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของขอความที่พิมพหรือเขียน
(เชน
จดหมาย หนังสือพิมพ ฉลากตางๆ ) Ask about content of printed
or hand-written words (e.g. letters, newspaper, labels)

บอกประเภทสิ่งพิมพตาง ๆ ที่พบเห็น อยางนอย 2 ประเภท (เชน
หนั ง สื อ พิ ม พ ใบโฆษณา หนั ง สื อ นิ ท าน หนั ง สื อ การ ตู น )
Identify at least 2 categories of printed matter (e.g. newspaper,
flyers, story books, cartoon books)

บอกชื่อหนังสือที่ตนชอบไดอยางนอย 2 เรื่อง (เชน หนูนอยหมวก
แดง ลูกหมีเลนกับพอหมู 3 ตัว) Be able to name at least 2 of
their favorite books (e.g. Little Red Riding Hood, Three Little
Pigs)

พูดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวในหนังสือที่มีภาพประกอบที่ตน
อ าน ว าชอบ ไม ชอบ หรื อ สนใจส วนไหนของเรื่ อง Express
opinions on illustrated story books that they read if they like it or
not, what parts they are interested in

อานหนังสือที่มีภาพอยางตอเนื่องจนจบ และเลาไดวาเปนเรื่อง
อะไร Read and finish an illustrated book and be able to retell
the story
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การเขียน (Writing) : เด็กสามารถเขียนตัวอักษร ตัวเลข และคํางาย ๆ ได
Children are able to write letters, numbers, and simple words.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
74.1

เด็กในโครงการ
96.1

80.7

96.1

81.5

96.1

74.1

92.2

68.5

82.

62.0

82.3

father's,

3.7

74.5

เขียนตัวอักษรงายๆ บางตัวได ตามคําบอก อยางนอย 5 ตัว (เชน
ก ข ค ง ) Write at least 5 simple letters as dictated (e.g. l, i,

68.5

98.0

0

45.1

86.1

98.0

0

82.2

ขอใหผูใหญเขียนคําที่ตองการใหดู Ask adults to show how
words are written

ขีดเขียนเสนลักษณะตางๆ ตามตนแบบ ที่เห็น โดยมีผูใหญชวย
แนะ ( เชน เสนตรง เสนเฉียง โคง หยัก คลื่น) Draw lines as
examples with adult assistance (e.g. straight, slant, curve,
zigzag lines)

ขีดเขียนเสนลักษณะตางๆ ตามตนแบบ ที่เห็นดวยตนเอง ( เชน
เสนตรง เสนเฉียง โคง หยัก คลื่น) Draw lines as examples by
themselves (e.g. straight, slant, curve, zigzag lines)

เขียนคํางายๆ ตามตนแบบ (เชน แม กา งู ) Write simple
words following examples (e.g. mom, dad, bird, snake)

บอกความแตกตางของชุดพยัญชนะที่คลายกัน ( เชน ก ภ ถ, ข
ช, บ ป ษ, พ ฟ ฬ) Recognize differences among similar letters
(e.g. n-m-u-v-w, b-d)

เขียนชื่อตนเองหรือชื่อเลน (ผิดไดบาง) Write their first name or
nickname (not totally correct)

เขี ยนชื่อพ อแม หรื อชื่ อเพื่ อน (ผิดได บ าง) Write
mother's, or friends' names (not totally correct)

o)

เขียนประโยคงายๆ (ที่มีคําประธาน กิริยา เปนอยางนอย เชน นก
บิน พอกินขาว) Write simple sentences (with at least a subject
and a verb e.g. bird flies, dad eats)

รวมเลนเกมการเขียนตัวอักษรดวยนิ้วในอากาศ Participate in a
game of writing letters in the air

วาดรูป และเขียนคําที่เหมาะสม (เชน ในบัตรอวยพรตาง ๆ เชน วัน
พอ วันแม ปใหม)
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เขียน/อธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนใหผูอื่นเขาใจได Write or

13.0

82.2

explain what they have written or drawn for other people to
understand

พัฒนาการดานจริยธรรม (Moral Development)
การมีวินัยในตนเอง (Self discipline) : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมควบคุม
ตนเอง Children demonstrate self-control.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ใหความรวมมือในการทํากิจวัตรเพื่อใหไปโรงเรียนทัน Cooperate

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
99.1

เด็กในโครงการ
100

98.1

98.0

90.7

98.0

99.1

98.0

98.1

98.0

96.3

98.0

80.6

98.0

with parents in daily routine in order to go to school on time

ไมแสดงความกาวราวดวยการทํารายตนเอง หรือทําลายขาวของ
ตนเอง โดยผูใหญชวยเหลือแนะนําใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม
Not to express aggressive behavior by hurting themselves or
destroy their belongings according to adults' advice and
assistance to behave appropriately

ไมแสดงความกาวราวตอคน สัตว สิ่งของ และรูจักระงับความ
กาวราวของตนเองได Not to express aggressive behavior to
other human beings, animals, objects and know how to control
their aggression

เชื่อฟงและปฏิบัติทําตามกฎ ระเบียบของโรงเรียน (เชน ขออนุญาต
ไปหองน้ํา ไมพูดแซงครู ฯลฯ) Listen to and follow school's rules
and regulations (e.g. asking for permission to go to the toilet, not
interrupting while the teacher is talking, etc.)

ทําตามกฎ กติกา เมื่อเลนเกม Follow rules and regulations
when playing games with others

อดทนรอคอยที่จะไดสิ่งที่ตองการ (เชน ทํางานจนเสร็จแลวจึงไป
เลน รอรับของโดยไมแยงของจากมือ) Be patient and wait for
what they want (e.g. finishing homework before playing, waiting
in line to receive gift by not grabbing it from other people's
hands)

เขาแถวตามลําดับกอนหลังโดยไมแซงคิว Line up in queue,
and not to cut in line
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ทําตามธรรมเนียมของบาน (เชน ถอดรองเทากอนเขาบาน ไมกิน
อาหารในหองนอน ไปลามาไหว) Follow their own house's

99.1

98.0

93.2

98.0

96.3

98.0

100

100

83.3

94.1

100

100

95.4

98.0

customs (e.g. taking shoes off before entering the house, "wai"
when meeting with adults)

ทําตามสัญญาหรือขอตกลงงายๆ Do as promised or according
to simple agreement

ทําตามคําแนะนําและคําขอรองของพอแม ญาติผูใหญ Do as
advised or requested by father, mother, or relatives

ทําตามคําแนะนําและคําขอรองของครู Do as advised or
requested by teachers

ควบคุมตนเองใหทํางานจนเสร็จ แมวาจะมีสิ่งเรา (เชน เพื่อน
ชวนไปเลน เสียงเพื่อนคุย เสียงโทรทัศน) Control themselves
to finish the task despite any arousal (e.g. asked by a friend to
play with, friends talking, television)

แสดงความรับผิดชอบโดยทําสิ่งที่ไดรับมอบใหทําในระยะสั้นๆ
(เชน จัดเรียงรองเทา จัดโตะ แจกสมุด) Be responsible for what
assigned to do in a short period of time (e.g. arranging shoes,
arranging tables, distributing notebooks in class)

แสดงความรับผิดชอบโดยทําสิ่งที่ไดรับมอบใหทําในวันถัดไป
(เชน ใหเอาใบไม รูปครอบครัวมาจากบาน) Be responsible
for what is assigned to do the next day (e.g. to bring leaves or
family pictures to school from home)

การพัฒนาเกี่ยวกับความรูผิดชอบชั่วดี Moral Development : เด็กสามารถแสดง
พฤติกรรมสะทอนความเขาใจเกี่ยวกับการกระทําใดถูกหรือผิด
Children
demonstrate behaviors reflecting understanding of morality.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
แสดงความออนโยนตอเพื่อนและสัตว (เชน ใหอาหารสัตว สัมผัส
อยางออนโยน ปลอบเพื่อน ชวยเพื่อนที่ หกลม ) Be gentle to

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
99.1

เด็กในโครงการ
100

friends and animals (e.g. feeding animals, touching gently,
consoling a friend who falls down)
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ไมเอาของคนอื่นมาเปนของตน (ความสามารถนี้คอยเปนคอยไปตาม
ระดับอายุ เชน เก็บของเพื่อนไดเอาไปคืนเพื่อนหรือครู ไมหยิบของ
จากรานคาโดยไมซื้อ) Not to take other people's possessions as

94.4

98.0

82.4

100

95.4

98.0

15.7

88.2

95.4

98.0

96.3

98.00

99.1

100

45.4

98.0

57.9

90.1

their own (this ability accumulates over the years e.g. returning
what is found to the teacher, not stealing things from shops)

บอกไดวาการทํารายคนหรือสัตวในนิทานหรือเหตุการณที่พบ
เห็นเปนสิ่งไมดี Be able to tell that hurting other human beings
or animals as in the stories heard or incidents seen is a bad
thing

ไมกาวราว แกลงหรือทํารายคนและสัตวอื่น และไมทําลายสิ่งของ
ตาง ๆ Not to be aggressive, play tricks or hurt other people or
animals, or destroy property

พฤติกรรมหรือภาษาที่สะทอนความรูสึกผิดชอบชั่วดี Behave and
use language reflecting moral understanding

กิ นหรื อใช สิ่ งต างๆ ตามคุ ณค าหรื อประโยชน ไม ท้ิ งขว างให
สิ้นเปลือง หรือเลือกตามความแพงที่ฟุงเฟอตามโฆษณา โดยมี
ผูใหญแนะนํา Consume things by adults' advice and according
to their values, not to waste or choose expensive things or by
advertisement

แสดงความรักและมี น้ํ าใจตอพ อแม ญาติ พี่ นอง ด วยตนเอง
(เชน แบงของที่ชอบให ชวยถือของ หรือหยิบของที่ใชประจําให
โดยไมตองขอ) Express love and consideration to parents,
relatives, siblings (e.g. sharing favorite things, helping adults to
carry things, and picking up daily objects for adults without
being asked to do)

แสดงความชื่นชมในความสามารถ ผลงานหรือความสําเร็จของ
ผูอื่น โดยมีผูใหญชวยแนะนํา (เชน เอยชม ตบมือ) Praise others'
abilities, works, successes with adults' advice (e.g. praising,
clapping hands)

แสดงความชื่นชมในความสามารถ ผลงานหรือความสําเร็จของ
ผูอื่น ดวยตนเอง (เชน เอยชม ตบมือ) Praise others' abilities,
works, successes by themselves (e.g. praising, clapping hands)

ภู มิ ใจและเลื อกที่ จะทํ าในสิ่ ง ที่ ดี มี ป ระโยชน ต อตนเองและ
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สวนรวม (เชน ชวยแมทํางานบาน พูดจาไพเราะ ขยัน ประหยัด)
Be proud and choose to do good deeds to themselves and the
society (e.g. helping their mother with household chores, talking
nicely, being diligent and frugal)

พัฒนาการดานการสรางสรรค (Creative Development)
ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
ดนตรีและการเตนตามดนตรี (Music and Dance) : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรม
ทางดนตรี และเคลื่อนไหวตามดนตรี Children are able to perform musical
activities and move with music.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

93.5

100

98.1

100

สรางทํานองและเนื้อเพลงเองไดหรือใชทํานองที่รูจักแตง

4.6

50.9

เนื้อใหม Compose tunes and lyrics or insert new lyrics to familiar t
รองเพลงพรอมกับเพื่อนหรือผูใหญ Sing with friends or adults
รองเพลงกับเพื่อน ๆ หรือรองเปนกลุมอยางถูกจังหวะ Sing with

93.5
92.6

100
100

98.1

100

20.4

98.0

84.3

100

สนใจดวยการตั้งใจฟงเพลง หรือดนตรี Be interested in music
by attentively listening to songs and music pieces

รองเพลงไดบางตอน โดยมีผูใหญชวย Be able to sing parts of
a song with adults' assistance

เลนเครื่องดนตรี หรือเครื่องเคาะจังหวะแบบงายๆ Play simple
musical instruments or percussions

friends or in a group with accurate rhythm

ทําเสียงดนตรี ดวยเสียงของตนเอง หรือจากอุปกรณ (เชน ตี
กลอง เคาะกระปอง เขยากลองใสทราย ที่ทําเองหรือผูใหญชวย
ทํา ฯลฯ) Make music with their own voice or by instruments
(e.g. beating drums or cans, shaking sand box made by
themselves or with adults' assistance, etc.)

บอกชื่อเพลงที่ตนเองชอบได อยางนอย 5 เพลง Name at least 5
of their favorite music pieces

บอกไดวาเพลง 2 เพลงจังหวะตางกัน (เชน เพลงชา เพลงเร็ว)
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Be able to recognize different rhythm between 2 songs (e.g.
fast-slow)

ทําทาทางตามจินตนาการประกอบดนตรีดวยตนเองได Move

88.0

100

86.1

100

77.8

96.1

body with music by themselves

เตนหรือเคลื่อนไหวรางกายตามที่ชวยกันกําหนดสอดคลองกับ
ดนตรีและเนื้อเพลง Dance or move body as decided together
according to the music and lyrics

รํ าหรื อเต นกั บดนตรี ท องถิ่ น (เช น รํ าวง รํ าไทย เต นระบํ า
พื้นเมือง) Dance with traditional music (e.g. Ram Wong, Thai
dance, ethnic dances)

ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทางศิลปะการ
ละคร Children are able to perform in dramatic arts activities.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
แสดงทาทางหรือบทบาทสมมติตาง ๆ ตามจินตนาการได (เชน เปน
พอแม/ครู/ สัตวตางๆ) Perform gestures or pretending roles

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
97.2

เด็กในโครงการ
98.0

96.3

100

88.9

98.0

80.8

98.0

61.1

96.1

according to their imagination (e.g. as a mother, father, teacher,
or an animal)

ทําเสียงหรือทาทางเลียนแบบตัวละคร(เชนเปนสัตว/คน หรืออื่นๆ )
เวลาเลานิทานหรือเลาเรื่อง Make noise or imitate gestures of
characters (e.g. animals, human beings, etc.) to tell stories

เลาเรื่องตามจินตนาการโดยใชสื่อตาง ๆ ประกอบ (เชน หุน เครื่อง
แตงกาย ) Tell stories from their imagination by using different
media (e.g. puppets, costumes)

พูดและแสดงบทบาทสมมติหรือละครตอหนาผูชม โดยมีผูใหญ
ชวย Recite and perform a role or a play in front of the audience
with adults' assistance

พูดและแสดงบทบาทสมมติหรือละครตอหนาผูชม ดวยตนเอง
Recite and perform a role or a play in front of the audience
without assistance
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ทัศนศิลป (Visual Arts ) : เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมดานการวาด การปน และ
การประดิษฐ Children are able to draw, sculpt, and craft.
พฤติกรรมบงชี้ (Indicators)
ละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปน ตามจินตนาการ Color,

สมรรถนะของเด็กปฐมวัย(คิดเปนรอยละ)

เด็กทั่วไป
100

เด็กในโครงการ
100

95.4

100

71.3

98.0

58.3

82.2

94.4

98.0

85.2

100

89.8

100

87.0

100

100

100

draw, or sculpt according to their imagination

ละเลงหรือระบายสี วาดรูป หรือปนตามจินตนาการ และเลา
หรืออธิบายได Color, draw, or sculpt according to their
imagination and explain the finished piece

ดูรู ปที่ คนอื่ นวาด ภาพถ าย หรือผลงานปน และให ความเห็ น
Look at other peoples' paintings, photographs, or sculptures
and give opinions

สามารถบอกชื่อรูปทรง รูปราง ลายเสนในภาพได (ภาพวาดหรือ
ภาพถาย) Be able to name different shapes, forms, and lines
(in drawings or photographs)

นําผลงานทัศนศิลปของตนใหผูอื่นดูอยางภาคภูมิใจ Proudly
present their art pieces to other people

บอก/ชี้ไดวาสีใดเปนสีออนและสีใดเปนสีเขม Identify light and
dark colors

วาดหรื อ ป น หรื อ ประดิ ษ ฐ ห รื อ พั บ ฉี ก ปะ กระดาษตาม
จินตนาการในหัวขอที่กําหนด Draw, sculpt, craft, fold, tear,
paste paper according to their imagination or designated theme

ประดิษฐสิ่งของหรือของเลนตามจินตนาการของเด็ก โดยใชวัสดุ
ใกลตัวหรือวัสดุธรรมชาติ (เชน กานกลวย ใบตอง ลังกระดาษ)
Invent objects or toys according to their imagination using
familiar or natural materials (e.g. banana stems, banana leaves,
corrugated boxes)

ตอของเลนเปนรูปรางหรือเรื่องราวตามจินตนาการของตน
(เชน ตัวตอพลาสติก บล็อกไม ไมหนีบ ฯลฯ ) Build toys in
shapes or stories according to their imagination (e.g. Lego,
wooden blocks, cloth pegs, etc.)
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