บัญชี สมรรถนะเชิ งพฤติกรรม
รหัส

วันที่

กิจกรรม

กิจกรรมพูดคุยและทักทาย
4.8.1.8

บอกได้ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัว (5ปี )
ถามเด็กว่า “หนูเป็ นอะไรกับสมาชิกในครอบครัว”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 ความสัมพันธ์ เช่น หนูเป็ นลูกของพ่อกับแม่ หรื อหนูเป็ นหลานของป้า )

7.1.8.4

บอกลักษณะบางประการของสมาชิกในครอบครัวได้ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “บอกซิว่า .....ของหนูมีลกั ษณะอย่างไร”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 ลักษณะ เช่น ....ผมขาว ....ใส่แว่น ...ตัวอ้ วน)

4.8.1.11

บอกได้ว่าครอบครัวของตนเองเปรี ยบเทียบก ับเพื่อนบางคน หรื อของผูอ้ ื่น มีสมาชิกในครอบครัว
ที่ต่างก ันอย่างไร (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ในบ้ านหนูมีใครอยู่บ้าง แล้วที่บ้านเพื่อนมีใครอยู่บ้าง แล้ วเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร”
(ระหว่างสมาชิกในบ้ านเด็กกับบ้ านเพื่อน)
(บอกได้ ว่าเหมือนหรื อต่างกันก็ได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง)

1.2.3.13

รู ้จกั สถานที่ต้ งั ของบ้านตนเอง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “บ้ านอยู่ที่ไหน อยู่ใกล้ อะไร”

4.1.8

(บอกได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง เช่น ชื่อถนน ตาบล อาเภอ)

บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นได้ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “โทรศัพท์ที่บ้าน หรื อมือถือของพ่อแม่ เบอร์ อะไร”

1.2.3.6
1.2.1.4

(บอกได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง)

บอกเลขหมายโทรศัพท์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น (5 ปี )
ถามเด็กว่า”เมื่อมีเหตุฉกุ เฉิน หรื อมีไฟไหม้ ต้ องโทรเบอร์ อะไร”

(บอกได้ ว่าเบอร์ 191 หรื อ 199)

บอกได้ว่าอาหารใดไม่ควรกิน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “อาหารแบบไหนไม่ควรกิน”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง เช่น อาหารใส่สจี ดั ๆ เค็มจัด หวานจัด สกปรก เป็ นพิษ)

4.7.1.3

บอกชื่ อผักต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชื่อ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั ชื่อผักอะไรบ้ าง”

1.2.3.2

(บอกได้ อย่างน้ อย 3 ชื่อ )

บอกได้ว่าสิ่งใดเป็ นอันตรายต่ อตนเอง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ ูไหมว่ามีอะไรบ้ างที่อนั ตราย ต่อตัวหนู”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง เช่น ปลัก๊ ไฟ ไม้ ขีดไฟ ยา มีด ให้ บนั ทึกคาตอบ)

1.2.3.4

รู ้จกั ข้ามถนนเฉพาะเมื่อมีผใู ้ หญ่อยูด่ ว้ ย และไม่ขา้ มถนนตามลาพัง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ าหนูจะข้ ามถนน จะต้ องทาอย่างไร”
(บอกได้ วา่ ไม่ข้ามถนนตามลาพัง หรื อต้ องข้ ามกับผู้ใหญ่ ถ้ าเด็กตอบว่าให้ ดรู ถก่ อนแล้วข้าม ก็ถือว่าทาไม่ได้ )

1.2.3.15

รู ้จกั วิธีปฏิบตั ิตนอย่างปลอดภัยขณะเดินทาง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ ถ้ าหนูนงั่ รถมอเตอร์ ไซด์ควรทาอย่างไรจึงจะปลอดภัย หรื อนัง่ อยู่ในรถยนต์ ทาอย่างไรจึงจะปลอดภัย”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 คาตอบ เช่น ใส่หมวกกันน็อค คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่ยื่นแขนขาออกนอกรถ)

หมายเหตุ

รหัส
7.7.82

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

แก ้ปั ญหาได้หลายวิธี และรู ้จกั เลือกวิธีที่เหมาะสม (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ าหนูหลงทางหนูจะทาอย่างไร หรื อถามว่าถ้ าขโมยเข้ าบ้ านหนูจะทาอย่างไร บอกมา
หลาย ๆ วิธี ” เมื่อเด็กบอกแล้ วให้ ถามเด็กว่า “ถ้ าให้ เลือกเพียง 1 วิธี หนูจะเลือกวิธีไหน เพราะอะไร”
(บอกวิธีแก้ ปัญหาได้ อย่างน้ อย 2 วิธี และเลือกได้ 1 วิธี พร้ อมให้ เหตุผลที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับวัย
ต้ องทาทั ้งสองขั ้นตอนจึงถือว่าทาได้)

4.7.2.5

บอกได้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น เมื่อนาของอย่างน้อย 2 สิ่งผสมก ัน (5 ปี )

ถามเด็กว่า “น ้าตาลผสมกับน ้าจะเป็ นอะไร สีแดงผสมกับสีเหลืองเป็ นสีอะไร สีน ้าเงินผสมกับสีเหลืองเป็ นสีอะไร”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 คู่)
7.4...84

ชี้ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนและตก (5 ปี )

4.7.2.12

บอกชื่ อเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่เป็ นเทคโนโลยีในชีวิตประจาวันได้ อย่างน้อย 3 ชื่อ (5 ปี )

7.4...84

บอกได้ว่าสิ่งใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยูไ่ กล เมื่อเปรี ยบเทียบของ 2 สิ่งที่ อยูร่ ะยะต่างกนั (5 ปี )

1.1.1.9

บอกเด็กว่า “ให้ หนูชี ้ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ ้น และชี ้ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ตก”
(ชี ้ได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 1 ทิศ)
ถามเด็กว่า “หนูร้ ูจักเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่เป็ นเทคโนโลยี หรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าอะไรบ้ าง”
(บอกได้ อย่างน้ อย 3 ชื่อ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ เตารี ด)

ถามเด็กถึงสิ่งของ 2 สิ่งที่อยู่ในระยะต่างกันว่า “.......กับ.........อะไรอยูใ่ กล้ อะไรอยูไ่ กล”
(เด็กบอกได้ ท ั ้งใกล้ และไกล จึงถือว่าทาได้ )

เดินต่อเท้า ถอยหลังเป็ นเส้นตรง โดยไม่ตอ้ งกางแขน (5 ปี )
บอกให้ เด็กเดินต่อเท้ าถอยหลังต่อเนื่องตามแนวเชือกหรื อชอล์กหรื อตามพื ้นไม้ กระดาน โดยไม่กางแขน
ระยะทางตามทางที่ครูกาหนด (ระยะทางไม่ตา่ กว่า 2 เมตร ให้ เดินเป็ นแถวได้ แต่ให้ห่างกัน 2 ช่วงแขน
ของเด็ก)
(ทาได้ ในระยะทางไม่น้อยกว่า 2 เมตร)

1.1.1.3

วิ่งแบบก ้าวกระโดด (Skipping) หรื อวิ่งแบบม้าควบ (Galloping) (5 ปี )
สาธิตให้ เด็กดูวิธีวิ่งแบบก้ าวกระโดด / วิ่งแบบม้าควบ แล้วให้ เด็กวิง่ ตามแบบ
(ระยะทางไม่ต่ากว่า 4 เมตร)
(ทาได้ ระยะทางไม่ต่ากว่า 4 เมตร)

1.2.2.8

สามารถวิ่งติดต่อก ันในระยะทาง 055- 555 เมตร (5 ปี )
บอกให้ เด็กวิ่งตามระยะที่ครูกาหนด (ระยะทาง 400 เมตร)
(วิ่งได้ อย่างต่อเนื่องระยะทางไม่น้อยกว่า 400 เมตร)

สั งเกตพฤติกรรมเด็ก
2.2.11

ชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกนั โดยกาหนดสถานที่ (5 ปี )
สอบถามเด็ก/สังเกตเด็กขณะพูดคุยกัน
(พูดคุย นัดแนะ ชวนเพื่อนมาเล่นด้ วยกันที่ใดที่หนึ่ง เช่น ที่บ่อทราย ที่ชิงช้ า ที่บ้านเพื่อนหรื อบ้ านตนเอง)

2.3.6

บอกพฤติกรรมที่ดีของเด็กคนอื่น (5 ปี )

ถามเด็กว่า “เพื่อนของหนูคนไหน ทาอะไรที่ดีบ้าง”
(บอกการกระทาที่ดขี องเพื่อนได้ เช่น เพื่อนใจดี แบ่งขนมให้ เพื่อนพูดไพเราะ)
4.8.8.5

ถามความหมายของคาที่ตนไม่รู้ หรื อไม่แน่ใจ (5 ปี )
ฟั งการพูดของเด็ก

(ถามความหมายของคา)
2

รหัส

วันที่

กิจกรรม

5...6

แสดงความชื่นชมในความสามารถ ผลงานหรื อความสาเร็จของผูอ้ ื่น ด้วยตนเอง (5 ปี )

5...4

พฤติกรรมหรื อภาษาที่สะท้อนความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี (5 ปี )

สังเกต เด็ก

หมายเหตุ

(ทาได้ เช่น เอ่ยชม ตบมือด้ วยตนเอง)

ถามเด็กว่า “หนูเคยทาอะไรที่ครู หรื อพ่อแม่ หรื อเพื่อน ไม่ชอบ เสียใจ หรื อไม่ แล้ วหนูร้ ูสึกอย่างไร”
ถ้ าเด็กตอบว่า ไม่เคยทาเลย ถือว่าไม่ผ่าน (แล้ วบันทึกคาตอบว่าไม่เคย) ถ้ าเด็กนิ่งๆ ไม่ตอบ ถือว่าไม่ผ่าน (ให้
บันทึกว่าไม่ตอบ)
(ถ้ าเด็กตอบว่าเคย ให้ ถามต่อว่า “แล้ วหนูร้ ูสึกอย่างไร” ถ้ าเด็กตอบว่า หนูทาไม่ดี หนูร้ ูสึกเสียใจ หรื อหนูจะไม่
ทาอย่างนั ้นอีก ถือว่าเด็กทาได้ ถ้ าตอบว่าไม่ร้ ู ถือว่าเด็กทาไม่ได้ )
5...84

ภูมิใจและเลือกที่จะทาในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม (5 ปี )

สังเกตหรื อถามเด็กว่า “หนูทาอะไรบ้ างที่คิดว่าทาดี ทาแล้ วมีประโยชน์ เมื่อทาแล้ วหนูร้ ูสึกอย่างไร”
(ท าได้ หรื อตอบได้ ว่าท าอะไรและรู้ สึ กอย่า งไร เช่น ช่ วยแม่ ท างานบ้ า น พูดจาไพเราะ ขยัน ประหยัด
ทาแล้ วดีใจ ภูมิใจ แม่จะได้ ไม่เหนื่อย)
1.2.4.27

ใช้ชอ้ นและส้อมกินอาหารได้ (5 ปี )

8...7..6

ล้างมือ/มือที่ เปื้ อน หลังเข้าห้องส้วมและก่อนกินอาหารได้เอง โดยไม่ตอ้ งเตื อน(5 ปี )

7.4.10

มีความตั้งใจจดจ่อ และทากิจกรรมหนึ่งได้อย่างต่อเนื่อง 15-20 นาที หรื อจนเสร็จ (5 ปี )

สังเกตเด็กขณะรั บประทานอาหาร ถ้ าเด็กหรื อบ้ านเด็กไม่ได้ ใช้ ส้อม ให้ บนั ทึก
สังเกตเด็กล้ างมือ

สังเกตเด็กขณะเล่นหรื อทากิจกรรม

(ทาได้ )

(ทาได้ อย่างน้ อย 2 เหตุการณ์)

(ทาได้ อย่างน้ อย 15 นาทีถือว่าทาได้)

กิจกรรมร้ องเพลง เล่านิทาน อ่านหนังสื อ
7.8.8

ฮัมทานองเพลง (ร้องทานองเพลงในลาคอ) ที่คุน้ เคยได้ (5 ปี )
สาธิตวิธีฮมั ทานองเพลงที่เด็กคุ้นเคย แล้ วให้ เด็กลองฮัมทานองเพลงที่ตนชอบ
(ฮัมเพลงได้ ไม่จาเป็ นต้ องจบเพลง ก็ถือว่าทาได้ )

7.1.1.11

บอกชื่อเพลงที่ตนเองชอบได้ อย่างน้อย 5 เพลง (5 ปี )
ให้ เด็กบอกชื่อเพลงที่ตวั เองชอบมาหลายๆ เพลง

7.1.1.5

(บอกได้ อย่างน้ อย 3 ชื่อเพลง)

สร้างทานองและเนื้ อเพลงเองได้ หรื อใช้ทานองที่ รู้จกั แต่งเนื้ อใหม่ (5 ปี )
บอกให้ เด็กใช้ ท านองเพลงเก่าที่ร้ ู จัก มาแต่งเนื ้อใหม่ หรื อ ใช้ เนื ้อเพลงเก่ า มาสร้ างท านองใหม่ หรื อสร้ าง
ทานองและเนื ้อเพลงขึ ้นมาใหม่ท ั ้งหมด
(ทาได้ อย่างน้ อย 1 อย่างถือว่าทาได้ )

7.8.84

ฟังนิทานแล้วเล่ารายละเอียดได้ถูกต้อง (5 ปี )
เล่านิทานให้ เด็กฟั ง แล้ วให้ เด็กเล่าเรื่ องนั ้นให้ ผ้ ทู ดสอบฟั ง
(เล่ารายละเอียดของเนื ้อเรื่ องได้ และเป็ นไปตามลาดับก่อนหลังของเรื่ อง)

4.8.1.7

จับใจความและเล่าต่อได้ เมื่อได้ฟังนิทานหรื อเรื่ องเล่าด้วยคาพูดของตนเอง (5 ปี )
ผู้ทดสอบเล่านิทานให้ เด็กฟั ง แล้ วให้ เด็กเล่าเรื่ องนั ้นให้ ผ้ ทู ดสอบฟั ง

4.8.1.4

(เล่าได้ เข้ าใจก็ถือว่าทาได้ )

จับใจความได้ถูกต้อง ในเรื่ องที่ ฟัง และ/หรื อดู แล้ว พูดหรื อถามค าถามที่ เหมาะสมกบั เรื่ อง
(5 ปี )
เล่าเรื่ องให้ เด็กฟั ง แล้ วให้ เด็กตั ้งคาถามจากเรื่ องที่เล่า
(ตั ้งคาถามได้ เหมาะสมกับเรื่ อง ได้ อย่างน้ อย 1 คาถาม)
3

รหัส
7.1.87

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

บอกหรื อเข้าใจในเนื้ อหาสาระของเรื่ องที่ขาขันได้ (5 ปี )
เล่านิทานที่มีเรื่ องขาขัน ให้ เด็กฟั ง แล้ วถามเด็กว่าทาไมถึงขา
(บอกเหตุที่ทาให้ขาขันได้ เช่น บอกเรื่ องที่ได้ ยินหรื อภาพทีเ่ ห็นนัน้ ตลก)

4.3.11

4.5.3
4.1.8.86

1.8.1.4

บอกได้ว่าเรื่ องที่ได้ฟังหรื อเห็นจะจบอย่างไร โดยให้เหตุผลประกอบ (5 ปี )

เล่าเรื่ องเจ้ าหมูหหู ายไปค่อนเรื่ อง แล้ วถามเด็กว่า “ตอนจบของเรื่ องจะเป็ นอย่างไร”
(บอกตอนจบของเรื่ องอย่างไรก็ได้ แต่ต้องให้ เหตุผลประกอบ)
เปิ ดหนังสือดูภาพด้วยตนเองอย่างต่ อเนื่ องนาน ประมาณ 10-15 นาที หรื อจนจบ(5 ปี )
สังเกตเด็กขณะอ่านหนังสือ
(ทาได้ อย่างต่อเนื่องนาน 10 นาทีหรื อจนจบ)

พูดให้ค วามเห็ นเกีย่ วกบั เรื่ องราวในหนังสื อที่ มี ภาพประกอบที่ ตนอ่าน ว่าชอบ ไม่ชอบ หรื อ
สนใจส่วนไหนของเรื่ อง (5 ปี )

ถามเด็กว่า “หนูชอบหรื อไม่ชอบเรื่ องราวในหนังสือเล่มนี ้ แล้ วถามต่อว่า “เพราะอะไร”
(บอกได้ ว่าชอบ หรื อไม่ชอบ ส่วนไหนของเรื่ อง และให้ เหตุผลได้ )

อ่านทีละบรรทัดจากบนลงมาล่าง โดยไม่เน้นการอ่านถูกต้อง (5 ปี )
สังเกตการอ่านหนังสือ

4.1.8.81

(ทาได้ )

บอกชื่อหนังสือที่ตนชอบได้อย่างน้อย 2 เรื่ อง (5 ปี )
บอกชื่อหนังสือที่ตนชอบมาหลายๆ เรื่ อง
(บอกได้ อย่างน้ อย . ชื่อ เช่น หนูน้อยหมวกแดง ลูกหมีเล่นกับพ่อหมู 3 ตัว)

4.1.8.84

บอกประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่พบเห็น อย่างน้อย 2 ประเภท (5 ปี )
ให้ เด็กดูสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (ตามอุปกรณ์) แล้ วให้ ถามเด็กว่า “ที่หนูเห็นนี ้เป็ นอะไรบ้ าง”
(บอกได้ อย่างน้ อย . ประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ ใบโฆษณา หนังสือนิทาน หนังสือการ์ ตนู )

4.1.8..4

อ่านหนังสือที่มีภาพอย่างต่ อเนื่ องจนจบ และเล่าได้ว่าเป็ นเรื่ องอะไร (5 ปี )
ให้ เด็กเลือกอ่านหนังสือ ที่มีภาพประกอบอย่างต่อเนื่องจนจบ แล้ วให้ เล่าว่าเป็ นเรื่ องอะไร
(เล่าได้ ว่าเรื่ องที่อ่านเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไร)

4.8...1

พูดและแสดงบทบาทสมมติหรื อละครต่ อหน้าผูช้ ม ด้วยตนเอง (5 ปี )
สังเกตเด็กขณะทากิจกรรม

4.7.1.9

(ทาได้ )

บอกชื่ อและอธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่ างกายได้โดยสังเขป อย่างน้อย 6 อย่าง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั อวัยวะอะไรบ้ างในร่างกายของหนู แล้วบอกครูวา่ ส่วนนั ้นชื่ออะไร ทาหน้ าที่อะไร”
(บอกชื่อและหน้าที่ได้ อย่างน้ อย 6 ส่วน)

กิจกรรมทักษะทางภาษา
4.4.4

บอกความคิดของตนเกีย่ วก ับสภาพหรื อลักษณะที่พบ (5 ปี )
ให้ เด็กดูรูป..เด็กห่มผ้ า แล้ วพูดว่า “ดูรูปนี ้นะ หนูเห็นอะไรบ้ าง แล้ วหนูคิดอย่างไร”
(บอกได้ ว่า หนาวหรื อเย็น)
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ชี้ ตัวพยัญชนะได้ 5 ตัว เมื่อถาม (5 ปี )
วางตัวพยัญชนะ 7 ตัว ให้ คละกัน คือ ก ง จ ด บ ล อ และผู้ทดสอบเอ่ยชื่อพยัญชนะทีละตัว เช่น ก.
ไก่ อยู่ที่ไหน ชี ้ตัว ช.ช้ าง
(ชี ้ได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 5 ตัว)

4.1.8.1

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ 5 ตัว (5 ปี )
หยิบพยัญ ชนะทีละตัว แล้ วบอกให้ เด็กอ่า นออกเสีย งให้ ถกู ต้ อง เช่น เมื่อชี ้ตัว ก. ก็ อ่านได้ ว่า ก. หรื อ ก.
ไก่พยัญชนะทั ้งหมดมี 8 ตัว คือ ช ต ท น ป พ ม ย
(อ่านได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 5 ตัว )

4.1.8.83

ชี้ชื่อหรื อชื่อเล่นของตนที่ เป็ นตัวพิมพ์ / ตัวเขียนบรรจงได้ (5 ปี )
เขียนชื่อจริ งของเด็กที่เราทดสอบ 4 ชื่อ แล้ วให้ เด็กชี ้ชื่อของตนเอง

4.1.8.5

(ชี ้ชื่อของตนเองได้ ถกู ต้ อง)

ชี้บอกพยัญชนะที่จาได้ในคาต่างๆ อย่างน้อย 05 ตัว (5 ปี )
ให้ เด็กดูคาในบัตรคา ส้ มโอ แตงโม ถูบ้าน ข้ าวสาร พี่น้อง ลูกช้ าง คนดี จานสวย ไก่ฟ้า ทหาร
(ทีละบัตรคา) แล้ วให้ เด็กบอกชื่อตัวอักษรหรื อตัวหนังสือที่ร้ ูจัก
(บอกได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 10 ตัว)

4.1.8.7

อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องเป็ นส่วนใหญ่ (5 ปี )
ให้ เด็กอ่านพยัญชนะในบัตรคา( ก- ฮ)

4.1.8.87

อ่านคาง่ายๆ หรื อชื่อตนเอง ได้ (5 ปี )

(อ่านออกเสียงได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 20 ตัว)

ให้ เด็กดูบตั รคา นก หมา บ้ าน ตา พ่อ แม่ (ทีละบัตรคา) แล้ วให้ เด็กอ่าน ถ้ าเด็กอ่านบัตรคาเหล่านี ้ไม่ได้ ให้ ถาม
เด็กว่า อ่านคาอะไรได้ บ้าง ให้ ไปหามา แล้ วอ่านให้ ครูฟัง
(อ่านได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 5 คา)
7...8

บอกลักษณะหรื อคุณลักษณะเบื้องต้นของสิ่งของ (5 ปี )

ให้ คลาของที่อยู่ในถุง (ฟองน ้า แกนหลอดด้ าย แกนกระดาษทิชชู ช้ อน ก้ อนหิน ไม้ ไอศครี ม) แล้ วให้ บอก
ลักษณะหรื อคุณลักษณะของสิ่งของที่อยู่ในถุง
(บอกคุณลักษณะของสิ่งของได้ อย่างน้ อย 3 คุณลักษณะ เช่น ร้ อน ยาว หนัก ใหญ่ ขรุขระ แห้ ง)
7...6

บอกหรื อเรี ยกชื่อประเภท คน สัตว์ สิ่งของ พืช (5 ปี )

ให้ เด็กดูภาพที่เตรี ยมไว้ ท ั ้งหมด (คน ควาย ต้ นไม้ ) แล้ วบอกเด็กว่าภาพเหล่านี ้เป็ นคนละประเภท แล้ วให้ เด็ก
บอกว่าเป็ นประเภทอะไรบ้ าง
(ตอบได้ อย่างน้ อย 2 ประเภท เช่น คน สัตว์ พืชหรื อต้ นไม้ )
4.8.2.10

บอกได้ว่าภาษาพูดที่ได้ยนิ เป็ นภาษาของตนหรื อภาษาอื่น (5 ปี )

ให้ เด็กฟั งเทปเสียงพูดภาษาไทย อังกฤษ จีน แล้ วบอกได้ ว่า เสียงพูดที่ได้ ยินเป็ นภาษาของตนหรื อภาษาอื่น
(บอกได้ ว่า ภาษาอังกฤษหรื อภาษาจีน เป็ นภาษาอื่น )

4.8.2.13
4.1...4

4.1...84

บอกได้ว่าเครื่ องแต่งกายแบบใด เป็ นของชาติใด ท้องถิน่ ใด (5 ปี )

ให้ เด็กดูภาพเครื่ องแต่งกาย ของชาติต่าง ๆ 4 ภาพ แล้ วให้ บอกว่าเป็ นของชาติใด
(บอกได้ อย่างน้ อย 2 ภาพ จาก 4 ภาพ เช่น ชุดไทย ชุดญี่ปนหรื
ุ่ อกิโมโน ชุดแขกหรื ออินเดีย ชุดเกาหลี)

บอกความแตกต่างของชุดพยัญชนะที่คล้ายก ัน (5 ปี )

ให้ เด็กสังเกตความแตกต่างของพยัญชนะในชุดพยัญชนะที่คล้ ายกัน ทีละชุด
ก ภ ถ, ข ช ,บ ป ษ ,พ ฟ ฬ , ล ส แล้ วให้ เด็กบอกว่าแตกต่างกันอย่างไร
(บอกได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 2 ชุด )

เขียนตัวอักษรง่ายๆ บางตัวได้ ตามคาบอก อย่างน้อย 5 ตัว (5 ปี )
ให้ เด็กเขียนตามคาบอกทีละตัว คือ ก ง จ ว บ ท อ

(เขียนถูกอย่างน้ อย 5 ตัว)
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4.1...7

เขียนคาง่ายๆ ตามต้นแบบ (5 ปี )

4.1...1

ขีดเขียนเส้นลักษณะต่าง ๆ ตามต้นแบบ ที่เห็นด้วยตนเอง (5 ปี )

5.3.2.6

วันที่

กิจกรรม
ให้ เด็กเขียนคาตามใบงาน คือ แม่ พ่อ ตา ดู ปู

(เขียนได้ ถกู ทั ้ง 5 คา)

ให้ เด็กเขียนตามใบงานด้ วยตนเอง เส้ นตรง เส้ นเฉียง เส้ นโค้ ง เส้ นหยัก และเส้ นคลื่น

เขียนชื่อตนเองหรื อชื่ อเล่น ผิดได้บา้ ง (5 ปี )
ให้ เด็กเขียนชื่อตนเอง ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นก็ได้

หมายเหตุ

(เขียนได้ ท ั ้ง 5 เส้ น)

(เขียนพยัญชนะได้ ถกู สระผิดหรื อสลับที่บ้าง ก็ถือว่าทาได้)

5.3.2.7

เขียนชื่อพ่อแม่ หรื อชื่อเพื่อน ผิดได้บา้ ง (5 ปี )

5.3.2.11

เขียนประโยคง่ายๆ ที่มีคาประธาน กิริยา เป็ นอย่างน้อย (5 ปี )

ให้ เด็กเขียนชื่อพ่อแม่ หรื อชื่อเพื่อน ชื่อจริ งหรื อชื่อเล่นก็ได้
(เขียนพยัญชนะได้ ถกู สระผิดหรื อสลับที่บ้าง ก็ถือว่าทาได้)
ให้ เด็กเขียนประโยคง่ายๆ ตามใบงาน (ภาพคน นก ปลา)
(เขียนประโยค ที่มีคาประธาน กริ ยาได้ 2 จาก 3 ประโยค เช่น นกบิน )

พูดคุย เรื่องสิ่ งแวดล้อม
4.7.1.10

พูดถึงหรื อถามเกีย่ วก ับการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายบางส่วนได้ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ ูไหมในตัวหนูมีอะไรเปลีย่ นไปหรื อมีอะไรที่เติบโตขึ ้น”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 เรื่ อง เช่น ผมยาว เล็บยาว เป็ นแผลแล้ วหายได้ )

4.7.1.12

บอกได้ว่าสิ่งใดมีชีวิต และอธิบายลักษณะของสิ่งที่ มีชีวิตนั้น ๆ ได้ (5 ปี )
ให้ เด็กดูรูปลิง กับ รูปอ่าง แล้ วถามว่า “รูปใดเป็ นสิ่งมีชีวิต รูปใดเป็ นสิ่งไม่มีชีวิต แล้ วทาไมหนูถึงรู้ว่ามันมีชีวิต
มันเป็ นอย่างไร”
(ตอบได้ อย่างน้ อย 2 ลักษณะ เช่น หายใจ ต้ องกินอาหาร)

4.7.1.7

บอกปั จจัยที่ทาให้คน สัตว์ พืชเจริ ญเติบโต (5 ปี )
ถามเด็กว่า “คนทาไมจึงเติบโต” หรื อ “ต้ นไม้ ทาไมจึงเติบโต”
(บอกได้ อย่างน้ อย 2 ปั จจัย เช่น ต้ นไม้ ต้องการน ้าหรื อปุ๋ย คนต้ องการอาหาร อากาศ และน ้า )

4.7.1.6

บอกเล่าลาดับขั้นของพัฒนาการตามธรรมชาติโดยสังเขป ของคน สัตว์ พืช (5 ปี )
ให้ เด็กดูบตั รภาพวงจรชีวิต ผีเสื ้อ กบ ไก่ พืช (ทีละภาพ) แล้ วให้ เด็กเล่าและเรี ยงเป็ นลาดับ
(บอกได้ ถกู ต้ องตามลาดับอย่างน้ อย 2 วงจรชีวิต เช่น ไข่ – หนอน – ดักแด้ - ผีเสื ้อ)

4.7.1.13

บอกความแตกต่างระหว่างคน พืช สัตว์ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูบอกซิว่าคนกับต้ นไม้ /สัตว์กับต้ นไม้ /คนกับสัตว์ ต่างกันอย่างไร”
(บอกได้ อย่างน้ อย 2 ลักษณะ จากคู่ใดคู่หนึ่ง)

4.7.1.15

บอกความสัมพันธ์ระหว่างคน สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอื่นๆ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ถ้ าคนทิ ้งขยะลงแม่น ้า ลาคลองหนูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ ้น / ถ้ าช่วยกันปลูกต้ นไม้ เยอะๆ หนู
คิดว่าจะเกิดอะไรขึ ้น เช่น ทิ ้งขยะน ้าเน่า ปลาตาย ปลูกต้ นไม้ทาให้ ร่มรื่ น”
(บอกความสัมพันธ์ได้ อย่างน้ อย 1 อย่าง)
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บอกสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยูร่ อบตัวอย่างน้อย 3 อย่าง (5 ปี )
ให้ เด็กบอกชื่อสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่รอบตัว
(บอกถูกต้ องอย่างน้ อย 3 อย่างเช่น หิน ดิน ทราย ไม้ น ้า)

7.4...6

บอกสิ่งที่เห็นบนท้องฟ้ าได้อย่างน้อย 3 อย่าง (5 ปี )
ให้ เด็กบอกชื่อสิ่งที่เห็นบนท้ องฟ้า
(บอกถูกต้ องอย่างน้ อย 1 อย่าง เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ เมฆ สายรุ้ง ฝน ดาว)

ทักษะคณิตศาสตร์
1.1.2.9

วาดรูปสามเหลีย่ มตามรูปตัวอย่าง (5 ปี )

1.1.2.5

วาดรูปสามเหลีย่ มตามวิธีที่มผี ้ ทู าให้ ดู (5 ปี )

1.1.2.10

วาดรูปสี่เหลี่ยมข้ าวหลามตัดตามรูปตัวอย่าง (5 ปี )

1.1.2.6

วาดรูปสี่เหลีย่ มข้าวหลามตัดตามวิธีที่มีผ้ ทู าให้ ดู (5 ปี )

1.1.2.13

วาดรูปคนที่มสี ่วนประ กอบหกส่วน (5 ปี )

1.1.2.14

วาดรูปคนที่มสี ่วนประกอบสิบส่วน (5 ปี )

7.7.6

รู ้จกั ใช้ขอ้ มูล/คาที่เรี ยนรู ้ใหม่มาใช้ก ับเหตุการณ์ สภาพแวดล้อม หรื อกิจกรรมอื่นๆ (5 ปี )

7.7..

บอกได้ว่าสิ่งที่ เห็น 2 อย่าง เหมือนและต่างก ันอย่างไร (5 ปี )

7.5.4

หยิบของตามจานวน 6 ถึง 10 ได้และบอกจานวนได้อย่างถูกต้อง (5 ปี )

4.6.8

ผู้ทดสอบบอกให้ เด็กวาดรูปคนทัง้ ตัว8รูป แล้ วนับ อวัยวะที่เด็กวาด
เด็กวาดรูปหน้ าตรง อวัยวะเป็ นคู่ นับเป็ น 1ส่วน (เช่น ตา หู แขน
ขา) แต่ถ้าเด็กวาดเพียง 1 ข้าง นับเป็ น ½ ส่วน ถ้ าอวัยวะใดที่เด็ก
วาดแล้ วเกินจากความเป็ นจริง ไม่นับเป็ นส่วน ถ้ าอวัยวะที่เป็ นคี่
นับเป็ น1ส่วน (เช่น จมูก ปาก)

ให้ เด็กดูบตั รคารูปร่ างสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า แล้ วบอกเด็กว่า
“ฟั งนะ นี่รูปสี่เหลีย่ ม ให้หนูบอกว่าอะไรบ้ าง ที่มีรูปร่างเหมือนรูปสี่เหลีย่ มนี ้”
(บอกได้ อย่างน้ อย 3 อย่าง เช่น หนังสือ ประตู หน้ าต่าง )
ให้ เด็กดูภาพ (สุนขั 2 ตัว / ผลไม้ .ชนิด) แล้ วให้ เด็กบอกว่าเหมือนกันตรงไหนบ้ าง ต่างกันตรงไหน
(บอกได้ ว่าแต่ละคู่เหมือนและต่างกันอย่างไร อย่างละ 1 ลักษณะ ทั ้งสองคู่)
วางไม้ ไอศกรี ม 10 อัน ถามเด็กว่า “หนูนบั ของนี ้แล้วบอกครูซิวา่ มีกี่ชิ ้น”

เรี ยงลาดับตัวเลขอารบิคจาก 1 ถึง 10 ได้ (5 ปี )
บอกให้ เด็กเรียงบัตรตัวเลขจาก 1 ถึง 10

(หยิบ และบอกได้ อย่างถูกต้ อง)
(จัดเรี ยงลาดับได้ อย่างถูกต้ อง)

4.6.21

เขียนตัวเลขได้ 0 – 05 เลขอารบิค (5 ปี )

4.6.11

รวมสิ่งของหรื อนับนิ้วรวมก ัน โดยใช้จานวน 0 – 5 ได้ รวม 0 ครั้ง (5 ปี )

บอกให้ เด็กเขียนตัวเลขอารบิค 8 - 84

(เขียนตัวเลขอารบิคได้ )

ให้ เด็กรวมสิ่งของสองจานวน เช่น 1+2, 2+3, 5+5 โดยการนับนิ ้วหรื อสิ่งของ แล้ วบอกคาตอบ
(ตอบได้ ถกู ต้ อง 2 โจทย์)
4.6.12

รวมสิ่งของ หรื อนับนิ้วรวมกนั โดยใช้จานวน 0 – 05 ได้ รวม 0 ครั้ง (5 ปี )

ให้ เด็กรวมสิ่งของสองจานวน เช่น 4+2, 5+4, 8+8 โดยการนับนิ ้วหรื อสิ่งของ แล้วบอกคาตอบ
(ตอบได้ ถกู ต้ อง 2 โจทย์)
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รหัส
4.6.13

หมายเหตุ

บวกเลข 1 หลัก หรื อ 2 หลัก โดยไม่ตอ้ งทด (5 ปี )
ให้ เด็กบวกเลขแล้ วเขียนคาตอบลงในใบงาน

4.6.15

วันที่

กิจกรรม
(ทาได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 1 คาตอบ)

หักลบโดยนับนิ้วหรื อสิ่งของออกจากจานวนไม่เกิน 10 ได้ หักลบ 0 ครั้ง (5 ปี )

นาสิ่งของจานวน 10 ชิ ้นให้ เด็ก แล้ วถามเด็กว่าถ้ าเอาออกไป 5 ชิ ้น จะเหลือกี่ชิ ้น, เอาออกไป 3 ชิ ้น จะเหลือ
กี่ชิ ้น, เอาออกไป 4 ชิ ้น จะเหลือกี่ชิ ้น
(ตอบถูกต้ อง 2 ใน 3)
4.6.23

จัดสิ่งของเป็ นจานวนคู่ จานวนคี่ ภายในจานวน 10 ได้ (5 ปี )
1) วางไม้ ไอศกรี ม จานวน 6 อัน แล้ วให้ เด็กจัดไม้ ไอศกรี ม
โดยบอกเด็กว่า “ฟั งนะ ครูมีไม้ ไอศกรี มจานวน 6 อัน ให้ หนูจดั เป็ นคู่ แล้ วบอกครูว่า “จานวน 6 นี ้เป็ นคู่หรื อคี่ ”
2) วางไม้ ไอศกรี มจานวน 7 แล้ วให้ เด็กจัดไม้ ไอศกรี ม
โดยบอกเด็กว่า “ฟั งนะ ครูมีไม้ ไอศกรี มจานวน 7 อัน ให้ หนูจดั เป็ นคู่ แล้ วบอกครูว่า “จานวน 7 นี ้เป็ นคี่หรื อคู่”
(ตอบถูกได้ ท ั ้งสองชุด)

7.5..7

บอกตัวเลขที่เป็ นเลขคู่ และเลขคี่ภายในจานวน 05 ได้ (5 ปี )

ถามเด็กว่า “จากตัวเลข 8ไปถึง 84 มีตวั เลขใดที่เป็ นเลขคู่ และตัวเลขใดที่เป็ นเลขคี่ ”
(ต้ องบอกเลขคู่ เลขคี่ได้ อย่างละ 1 ตัว เป็ นอย่างน้ อย)
4.6.9

นับถอยหลังเรี ยงลาดับจาก 05 ไปถึง 0 (5 ปี )
(ให้ เด็กนับถอยหลังเรี ยงลาดับจาก 10 ไปถึง 1)

7.5...

เขียนตัวเลขไทย ๑ – ๑๐ ได้ (5 ปี )
ให้ เด็กเขียนเลขไทย และบันทึกตัวเลขที่เด็กเขียนได้ ถกู ต้ อง

4.6.25

(นับได้ ถกู ต้ อง)
(เขียนได้ ถกู ต้ อง)

บอกความคงที่ของเลข 1 หลัก ที่ เป็ นผลรวมของเลข 2 จานวน ได้หลายแบบ (5 ปี )
8) เขียนโจทย์ให้ เด็กดู 4 = __1__ + __4__
2) ถามเด็กว่า มีเลขอะไรที่บวกกัน . จานวน แล้วได้ 4 อีกบ้ าง

(บอกได้ อย่างน้ อย . คู่)

บอกได้ว่าสิ่งของที่วางอยูน่ ้ นั อยูด่ า้ นซ้าย หรื อขวาของเด็ก (5 ปี )
.7..4

หันหน้าเข้าหาเด็ก วางสิ่งของที่ต่างกันไว้ข้างเด็กแล้วถามว่า ของที่วางนั ้นแต่ละชิ ้นอยู่ด้านซ้ายหรื อ
ด้ านขวาของเด็ก
(ต้ องบอกได้ ท ั ้งซ้ ายและ
ขวา)

7...4

บอกได้ว่าสิ่งของที่วางอยูน่ ้ นั อยูด่ า้ นซ้าย หรื อขวาของผูท้ ี่พูดด้วยหันหน้าเข้าหาก ัน (5 ปี )
หันหน้าเข้าหาเด็ก วางสิ่งของที่ต่างกันไว้ข้างเด็กแล้วถามว่า ของที่วางนั ้นแต่ละชิ ้นอยู่ด้านซ้ายหรื อ
ด้ านขวาของครู
(ต้ องบอกได้ ท ั ้งซ้ ายและขวา)

4.10.1

บอกได้ว่าเป็ นเหรี ยญ 1 บาท 5 บาท 10 บาทได้ (5 ปี )
ให้ เด็กดูเหรียญ 1 บาท 5 บาท 10 บาท แล้วถามเด็กว่าเป็ นเหรี ยญอะไร

1.1.3.12

(ต้ องบอกได้ ถกู ต้ องทั ้งหมด)
จัดวางสิ่งของหรื อวัสดุซ้อนหรื อต่อกันให้ เป็ นรูปร่างต่างๆ ตามตัวอย่างที่ตั ้งให้ ดู โดยวางของซ้ อนเป็ น
บันได 4 ขั ้น (ด้ วยของ 10 ชิน้ ) (4 ปี )
(ผู้ทดสอบวางบล็อก 10 ชิ ้น เป็ นรูปบันได 4 ขั ้น
โดยใช้ กระดาษบังไว้ ไม่ให้ เด็กเห็นวิธีทา แล้วให้ เด็กทาตามตัวอย่าง)
(ทาได้ ถกู ต้ อง)
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รหัส
84.7.1

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

เรียงลาดับภาพหรือเหตุการณ์ ในภาพ และอธิบายได้ (4 ปี )
ให้ เด็กเรียงภาพตามลาดับเหตุการณ์ “ไก่ออกจากไข่”, “ลิงกินกล้ วย” และให้ เด็กเล่าลาดับเหตุการณ์
(ทาได้ ถกู ต้ องและอธิบายได้ อย่างน้ อย 1 ชุด)

7.1.81

บอกได้ว่าในรู ปภาพมีอะไรที่ผิดปกติหรื ออยูผ่ ิดที่หรื อดูแล้ว เป็ นไปไม่ได้ (5 ปี )
ให้ เด็กดูบตั รภาพหมูมหี างเป็ นหางหมา... แล้วให้ เด็กบอกสิ่งที่ผิดปกติในภาพ

7.8.5

บอกชื่ อวันในหนึ่งสัปดาห์โดยเรี ยงลาดับได้อย่างถูกต้อง (5 ปี )

(ต้ องทาได้ 3 ใน 4 ภาพ)

บอกเด็กว่า “วันนี ้เป็ นวัน....” แล้ วถามต่อว่าจากนี ้ไป พรุ่งนี ้เป็ นวันอะไร ให้ บอกไปจนครบสัปดาห์ โดย
เรี ยงวันให้ถกู ต้ องตามลาดับ
(บอกเรี ยงลาดับได้ อย่างถูกต้ องทั ้ง 7 วัน)
7.8.4

บอกและเรี ยกชื่อเดือนได้ (5 ปี )

ถามเด็กว่า เดือนนี ้คือเดือนอะไร แล้ วให้ เด็กบอกชื่อเดือนที่เด็กๆ รู้จัก
(บอกได้ อย่างน้ อย 3 เดือน ไม่จาเป็ นต้ องทุกเดือนและไม่เรียงลาดับ)

กิจกรรมศิลปะ
4...1

วาดหรื อปั้ นหรื อประดิ ษฐ์หรื อพับ ฉี ก ปะ กระดาษตามจิ นตนาการในหัวข้อที่ กาหนด (5 ปี )

สังเกตหรื อจัดกิจกรรมให้เด็กได้ วาด หรื อ ปั น้ โดยมีการกาหนดหัวข้ อ”บ้ านของฉัน”
(วาดหรื อปั น้ หรื อประดิษฐ์ หรื อพับ ฉีก ปะ กระดาษได้ ตามหัวข้ อที่กาหนด)

4.8.1.10
1.1.2.18

วาดรู ป “ครอบครัวของฉัน” หรื อ “บ้านของฉัน” ได้ (5 ปี )
ให้ เด็กได้วาดภาพ ครอบครัวของฉัน หรื อ บ้ านของฉัน

ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรอยเส้นโค้งหรื อเป็ นรู ปร่ างง่ายๆ (5 ปี )
บอกให้ เด็กตัดกระดาษตามใบงาน ก้ อนเมฆ ปลา

1.1.2.22

(ทาได้ สอดคล้ องกับหัวข้ อ)
(ตัดกระดาษได้ ท ั ้งสองรูป)

พับกระดาษเป็ นรู ปร่ างต่างๆ ด้วยตนเอง (5 ปี )
นากระดาษที่พบั เป็ นรูปสุนขั ดอกไม้ เรื อ ให้ เด็กดู แล้วบอกให้ เด็กพับตามแบบ
(พับกระดาษตามแบบได้ อย่างน้ อย 1 แบบ)

4.1...85

วาดรู ป และเขียนคาที่เหมาะสม (5 ปี )
ให้ เด็กทาบัตรอวยพร วาดรูปและเขียนคา ที่เหมาะสมได้ เช่น ในบัตรอวยพรต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปี
ใหม่
(วาดรูป และเขียนคาได้ )

4.1...84

เขียน อธิบายสิ่งที่ตนวาดหรื อเขียนให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้ (5 ปี )
ให้ เด็กวาดภาพและเขียนอธิบายภาพทีว่ าด

4.2.10

(วาดภาพและเขียนอธิบายภาพทีว่ าดได้ )

วาดแผนที่จากบ้านมาโรงเรี ยนหรื อวาดแผนผังของห้องเรี ยน/ห้องนอน (5 ปี )
ให้ เด็กวาดเส้ นทางจากบ้ าน-โรงเรี ยน หรื อ โรงเรี ยน-บ้ าน หรื อ แผนผังห้ องเรี ยน ฯลฯ
(วาดได้ 8 ภาพ และอธิบายสิ่งที่วาดได้ พอสังเขป)
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รหัส

วันที่

กิจกรรม

หมายเหตุ

การพูดคุย/สอบถามเด็กเฉพาะ
8...1.1

เข้าใจเครื่ องหมาย สัญลักษณ์ที่บอกอันตราย และที่บอกความปลอดภัย (5 ปี )
ให้ ดบู ตั รภาพสัญลักษณ์ 5 ภาพ ทางม้ าลาย กะโหลกไขว้ ไฟเขียว ไฟแดง ห้ ามขี่จกั รยาน ถนนลื่น แล้ ว
ถามเด็กว่า “หนูดภู าพนั ้นแล้ วบอกครูว่าหมายความว่าอะไร”
(บอกได้ ถกู ต้ องอย่างน้ อย 2 สัญลักษณ์ )

1.8.5

บอกความรู ้สึกหรื อแสดงพฤติกรรมไม่สบายใจ ก ังวลใจในบางเหตุการณ์ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ ูสึกอย่างไรถ้ าสัตว์เลี ้ยงหรื อต้ นไม้ ที่หนูปลูกตาย หรื อเพื่อนที่หนูรักต้ องไปเรี ยนที่อื่น”
(บอกว่า เสียใจ ไม่อยากให้ หมาที่เลี ้ยงตาย ไม่อยากให้ เพื่อนไปเรียนที่อื่น)

..7.88

ถามหรื อแสดงความคิดเห็ นเกีย่ วกบั ความเป็ นธรรมในกลุ่มเพื่อน (5 ปี )
บอกเด็กว่า “ครูมีขนมให้ เด็กคนละ 8 ชิ ้น มีเด็กคนหนึ่งรี บกินของตัวเองให้ หมด แล้ วแย่งขนมเพื่อนไปกิน
อีก หนู คิดอย่างไร”
(บอกเหตุผลได้ ถูกผิดไม่สาคัญ สาคัญที่เด็กพูดให้ ความเห็น)

2.3.8

บอกได้ว่าการกระทาของตนเองมีผลต่ อความรู ้สึกและพฤติ กรรมของผูอ้ ื่นได้อย่างไร (5 ปี )

ถามเด็กว่า”ถ้ าเพื่อนทาของหาย ร้ องไห้ แล้ วหนูช่วยหา เพื่อนจะรู้สึกอย่างไร หรื อเพื่อนจะเป็ นอย่างไร”
(บอกได้ ว่า เพื่อนจะดีใจ เพื่อนเลิกร้ องไห้ เพื่อนจะชอบหนู เพื่อนจะขอบคุณ หนู ตอบอย่า งหนึ่งอย่างใด
ในทานองนี ้ก็ได้ )
2.4.1
2.4.12

บอกได้ว่าบุคคลแต่ละคนมีความเหมือนและความต่าง (5 ปี )

ถามเด็กว่า “หนูว่าคนเราเหมือนหรื อต่างกันหรื อไม่ ลองบอกว่าเหมือนหรื อต่างกันที่ตรงไหน”
(บอกได้ อย่างน้ อย 3 อย่าง ทีเ่ กี่ยวกับ ความสูง สีผม อ้ วน ผอม เป็ นชาย เป็ นหญิง เป็ นผู้ใหญ่ เป็ นเด็ก )

บอกได้ว่าคนแต่ละคนมีความชอบและไม่ชอบที่แตกต่างก ัน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูว่าคนเราชอบและไม่ชอบอะไรเหมือนหรื อต่างกัน หรื อไม่ ลองบอกซิว่าหนูกับเพื่อนชอบ
หรื อไม่ชอบอะไรที่เหมือนกัน ต่างกัน”
(บอกได้ ว่าคนเราแต่ละคนมีความชอบและไม่ชอบต่างกัน)

2.4.5

บอกได้ว่าคนแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างก ัน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูว่าคนเราเก่งหรื อทาอะไรได้ ดีเหมือนกันหรื อไม่ หนูคิดว่าหนูกับเพื่อนๆ ทาอะไรเก่งบ้ าง”
(บอกได้ วา่ แต่ละคนก็เก่งหรื อทาสิ่งต่างๆ ได้ ต่างกัน)

2.4.9

ถามคาถามเกีย่ วก ับคาที่ใช้หรื อความเป็ นอยู่ หรื อลักษณะของกลุ่มคนที่แตกต่างก ัน (5 ปี )
ให้ เด็กดูภาพคนชนชาติต่างๆ แล้ วถามเด็กว่า “หนูอยากรู้อะไรบ้ าง”
(ถามคาถามเกี่ยวกับคนชาติต่างๆ เช่น การแต่งกาย อาหาร ภาษาพูด ที่อยู่)

3.1.1

บอกคุณลักษณะทางกายของตนเอง (5 ปี )
บอกลักษณะของตัวเอง แล้ วให้ เด็กบอก ของเด็ก
(บอกได้ เช่น หนูตวั สูง หนูผมยาว หนูผวิ ดา)
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รหัส
7.8.8.

วันที่

กิจกรรม

บอก/เล่าได้ว่าเมื่อวานนี้ทาอะไร (ที่โรงเรี ยน หรื อที่บา้ น) (5 ปี )
ถามเด็กว่า “เมื่อวานนี ้หนูทาอะไรบ้ าง”
กิจกรรม)

4.2.6

หมายเหตุ

(บอกได้ อย่างน้ อย 2

บอกได้และใช้คาว่า “เมื่อวานนี้ ” “วันนี้ ” “พรุ่ งนี้ ” อย่างถูกต้อง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูทากิจกรรม...เมื่อไหร่ (เมื่อวานนี ้..วันนี ้) แล้ วถ้ าทา...ไม่เสร็ จหนูจะทาต่อวันไหน”
(บอกและใช้ คา ได้ ท ั ้ง 1 ช่วงวัน )

7.1.4

เปรี ยบเที ยบความแตกต่างที่เกิดจากการกระทาต่างก ันก ับสิ่งเดียวกนั (5 ปี )
ถามว่า “ข้ าวสารทาเป็ นข้าวอะไรได้ บ้าง” “ไข่ไก่ ทาอะไรได้ บ้าง”
(บอกได้ อย่างน้ อยตัวอย่างละ 1 อย่าง เช่น ข้ าวสารเอามาทา ข้ าวสวย หรื อข้ าวต้ ม ไข่ไก่เอามาทาไข่
เจียว ไข่ต้ม ไข่ต๋นุ )

7.1.84

บอกได้ว่าของบางอย่างใช้แทนกนั ได้ (5 ปี )
ถามว่า “ถ้ าจะเขียนหนังสือ แต่ไม่มีดินสอเราจะใช้ อะไรเขียนแทนได้ บ้าง ถ้ าไม่มีจานใส่ข้าว เราจะใช้ อะไร
แทนได้ บ้าง
(บอกได้ อย่างน้ อย ตัวอย่างละ
8 อย่าง)

4.8.2.1

บอกได้ว่าสิ่งใดเป็ นของตน ครอบครัวตน และสิ่งใดเป็ นของผูอ้ ื่น (5 ปี )
ถามว่า “ในบ้านมีอะไรที่เป็ นของหนู ทีห่ นูใช้ อยู่คนเดียว “
รองเท้า )
“อะไรที่หนู พ่อแม่ พี่น้อง ใช้ ด้วยกัน”
ข้ าว)
และ “อะไรที่ทกุ คน/หรื อใครๆ ก็ใช้ ด้วยกัน”
โรงเรี ยน)

4.8.2.2

(บอกได้ อย่างน้ อย 8 อย่าง เช่น แปรงสีฟัน
(บอกได้ อย่างน้ อย 8 อย่าง เช่น ทีวี โต๊ ะ หม้ อ
(บอกได้ อย่างน้ อย 8 อย่าง เช่น ถนน

บอกบทบาทและการงานอาชีพของคนต่างๆ ในชุมชน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “ที่โรงเรี ยน / โรงพยาบาล /ในตลาด มีใครบ้ าง ทาหน้าที่อะไร” เช่น พ่อค้ าขายของ บุรุษ
ไปรษณีย์ส่งจดหมาย หมอรักษาคนป่ วย ครูสอนหนังสือ พนักงานกวาดถนน”
(เด็กบอกได้ อย่างน้ อย 2 อาชีพ และบอกได้ ว่า ทาอะไร)

4.8.2.4

บอกได้ว่าคน 1 คน สามารถมีหลายบทบาท หลายหน้าที่ เราเป็ นสมาชิกของหลายกลุ่มได้ (5 ปี )

4.8.2.5

บอกได้ว่าใครมีความสามารถในด้านใดบ้าง (5 ปี )

ถามเด็กว่า “หนูอยู่บ้านเป็ นลูก แล้วมาโรงเรียนหนูเป็ นนักเรียน แล้วพ่ อ / ครูของหนูล่ะ... “
(บอกได้ คนหนึ่งคนใดว่ามีมากกว่า 1 บทบาท)
ถามเด็กว่า “คนที่หนูร้ ูจัก มีใครทาอะไรเก่งบ้ าง” เช่น คุณป้าทาขนมอร่ อย แม่ค้าร้ านนี ้ทาขนมชั ้นอร่ อย
คุณลุงคนนั ้นซ่อมรถ
(บอกได้ อย่างน้ อย 2 คน)

4.8.2.8

บอกวันสาคัญของชาติ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั วันอะไรบ้ างที่เป็ นวันสาคัญของชาติ”

(บอกได้ อย่างน้ อย 2 วัน)
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4.8.2.9
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กิจกรรม

หมายเหตุ

บอกวันสาคัญทางศาสนาของตน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั วันอะไรบ้ างที่เป็ นวันสาคัญของศาสนาของหนู”
(บอกได้ อย่างน้ อย 1 วัน)

4.8.2.15

บอกได้ว่าในชุมชนมีสถานที่สาคัญอะไรบ้าง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ จู กั สถานที่สาคัญอะไรบ้ าง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด วัด”
(บอกได้ อย่างน้ อย 3 แห่ง)

4.10.3

บอกได้ว่าเลือกสิ่งหนึ่ง จะไม่ได้อีกสิ่งหนึ่ง (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูชอบของเล่นอะไรมากที่สดุ บอกครูมา . อย่าง ถ้ าหนูมีเงินที่จะซื ้อได้ อย่างเดียว หนูจะ
ซื ้ออะไร” เมื่อเด็กตอบแล้ ว ถามต่อว่า “หนูร้ ูสึกอย่างไรที่ไม่ได้ ของเล่นอีกอย่าง”
(บอกสิ่งที่เลือกซื ้อเพียงอย่างเดียว พร้ อมบอกว่ารู้สึกอย่างไร ที่บ่งบอกได้ ว่าเข้ าใจว่าถ้ าเลือกสิ่งหนึ่งแล้ ว
ก็จะไม่ได้ อีกสิ่งหนึ่ง)

4.9.5

ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5 ปี )
ถามเด็กว่า “เราจะช่วยกันดูแล ไม่ทาลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างไร”
(บอกได้ วา่ ไม่ควรหักกิ่งไม้ เด็ดดอกไม้ เก็บเปลือกหอย ก้ อนหิน ไม่ปัสสาวะ หรื อบ้วนน ้าลายลงในที่สาธารณะ
อย่างน้ อย 2 ตัวอย่าง)

4.9.1.2

ชื่นชมหรื อเล่าถึงความสุขเมื่อได้สัมผัสก ับธรรมชาติ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “หนูร้ สู ึกอย่างไรเมื่อเห็นดอกไม้ บาน / ได้ ยินเสียงนกร้ อง / นัง่ มองดูดวงจันทร์ ”
(บอกความรู้สึกมีความสุข หรื อชืน่ ชมกับธรรมชาติ ได้ อย่างน้ อย 8 เหตุการณ์)

4.9.1.6

บอกได้ว่าจะหลีกเลี่ยงหรื อป้ องก ันตนเองจากบริ เวณที่เป็ นมลภาวะ (5 ปี )
ถามเด็กว่า “เมื่อเจอควันควรจะทาอย่างไร และเมื่อได้ ยินเสียงดังควรทาอย่างไร”
(บอกได้ ว่า เมื่อเจอควันควรปิ ดปากและจมูก ถ้ ามีเสียงดังควรปิ ดหู ตอบได้ ท ั ้ง 2 เหตุการณ์)

5.1.1.7

ใช้คาที่แสดงคุณลักษณะเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติ ม (5 ปี )
บอกเด็กว่า “ให้ หนูเล่าถึงของใช้ หรื อของเล่นของหนูที่บ้าน เช่น ตุ๊กตาสีชมพูสวยดี เสื ้อสีแดงของหนู ตัว
ยาว ๆ ตุ๊กตาหมีของหนูตวั อ้ วน”
(บอกได้ อย่างน้ อย . คุณลักษณะ)

5.1.1.2

บอกคาที่มีความหมายเหมือนก ัน (5 ปี )
ถามเด็กว่า “คาว่าสุนขั / รับประทาน / ปั สสาวะ/ เยอะ มีความหมายเหมือนกับคาว่าอะไร หรื อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่าอะไร
(บอกได้ อย่างน้ อย . คา)

5.1.1.8

อธิบายคาง่ายๆ ได้ (5 ปี )
ให้ เด็กอธิบายคา เช่น แมวเป็ น.... ไข่เจียวคือ... มะม่วงคือ...
(ตอบได้ ว่า แมวเป็ น............ ไข่เจียวคือ.............. มะม่วงคือ..........ถ้ วยเป็ น........... อย่างน้ อย 2 คา)
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สอบถามครู /พ่ อแม่
4.1.8.85

ถามเกีย่ วก ับเน้ื อหาสาระของข้อความที่ พิมพ์หรื อเขียน เช่นจดหมายหนังสื อพิมพ์ ฉลากต่างๆ (5 ปี )

2.4.6

ถามเกีย่ วก ับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ทาไมหนูหน้าตาเหมือนแม่ (5 ปี )

2.2.5

สร้า งความสัมพันธ์ที่ ดีอย่างต่ อเนื่ องก ับเพื่อน เช่น บอกว่าคิด ถึงเพื่อน คอยให้มาเล่นด้วยก ัน
เก็บของหรื อขนมไว้ให้เพื่อน0 ( ปี )
เล่นก ับกลุ่มเด็กที่แตกต่างไปจากตน เช่น ต่างภาษา ต่างเชื้อชาติ ต่างชาติพนั ธุ์ ต่างพื้นเพ
ทางเศรษฐกิจสังคม หรื อ มีความบกพร่ องทางกายและอื่นๆ ฯลฯ (5 ปี )
ใช้ชอ้ นกลางตักอาหารที่เป็ นสารับรวม (5 ปี )

2.4.2
1.2.1.6
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