บัญชีสมรรถนะเชิงพฤติกรรม
รหัส

วันที่

กิจกรรม

กิจกรรมพูดคุยและทักทาย
4.8.1.2

ใช้คำที่ถูกต้องในกำรเรี ยกสมำชิ กภำยในครอบครัว (3 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูอยูก่ ับใครบ้ างที่บ้าน” (บอกได้ อย่างน้ อย 3 คน เช่น ตา ยาย แม่ ยกเว้นในบ้ านมีน้อยกว่านั ้น)

4.8.1.5

บอกได้ว่ำสมำชิกในครอบครัว ใครเป็ นผูช้ ำย ใครเป็ นผูห้ ญิง (3 ปี )
ถามเด็กว่า”ในบ้ านมีใครเป็ นผู้ชายบ้าง มีใครเป็ นผู้หญิงบ้ าง”

4.8.1.1

(บอกได้ ถกู เพศอย่างน้ อย 2 คน)

บอกชื่ อจริ งหรื อชื่ อเล่นของพ่อแม่ พี่น้อง (3 ปี )
ถามเด็กว่า “แม่ชื่ออะไร พ่อชื่ออะไร พี่ชื่ออะไร น้ องชื่ออะไร”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 ชื่อ ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นก็ได้ )

2.2.10

บอกชื่ อเพื่อนอย่ำงน้อย 1 ชื่อ (3 ปี )
ถามเด็กว่า “มีเพื่อนชื่ออะไรบ้ าง”

1.2.3.11

(บอกได้ อย่างน้ อย 1 ชื่อ ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นก็ได้ )

รู ้ว่ำเมื่อต้องกำรควำมช่วยเหลือจะติดต่อก ับใคร (3 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ าเด็ก ๆ หกล้ มหัวเข่าแตก เลือดออก จะขอให้ ใครช่วย”

1.2.3.10

(บอกชื่อคนได้ อย่างน้ อย 1 คน)

ไม่ไปก ับคนแปลกหน้ำ (3 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ ามีคนที่หนูไม่ร้ ูจักมาชวนให้ ไปกับเขา หนูจะทาอย่างไร”
(บอกได้ ว่าไม่ไปด้ วย หรื อต้ องไปถามผู้ปกครองหรื อครูก่อน)

4.8.2.3

บอกชื่ อครู ได้ (3 ปี )
ถามเด็กว่า “ครูชื่ออะไร”

4.8.1.12

(บอกได้ อย่างน้ อย 1 ชื่อ ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นก็ได้ )

เล่ำถึงกำรมีส่วนร่ วมในกิจวัตรของครอบครัวให้ผูอ้ ื่นฟังได้ (3 ปี )
ถามเด็กว่า “อยู่ที่บ้านหนูชว่ ยทาอะไรบ้ าง”

1.2.4.8

สระผมโดยมีคนช่วย (3 ปี )
ถามเด็กว่า “มีใครสระผมให้หนู หนูสระผมเองหรื อเปล่า”

1.2.4.10

(ต้ องแปรงฟั นเองได้ จึงถือว่าทาได้ )

บอกชื่อสัตว์ต่ำงๆ ได้อย่ำงน้อย 3 ชื่อ (3 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั ชื่อสัตว์อะไรบ้ าง”

4.7.2.2

(บอกว่ามีคนช่วย ถือว่าทาได้ )

รู ้จกั แปรงฟั นด้วยตนเอง (3 ปี )
ถามเด็กว่า “มีใครแปรงฟั นให้ หนู หนูแปรงฟั นเองหรื อเปล่า”

1.1.4.4

(บอกว่ามีคนช่วย ถ้ า 3 ขวบ ถือว่าทาได้ )

แปรงฟันเองแต่ผูใ้ หญ่ยงั ต้อง ช่วย (3 ปี )
ถามเด็กว่า “มีใครแปรงฟั นให้ หนู หนูแปรงฟั นเองหรื อเปล่า”

1.2.4.3

(บอกว่ามีคนช่วย ถือว่าทาได้)

รู ้จกั หวีผม (3 ปี )
ถามเด็กว่า “มีใครหวีผมให้ หนู หนูหวีผมเองหรื อเปล่า”

1.2.4.2

(บอกได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง)

(บอกได้ อย่างน้ อย 3 ชื่อ)

บอกกำรปฏิบตั ิตวั ในเรื่ องกำรแต่งตัว หรื อกำรใช้อุปกรณ์ที่เหมำะสมในสภำพอำกำศที่
แตกต่ำงอย่ำงน้อย 1 อย่ำง (3 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ าฝนตกแล้ วจะต้ องออกไปข้ างนอกบ้ าน หนูจะต้ องทาอย่างไร หรื อ ถ้ าอากาศหนาว หนู
จะต้ องทาอย่างไร”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 คาตอบ เช่น กางร่ ม ใส่เสื ้อกันฝน สวมเสื ้อกันหนาว)

หมายเหตุ

รหัส
8.1.2

1.1.1.11

วันที่

กิจกรรม

เล่นเลียนแบบและแสดงควำมชื่นชมวัฒนธรรมและควำมเป็ นอยูท่ ี่แตกต่ำงไปจำกตน (3 ปี )

ถามเด็กว่า “หนูเคยฟั งเพลง ดูหนัง ดูการ์ ตนู หรื อ รับประทานอาหารต่างชาติ หรื อที่คิดว่าไม่ใช่ของคนไทย บ้ าง
ไหม อะไรบ้ าง” เมื่อเด็กตอบแล้ วให้ ถามต่อว่า “แล้ วหนูชอบหรื อไม่ชอบ”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง ว่าเคย หรื อ รู้จักว่าเป็ นของต่างประเทศ/ต่างถิ่น และบอกได้ ว่าชอบ ถือว่าทาได้ แต่
ถ้ าตอบว่าไม่ชอบ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ บนั ทึกคาตอบ)

เดินขึ้นบันไดสลับเท้ำได้ (3 ปี )
บอกเด็กให้ เดินขึ ้นบันไดสลับเท้ า อนุญาตให้จบั ราวบันได

1.1.3.1

ย่อเข่ำเวลำกระโดดลงบันไดขั้นสุดท้ำย (3 ปี )
บอกให้ เด็กกระโดดลงจากบันไดขั ้นสุดท้าย

1.1.1.4

(ทาได้ อย่างน้ อย 3 ขั ้น)
(ทาได้ โดยย่อเข่าและทรงตัวได้ ไม่ล้ม)

กระโดด 2 เท้ำอยูก่ ับที่ (3 ปี )
บอกให้ เด็กกระโดด 2 เท้ าอยูก่ ับที่

1.1.1.18

(ทาได้ อย่างน้ อย 1 ครัง้ )

กระโดด 2 เท้ำข้ำมสิ่งของเล็ก ๆ โดยไม่เซ (3 ปี )
บอกให้ เด็กกระโดด 2 เท้ าข้ ามกระดาษ A4 ด้ านขวาง

1.1.1.19

ยืนขำเดียวโดยไม่เซ ประมำณ 3 วินำที (3 ปี )
บอกให้ เด็กยืนขาเดียว

1.1.1.1

(ทาได้ อย่างน้ อย 1 ครัง้ โดยไม่เซ)
(ทาได้ อย่างน้ อย 3 วินาทีโดยไม่เซ )

วิง่ ได้ตรงไม่โซเซ และหยุดเองได้ (3 ปี )
บอกเด็กว่า “ ให้ หนูวิ่งไปข้ างหน้ า และเมื่อได้ ยินเสียงครูบอกให้ หยุด หนูต้องหยุดทันที” โดยครูกาหนด
ระยะทางให้วิ่งประมาณ 4 เมตร แล้ วบอกให้ หยุด
(วิ่งได้ ตรง และหยุดเองได้ โดยไม่เซ)

1.1.3.3

มุดอุโมงค์ หรื อลอดใต้โต๊ะ โดยหัวไม่ชน (3 ปี )
บอกให้ เด็กมุดอุโมงค์หรื อรอดใต้ โต๊ ะ โดยหัวไม่ชน

1.1.3.2

วิ่งรอบโต๊ะโดยไม่ชนโต๊ะ (3 ปี )
บอกให้ เด็กวิ่งรอบโต๊ ะโดยไม่ชนโต๊ ะ

1.1.1.6

(ทาได้ โดยไม่ชนโต๊ ะ)

เดินตำมเส้นเป็ นวงกลม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 2 เมตร (3 ปี )
บอกให้ เด็กเดินตามแนวเส้ นรอบวง ของวงกลมเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร

1.1.1.7

(ทาได้ โดยหัวไม่ชน)

(เดินได้ จนครบรอบวง)

วิ่งตำมเส้นเป็ นวงกลม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 2 เมตร( 3 ปี )
บอกให้ เด็กวิ่งตามแนวเส้ นรอบวงของวงกลมเส้ นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร (ทดสอบครัง้ ละไม่เกิน 3 – 4 คน)
(วิ่งได้ จนครบรอบวง)

1.1.3.5

ริ นน้ ำจำกขวดใส่ ถว้ ยหรื อขันโดยไม่ห ก (3 ปี )
ทาขีดสัญลักษณ์ที่ระดับ ¾ ถ้ วย แล้วบอกให้ เด็กริ นน ้าจากขวดใส่ถ้วยให้ ถึงระดับทีก่ าหนด
(ทาได้ โดยน ้าไม่หก)

1.1.3.8

เดินถือถ้วยใส่ น้ ำค่อนถ้วยโดยไม่หก จำกด้ำนหนึ่งของห้องไปอีกด้ำนหนึ่ง ระยะทำงประมำณ
4 เมตร (3 ปี )
บอกให้ เด็กถือถ้ วยน ้า¾ ถ้ วย เดินไปให้ ถึงจุดหมายที่ครูกาหนด (ระยะทาง4 เมตร )
(เดินถือไปถึงจุดหมายโดยน ้าไม่หก)

1.1.3.10

ยืน่ มือรับถ้วย ใส่น้ ำค่อนถ้วย (3/4 ถ้วย) แล้วส่งต่ อให้เพื่อนได้โดยไม่ห ก (3 ปี )
บอกให้ เด็กยื่นมือรับถ้ วยใส่น ้า แล้วส่งต่อให้ เพื่อนโดยไม่หก

(รับและส่งได้ โดยน ้าไม่หก)

หมายเหตุ

รหัส
1.1.1.14

วันที่

กิจกรรม

ขว้ำงลูกบอลไปข้ำงหน้ำได้ แม่นยำพอควร (3 ปี )
บอกให้ เด็กขว้างลูกเทนนิสลงตะกร้ า (ตั ้งอยู่ตรงหน้ าระยะ 2 เมตร)
(ขว้างได้ ในทิศทางที่ตะกร้ าตั ้งอยู่โดยไม่จาเป็ นต้ องลงตะกร้ าก็ถือว่าทาได้)

1.1.1.16

เตะลูกบอลไปข้ำงหน้ำให้เข้ำช่องที่กำหนด (3 ปี )
บอกให้ เด็กเตะบอล เข้ าโกล (กว้ าง 1 เมตร ระยะห่าง 3 เมตร)

1.1.3.7

(เตะเข้ าได้ อย่างน้ อย 2 ใน 3 ครัง้ )

รับลูกบอลขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 นิ้ว ที่โยนมำจำกระยะ 2 เมตร ให้เด็กรับด้วยสองมือ (3 ปี )
บอกให้ เด็กรับบอลด้ วย 2 มือ ที่โยนมาให้ ระยะห่าง 2 เมตร

1.2.2.7

(รับได้ อย่างน้ อย 2 ใน 3 ครัง้ )

ชวนเพื่อนเล่นกิจ กรรมที่ตอ้ งมีกำรเคลื่อนไหว (3 ปี )
สังเกตจากกิจกรรมกลางแจ้ ง / การเล่นเครื่ องเล่นสนาม
(ชวนเพื่อนเล่นกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหว เช่น วิ่งไล่จบั ปี นป่ ายเครื่ องเล่นสนาม เล่นชิงช้า)

1.2.3.1

เล่นอย่ำงปลอดภัยตำมคำแนะนำของผูใ้ หญ่ (3 ปี )
สังเกตการเล่นของเด็ก

(เล่นได้ อย่างถูกวิธี เล่นอย่างระมัดระวังความปลอดภัย)

สั งเกตพฤติกรรมเด็ก
2.1.5

ขอควำมช่วยเหลือจำกผูใ้ หญ่ (3ปี )

2.1.7

ทำสิ่งต่ำงๆ เพื่อเอำใจผูใ้ หญ่ (3 ปี )

สังเกตเด็กเมื่อทาอะไรด้ วยตนเองไม่ได้
สังเกตเด็ก/สอบถามพ่อแม่ ครู

2.1.1

(ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่)
(ทาได้ เช่น ช่วยถือของ ช่วยครูแจกดินสอให้เพื่อน)

ทักทำย พูดคุยถำมตอบก ับผูใ้ หญ่โดยมีผใู ้ หญ่ช่วย (3 ปี )
สังเกตขณะพูดคุยกับผู้ใหญ่

2.1.9

มีปฏิสมั พันธ์ก ับผูใ้ หญ่อย่ำงเหมำะสมและมีสมั มำคำรวะ (3 ปี )

2.1.12

ไม่มีพฤติกรรมก ้ำวร้ำวก ับผูใ้ หญ่ (3 ปี )

สังเกตการปฏิบตั ิตวั กับผู้ใหญ่
(แสดงสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เช่น ไม่ขดั จังหวะขณะที่ผ้ ใู หญ่ พดู หรื อทาธุระ เพื่อให้ มาทาสิ่งที่ตนต้ องการ ,ไหว้
และพูดคาสุภาพกับผู้ใหญ่ ขอบคุณ ขอโทษ การโค้ งคานับ การกราบผู้ใหญ่ )
สังเกตขณะโกรธหรื อถูกผู้ใหญ่ขดั ใจ

2.2.1

แสดงควำมสนใจเด็กคนอื่น (3 ปี )
สังเกตขณะเล่น

2.2.2

พูดคุยและเล่นก ับเพื่อนเด็กด้วยก ัน (3 ปี )
สังเกตขณะเด็กเล่นด้ วยกัน

2.2.3

เข้ำร่ วมกิจกรรมกลุ่มได้ (3 ปี )
สังเกตขณะเด็กทากิจกรรมกลุ่ม

2.2.9

ยอมรับควำมช่วยเหลือจำกเพื่อน (3 ปี )
สังเกตขณะเด็กต้ องการความช่วยเหลือ

2.2.13

ยอมรับกฎ กติกำ เวลำเล่นก ับเพื่อน (3 ปี )
สังเกตขณะเล่นกับเพื่อน

2.2.4

เล่นอิสระก ับเพื่อนเด็กจำนวน 2 คนขึ้นไป (3 ปี )
สังเกตขณะเล่นอย่างอิสระกับเพื่อนๆ

2.2.6

(ทาได้ โดยผู้ใหญ่คอยชวนพูดคุย)

ไม่แสดงพฤติกรรมก ้ำวร้ำวก ับเพื่อน (3 ปี )

(ไม่แสดงความก้ าวร้ าว เช่น ตี เตะ ขว้ างของใส่)
(สนใจดูหรื อเล่นกับเด็กด้ วยกัน)
(พูดคุยและเข้ าไปเล่นกับเพื่อนเด็กด้ วยกัน)
(ทาได้)
(ยอมให้ เพื่อนช่วย)
(เล่นตามข้ อตกลงร่วมกัน)
(ทาได้ )

สังเกตขณะเล่นหรื อทากิจกรรมกับเพื่อน
(เล่นหรื อทากิจกรรมกับเพื่อนด้ วยดี ไม่ทาร้ ายเพื่อน ไม่ข่ตู ะคอก หรื อว่าเพื่อนอย่างรุนแรง)

หมายเหตุ

รหัส
2.3.1

วันที่

กิจกรรม

แบ่งปั นก ับเพื่อน และผลัดก ันเล่นโดยมีผใู ้ หญ่ค อยช่วยเหลือแนะนำ (3 ปี )

(สังเกตขณะอยู่กับเพื่อน)
(แบ่งสิ่งของ หรื อขนมให้ เพื่อน หรื อผลัดให้ เพื่อนเล่นบ้ าง(อย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยมีผ้ใู หญ่คอยแนะนา
2.3.10

เมื่อเผชิญสภำพแวดล้อมที่แปลกใหม่กก็ ล้ำที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ทำ้ ทำย (3 ปี )

2.4.10

ปฏิ บตั ิ ตนอย่ำ งสุ ภำพกบั ทุ กคนรวมถึงคนที่ มีสถำนภำพทำงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่
ต่ำงไปจำกตน (3 ปี )

ให้ ทากิจกรรมใหม่ๆ ที่ท้าทาย เช่น การวิ่งม้ าควบ วิ่งก้ าวกระโดด ผูกปมเชือกร่ ม

(ทาได้ )

สังเกต/สอบถามเด็กในเรื่ องการปฏิบตั ิตนกับคนที่มีสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากตน
เช่น คนทาความสะอาด ยาม )
(มีท่าทางและใช้ คาพูดสุภาพ หรื อตอบได้ ว่าจะต้ องปฏิบัติอย่างสุภาพ เช่น พูดจาไพเราะ )
3.1.5

แสดงท่ำทำงหรื อวำจำ บอกควำมรู ้สึกรักและผูกพันก ับพ่อแม่ และคนใกล้ชิด (3 ปี )
สังเกตขณะอยู่กับครูหรื อ เมื่อพ่อแม่มารับ-ส่ง
(แสดงท่าทีรักและผูกพัน เช่น พูดว่ารัก คิดถึง หรื อวิ่งเข้าไปกอด เข้ าไปจูงมือ)

3.2.1

ควบคุ มอำรมณ์ข องตนเองได้เมื่อประสบเหตุกำรณ์ ที่ไม่พอใจหรื อเมื่อทำกิจกรรมที่ยำกโดยมี
ผูใ้ หญ่ช่วย (3 ปี ) สังเกตเมื่อเห็นเด็กโกรธ ไม่พอใจ ถูกขัดใจ หรื อเมื่อทากิจกรรมที่ยาก
(ไม่พอใจแต่ก็ไม่แสดงอาการหงุดหงิดจนเกิน ไป หรื อแสดงออกอย่ างรุ นแรง เช่น ขว้ า งของ เอาหัวโขกพื ้น
หวีดร้ อง โดยมีผ้ ใู หญ่ช่วย)

3.2.8

ไม่แสดงอำกำรหงุดหงิดจนเกินไปเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ ยำก (3 ปี )
สังเกตเมื่อเห็นเด็กทากิจกรรมยากแล้ วทาไม่ได้ หรื อรู้สึกพ่ายแพ้
(ไม่พอใจแต่ก็ ไม่แสดงความหงุดหงิดจนเกิน ไป หรื อแสดงออกอย่ า งรุน แรง เช่น ขว้ างของ เอาหัว โขกพื ้น
หวีดร้ อง)

3.2.12

หยุดหรื อสงบอำรมณ์ไม่ดีลงได้บำ้ งเมื่อผูใ้ หญ่แนะนำ (3 ปี )
สังเกตขณะเด็กแสดงอารมณ์ไม่ดีออกมา มีผ้ ใู หญ่ชว่ ยแนะนา

3.2.3

(ทาได้ )

ไม่แสดงควำมกลัวหรื อวิตกก ังวลก ับ สภำวกำรณ์หรื อสิ่งที่ไม่มีเหตุตอ้ งกลัว โดยมีผใู ้ หญ่ช่วย (3 ปี )
ถามเด็กว่า “เวลาสระผม / ไปหาหมอ / เวลานอนแล้วปิ ดไฟ หนูร้ ูสึกอย่างไร โดยมีผ้ ใู หญ่ที่หนูค้ นุ เคยช่วย
หรื ออยู่ด้วย”
(บอกว่าไม่กลัว )

3.3.1

แสดงควำมดีใจโดยท่ำทำงหรื อวำจำ เมื่อทำอะไรได้หรื อสำเร็จ (3 ปี )
สังเกตเมื่อเด็กทาสิ่งต่างๆ สาเร็จ

3.3.2

(ยิ ้ม หรื อสบสายตา หรื อพูด หรื อกระโดดโลดเต้ น ด้ วยความดีใจ)

อวดผลงำนของตนเพื่อให้ตนเองรู ้สึกดี และรู ้สึกว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ (3 ปี )
นาผลงานเด็ก ให้ เด็กบอกความรู้สึกที่มีต่อผลงานของตน

3.3.3

ทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อได้แสดงควำมสำมำรถ (3 ปี )
สังเกตการทากิจกรรม

3.8.8.3

(ทากิจกรรมใหม่ๆ ด้วยความสนใจ)

ทำตำมคำสัง่ ที่เป็ นท่ำทำงของผูใ้ หญ่ได้ (3 ปี )
สังเกต / ออกคาสัง่ ด้ วยท่าทาง

3.8.8.1

(นาผลงานของตนมาอวด)

(ทาได้ ตามที่ผ้ ใู หญ่ต้องการ เช่น เดินไปหาเมื่อผู้ใหญ่กวักมือ)

ทำท่ำทำงต่ำง ๆ เพื่อสื่อควำมหมำย (3 ปี )
สังเกตการแสดงท่าทางของเด็ก
(ทาท่าทีสื่อความหมายที่ต้องการ เช่น ยิ ้มเพื่อทักทาย ส่ายหน้าเพื่อปฏิเสธ ยกมือเพื่อขออนุญาต)

หมายเหตุ

รหัส
1.1.2.2

วันที่

กิจกรรม

ใช้มือจับดินสอหรื ออุปกรณ์อื่นอย่ำงถูกวิธีในกำร ขีดเขียน (3 ปี )
สังเกตขณะเด็กขณะวาดรูปหรื อขีดเขียน ด้ วยดินสอหรื ออุปกรณ์อื่นในการขีดเขียน (จับอย่างถูกวิธี )

1.4.44

ทำตำมคำแนะนำและคำขอร้องของครู (3 ปี )
ให้ คาแนะนาหรื อขอร้ องให้ เด็กปฏิบตั ิ

1.4.1

(ทาตามคาแนะนาและคาของร้ อง)

เชื่อฟังและปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบของโรงเรี ยน (3 ปี )
สังเกตการปฏิบตั ิในกิจกรรมหรื อกิจวัตรประจาวัน
(ทาตามข้ อตกลง หรื อระเบียบของโรงเรียน เช่น ขออนุญาตไปห้ องน ้า ไม่พดู แซงครู)

1.4.6

ทำตำมสัญญำหรื อข้อตกลงง่ำยๆ (3 ปี )
กาหนดข้ อตกลงง่ายๆ กับเด็ก แล้ วสังเกตการกระทาของเด็ก

6.1.5

(ทาตามข้ อตกลง)

ทำตำมกฎ กติกำ เมื่อเล่นเกม (3 ปี )
สังเกตขณะเล่นเกม

1.4.8

(ทาตามกฎ กติกา)

ไม่แ สดงควำมก ำ้ วร้ ำวด้วยกำรท ำร้ำยตนเอง หรื อท ำลำยข้ำวของตนเอง โดยผู ้ใหญ่ ช่ วยเหลื อ
แนะนำให้มีพฤติกรรมที่เหมำะสม (3 ปี )
สังเกตขณะที่เด็กโกรธ ไม่พอใจ (ไม่ทาร้ ายตัวเอง หรื อทาลายของของตัวเอง โดยมีผ้ ใู หญ่ช่วยแนะนา)

1.4.3

ไม่แสดงควำมก ้ำวร้ำวต่อคน สัตว์ สิ่งของ และรู ้จกั ระงับควำมก ้ำวร้ำวของตนเองได้ (3 ปี )

สังเกตเด็ก
1.4.43

(ไม่ทาร้ าย หรื อแสดงความก้ าวร้ าวต่อ คน สัตว์ สิ่งของ)

แสดงควำมรับผิดชอบโดยทำสิ่งที่ได้รับมอบให้ทำในระยะสั้น ๆ (3 ปี )

สังเกตเมื่อมีการมอบหมายความรับผิดชอบให้ ทาในระยะสั ้นๆ
1.4.1

อดทนรอคอยที่จะได้สิ่งที่ตอ้ งกำร (3 ปี )
สังเกต เด็ก

.1.38

(ทาได้ เช่น เรี ยงรองเท้ า จัดโต๊ ะ แจกสมุด)

(รอคอยได้ เช่น ทางานจนเสร็ จแล้ วจึงไปเล่น รอรับของโดยไม่แย่งของจากมือ)

ฟังคนอื่นพูดข้อควำมสั้น ๆ จนจบแล้วโต้ตอบด้วยวำจำหรื อกำรกระทำจนจบ (3 ปี )
สังเกตขณะมีผ้ พู ดู กับเด็ก

3.4.3.1

(ฟั งจนจบแล้ วโต้ ตอบหรื อกระทา)

ร่ วมวงสนทนำ มีส่วนร่ วมทั้งเป็ นผูฟ้ ังและผูพ้ ูด โดยใช้ภำษำที่สื่อควำมได้อย่ำงเหมำะสม (3 ปี )
สังเกตเด็กขณะเล่นหรื อทากิจกรรมกับเพื่อน

3.8.4.1

บอกควำมต้องกำร ควำมรู ้สึก ควำมคิดเห็นของตนเองได้ (3 ปี )
สังเกตเด็ก

3.4.8.4

(บอกความต้ องการ หรื อความรู้สึก หรื อความคิดเห็นได้ )

พูดเป็ นประโยคที่มี 3-4 คำโดยมีคำนำมและกริ ยำ (3 ปี )
ฟั งการพูดของเด็ก

3.4.8.1

(ทาได้ )

(พูดได้ 3 ประโยคที่มี 3-4 คา เช่น หนูจะหาแม่ จะกินข้าว หนูอิ่มแล้ว จะไปไหน)

พูดเป็ นประโยคที่มี 5-6 คำ ขึ้นไป อย่ำงถูกต้อง (3 ปี )

ฟั งการพูดของเด็ก
(พูดได้ 3 ประโยคที่มี 3-1 คาขึ ้นไป เช่น แม่ไปซื ้อของที่ตลาดนัด หนูอยากไปเล่นของเล่น)
1.8.1

แสดงควำมรักและมีน้ ำใจต่อพ่อแม่ ญำติ พี่นอ้ ง ด้วยตนเอง (3 ปี )

สังเกตเด็ก/สอบถามครู พ่อแม่
(ทาได้ เช่น แบ่งของที่ชอบให้ ช่วยถือของ หรื อหยิบของที่ใช้ ประจาให้ โดยไม่ต้องขอ)
1.8.8

ไม่เอำของคนอื่นมำเป็ นของตน (3 ปี )

สังเกตเด็ก/สอบถามครู พ่อแม่ ความสามารถนี ้ค่อยเป็ นค่อยไปตามระดับอายุ เช่น เก็บของเพื่อนได้ เอาไปคืน
เพื่อนหรื อครู ไม่หยิบของจากร้ านค้ าโดยไม่ซื ้อ
(ทาได้ )
1.8.2

แสดงควำมชื่นชมในควำมสำมำรถ ผลงำนหรื อควำมสำเร็จของผูอ้ ื่น โดยมีผใู ้ หญ่ช่วยแนะนำ (3 ปี )
สังเกตเด็ก

(ทาได้ เช่น เอ่ยชม ตบมือ โดยมีผ้ ใู หญ่ช่วยแนะนา)

หมายเหตุ

รหัส
2.1.14

รู ้จกั ปรับน้ ำเสียงและควำมดังตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ โดยมีผใู ้ หญ่แนะนำ (3 ปี )
สังเกตเด็ก

8.4.43
8.4.41
8.4.42
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.5
1.2.1.2

วันที่

กิจกรรม

สนใจฟังผูอ้ ื่นพูดขณะสนทนำ (3 ปี )

(ทาได้ โดยมีผ้ ใู หญ่ แนะนา เช่น กระซิบเพื่อไม่รบกวนคนอื่นที่หลับอยู่ )

สังเกตเด็ก

(ฟั งผู้อื่นพูดด้ วยความสนใจ)

สังเกตเด็ก

(ทาได้ ท ั ้งเป็ นผู้ฟังและผู้พดู )

รู ้จกั ผลัดก ันพูดผลัดกนั ฟั งในกลุ่มสนทนำ (3 ปี )
ใช้ถอ้ ยคำและน้ ำเสียงที่อ่อนโยน (3 ปี )
สังเกตเด็ก

(ทาได้ )

สังเกตท่าทางของเด็กตอนช่วงเช้ า

(ทาได้ )

(สังเกตท่าทางของเด็กตลอดทั ้งวัน)

(ทาได้ )

สังเกต เมื่อเห็นเด็กยกถุงใส่ของ กระเป๋ าสะพาย หรื อเป้ที่เด็กใช้

(ทาได้ )

นอนหลับได้เพียงพอ ตื่นนอนตอนเช้ำอย่ำงสดชื่น และพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่ำงๆ (3 ปี )
ไม่ง่วงเหงำหำวนอนในเวลำกลำงวัน ยกเว้นเวลำที่กำหนดให้นอนพัก (3 ปี )
หิ้ ว ยก หรื อแบกของน้ ำหนักประมำณ 1 กิโลกรัม ในระยะทำงสั้นๆ (3 ปี )

กินอำหำรหลำกหลำยที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และดื่ มน้ ำอย่ำงเพียงพอ โดยมีผใู ้ หญ่ช่วยเหลือ
แนะนำ (3 ปี )
สังเกตและถามครูหรื อพ่อแม่

1.2.4.20

(ทาได้ )

กินอำหำรและน้ ำดื่มที่สะอำด (3 ปี )

สังเกต/สอบถามเด็ก
(ไม่กินของที่สกปรก หรื อแมลงวันตอม หรื อของที่ตกพื ้น หรื อกินของที่คนอื่นกัดหรื อกินไปบ้ างแล้ ว และดื่ม
น ้าที่สะอาด)
1.2.4.25

ดื่มน้ ำหรื อนมจำกถ้วยที่ถือยกขึ้นดื่มด้วยตนเองโดยไม่ห ก (3 ปี )

1.2.4.19

ใช้ชอ้ นตักอำหำรกิน ได้ดว้ ยตนเอง โดยไม่หก (3 ปี )

1.2.4.15

ใส่รองเท้ำชนิ ด สวมได้ แต่อำจจะสลับข้ำง (3 ปี )

1.2.4.16
1.2.4.22
.1.313

สังเกตเด็กขณะดื่มน ้า ดื่มนม

(ทาได้ )

สังเกตเด็กขณะรั บประทานอาหาร

(ทาได้ )

สังเกตเด็ก

(ทาได้)

สังเกตเด็ก

(ทาได้ )

สังเกตเด็ก

(ทาได้ )

ใส่รองเท้ำชนิด สวมได้ถูกข้ำง (3 ปี )
ช่วยเก็บที่นอน ของใช้ส่วนตัวไว้ในที่เหมำะสม (3 ปี )

มีสมำธิในกำรเล่นหรื อมีควำมตั้งใจจดจ่อในกำรทำกิจกรรมหนึ่งได้อย่ำงต่อเนื่ อง 5-10 นำที
หรื อจนเสร็จ (3 ปี )
สังเกตเด็กขณะเล่นหรื อทากิจกรรม

(ทาได้ อย่างน้ อย 5 นาทีถือว่าทาได้ )

กิจกรรมร้ องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสื อ
7.1.1.2

ร้องเพลงได้บำงตอน โดยมีผใู ้ หญ่ช่วย ( 3 ปี )
สังเกต หรื อบอกให้ เด็กร้ องเพลงให้ ฟัง

4.1.2

(ร้ องเพลงได้ บางตอน โดยมีผ้ ใู หญ่ชว่ ย)

ร้องเพลงจนจบได้ ( 3 ปี )
สังเกต หรื อบอกให้ เด็กร้ องเพลงให้ ฟังจนจบเพลง

(ทาได้ อย่างน้ อย 1 เพลง)

หมายเหตุ

รหัส
1.4.3

วันที่

กิจกรรม

ท่องคำคล้องจองหรื อคำกลอนสั้นๆ (3 ปี )
บอกให้ เด็กท่องคาคล้ องจองหรื อคากลอนสั ้นๆ ให้ ฟัง

7.1.1.1

(ท่องได้ จนจบ อย่างน้ อย 1 บท)

สนใจด้วยกำรตั้งใจฟังเพลง หรื อดนตรี (3 ปี )
(สังเกตเด็ก)

1.4.4.43

(ทาได้ )

ทำท่ำทำงตำมจินตนำกำรประกอบดนตรี ดว้ ยตนเองได้ (3 ปี )
สังเกตพฤติกรรมเด็กขณะทากิจกรรมดนตรี

7.1.1.6

(ทาได้ )

ร้องเพลงพร้อมกบั เพื่อนหรื อผูใ้ หญ่(3 ปี )
สังเกต หรื อจัดกิจกรรม

7.1.1.8

(ร้ องเพลงได้ แม้ จะไม่ถกู จังหวะบ้ าง ถือว่าทาได้ )

ร้องเพลงก ับเพื่อน ๆ หรื อร้องเป็ นกลุ่มอย่ำงถูกจังหวะ (3 ปี )
สังเกตหรื อจัดกิจกรรม

1.4.4.41

(ร้ องเพลงได้ อย่างถูกจังหวะ)

เต้นหรื อเคลื่อนไหวร่ ำงกำยตำมที่ช่วยกนั กำหนดสอดคล้องก ับดนตรี และเนื้ อเพลง(3 ปี )
บอกให้ เด็ก ๆ ช่วยกันคิดท่าเต้ นให้ เข้ ากับเพลง

7.1.1.9

(เต้ นหรื อทาท่าทางได้ อย่างน้ อย 1 เพลง)

ทำเสี ยงดนตรี ด้วยเสี ยงของตนเอง หรื อจำกอุปกรณ์ (3 ปี )
บอกให้ เด็กท าเสียงดนตรี จากเครื่ องดนตรี ที่จดั ไว้ ให้ เช่น ตีกลอง เคาะกรับ เขย่ากล่องใส่ทราย ที่ทาเอง
หรื อผู้ใหญ่ช่วยทา ฯลฯ หรื อจากเสียงที่เกิดจากการใช้ ร่างกายของตนเอง
(ทาได้ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าทาได้ )

7.1.1.4

เล่นเครื่ องดนตรี หรื อเครื่ องเคำะจังหวะแบบง่ำย ๆ (3 ปี )
บอกให้ เด็กเล่นเครื่ องดนตรี หรื อเครื่ องเคาะจังหวะที่จดั ไว้ ให้ เช่น กลอง กรับ ลูกแซด
(ทาได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง)

1.3.4

เปิ ดหนังสือดูภำพอย่ำงต่อเนื่องนำน ประมำณ 3-5 นำที หรื อจนจบ โดยมีผใู ้ หญ่ช่วยเหลือ (3 ปี )
สังเกตเด็กขณะอ่านหนังสือ

3.8.4.8
3.3.4.4

(ทาได้ ต่อเนื่องอย่างน้ อย 3 นาทีหรื อจนจบ)
ฟังนิทำนหรื อฟังคนอ่ำนหนังสือได้นำน 5 นำที (3 ปี )
สังเกตเด็ก
(ฟั งได้ อย่างต่อเนื่องนาน 5 นาที)

หยิบหนังสือมำพลิกดู และทำท่ำอ่ำนหนังสือ (3 ปี )
สังเกตการเอาหนังสือมาอ่าน

3.3.4.6

(ทาได้)

เปิ ดหนังสือที่มีภำพประกอบโดยไม่กลับหัว (3 ปี )
สังเกตการเปิ ดหนังสือ

3.3.4.44

เปิ ดหนังสือที่มีภำพจำกหน้ำไปหลัง (3 ปี )
สังเกตการเปิ ดหนังสือ

1.4.8.8

(เปิ ดจากหน้าแรกไปหน้ าหลัง เปิ ดข้ามไปบ้ างก็ถือว่าทาได้ )

แสดงท่ำทำงหรื อบทบำทสมมติต่ำง ๆ ตำมจินตนำกำรได้ (3 ปี )
สังเกตเด็กขณะทากิจกรรม

1.4.8.3

( ทาได้)

(แสดงท่าทางหรื อบทบาทสมมุติได้ เช่น เป็ นพ่อ / แม่/ ครู /สัตว์)

ทำเสียงหรื อท่ำทำงเลียนแบบตัวละครเวลำเล่ำนิทำนหรื อเล่ำเรื่ อง (3 ปี )
เล่านิทานแล้ วให้ เด็กแสดงบทบาทสมมติจากนิทานที่เล่า
(ทาเสียง หรื อท่าทางเลียนแบบตัวละคร อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าทาได้ )

หมายเหตุ

รหัส

วันที่

กิจกรรม

กิจกรรมทักษะทางภาษา
3.3.8.41

ร่ วมเล่นเกมกำรเขียนตัวอักษรด้วยนิ้วในอำกำศ (3 ปี )
ชวนเด็กทากิจกรรมการเขียนตัวอักษรด้ วยนิ ้วในอากาศ

(ร่ วมทากิจกรรมด้ วยความสนใจ)

ทักษะคณิตศาสตร์
1.1.2.7

วาดรูปวงกลมตามรูปตัวอย่าง (3 ปี )

1.1.2.3

วาดรูปวงกลมตามวิธีที่มผี ้ ทู าให้ ดู (3 ปี )

1.1.2.11

วาดรูปคนที่มสี ่วนประกอบอย่างน้ อยสามส่วน (3 ปี )

1.1.1

จัดกลุ่มสิ่งของตำมประเภทโดยใช้เกณฑ์เดียวในกำรจัด (3 ปี )

หยิบแผ่นยางรูปเรขาคณิตวางกระจายให้ เด็กดู แล้วบอกเด็กว่า “ฟั งนะ ครูจะให้ หนูหยิบแผ่นยางสีเดียวกัน
มาวางไว้ ด้วยกัน”
(จัดกลุ่มได้ ถกู ต้ องทั ้ง 3 สี)
4.6.1

พูดคำว่ำ 1 ถึง 10 เรี ยงลำดับได้ โดยไม่จำเป็ นต้องทรำบควำมหมำย (3 ปี )

1.1.2.19

ปั กหมุดในช่องได้ ขนำดหมุดใหญ่ 1 – 2 ช่อง (3 ปี )

ให้ เด็กนับ 1 ถึง 10

(นับเรี ยงลาดับได้ ถกู ต้ อง)

ผู้ทดสอบให้ เด็กปั กหมุดลงในกระดานปักหมุด

(ต้ องปั กได้ อย่างน้ อย 10 หมุด)

1.1.2.20

ร้อยลูกปั ดขนำดเล็ก ประมำณเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1 ซม. (3 ปี )

1.1.3.6

ให้ เด็กร้ อยลูกปั ด โดยผู้ทดสอบร้ อยให้ ดู 1 ลูกแล้วให้ เด็กร้ อยเองอีก 9 ลูก
(ต้ องทาได้ ท ั ้งหมด)
จัดวำงสิ่งของหรือวัสดุซ้อนหรือต่อกันให้เป็ นรูปร่ำงต่ำงๆ ตำมตัวอย่ำงที่ต้ งั ให้ดู โดยวำงของซ้อน สับหว่ำง
ให้เป็ นสะพำน (ด้วยของ 3 ชิ้น) (3 ปี )
วางบล็อก 3 ชิ ้น เป็ นรูปสะพานโดยใช้กระดาษบังไว้ ไม่ให้ เด็กเห็นวิธีทา แล้วให้เด็กทาตามตัวอย่าง
(ทาได้ ถกู ต้ อง)

4.8.2.7

ชี้ธงชำติไทยได้ถูกต้อง (3 ปี )
ให้ เด็กดูบตั รภาพธงชาติ แล้ วให้ เด็กชี ้ธงชาติไทย

(ชี ้ได้ ถกู ต้ อง)

กิจกรรมศิลปะ
1.8.4

ละเลงหรื อระบำยสี วำดรู ป หรื อปั้ นตำมจินตนำกำร (3 ปี )
สังเกตหรื อจัดกิจกรรม

1.8.3

(ละเลง หรื อ ระบายสี วาดรูป หรื อ ปั น้ ตามจินตนาการได้ )

นำผลงำนทัศนศิลป์ ของตนให้ผูอ้ ื่นดูอย่ำงภำคภูมิใจ (3 ปี )
สังเกตหรื อถามครู

1.8.44

ต่อของเล่นเป็ นรู ปร่ ำงหรื อเรื่ องรำวตำมจินตนำกำรของตน (3 ปี )
สังเกตหรื อจัดกิจกรรมให้เด็กเล่นบล็อกไม้

1.1.2.15

( ทาได้ )

(ต่อเป็ นสิ่งต่างๆ หรื อ เรื่ องราว ตามจินตนาการ)

จับและใช้กรรไกรเล็กที่ปลำยมนตัดกระดำษได้ (3 ปี )
สังเกตและจัดกิจกรรม

(จับกรรไกรตัดกระดาษให้ขาดได้ )

การพูดคุย/สอบถามเด็กเฉพาะ
3.3.5

แสดงท่ำทำงพอใจเมื่อตนเองมีโอกำสได้กระทำกิจกรรมหนึ่งๆ ที่อยำกพูด อยำกทำ (3 ปี )
สังเกตเด็กขณะทากิจกรรม

(แสดงท่าทางพอใจ)

หมายเหตุ

รหัส
1.3.1

วันที่

กิจกรรม

บอกเหตุผลเกีย่ วก ับกำรปฏิบตั ิกจิ วัตร (3 ปี )
ถามว่า “ทาไมหนูจึงต้ องล้ างมือ หรื อ ทาไมหนูต้องแปรงฟั น”
(บอกได้ ว่าล้างมือเพราะ........... แปรงฟั นเพราะ..........อย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าทาได้ )

1.3.41

บอกควำมสัมพันธ์ ควำมเกีย่ วข้องระหว่ำงสิ่งต่ำงๆ และปรำกฏกำรณ์ที่เกิดขึ้นได้ หรื อใช้คำว่ำ
“ถ้ำ...แล้วจะ...” (3 ปี )
ถามว่า“ถ้ าฝนตกแล้ วเด็กๆ จะเป็ นอย่างไร” “ถ้ ากินพริ กแล้ วเด็กๆ จะรู้สึกอย่างไร”
(บอกความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้ องได้ เช่น ถ้ าตากฝนเราจะเปี ยก ถ้ ากินพริกจะรู้สึกเผ็ด บอกได้ อย่างใด
อย่างหนึ่งก็ถือว่า ทาได้ )

3.4.3.4

ทำตำมคำสัง่ หรื อคำบอกที่มีลกั ษณะ 2 ขั้นตอนต่อเนื่ องกนั ได้ (3 ปี )
บอกเด็กว่า “ไปหยิบดินสอ แล้ วเดินมาหาครู”

8.3.4.3

(ทาได้ ถกู ต้ องทั ้ง 2 ขั ้นตอนอย่างต่อเนื่อง)

ทำตำมคำสัง่ หรื อคำบอกที่มีลกั ษณะ 3 ขั้นตอนต่อเนื่ องกนั ได้ (3 ปี )
บอกเด็กว่า “เอาดินสอไปเก็บ แล้ วไปหยิบกระดาษบนโต๊ ะ แล้ วมานัง่ ใกล้ ๆ ครู ”
(ทาได้ ถกู ต้ องทั ้ง 3 ขั ้นตอนอย่างต่อเนื่อง)

3.4.3.3

เมื่อมีผพู ้ ูดด้วยตอบสนองด้วยคำพูดหรื อพฤติกรรมที่ตรงเรื่ อง (3 ปี )
สังเกต หรื อบอกให้ เด็กทาตามคาสัง่
(ตอบสนองได้ ตรงเรื่ อง อย่างน้ อย 2 คาสัง่ เช่น ใครอยากดื่มน ้ายกมือขึ ้น ใครอยากออกไปเล่นให้ ลกุ มาเข้ าแถว)

สอบถามครู /พ่ อแม่
1.2.2.1

ทำกิจกรรมที่ มีกำรเคลื่อนไหวอย่ำงต่อเนื่ องอย่ำงน้อย 10-15 นำที วันละ 2 – 3 รอบ (3 ปี )

1.2.2.4

เล่นออกกำลังอย่ำงอิสระหรื อที่ กำหนดให้รวมก ันอย่ำงน้อย 00 นำทีต่อวัน โดยแต่ละช่ว ง
สำมำรถทำติดต่อกนั ได้ 15 นำที เช่ น วิ่ง เต้น ปั่ นจักรยำน เล่นกีฬำ (3 ปี )
มีแรงในกำรฝึ กทักษะหลำยครั้ง (3 ปี )

1.2.2.6
4.8.3.1

1.8.1

รู ้จ ักใช้ส ำยตำอย่ำ งเหมำะสม หลีกเลี่ยงกำรใช้สำยตำในที่ ส ว่ำงจ้ำ หรื อมืด เกินไป เช่ น ไม่
อ่ำ นหนังสื อกลำงแดด หรื อที่ แ สงไม่พอ ไม่ดูโทรทัศน์ คอมพิว เตอร์ ในระยะใกล้ และ
นำนเกินไป ไม่อ่ำนหนังสือขณะที่รถแล่น (3 ปี )
แสดงควำมอ่อนโยนต่อเพื่อนและสัตว์ เช่น ให้อำหำรสัตว์ สัมผัสอย่ำงอ่อนโยน
ปลอบเพื่อน ช่วยเพื่อนที่หกล้ม (3 ปี )
ไม่ก ้ำวร้ำว แกล้งหรื อทำร้ำยคนและสัตว์อื่น และไม่ทำลำยสิ่งของต่ำงๆ (3 ปี )

1.2.4.12

บอกได้ว่ำต้องกำรจะถ่ำยอุจจำระ (3 ปี )

1.2.4.13

บอกได้ว่ำต้องกำรจะปั สสำวะ (3 ปี )

1.2.4.4

ทำควำมสะอำดร่ ำงกำยหลังปั สสำวะ และอุจจำระ โดยมีค นช่วย (3 ปี )

4.8.1.3

ทำควำมสะอำดร่ ำงกำยหลังปั สสำวะ และอุจจำระ ได้ดว้ ยตนเอง (3 ปี )

1.8.4

หมายเหตุ

รหัส
1.1.44

กิจกรรม

1.1.41

แก ้ปั ญหำในชีวิตประจำวันได้ โดยกำรลองผิดลองถูก เช่น กำรสวมรองเท้ำ กำรสวมเสื้อกลับ
ด้ำน ติดกระดุมเสื้ อเหลื่อม (3 ปี )
รู ้จกั ถำมเพื่อให้ได้วิธีกำรแก ้ปั ญหำ (3 ปี )

1.1.4.44

ทำกิจกรรมที่เกีย่ วก ับสิ่งแวดล้อมที่ มีชีวิต เช่ น ดูแลและให้อำหำรสัตว์ รดน้ ำต้นไม้(3ปี )

4.8.1.9

เล่นบทบำทสมมติเป็ นสมำชิกในครอบครัว เช่น เล่นพ่อแม่ลูก (3 ปี )

5.1.1.5

นำคำที่ได้เรี ยนรู ้ใหม่มำใช้ในชีวิตประจำวัน (3 ปี )

1.4.46

ทำตำมคำแนะนำและคำขอร้องของพ่อแม่ ญำติผใู ้ หญ่ (3 ปี )

2.1.8

มีควำมเชื่อมัน่ ในกำรปฏิสมั พันธ์ก ับผูใ้ หญ่คนอื่นที่ไม่ใช่ เป็ นพ่อแม่ เช่น ครู หมอ (3 ปี )

3.2.4
3.2.5

ไม่แ สดงควำมกลัว หรื อวิต กกงั วลก ับสภำวกำรณ์ ห รื อสิ่ งที่ ไม่มีเหตุ ต ้องกลัว เช่ น สระผม พบ
แพทย์ กลัวควำมมืด (3 ปี )
ไม่ให้ควำมสนิทสนมก ับคนแปลกหน้ำ โดยมีผใู ้ หญ่บอกหรื อให้เหตุผล (3 ปี )

3.2.6

ไม่ให้ควำมสนิทสนมก ับคนแปลกหน้ำ (3 ปี )

3.2.7

ไม่แสดงอำกำรหงุดหงิดจนเกินไปเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ ยำก โดยมีผใู ้ หญ่ช่วย (3 ปี )

3.2.11

ไม่แสดงอำรมณ์โกรธหรื อไม่พอใจ จนเกินกว่ำเหตุ (3 ปี )

4.8.2.11

บอก หรื อ เล่น บทบำทสมมติ เป็ นอำชี พได้ อย่ำ งน้อย 2 อำชี พ เช่ น เล่นเป็ นอำชี พครู เป็ นผู ้
ประกำศข่ำว คนขับรถไฟ (3 ปี )
แสดงควำมรั บ ผิ ด ชอบโดยท ำสิ่ ง ที่ ไ ด้ รับ มอบให้ ท ำในวัน ถัด ไป เช่ น ให้ เอำใบไม้ รู ป
ครอบครัวมำจำกบ้ำน (3 ปี )
ช่วยเหลือผูใ้ หญ่ทำงำนบ้ำนตำมสมควร (3 ปี )

1.4.41
2.1.11
4.8.2.14
4.10.4
1.2.3.5

มีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ ส่งเสริ มกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งก ันและก ันภำยในชุมชน โดยมีผูใ้ หญ่ช่วย
เช่น ร่ ว มงำนทำบุญ เก็บใบไม้รอบสนำม ช่วยเก็บของ (3 ปี )
แสดงพฤติกรรมกำรเก็บออมเพื่ออนำคต เช่น ไม่ใช้เงินจนหมด ไม่ตกั อำหำร/น้ ำเกินกว่ำที่ตนจะ
รับประทำนหมด ไม่หยิบของมำมำกกว่ำที่จำเป็ นต้องใช้ (3 ปี )
ไม่ลงเล่นน้ ำตำมลำพัง เช่น อ่ำง สระน้ ำ (3 ปี )

1.4.4

รู ้จกั ถือของแหลมหรื อมีคมทุ กชนิดอย่ำงปลอดภัย โดยไม่วิ่ง เช่น กรรไกร ไม้เสียบลูกชิ้ นหรื อดินสอ
แหลม (3 ปี )
ให้ควำมร่ วมมือในกำรทำกิจวัตรเพื่อให้ไปโรงเรี ยนทัน (3 ปี )

1.4.2

ทำตำมธรรมเนียมของบ้ำน เช่น ถอดรองเท้ำก่อนเข้ำบ้ำน ไม่กนิ อำหำรในห้องนอ ไปลำมำไหว้ (3 ปี )

1.4.1

เข้ำแถวตำมลำดับก่อนหลังโดยไม่แซงคิว (3 ปี )

1.2.3.8

วันที่

หมายเหตุ

รหัส
1.8.1
4.9.4.4

กิจกรรม

กินหรื อใช้สิ่งต่ ำงๆ ตำมคุณค่ำหรื อประโยชน์ ไม่ทิ้งขว้ำงให้สิ้นเปลือง หรื อเลือกตำมควำมแพงที่
ฟุ้ งเฟ้ อตำมโฆษณำ โดยมีผใู ้ หญ่แนะนำ (3 ปี )
ขับถ่ำยให้เป็ นที่และใช้ห้องน้ ำอย่ำงถูกวิธี (3 ปี )

วันที่

หมายเหตุ

