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ค�าน�า
 DSPM 2562 คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยเล่มนี้ นอกจำกได้รับกำรพัฒนำให้ผู้รักเด็กทั้งหลำย ใช้เฝ้ำระวังกำรเจริญเติบโตและส่งเสริมให้เด็ก 

มีพัฒนำกำรสมวัยแล้ว ยังให้โอกำสเด็กบำงคนแสดงควำมสำมำรถ ที่ล�้ำหน้ำกว่ำอำยุในบำงเร่ืองได้ โดยเฉพำะควำมเป็นผู้น�ำที่กล้ำแสดงออกในทำงที่ดี หลักฐำนทำงวิทยำศำสตร ์

และหลำยประสบกำรณ์จำกกำรเลี้ยงดูยืนยันว่ำ ภำวะผู้น�ำ (leadership) สำมำรถสร้ำงได้และฝึกได้ เพียงแต่เริ่มจำกกำรท่ีพ่อแม่ผู้ดูแลเด็ก ให้เวลำกับควำมสัมพันธ์ที่มีต่อเด็ก 

(Attachment) และสนับสนุนให้เด็กมีโอกำสเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) ท�ำให้เด็กเกิดควำมเชื่อมั่นในศักยภำพที่มี เมื่อได้รับกำรฝึกทักษะด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative 

Thinking Skill Training) แล้วสิ่งท่ีประเทศไทยขำดแคลนคือ นวัตกรรม (Innovation) ก็จะตำมมำ หำกกำรฝึกภำษำที่สอง (Second language) เช่น ภำษำอังกฤษ 

ได้รับกำรเอำใจใส่อย่ำงจริงจังในสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ก็จะเป็นกำรกระตุ้นกำรท�ำงำนของสมองอย่ำงดี และเปิดโลกทัศน์ให้กว้ำงไกล ควำมหวังของกำรดูแลเด็ก มิใช่ต้องกำร 

ให้เด็กฉลำดและผูกติดอยู่กับกำรมี IQ มำกน้อยแค่ไหน แต่ปัจจุบันกำรฝึกเด็กปฐมวัยด้วยทักษะที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จ ทั้งกำรเรียน กำรท�ำงำน และควำมรับผิดชอบในสังคมคือ 

Executive Functions (EF) ด้วยกำรยับยั้งชั่งใจ (Inhibitory control) ไม่ท�ำในสิ่งไม่ดีจำกข้อมูลที่สั่งสมไว้ (Working Memory) จนสำมำรถปรับเปลี่ยนกลวิธีกำรด�ำเนินงำน 

(Cognitive flexibility) ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงใน DSPM 2562 นี้ มีข้อที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกทักษะ EF ติดดำว อยู่ถึง 30 ข้อ

 ส�ำหรบัเดก็ทีม่แีววเป็นผูน้�ำ ยิง่ต้องพยำยำมเอำใจใส่เรือ่งกำรควบคมุอำรมณ์ ให้รูเ้รำรูเ้ขำ (Emotional intelligence) เพือ่กำรท�ำงำนเป็นทมี (Teamwork) ทีม่ปีระสทิธภิำพ 

และประสบควำมส�ำเรจ็ด้วยกำรตดัสนิใจทีด่ ี(Better decision Making)  ยิง่เป็นผูน้�ำระดบัสงูจะท�ำอะไรกส่็งผลกระทบมำก จ�ำเป็นต้องฝึกทกัษะด้ำนจรยิธรรม (Ethical leadership)  

ให้ติดตัวเพื่อกำรป้องกันกำรทุจริตเมื่อมีควำมรับผิดชอบสูงขึ้น 

 ภำพที่งำมที่สุดยังไม่เคยถูกวำด เพลงที่เพรำะที่สุดยังไม่เคยถูกประพันธ์ โอกำสกำรพัฒนำ DSPM ยังเปิดกว้ำงอยู่เสมอ และถึง DSPM จะไม่ใช่คู่มือที่ดีที่สุด แต่กำรได้เป็น

คู่มือของ โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ  5 รอบ 2 เมษำยน 2558 คณะผู้จัดท�ำ 

ก็ถือว่ำเป็นควำมภูมิใจยิ่งแล้ว 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายแพทย์วัลลภ		ไทยเหนือ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 											 ที่ปรึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 โครงการส่งเสรมิพฒันาการเดก็เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี

 



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 3

แผนผังกำรดูแลเฝ้ำระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กที่คลอดปกติ 

วัยแรกเกิด - 6 ปี  .......................................................................................................4

ค�ำอธิบำยแผนผัง ........................................................................................................5

กำรใช้คูม่อืเฝ้ำระวงัและส่งเสรมิพฒันำกำรเดก็ปฐมวยั ................................................7    

ขั้นตอนกำรเตรียมควำมพร้อม ....................................................................................7

ขั้นตอนกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครอง.............7

ขั้นตอนกำรประเมิน ....................................................................................................8

ขั้นตอนสรุป ................................................................................................................9

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ...........................................10    

กุญแจสู่ควำมส�ำเร็จ  .................................................................................................10    

ข้อควรค�ำนึงในกำรฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก ...........................................10

คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย .......................................................11

ช่วงอำยุแรกเกิด - 1 เดือน ........................................................................................11

ช่วงอำยุ  1 - 2 เดือน ................................................................................................12

ช่วงอำยุ  3 - 4 เดือน ................................................................................................14

ช่วงอำยุ  5 - 6 เดือน ................................................................................................16

ช่วงอำยุ  7 - 8 เดือน ................................................................................................18

ช่วงอำยุ  9  เดือน .....................................................................................................21

ช่วงอำยุ  10 - 12  เดือน (10 เดือน - 1 ปี) ..............................................................25

ช่วงอำยุ  13 - 15 เดือน (1 ปี 1 เดือน - 1 ปี 3 เดือน) ............................................26

ช่วงอำยุ  16 - 17 เดือน (1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 5 เดือน) ............................................28

ช่วงอำยุ  18  เดือน (1 ปี 6 เดือน) ...........................................................................31

ช่วงอำยุ  19 - 24 เดือน (1 ปี 7 เดือน - 2 ปี) ..........................................................36

ช่วงอำยุ  25 - 29 เดือน (2 ปี 1 เดือน - 2 ปี 5 เดือน) ............................................39

ช่วงอำยุ  30 เดือน (2 ปี 6 เดือน) ............................................................................40

ช่วงอำยุ  31 - 36 เดือน (2 ปี 7 เดือน - 3 ปี) .........................................................45

ช่วงอำยุ  37 - 41 เดือน (3 ปี 1 เดือน - 3 ปี 5 เดือน) ............................................47

ช่วงอำยุ  42  เดือน (3 ปี 6 เดือน) ...........................................................................50

ช่วงอำยุ  43 - 48 เดือน (3 ปี 7 เดือน - 4 ปี) .........................................................56

ช่วงอำยุ  49 - 54 เดือน (4 ปี 1 เดือน - 4 ปี 6 เดือน) ............................................59

ช่วงอำยุ  55 - 59 เดือน (4 ปี 7 เดือน - 4 ปี 11 เดือน) .........................................61

ช่วงอำยุ  60 เดือน (5 ปี) .......................................................................................... 63

ช่วงอำยุ  61 - 66 เดือน (5 ปี 1 เดือน - 5 ปี 6 เดือน) ............................................68

ช่วงอำยุ  67 - 72 เดือน (5 ปี 7 เดือน - 6 ปี) .........................................................70

ช่วงอำยุ  73 - 78 เดือน (6 ปี 1 เดือน - 6 ปี 6 เดือน) ............................................72

วิธีส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมช่วงอำยุ

โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก....................................................................75

แบบบันทึกกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ตำมช่วงอำยุ 

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ...............................77

แบบบันทึกกำรคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ตำมช่วงอำยุ 

โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ..........................................................................................80

สารบัญ



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)4 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)4

ส่ง
เส

ริม
พ
ัฒ
นา

กา
ร

ตา
มอ

าย
ุถัด

ไป
ขอ

งเ
ด็ก

โด
ยพ

่อแ
ม่	

ผู้ด
ูแล

เด
็ก	

พ
ี่เล

ี้ยง
เด

็ก
แล

ะอ
สม

.
ใช

้	
- ค

ู่มือ
เฝ

้ำร
ะว

ัง
แล

ะ
ส่ง

เส
ริม

พัฒ
นำ

กำ
รเ

ด็ก
ปฐ

มว
ัย 

DS
PM

 
(เล

่มข
ำว

)  
- ค

ู่มือ
ปร

ะเ
มิน

แล
ะ

ส่ง
เส

ริม
พัฒ

นำ
กำ

รเ
ด็ก

กล
ุ่มเ

สี่ย
ง 

DA
IM

(เล
่มเ

ขีย
ว)

   

พัฒ
นำ

กำ
รป

กต
ิ/ส

มว
ัย 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ป
ฐม

ภูม
ิ 

เฝ
้ำร

ะว
ัง/

คัด
กร

อง
พัฒ

นำ
กำ

รต
ำม

วัย
 

เด
็กแ

รก
เก

ิด	
–	
6	

ปี	

แผ
นผ

ังก
าร

ดูแ
ลเ

ฝ้า
ระ

วัง
	ค

ัดก
รอ

ง	
แล

ะส
่งเ
สร

ิมพ
ัฒ
นา

กา
รเ
ด็ก

	ว
ัยแ

รก
เก

ิด	
–	
6	

ปี	

คู่ม
ือ 

DS
PM

 (เ
ล่ม

ขำ
ว)

 
เฝ

้ำร
ะว

ังโ
ดย

 พ
่อแ

ม่ 
ผู้ป

กค
รอ

ง 
คัด

กร
อง

โด
ย 

บุค
ลำ

กร
ทำ

งก
ำร

แพ
ทย

์/
เจ

้ำห
น้ำ

ที่ส
ำธ

ำร
ณ

สุข
ทุก

ระ
ดับ

คู่ม
ือ 

DS
PM

 (เ
ล่ม

ขำ
ว)

  
โด

ย 
บุค

ลำ
กร

ทำ
งก

ำร
แพ

ทย
์/

เจ
้ำห

น้ำ
ที่ส

ำธ
ำร

ณ
สุข

ทุก
ระ

ดับ
 

แล
ะ 

พ่อ
แม

่ ผ
ู้ปก

คร
อง

 

คู่ม
ือ 

DS
PM

 (เ
ล่ม

ขำ
ว)

  
โด

ย 
บุค

ลำ
กร

ทำ
งก

ำร
แพ

ทย
์/

เจ
้ำห

น้ำ
ที่ส

ำธ
ำร

ณ
สุข

ทุก
ระ

ดับ
 

สง
สัย

ล่า
ช้า

	ส่
งต่

อทั
นที

*	
(เด

ก็ท
ีพ่ฒั

นำ
กำ

ร
ล่ำ

ช้ำ
/ค

วำ
มผ

ิดป
กต

ิอย
่ำง

ชัด
เจ

น)
 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ป
ฐม

ภูม
ิ 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ป
ฐม

ภูม
ิ 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ท
ุติย

ภูม
ิ 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ท
ุติย

ภูม
ิ 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ท
ุติย

ภูม
ิ 

1B
26

2 
1B

26
1

1B
26

0

1B
26

0

1B
27

0

พัฒ
นำ

กำ
รป

กต
ิ/

สม
วัย

 

พัฒ
นำ

กำ
รป

กต
ิ/

สม
วัย

 

พัฒ
นำ

กำ
ร

ปก
ติ/

สม
วัย

 

ล่ำ
ช้ำ

 ให
้ส่ง

ต่อ

ล่ำ
ช้ำ

 ให
้ส่ง

ต่อ

ล่ำ
ช้ำ

 ให
้ส่ง

ต่อ

 ค
ัดก

รอ
งพ

ัฒ
นำ

กำ
รซ

�้ำ 
ภำ

ยใ
น 

30
 ว

ัน

สง
สัย

ล่า
ช้า

 แ
นะ

น�ำ
ให

้ พ
่อแ

ม่ 
ผู้ป

กค
รอ

ง 
ส่ง

เส
ริม

พัฒ
นำ

กำ
ร

ตำ
มว

ัย 
ภำ

ยใ
น 

30
 ว

ัน*
* 

ตร
วจ

วิน
ิจฉ

ัย 
แล

ะ
ปร

ะเ
มิน

พัฒ
นำ

กำ
ร

คู่ม
ือ 

TE
DA

4I
 

โด
ย 

บุค
ลำ

กร
ที่ผ

่ำน
กำ

รอ
บร

ม

คู่ม
ือ 

TE
DA

4I
 

โด
ย 

บุค
ลำ

กร
ที่ผ

่ำน
กำ

รอ
บร

ม

คู่ม
ือ 

TE
DA

4I
 +

 พ
ัฒ

นำ
กำ

รบ
�ำบ

ัด 
โด

ย 
บุค

ลำ
กร

ที่ผ
่ำน

กำ
รอ

บร
ม 

(น
ัดอ

ย่ำ
งน

้อย
เด

ือน
ละ

 1
 ค

รั้ง
) 

- พ
ัฒ

นำ
กำ

รบ
�ำบ

ัด 
(D

ev
el

op
m

en
ta

l 
In

te
rv

en
tio

n)
 เป

็นร
ะย

ะเ
วล

ำ 
3 

เด
ือน

  
- ร

ักษ
ำส

ำเ
หต

ุ (ถ
้ำม

ี) 

ปร
ะเ

มิน
พัฒ

นำ
กำ

รซ
�้ำ  

 

ปร
ะเ

มิน
พัฒ

นำ
กำ

รด
้วย

 T
DS

I I
II     

        
แล

ะต
รว

จว
ินิจ

ฉัย
เพ

ิ่มเ
ติม

- T
DS

I I
II 

ตร
วจ

วิน
ิจฉ

ัยเ
พิ่ม

เต
ิม

- C
PG

 ร
ำย

โร
ค 

โด
ย 

กมุ
ำร

แพ
ทย์

/ก
มุำ

รแ
พท

ย์ด้
ำน

พฒั
นำ

กำ
ร

แล
ะพ

ฤต
ิกร

รม
เด

็ก/
จิต

แพ
ทย

์/จ
ิตแ

พท
ย์เ

ด็ก
แล

ะว
ัยร

ุ่น 

หน
่วย

บร
ิกำ

รต
ั้งแ

ต่ท
ุติย

ภูม
ิ

ตำ
ม 

se
rv

ice
 p

la
n

ขอ
งแ

ต่ล
ะเ

ขต
สุข

ภำ
พ

ให
้กำ

รด
ูแล

รัก
ษำ

แก
้ไข

ตำ
มร

ำย
โร

คแ
ละ

ติด
ตำ

มเ
ป็น

ระ
ยะ

  

**
ส่ง

รำ
ยช

ือ่เ
ดก็

สง
สัย

ล่ำ
ช้ำ

ให้
 อ

สม
./พ่

อแ
ม่ 

กร
ะต

ุน้พ
ฒั

นำ
กำ

รแ
ละ

ตำ
มท

กุส
ปัด

ำห์
 ห

ำก
สม

วยั
ให้

แจ้
ง จ

นท
.ร

พ.
สต

. เ
พือ่

ตร
วจ

ซ�ำ้
แล

ะบ
นัท

กึ
ข้อ

มูล
ลง

โป
รแ

กร
ม 

โด
ยห

ำก
เด

็กค
นใ

ดย
ังส

งส
ัยล

่ำช
้ำอ

ยู่ใ
ห้โ

อก
ำส

เด
็กไ

ด้ฝ
ึกจ

นค
รบ

 3
0 

วัน
 ถ

้ำย
ังไ

ม่ผ
่ำน

ให
้บัน

ทึก
ว่ำ

 ล
่ำช

้ำแ
ล้ว

ส่ง
ต่อ

 
*ส

งส
ัยล

่ำช
้ำ 

ส่ง
ต่อ

ทัน
ที 

คือ
เด

็กท
ี่พัฒ

นำ
กำ

รล
่ำช

้ำ/
คว

ำม
ผิด

ปก
ติอ

ย่ำ
งช

ัดเ
จน

 เช
่น 

ดำ
วน

์ซิน
โด

รม
 ศ

ีรษ
ะเ

ล็ก
 เป

็นต
้น 

- ก
ำร

เฝ
้ำร

ะว
ังพ

ัฒ
นำ

กำ
รเ

ด็ก
ด้ว

ย 
DS

PM
 ท

�ำโ
ดย

พ่อ
แม

่ ผ
ู้ปก

คร
อง

ทุก
ช่ว

งอ
ำย

ุ 
- ก

ำร
คัด

กร
อง

พัฒ
นำ

กำ
รเ

ด็ก
ด้ว

ย 
DS

PM
 ท

�ำโ
ดย

บุค
ลำ

กร
ทำ

งก
ำร

แพ
ทย

์/เจ
้ำห

น้ำ
ที่ส

ำธ
ำร

ณ
สุข

 ท
ุกอ

ำย
ุ 9

, 1
8,

 3
0,

 4
2 

แล
ะ 

60
 เด

ือน
 

- T
ED

A4
I ค

ือ 
คู่ม

ือป
ระ

เม
ินเ

พื่อ
ช่ว

ยเ
หล

ือเ
ด็ก

ปฐ
มว

ัยท
ี่มีป

ัญ
หำ

พัฒ
นำ

กำ
ร 

หม
าย

เห
ตุ	

:	    

1

2 3 4

1B
26

0



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 5

 1. คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขำว) ใช้ส�ำหรับประเมินพัฒนำกำรเด็ก ในช่วงอำยุน้อยกว่ำ 2 ปี คือ เด็กที่คลินิกสุขภำพเด็กดี (Well Child 

Clinic) และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ส่วนช่วงอำยุมำกกว่ำ 2 ปี ใช้ส�ำหรับเด็กที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบำล ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ที่หน่วยบริกำรตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./

รพช./รพท./รพศ.) จะประเมินพัฒนำกำรเด็กด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขำว) ในช่องวิธีประเมิน 

  • กรณีมีพัฒนำกำรสมวัย แนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย ตำมช่วงวิธีฝึกทักษะ ในช่วงอำยุต่อไป 

  • กรณีมีพัฒนำกำรไม่สมวัย แนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกทักษะเด็กเรื่องนั้นบ่อย ๆ เป็นเวลำ 30 วัน แล้วนัดให้มำพบผู้ประเมิน

 2. หลังจำก 30 วัน เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขที่หน่วยบริกำรตั้งแต่ปฐมภูมิ (รพ.สต./รพช./รพท./รพศ.) ประเมินพัฒนำกำรเด็กซ�้ำ ด้วยคู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร 

เด็กปฐมวัย ; DSPM (เล่มขำว) ในช่องวิธีประเมินโดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ของทักษะที่ไม่ผ่ำน และทักษะอื่น ๆ ตำมช่วงอำยุ 

  • หำกเด็กผ่ำนทักษะที่เคยล่ำช้ำและทักษะอื่น ๆ ตำมช่วงอำยุ แสดงว่ำมีพัฒนำกำรสมวัย ให้เฝ้ำระวังพัฒนำกำรตำมวัยต่อเนื่องตำมปกติ 

  • หำกเดก็ผ่ำนทักษะทีเ่คยล่ำช้ำ แต่พบทกัษะอืน่มพีฒันำกำรไม่สมวยัผูป้ระเมนิแนะน�ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ฝึกพฒันำเดก็ในเร่ืองนัน้บ่อย ๆ เป็นเวลำ 30 วัน แล้วนดัให้มำพบ

ผูป้ระเมนิ

  • หำกเด็กยังไม่ผ่ำนทักษะที่เคยล่ำช้ำ ให้ส่งต่อไปยังหน่วยบริกำรทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมำรแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)  ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร

 3. หน่วยบริกำรทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมำรแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช) ที่มีคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร ใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหำพัฒนำกำร 

(TEDA4I)  โดยบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม โดยใช้โปรแกรมกระตุ้นพัฒนำกำรของสถำนบริกำรเป็นระยะเวลำ 3 เดือน

 4. หลงัจำก 3 เดอืน สถำนบรกิำรทีม่คีลนิกิกระตุน้พฒันำกำร ประเมนิพฒันำกำรซ�ำ้ด้วยคูม่อืประเมินเพือ่ช่วยเหลือเดก็ปฐมวยัท่ีมีปัญหำพฒันำกำร (TEDA4I) โดยบุคลำกร 

ทีผ่่ำนกำรอบรม 

           • กรณีเด็กพัฒนำกำรสมวัย ให้ส่งเสริมพัฒนำกำรตำมวัย ในระบบปกติ 

           • กรณีเด็กมีพัฒนำกำรไม่สมวัย หรือมีปัญหำซ�้ำซ้อน ส่งต่อหน่วยบริกำรทุติยภูมิ ที่มีแพทย์ หรือกุมำรแพทย์ (รพช./รพท./รพศ./รพ.จิตเวช)

 5. ส�ำหรับเด็กที่มีพัฒนำกำรไม่สมวัย หน่วยบริกำรที่มีแพทย์ กุมำรแพทย์ หรือหน่วยบริกำรตำม Service Plan ของแต่ละเขตบริกำรสุขภำพ ประเมินพัฒนำกำรด้วยคู่มือ

ประเมินและแก้ไข /ฟื้นฟูพัฒนำกำรเด็กวัยแรกเกิด – 6 ปี ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข (TDSI III) หำกยังพบปัญหำอยู่ให้แก้ไขหรือส่งต่อ และหรือ CPG รำยโรค ให้กำรดูแลรักษำ

แก้ไขตำมรำยโรคและติดตำมเป็นระยะ เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีของเด็กและครอบครัว

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 5

ค�ำอธิบำยแผนผัง
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นิยามศัพท์	: เด็กปฐมวัย		 หมำยถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนเข้ำประถมศึกษำชั้นปีที่ 1

   Gross motor (GM)  หมำยถึง พัฒนำกำรด้ำนกำรเคลื่อนไหว 

   Fine Motor (FM)  หมำยถึง พัฒนำกำรด้ำนกล้ำมเนื้อมัดเล็กและสติปัญญำ

   Receptive Language (RL) หมำยถึง พัฒนำกำรด้ำนกำรเข้ำใจภำษำ    

   Expressive Language (EL) หมำยถึง พัฒนำกำรด้ำนกำรใช้ภำษำ

   Personal and Social (PS) หมำยถึง พัฒนำกำรด้ำนกำรช่วยเหลือตนเองและสังคม

 	 	 EF	:	Executive	Functions	of	the	Brain	ทักษะที่เป็นแกนหลัก 3 อย่ำงในวัยเด็กปฐมวัย หมำยถึง กำรท�ำงำนขั้นสูงของสมองที่ช่วยให้น�ำเอำควำมรู้ไปวิเครำะห์ 

สังเครำะห์ และตัดสินใจในกำรปฏิบัติ เป็นควำมสำมำรถของสมองที่พัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วในช่วงปฐมวัย และเป็นพื้นฐำนส�ำคัญที่น�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินชีวิตในสังคม 

กำรศึกษำ และกำรท�ำงำนซึ่งในช่วงปฐมวัยประกอบด้วยทักษะส�ำคัญ 3 อย่ำง ดังนี้

  	 1.	Working	Memory		 	 	 :		 ทักษะความจ�าที่น�าข้อมูลมาใช้งาน										 		

	 	 	 2.	Inhibitory	Control/Self-Regulation		 :		 ทักษะการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเอง	

	 	 	 3.	Cognitive	Flexibility		 	 	 :		 ทักษะการคิดและปรับการกระท�าอย่างยืดหยุ่น	
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 ผูใ้ช้ต้องท�ำควำมเข้ำใจปฏบิติัเป็นแนวทำงเดยีวกนัจงึจะท�ำให้ผลกำรประเมนิมคีวำมถกูต้องน่ำเชือ่ถอืและเป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสรมิพฒันำกำรของเดก็อย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

โดยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่

	 1.		ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

	 	 1.1	 การเตรียมตัวผู้ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ	 : ศึกษำทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย ควำมส�ำคัญของกำรประเมินและส่งเสริมพัฒนำกำรของ

เด็กในประเทศไทย สถำนกำรณ์ของเด็กและภูมิหลังครอบครัวในเขตควำมรับผิดชอบ จ�ำเป็นจะต้องศึกษำเอกสำรคู่มือเฝ้ำระวังฯ ตั้งแต่ ค�ำน�ำ ควำมน�ำ แผนผัง ค�ำอธิบำยแผนผัง

แนวทำงกำรใช้คู่มือฯ 4 ขั้นตอน กำรใช้ทักษะ วิธีกำรเฝ้ำระวัง วิธีกำรประเมิน เกณฑ์กำรตัดสิน และรำยละเอียดของอุปกรณ์ กำรใช้อุปกรณ์ และควรเตรียมค�ำพูดที่จะใช้ในข้อค�ำถำม

ไว้ล่วงหน้ำ ในกรณีท่ีต้องใช้ค�ำสั่ง เพ่ือควำมรวดเร็ว ทดลองท�ำหรือฝึกก่อนกำรประเมินจริง เพื่อให้เกิดควำมคุ้นเคยและมีควำมม่ันใจก่อนปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงแนวทำงกำรแนะน�ำ 

ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย

	 	 1.2	 การเตรียมอุปกรณ์

    - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบตำมหมวดหมู่และเรียงตำมล�ำดับกำรใช้ก่อนหลัง  

    - อุปกรณ์เปิดใช้ครั้งละ 1 ชุด ใช้เสร็จแล้วเก็บทันที แล้วจึงเปิดชุดใหม่ เพื่อควำมสะดวกในกำรจัดเก็บและให้เด็กมีสมำธิหรือสนใจในอุปกรณ์เฉพำะที่ต้องกำร

จะใช้ประเมินเท่ำนั้น

    - เมื่อประเมินเด็กในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ผู้ประเมินสำมำรถดัดแปลงใช้วัสดุในท้องถิ่นที่มี ทดแทนได้อย่ำงเหมำะสมในกำรประเมินเด็ก

    - ต้องท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์และตรวจสอบควำมปลอดภัยของอุปกรณ์หลังน�ำไปใช้ทุกครั้ง 

	 	 1.3	 การเตรยีมสถานทีส่�าหรบัประเมนิพฒันาการเดก็	:	ควรเป็นห้องหรอืมมุทีเ่ป็นสดัส่วน ไม่คับแคบเกินไป อำกำศถ่ำยเทสะดวก เพือ่ให้เดก็รูสึ้กสขุสบำย ไม่หงดุหงดิ 

และให้ควำมร่วมมอืในกำรประเมนิ ไม่มสีิง่อืน่ทีก่ระตุ้นหรอืเร้ำควำมสนใจของเด็ก เช่น โทรทศัน์ วทิย ุคอมพวิเตอร์ รปูหรอืวตัถทุีมี่สสีนัฉดูฉำด ควรเป็นห้องทีไ่ม่มีเสยีงดังรบกวน หรอื

มีคนอื่นผ่ำนไปมำ พื้นห้องสะอำด ปลอดภัย ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ�ำเป็นอยู่ในห้อง อุปกรณ์ต่ำง ๆ ภำยในห้องต้องมีควำมปลอดภัย ไม่แหลมคม ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมที่อำจก่อให้เกิด

อันตรำย ควรมีกำรจัดเบำะ โต๊ะ หรือ เก้ำอี้ต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรประเมินในแต่ละช่วงวัยให้เหมำะสม  

	 	 1.4		 การเตรียมเด็ก	:	เด็กต้องไม่ป่วยทำงกำย ไม่หิว ไม่ง่วง อิ่มเกินไป หรือหงุดหงิด งอแง เนื่องจำกจะท�ำให้เด็กไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรประเมิน พำเด็กเข้ำห้องน�้ำ 

ขับถ่ำยให้เรียบร้อยก่อนกำรประเมิน เพื่อไม่ให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรประเมิน ให้เด็กเล่น พูดคุย ท�ำควำมคุ้นเคยกับผู้ประเมิน และอุปกรณ์บำงส่วน

	 2.	 	ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ประเมินกับเด็กและพ่อแม่	ผู้ปกครอง	 : เด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ควำมคิดและอำรมณ์ที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น 

ผู้ประเมินควรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับเด็กก่อนที่จะท�ำกำรประเมินพัฒนำกำร โดยแบ่งตำมช่วงอำยุได้ดังนี้

กำรใช้คู่มือเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
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	 	 2.1	 ช่วงวัยแรกเกิด	–	9	เดือน

    2.1.1 ผู้ประเมินยิ้มแย้มแจ่มใส พูดคุย ทักทำยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองก่อน แล้วจึงพูดคุย เล่นเสียงกับเด็กด้วยน�้ำเสียงนุ่มนวล     

    2.1.2 ถ้ำเด็กร้องไห้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองอุ้มปลอบให้เด็กสงบจึงเริ่มประเมิน

    2.1.3 ช่วงอำยุ 6 - 9 เดือน เด็กเริ่มมีควำมกังวล เมื่อพบคนแปลกหน้ำ ควรให้เวลำกับเด็กท�ำควำมคุ้นเคยก่อนประเมิน

	 	 2.2	 ช่วงอายุ	10	เดือน	–	2	ปี	 	 	 	 	 	 	

    2.2.1 ผูป้ระเมนิควรเริม่ด้วยกำรพูดคยุกบัพ่อแม่ ผู้ปกครอง เกีย่วกบัชวีติประจ�ำวนั พฤติกรรมและพฒันำกำรของเดก็ เพือ่ให้เวลำเดก็ปรบัตวัคุน้เคยกบัผูป้ระเมนิ

และได้สังเกตพฤติกรรมเด็ก       

    2.2.2 เมือ่เดก็เริม่สนใจและคุน้เคยกบัผูป้ระเมนิให้พดูคยุกับเดก็ด้วยน�ำ้เสยีงนุ่มนวลและน�ำอปุกรณ์ประเมนิพฒันำกำรบำงส่วนชวนให้เดก็เล่นหรอือำจสำธติให้เด็กดู

    2.2.3 หำกเด็กร้องไห้ไม่ให้ควำมร่วมมือ ผู้ประเมินควรเปลี่ยนไปประเมินข้อทักษะที่ใช้กำรสังเกตหรือสอบถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนแล้วจึงกลับมำท�ำ 

เมื่อเด็กพร้อม

	 	 2.3	 ช่วงอายุ	3	–	6	ปี

    2.3.1 ช่วงวัยนี้เด็กสำมำรถสื่อสำรโต้ตอบและท�ำตำมค�ำสั่งได้ดี ดังนั้นผู้ประเมินสำมำรถที่จะพูดคุยกับเด็กได้โดยตรง

    2.3.2 กำรพูดคุยกับเด็กควรใช้น�้ำเสียงนุ่มนวล ระดับเสียงปกติ แต่เมื่อเด็กเริ่มคุ้นเคยกับผู้ประเมินแล้วควรปรับสีหน้ำและน�้ำเสียงให้ดูน่ำสนใจ เช่น พูดเสียงสูง

ต�่ำ เพื่อเร้ำควำมสนใจ หรือท�ำสีหน้ำดีใจ ตื่นเต้น ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้เด็กมีควำมสนใจในกิจกรรมที่จะเริ่มประเมิน โดยค�ำพูดที่เหมำะสมในกำรสร้ำงสัมพันธภำพกับเด็กวัยนี้ ได้แก่ 

กำรชวนคุยทั่ว ๆ ไป หรือกำรชม เช่น

      -  ผมเปียหนูสวยจังเลย ใครเป็นคนถักให้หนูคะ

      -  วันนี้ใครเป็นคนมำส่งหนูที่โรงเรียนคะ

      -  วันนี้หนูกินข้ำวกับอะไรเอ่ย เป็นต้น

    2.3.3 เมื่อเด็กให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินหรือสำมำรถเริ่มประเมินได้ ควรพูดชมเชยเด็กทุกครั้ง 

	 	 2.4		 ผู้ประเมินแนะน�าตัวเอง	“ชื่อ ....เป็น .... วันนี้ประเมินพัฒนำกำรน้อง .... ระยะเวลำที่ใช้ทั้งหมด ประมำณ 10 - 20 นำที จะท�ำโดยสังเกตถำมจำกผู้ปกครอง 

และให้เด็กเล่นของเล่นหรืออุปกรณ์ที่เตรียมมำให้เด็กเล่นในขณะที่ก�ำลังประเมินเด็ก ผู้ปกครองอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลำ แต่ไม่ต้องช่วยเด็กท�ำกิจกรรม บอก แนะน�ำ หรือท�ำแทนเด็ก

เพรำะจะท�ำให้ผลกำรประเมินไม่ตรงกับควำมเป็นจริง ถ้ำเด็กและผู้ปกครองพร้อมแล้วเรำจะเริ่มกันเลยนะคะ”

	 3.	 ขั้นตอนการประเมิน	คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฉบับนี้	อธิบายข้อประเมิน	DSPM	ให้ชัดเจน

  1. วิธีกำรประเมินให้ชัดเจน (เป็นข้อซ�้ำกับข้อที่อธิบำยเนื้อหำส่งเสริม  EF (Executive Functions)  จ�ำนวน 20 ข้อ)  จ�ำนวน  32  ข้อ 

  2. วิธีส่งเสริมพัฒนำกำรและฝึกทักษะ  EF (Executive Functions)  (  )  จ�ำนวน  30  ข้อ 
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	 	 3.1	 สอบถามวันเดือนปีเกิดเด็กจากผู้ปกครองแล้วค�านวณอายุเด็ก

	 	 	 	 วธีิการค�านวณ	:	เริม่จำก วนั เดอืน และปีทีท่�ำกำรประเมนิเป็นตัวตัง้ วัน เดอืน และปีเกิดเดก็เป็นตวัลบ ถ้ำวนัตวัตัง้จ�ำนวนน้อยกว่ำให้ยมืท่ีเดือนมำ 1 เดอืน (30 วนั) 

ถ้ำตัวตั้งเดือนน้อยกว่ำตัวลบให้ยืมที่ปี 1 ปี (12 เดือน)

	 	 3.2		 เริ่มประเมินพัฒนาการจากด้านใดก่อนก็ได้	ที่ตรงกับช่วงอายุจริงของเด็ก											

    3.2.1  ใส่เครื่องหมำย   ในช่อง   ผ่ำน เมื่อเด็กประเมินผ่ำน         

          3.2.2  ในกรณีที่เด็กประเมินไม่ผ่ำน ให้ใส่เครื่องหมำย     ลงในช่อง  ไม่ผ่ำน

    3.2.3  ในช่วงอำยุใดที่มีข้อประเมิน 2 หรือ 3 ข้อ หำกเด็กไม่ผ่ำนข้อใดข้อหนึ่งให้ถือว่ำไม่ผ่ำนในช่วงอำยุนั้น

	 	 3.3		 ในกรณีที่มีการประเมินเพื่อติดตามพัฒนาการในครั้งต่อไป	ให้เริ่มต้นประเมินข้อที่เด็กประเมินไม่ผ่าน	ในครั้งที่ผ่านมา

	 หมายเหต	ุ:		-	 เมื่อประเมินเด็กในท้องถ่ินที่ใช้ภาษาหรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง	 ผู้ประเมินจะต้องท�าความเข้าใจ	 ใช้ค�าพูด	 และ/หรือวัสดุทดแทนที่เหมาะสม 

ในการประเมินเด็ก

	 	 	 	 	 -	 ข้อทดสอบทุกข้อได้มีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉลี่ยความสามารถของเด็กไทยอย่างน้อยร้อยละ	75	สามารถท�าได้

	 	 	 	 	 -	 ข้อทดสอบที่มีเกณฑ์ผ่านเป็นจ�านวนครั้ง	 เช่น	 ....อย่างน้อย	 1	 ใน	 3	 คร้ัง	 หมายถึง	 ให้โอกาสเด็กได้ทดสอบ	 3	 ครั้ง	 หากผ่านแล้วครั้งต่อไป 

ไม่ต้องทดสอบ

	 4.	ขั้นตอนสรุป	:	เมื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กเสร็จแล้วทุกครั้ง ผู้ประเมินจะต้องสรุปผลกำรประเมินและให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก ดังนี้

  4.1 กรณีประเมินแล้วพบว่ำสมวัย ให้แนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กในช่วงอำยุต่อไปตำมคู่มือฯ

  4.2  กรณีท่ีเด็กประเมินแล้วพบว่ำไม่สมวัย ผู้ประเมินให้ค�ำแนะน�ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กตำมคู่มือฯ ในข้อทักษะที่เด็กไม่ผ่ำนกำรประเมินบ่อย ๆ 

หลังจำกนั้นอีก 1 เดือน กลับมำประเมินซ�้ำ

  4.3 กรณีประเมินซ�้ำ หลังจำกกำรกระตุ้นแล้วยังไม่สมวัย ต้องให้ข้อมูลแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กในกำรส่งต่อ เพื่อตรวจและวินิจฉัยเพิ่มเติมที่โรงพยำบำล (รพช./รพท./

รพศ./รพ.จิตเวช) พร้อมใบส่งตัว

			 ปี	 เดือน	 วัน

วันที่ท�าการประเมิน	 2556	 3	 5

วัน	เดือน	ปีเกิด	 2551	 8	 10

เด็กอายุ	 		4	 6		 25

			 ปี	 เดือน	 วัน

วันที่ท�าการประเมิน	 2557	 3	 15

วัน	เดือน	ปีเกิด	 2554	 2	 27

เด็กอายุ	 		3	 0	 18

ตัวอย่างที่	1		 ตัวอย่างที่	2
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กุญแจสู่ความส�าเร็จ	
  • รักลูกแสดงออกอย่ำงสม�่ำเสมอในกำรดูแลเด็กทุก ๆ วันตั้งแต่กำรกิน นอน เล่น ออกก�ำลังกำย และเรียนรู้ที่เหมำะสมถูกสุขอนำมัยและปลอดภัย
 • ไม่เปรียบเทียบกันระหว่ำงเด็ก เพรำะเด็กแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน 
 • กำรเรียนรู้ของเด็กเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเนื่อง
 • เด็กเรียนรู้ผ่ำนกำรฟัง กำรดู กำรจับต้อง กำรเล่น กำรท�ำตำมแบบอย่ำง และลองท�ำ พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรคุยกับลูกตั้งแต่วัยทำรก เล่น เล่ำเรื่องสิ่งที่ก�ำลังท�ำกับเด็ก เล่ำนิทำน 
  อ่ำนหนังสือให้ฟัง ชี้ชวนดูสิ่งต่ำงๆ รอบตัว ดูรูป กำรมีกิจกรรมศิลปะและดนตรี กิจกรรมในบ้ำน และประสบกำรณ์ตรงอื่น ๆ 
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องฟังเด็ก ส่งเสริมให้เด็กถำมและสังเกต ชี้ชวนกันสนทนำและให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็น
 • ไม่ใช้วิธีบังคับฝืนใจ ไม่กดดันหรือเร่งรัดเด็ก ไม่ก้ำวร้ำวหรือท�ำร้ำยเด็กทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ และวำจำ
 • เด็กต้องได้รับโอกำสฝึกกำรมีวินัยในตนเอง เช่น กำรกิน กำรนอนเป็นเวลำ กำรเก็บของเล่น กำรทิ้งขยะในที่ทิ้งขยะ กำรล้ำงมือ กำรไม่แย่งของคนอื่น กำรไม่ทุบตีท�ำร้ำยคนอื่น เป็นต้น
 • โทรทัศน์หรือสื่อท�ำนองเดียวกันอำจขัดขวำงพัฒนำกำรรอบด้ำนของเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 2 ปี และรบกวนกำรนอนหลับของเด็ก
 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่ำงพฤติกรรมที่ดีส�ำหรับเด็ก เปิดโอกำสให้เด็กได้ฝึกท�ำ และควรชี้แจงเมื่อเด็กท�ำผิดพลำด เปลี่ยนเป็นให้ก�ำลังใจ เมื่อเด็กพยำยำมท�ำสิ่ง 
  ที่พึงปรำรถนำ และชมเชย เมื่อเด็กท�ำได้ เด็กจะค่อย ๆ รู้จักใช้เหตุผลและรักษำค�ำพูดตำมแบบที่พ่อแม่ปฏิบัติ
ข้อควรค�านึงในการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 กำรฝึกทักษะเด็กมีเป้ำหมำยส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้ก้ำวหน้ำเป็นไปตำมวัย สำมำรถใช้ในชีวิตจริงและในสภำพแวดล้อมจริง โดยควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 • ค�ำพูดที่ใช้ควรง่ำย สั้น ชัดเจน และคงเส้นคงวำ
 • ให้เวลำเด็กปฏิบัติตำม 3 - 5 วินำที ถ้ำเด็กยังไม่ได้ท�ำ ให้พูดซ�้ำ (ข้อควำมเหมือนเดิม) พร้อมให้กำรช่วยเหลือเด็กท�ำจนเสร็จ
 • ให้ควำมช่วยเหลือเด็กเท่ำที่จ�ำเป็น ลดกำรช่วยเหลือลงเมื่อเด็กท�ำได้ ซึ่งอำจช่วยเหลือโดย
  - ทำงกำย :  จับมือท�ำ แตะข้อศอกกระตุ้น
  -  ทำงวำจำ :  บอกให้เด็กลองท�ำดู หำกจ�ำเป็นอำจจะบอกให้เด็กทรำบวิธี ทีละขั้น  
  -  ทำงท่ำทำง :  ชี ้ ผงกศีรษะ ส่ำยหน้ำ ขดัขวำงไม่ให้เกดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ต้องกำร เช่น เมือ่บอกให้เดก็ชีแ้ปรงสฟัีน แต่เดก็จะชีแ้ก้วน�ำ้ ให้ใช้มอืปิดแก้วน�ำ้ เพือ่ให้เดก็รูว่้ำจะต้อง 
   ชีแ้ปรงสฟัีน
 เมื่อเด็กเกิดกำรเรียนรู้แล้ว ให้เปลี่ยนข้อควำมแบบต่ำง ๆ แต่มีควำมหมำยเหมือนกัน เพื่อให้เด็กรู้จักสิ่งที่แตกต่ำงกัน กำรให้แรงเสริมควรให้ทันทีเมื่อเด็กท�ำได้ถูกต้อง ไม่ว่ำจะเป็น 
กำรช่วยเพื่อให้เด็กท�ำได้หรือเด็กท�ำได้เอง เช่น ชมเชย ยิ้ม ปรบมือ สัมผัส ให้ขนม แต่ควรค�ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
  1. แรงเสริมควรเหมำะสมกับวัย เป็นสิ่งที่เด็กชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน
  2. ควรให้แรงเสริมบ่อย ๆ เมื่อต้องกำรให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรมใหม่
  3. กำรลดแรงเสริมลงเมื่อเด็กท�ำได้ สังเกตว่ำเด็กมีควำมพอใจรู้สึกดีในสิ่งที่ตนท�ำได้ จึงไม่จ�ำเป็นต้องอำศัยแรงเสริมจำกภำยนอก
  4. กำรให้รำงวัล เช่น กำรแสดงควำมเอำใจใส่ ยิ้ม กอด ปรบมือให้หรือให้ของ เมื่อเด็กตั้งใจท�ำหรือท�ำส�ำเร็จจะเป็นประโยชน์ต่อพัฒนำกำรของเด็กในระยะยำว ต่ำงกับ 
กำรให้สินบนและกำรขู่เข็ญบังคับให้ท�ำ

กำรส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง

”ควรใช้การสอนโดยอธิบายอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น”
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

แรกเกิด	-

1	เดือน

1


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

2


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

3


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

ท่ำนอนคว�่ำยกศีรษะและหัน

ไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งได้  (GM)

มองตำมถงึกึง่กลำงล�ำตวั (FM)

อุปกรณ์:	ลูกบอลผ้ำสีแดง

สะดุ้งหรือเคล่ือนไหวร่ำงกำย 

เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ 

(RL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำบนเบำะนอน 

แขนทั้งสองข้ำงอยู่หน้ำไหล่ สังเกตเด็ก 

ยกศีรษะ

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถยกศีรษะและหันไป 

ข้ำงใดข้ำงหนึ่งได้

จดัให้เดก็อยูใ่นท่ำนอนหงำย ถอืลกูบอลผ้ำ

สีแดงห่ำงจำกหน้ำเด็กประมำณ 20 ซม. 

ขยับลูกบอลผ้ำสีแดงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก

สนใจ แล้วเคลื่อนลูกบอลผ้ำสีแดงช้ำ ๆ 

ไปทำงด้ำนข้ำงล�ำตัวเด็กข้ำงใดข้ำงหนึ่ง 

เคล่ือนลูกบอลผ ้ำ สีแดงกลับมำท่ี จุด

กึ่งกลำงล�ำตัวเด็ก

ผ่าน	:	 เด็กมองตำมลูกบอลผ้ำสีแดง จำก

ด้ำนข้ำงถึงระยะกึ่งกลำงล�ำตัวได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย

2. อยู ่ห ่ำงจำกเด็กประมำณ 60 ซม. 

เรียกชื่อเด็กจำกด้ำนข้ำงทีละข้ำงทั้งซ้ำย 

และขวำ โดยพูดเสียงดังปกติ 

ผ่าน	 : เด็กแสดงกำรรับรู้ด้วยกำรกะพริบ

ตำ สะดุ้ง หรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ เขย่ำของเล่นที่มีเสียงตรงหน้ำเด็ก ระยะ

ห่ำงประมำณ 30 ซม. เมื่อเด็กมองที่ของเล่นแล้วค่อย ๆ เคลื่อนของ

เล่นมำทำงด้ำนซ้ำยหรือขวำ เพื่อให้เด็กหันศีรษะมองตำม ถ้ำเด็กท�ำ

ไม่ได้ช่วยประคองศีรษะเด็กให้หันตำม ท�ำซ�้ำอีกครั้งโดยเปลี่ยนให้

เคลื่อนของเล่นมำทำงด้ำนตรงข้ำม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ก้มหน้ำให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่ำงจำก 

หน้ำเด็กประมำณ 20 ซม. 

2. เรียกให้เด็กสนใจ โดยเรียกชื่อเด็ก เมื่อเด็กสนใจมองให้เคลื่อน

หรอืเอียงหน้ำไปทำงด้ำนข้ำงล�ำตวัเดก็อย่ำงช้ำๆ เพือ่ให้เดก็มองตำม

3. ถ้ำเด็กไม่มองให้ช่วยเหลอืโดยกำรประคองหน้ำเดก็ให้มองตำม

4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ

มองตำม

ของเล่นท่ีใช้แทนได้	: อปุกรณ์ทีมี่สสีดใส เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 

10 ซม. เช่น ผ้ำ/ลูกบอลผ้ำ พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย เรียกชื่อหรือพูดคุยกับเด็กจำก 

ด้ำนข้ำงทีละข้ำงทั้งข้ำงซ้ำยและขวำโดยพูดเสียงดังกว่ำปกติ

2. หำกเด็กสะดุ้งหรือขยับตัวให้ยิ้มและสัมผัสตัวเด็ก ลดเสียงพูดคุย

ลงเรื่อย ๆ จนให้อยู่ในระดับปกติ

ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน

https://youtu.be/GapgV-TiH54
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

แรกเกิด	-

1	เดือน

1	-	2

4


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

5


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

6


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

ส่งเสียงอ้อแอ้ (EL)

มองจ้องหน้ำได้นำน 1 - 2 วนิำที 

(PS)

ท่ำนอนคว�่ำ ยกศีรษะตั้งขึ้นได้ 

45 องศำ นำน 3 วินำที  (GM)

อุปกรณ์:	กรุ๋งกริ๋ง

สังเกตว่ำเด็กส่งเสียงอ้อแอ้ในระหว่ำง

ท�ำกำรประเมิน หรือถำมจำกพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง

ผ่าน	:		เด็กท�ำเสียงอ้อแอ้ได้

อุ้มเด็กให้ห่ำงจำกหน้ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง

หรือผู้ประเมินประมำณ 30 ซม. ยิ้มและ

พูดคุยกับเด็ก

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถมองจ้องหน้ำได้

อย่ำงน้อย 1 วินำที

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ ข้อศอกงอ มือ

ทัง้สองข้ำงวำงทีพ่ืน้ เขย่ำกรุง๋กริง๋ด้ำนหน้ำ

เด็ก แล้วเคลื่อนขึ้นด้ำนบน กระตุ้นให้เด็ก

มองตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถยกศีรษะขึ้นได้

45 องศำ นำน 3 วินำที อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

อุ้มหรอืสัมผัสตวัเดก็เบำ ๆ  มองสบตำ แล้วพูดคุยกับเด็กด้วยเสียงสูง ๆ  

ต�่ำ ๆ เพื่อให้เด็กสนใจและหยุดรอให้เด็กส่งเสียงอ้อแอ้ตอบ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำยหรืออุ้มเด็ก 

2. สบตำ พูดคุย ส่งเสียง ยิ้ม หรือท�ำตำลักษณะต่ำง ๆ เช่น ตำโต 

กะพริบตำ เพื่อให้เด็กสนใจมอง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ ข้อศอกงอ 

2. ใช้หน้ำและเสยีงของพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็พดูคุยกบัเดก็

ตรงหน้ำเด็ก เมื่อเด็กมองตำมค่อย ๆ เคลื่อนหน้ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง

หรอืผูด้แูลเด็กขึน้ด้ำนบนเพือ่ให้เดก็เงยหน้ำจนศีรษะยกขึน้ นบั 1, 2  

ค่อย ๆ  เคลือ่นหน้ำพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็ลงมำอยูต่รงหน้ำ

เด็กเหมือนเดิม  

3. เคลื่อนหน้ำพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้สูงขึ้น จนเด็กยก

ศีรษะตำมได้ในแนว 45 องศำ และนับ 1, 2, 3  

4. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ

มองตำม

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้	:	อปุกรณ์ทีม่สีแีละเสยีง เช่น กรุง๋กริง๋ท�ำด้วยพลำสตกิ/

ผ้ำ ลกูบอลยำงบบี/สตัว์ยำงบบี ขวดพลำสตกิใส่เมด็ถ่ัว/ทรำยพนัให้แน่น
ช่วงอายุ 1 - 2 เดือน

https://youtu.be/MsLe0DIVSZ4
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อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1	-	2

7


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

 

 

8


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

มองตำมผ่ำนกึ่งกลำงล�ำตัว 

(FM)

อุปกรณ์:	ลูกบอลผ้ำสีแดง

มองหน ้ำผู ้ พูดคุย ได ้นำน 

5 วินำที (RL)

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่ำนอนหงำย ถอืลกูบอล

ผ้ำสีแดงห่ำงจำกหน้ำเด็ก 30 ซม. โดย 

ให้อยู่เยื้องจุดกึ่งกลำงล�ำตัวเด็กเล็กน้อย

2. กระตุ้นให้เด็กจ้องมองที่ลูกบอลผ้ำ 

สีแดง

3. เคล่ือนลกูบอลผ้ำสีแดงผ่ำนจุดกึง่กลำง 

ล�ำตัวเด็กไปอีกด้ำนหนึ่งอย่ำงช้ำ ๆ

ผ่าน	:	เด็กมองตำมลูกบอลผ้ำสีแดง ผ่ำน

จุดกึง่กลำงล�ำตัวได้ตลอด โดยไม่หนัไปมอง

ทำงอื่น

1. จัดให ้เด็กอยู ่ ในท่ำนอนหงำยหรือ 

อุ้มเด็กให้ใบหน้ำผู้ประเมินห่ำงจำกเด็ก

ประมำณ 60 ซม.

2. พูดคุยกับเ ด็กในขณะที่ เ ด็กไม ่ ได ้ 

มองหน้ำผู้ประเมิน

ผ่าน	:	เด็กหันมำมองหน้ำผู้พูดได้อย่ำงน้อย 

5 วินำที

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่ำนอนหงำย ยืน่ใบหน้ำห่ำงจำกหน้ำเดก็ประมำณ 

20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองหน้ำและเคลื่อนใบหน้ำผ่ำนกึ่งกลำงล�ำตัว

เพื่อให้เด็กมองตำม 

2. ถ้ำเด็กไม่มองให้ประคองหน้ำเด็กให้หันมองตำม หลังจำกที่เด็ก

สำมำรถมองตำมใบหน้ำได้แล้ว ให้ถือของเล่นที่มีสีสดใสห่ำงจำก 

หน้ำเด็กประมำณ 20 ซม. กระตุ้นให้เด็กมองที่ของเล่น และเคลื่อน 

ของเล่นผ่ำนกึ่งกลำงล�ำตัวเพื่อให้เด็กมองตำม     

3. เมื่อเด็กมองตำมได้ดีแล้ว ควรเพิ่มระยะห่ำงของใบหน้ำ หรือ 

ของเล่นจนถึงระยะ 30 ซม.

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้	:	อุปกรณ์ทีมี่สสีดใส เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 

10 ซม. เช่น ผ้ำ/ลูกบอลผ้ำ พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำยหรืออุ้มเด็ก ให้หน้ำห่ำงจำกเด็ก

ประมำณ 60 ซม. 

2. สบตำและพูดคุยหรือท�ำท่ำทำงให้เด็กสนใจ เช่น ท�ำตำโต ขยับ

ริมฝีปำก ยิ้ม หัวเรำะ 

3. หยิบของเล่นสีสดใสมำใกล้ ๆ หน้ำ กระตุ้นให้เด็กมองของเล่น

และมองหน้ำ เมื่อเด็กมองแล้วให้น�ำของเล่นออก

วัตถุประสงค์	 :	 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็ก กับพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
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โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ท�ำเสียงในล�ำคอ (เสียง “อู” 

หรือ “อำ” หรือ “อือ”) อย่ำง

ชัดเจน (EL)

ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ 

เมื่อพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือ 

ผู้ประเมินยิ้มและพูดคุยด้วย 

(PS)

ท่ำนอนคว�่ำยกศีรษะและอก

พ้นพื้น (GM)

อุปกรณ์:	กรุ๋งกริ๋ง 

ฟังเสียงเด็กขณะประเมิน โดยอยู่ห่ำงจำก

เด็กประมำณ 60 ซม. หรือถำมจำกพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่ำเด็กท�ำเสียง 

“อู” หรือ “อือ” หรือ “อำ” ได้หรือไม่

ผ่าน	 :	 เด็กท�ำเสียงอู หรือ อือ หรือ อำ 

อย่ำงชัดเจน

จัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำยพร้อมก้มหน้ำ 

ไปใกล้เด็ก ย้ิมและพูดคุยกับเด็ก โดย 

ไม่แตะต้องตัวเด็ก

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถยิ้มตอบหรือส่งเสียง 

ตอบได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำบนพื้นรำบ

2. เขย่ำกรุ๋งกริ๋งด้ำนหน้ำเด็กเพื่อให้เด็ก

สนใจ แล้วเคลือ่นขึน้ด้ำนบน กระตุน้ให้เดก็

มองตำม 

ผ่าน	 :	 เด็กยกศีรษะและอกโดยใช้แขน 

ยันกับพื้นพยุงตัวไว้อย่ำงน้อย 5 วินำที      

1. จัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย หรืออุ้มเด็ก

2. ยื่นหน้ำเข้ำไปหำเด็ก สบตำและพูดคุยให้เด็กสนใจ แล้วท�ำเสียง 

อู หรือ อือ หรือ อำ ในล�ำคอให้เด็กได้ยิน หยุดฟังเพื่อรอจังหวะให้

เด็กส่งเสียงตำม

3. เมือ่เดก็ออกเสยีงได้ ให้ยืน่หน้ำห่ำงจำกเดก็เพิม่ขึน้จนถงึประมำณ 

60 ซม.

อุ้มเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย มองตำเด็กและสัมผัสเบำๆ พร้อมกับพูด 

คุยกับเดก็เป็นค�ำพดูส้ัน ๆ  ซ�ำ้ ๆ  ช้ำ ๆ  เช่น “ว่ำไงจ๊ะ.. (ช่ือลูก)..คนเก่ง” 

“ยิ้มซิ” “เด็กดี” “.. (ชื่อลูก)..ลูกรัก” “แม่รักลูกนะ” หยุดฟังเพื่อ 

รอจังหวะให้เดก็ยิม้หรือส่งเสียงตอบ

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ ข้อศอกงอ 

2. ใช้หน้ำและเสยีงของพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็พดูคุยกบัเดก็

ตรงหน้ำเด็ก เมื่อเด็กมองตำมค่อย ๆ เคลื่อนหน้ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง

หรือผู้ดูแลเด็กขึ้นด้ำนบนเพื่อให้เด็กสนใจยกศีรษะ โดยมือยันพื้นไว้

แขนเหยียดตรงและหน้ำอกพ้นพื้น

3. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ

มองตำม  

ของเล่นที่ใช้แทนได้	:		

อปุกรณ์ทีมี่สแีละเสยีง เช่น กรุง๋กริง๋ท�ำด้วยพลำสตกิ/ผ้ำ ลกูบอลยำง

บีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสติกใส่เม็ดถั่ว/ทรำย พันให้แน่น  
ช่วงอายุ 3 - 4 เดือน

https://youtu.be/qxm0bNV1tPw
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มองตำมสิ่งของที่เคล่ือนท่ีได้

เป็นมุม 180 องศำ (FM)

อุปกรณ์	:	ลูกบอลผ้ำสีแดง

หันตำมเสียงได้ (RL)

อุปกรณ์	:	กรุ๋งกริ๋ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย

2. ถือลูกบอลผ้ำสีแดงห่ำงจำกหน้ำเด็ก

ประมำณ 30 ซม.

3. กระตุ้นเด็กให้มองที่ลูกบอลผ้ำสีแดง

4. เคล่ือนลูกบอลผ้ำสีแดงเป็นแนวโค้ง 

ไปทำงด้ำนขวำหรอืด้ำนซ้ำยของเดก็อย่ำง

ช้ำ ๆ แล้วเคลื่อนกลับมำทำงด้ำนตรงข้ำม 

ให้โอกำสประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน	 :	 	 เด็กมองตำมลูกบอลผ้ำสีแดงได ้

180 องศำ อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำยหรืออุ้ม 

นั่งตัก หันหน้ำออกจำกผู้ประเมิน

2. เขย่ำกรุ ๋งกริ๋งด้ำนซ้ำยและขวำของ 

ตัวเด็กทีละข้ำงโดยห่ำงประมำณ 60 ซม. 

และไม่ให้เด็กเห็น

ผ่าน	:		เดก็หนัตำมเสียงและมองท่ีกรุง๋กร๋ิงได้

1. จัดเด็กอยู่ในท่ำนอนหงำยโดยศีรษะเด็กอยู่ในแนวกึ่งกลำงล�ำตัว 

2. ก้มหน้ำให้อยู่ใกล้ ๆ เด็ก ห่ำงจำกหน้ำเด็กประมำณ 30 ซม. 

(1 ไม้บรรทัด)

3. เรียกชื่อเด็กเพื่อกระตุ้นเด็กให้สนใจจ้องมอง จำกนั้นเคลื่อนหน้ำ

พ่อแม ่ผูป้กครองหรอืผูดู้แลเด็กอย่ำงชำ้ ๆ  เปน็แนวโคง้ไปทำงด้ำนซ้ำย

4. ท�ำซ�ำ้โดยเปลีย่นเป็นเคลือ่นหน้ำพ่อแม่ ผูป้กครองหรือผูด้แูลเดก็

จำกทำงด้ำนซ้ำยไปด้ำนขวำ

5. ถ้ำเด็กยังไม่มองตำม ให้ช่วยประคองหน้ำเด็กเพื่อให้หันหน้ำมำ

มองตำม

6. ฝึกเพิ่มเติมโดยใช้ของเล่นที่มีสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กสนใจและ

มองตำม

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :  อุปกรณ์ที่มีสีสดใส เส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ประมำณ 10 ซม. เช่น ผ้ำ/ลูกบอลผ้ำ พู่ไหมพรม

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย หรืออุ้มเด็กนั่งบนตักโดยหันหน้ำ

ออกจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

2. เขย่ำของเล่นให้เด็กดู

3. เขย่ำของเล่นทำงด้ำนข้ำง ห่ำงจำกเด็กประมำณ 30 – 45 ซม. และ

รอให้เด็กหันมำทำงของเล่นที่มีเสียง

4. จำกนั้นให้พูดคุยและยิ้มกับเด็ก ถ้ำเด็กไม่หันมำมองของเล่น 

ให้ประคองหน้ำเดก็เพือ่ให้หันตำมเสยีงค่อย ๆ  เพิม่ระยะห่ำงจนถึง 60 ซม.

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้	:	อปุกรณ์ทีม่สีแีละเสยีง เช่น กรุง๋กริง๋ท�ำด้วยพลำสตกิ/

ผ้ำ ลกูบอลยำงบีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสตกิใส่เม็ดถ่ัว/ทรำย พันให้แน่น  
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ท�ำเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เพื่อแสดง

ควำมรู้สึก (EL)

ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย (PS)

ยันตัวขึ้นจำกท่ำนอนคว�่ำโดย

เหยียดแขนตรงทั้งสองข้ำงได้ 

(GM)

อุปกรณ์	:	กรุ๋งกริ๋ง

ในระหว่ำงทีป่ระเมนิ สงัเกตว่ำเดก็ส่งเสยีง

สูง ๆ ต�่ำ ๆ ได้หรือไม่ หรือถำมพ่อแม ่

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ผ่าน	:	เด็กส่งเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เพื่อแสดง

ควำมรู้สึกอย่ำงน้อย 2 ควำมรู้สึก

สังเกตขณะอยู ่กับเด็กหรือถำมพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำ “เด็กยิ้มทัก 

คนที่คุ้นเคยก่อนได้หรือไม่”

ผ่าน	 :	 เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็ก หรือคนที่คุ้ยเคยก่อนได้

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ เขย่ำกรุ๋งกริ๋ง 

ด้ำนหน้ำเด็ก กระตุ ้นให้เด็กมองสนใจ 

แล้วเคลื่อนขึ้นด้ำนบน กระตุ ้นให้เด็ก 

มองตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถใช้ฝ่ำมือทั้งสองข้ำงยัน

ตัวขึ้นจนข้อศอกเหยียดตรง ท้องและ

หน้ำอกต้องยกขึ้นพ้นพื้น

มองสบตำเด็ก และพูดด้วยเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เล่นหัวเรำะกับเด็ก หรือ

สมัผสัจดุต่ำง ๆ  ของร่ำงกำยเดก็ เช่น ใช้นิว้สมัผสัเบำ ๆ  ทีฝ่่ำเท้ำ ท้อง 

เอว หรือใช้จมูกสัมผัสหน้ำผำก แก้ม จมูก ปำกและท้องเด็ก โดยกำร

สัมผัสแต่ละครั้งควรมีจังหวะหนักเบำแตกต่ำงกันไป

1. ยิ้มและพูดคุยกับเด็กเมื่อท�ำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้เด็กทุกครั้ง

2. อุ้มเด็กไปหำคนที่คุ้นเคย เช่น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย พ่อแม่ ผู้ปกครองยิ้ม

ทักคนที่คุ้นเคยให้เด็กดู

3. พดูกระตุน้ให้เดก็ท�ำตำม เช่น “ยิม้ให้คณุพ่อซิลกู” “ยิม้ให้.....ซลิกู” 

วัตถุประสงค์	:	สร้ำงเสริมอำรมณ์ดี

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนคว�่ำ 

2. ถือของเล่นไว้ด้ำนหน้ำเหนือศีรษะเด็ก

3. เรียกชื่อเด็กให้มองดูของเล่นแล้วเคลื่อนของเล่นให้สูงขึ้นเหนือ

ศีรษะอย่ำงช้ำ ๆ  เพือ่ให้เดก็ยกศีรษะตำม โดยมือยนัพืน้ไว้ แขนเหยยีด

ตรงจนหน้ำอกและท้องพ้นพื้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งท�ำด้วย

พลำสติก/ผ้ำ ลูกบอลยำงบีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสติกใส่เม็ดถ่ัว/

ทรำย พันให้แน่น  
ช่วงอายุ 5 - 6 เดือน

https://youtu.be/loDZZ90-Rzg



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้

ขณะอยู่ในท่ำนอนหงำย (FM)

อุปกรณ์	: กรุ๋งกริ๋ง 

หันตำมเสียงเรียก (RL)

เลียนแบบกำรเล่นท�ำเสียงได้ 

(EL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย ถือกรุ๋งกริ๋ง

ให้ห่ำงจำกตัวเด็กประมำณ 20 - 30 ซม. 

ทีจ่ดุกึง่กลำงล�ำตัวอำจกระตุ้นให้เด็กสนใจ

และหยิบกรุ๋งกริ๋งได้

ผ่าน	:		เดก็สำมำรถเอ้ือมมอืข้ำงใดข้ำงหนึง่

ไปหยิบและถือกรุ๋งกริ๋งได้ (อำจจะมีกำร

เคลื่อนไหวแบบสะเปะสะปะเพื่อหยิบ 

กรุ๋งกริ๋ง)

อยู่ข้ำงหลังเด็กเยื้องไปทำงซ้ำยหรือขวำ 

ห่ำงจำกเด็กประมำณ 20 - 30 ซม. ใช้มือ

ป้องปำกแล้วพูดคุยและเรียกเด็กหลำย ๆ 

ครัง้ และท�ำซ�ำ้โดยเยือ้งไปอกีด้ำนตรงข้ำม

ผ่าน	 :	 เด็กหันตำมเสียงเรียกหรือเสียง 

พูดคุย

ใช้ปำกท�ำเสียงให้เด็กดู เช่น จุ๊บ หรือ ถำม

พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำเด็ก

สำมำรถขยับปำกท�ำเสียง จุ๊บ ได้หรือไม่ 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเลียนแบบกำรเล่นท�ำ

เสียงตำมได้

1. จัดให้เด็กอยู่ในท่ำนอนหงำย เขย่ำของเล่นให้ห่ำงจำกตัวเด็ก 

ในระยะที่เด็กเอื้อมถึง 

2. ถ้ำเด็กไม่เอ้ือมมือออกมำคว้ำของเล่น ให้ใช้ของเล่นแตะเบำ ๆ 

ที่หลังมือเด็ก หรือจับมือเด็กให้เอื้อมมำหยิบของเล่น ท�ำซ�้ำจนเด็ก

สำมำรถเอื้อมมือมำหยิบของเล่นได้เอง

3. อำจแขวนโมบำยในระยะทีเ่ดก็เอ้ือมถึง เพือ่ให้เด็กสนใจคว้ำหยบิ

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้	:	อปุกรณ์ทีม่สีแีละเสยีง เช่น กรุง๋กริง๋ท�ำด้วยพลำสติก/

ผ้ำ ลกูบอลยำงบีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสตกิใส่เม็ดถ่ัว/ทรำย พันให้แน่น  

1. ให้เด็กนั่งบนเบำะนอน 

2. พยุงอยู่ด้ำนหลังระยะห่ำงตัวเด็ก 30 ซม. พูดคุยกับเด็กด้วยเสียง

ปกติ รอให้เด็กหันมำทำงทิศของเสียง ให้ยิ้มและเล่นกับเด็ก (ขณะ

ฝึกอย่ำให้มีเสียงอื่นรบกวน) 

3. ถ้ำเดก็ไม่มองให้ประคองหน้ำเดก็หนัตำมเสียงจนเดก็สำมำรถหนั

ตำมเสยีงได้เอง ถ้ำเด็กยงัไม่หนัให้พูดเสยีงดงัขึน้ เมือ่หนัมองลดระดบั

เสียงลงจนเสียงปกติ

1. สบตำและพดูคยุกับเดก็ ใช้ริมฝีปำกท�ำเสยีง เช่น “จุบ๊จุ๊บ” เดำะลิน้ 

หรือจับมือเด็กมำไว้ที่ปำกแล้วขยับตีปำกเบำ ๆ กระตุ้นให้ออกเสียง 

“วำ..วำ” ให้เดก็ดูหลำย ๆ  ครัง้ แล้วรอให้เดก็ท�ำตำม จนเดก็สำมำรถ

เลียนแบบได้ 

2. ร้องเพลงง่ำย ๆ ที่มีเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้ำง 

เพลงเป็ด เป็นต้น



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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สนใจฟังคนพูดและสำมำรถ

มองไปที่ของเล่นที่ผู ้ทดสอบ

เล่นกับเด็ก (PS)

อุปกรณ์	:	ตุ๊กตำผ้ำ

นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้มือ

เล่นได้อย่ำงอสิระ (sit stable) 

(GM)

อุปกรณ์	:	กรุ๋งกริ๋ง

นั่งหันหน้ำเข้ำหำเด็กแล้วเรียกชื่อเด็ก 

เม่ือเด็กมองแล้วหยิบตุ๊กตำผ้ำให้เด็กเห็น

ในระดับสำยตำเด็ก กระตุ้นให้เด็กสนใจ

ตุ ๊กตำผ้ำด้วยค�ำพูด ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ใน 

ครั้งแรก ให้ท�ำซ�้ำได้รวมไม่เกิน 3 ครั้ง

ผ่าน	:	เด็กสบตำกับผู้ประเมิน และมองที่

ตุ๊กตำผ้ำได้นำน 5 วินำที อย่ำงน้อย 1 

ใน 3 ครั้ง

1. จัดเด็กอยู่ในท่ำนั่ง

2. วำงกรุ๋งกร๋ิงไว้ด้ำนข้ำงเยื้องไปทำง 

ด้ำนหลัง กระตุ้นให้เด็กสนใจหยิบกรุ๋งกริ๋ง

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถนั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัว 

หรอืหมนุตวัไปหยบิกรุง๋กริง๋แล้วกลบัมำนัง่

ตัวตรงอีก

1. จัดเด็กนั่งหันหน้ำเข้ำหำพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

2. เรียกช่ือและสบตำ พูดคุยกับเด็กเมื่อเด็กมองสบตำแล้ว น�ำของ

เล่นมำอยู่ในระดับสำยตำเด็ก พูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับของเล่น เช่น  

“วันนี้แม่มีพี่ตุ๊กตำมำเล่นกับหนู พี่ตุ๊กตำมีผมสีน�้ำตำลใส่ชุดสีเขียว”

ของเล่นที่ใช้แทนได้	: ของเล่นใด ๆ ก็ได้ที่เด็กสนใจหรือคุ้นเคยที่มี 

ในบ้ำน เช่น ลูกบอล รถ หนังสือภำพ ตุ๊กตำอื่น ๆ 

1. จัดเด็กอยู ่ในท่ำนั่ง วำงของเล่นไว้ที่พื้นทำงด้ำนข้ำงเยื้องไป 

ด้ำนหลังของเด็กในระยะที่เด็กเอื้อมถึง

2. เรียกชื่อเด็กให้สนใจของเล่นเพื่อจะได้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่น 

ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้เลื่อนของเล่นใกล้ตัวเด็กอีกเล็กน้อย แล้วช่วยจับ

แขนเด็กให้เอี้ยวตัวไปหยิบของเล่นนั้น ท�ำอีกข้ำงสลับกันไป จนเด็ก

หยิบได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น กรุ๋งกริ๋งท�ำด้วย

พลำสติก/ผ้ำ ลูกบอลยำงบีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสติกใส่เม็ดถ่ัว/

ทรำย พันให้แน่น  

ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน

https://youtu.be/37Ntmiq91L4



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ยืนเกำะ เครื่องเรือนสูงระดับ

อกได้ (GM)

อุปกรณ์	:	กรุ๋งกริ๋ง

จ้องมองไปที่หนังสือพร้อมกับ

ผู้ใหญ่นำน 2 - 3 วินำที (FM)

อุปกรณ์	:	หนังสือรูปภำพ

เด็กหันตำมเสียงเรียกชื่อ (RL)

1. วำงกรุ๋งกริ๋งไว้บนเครื่องเรือน เช่น โต๊ะ

หรือเก้ำอี้

2. จัดเด็กยืนเกำะเครื่องเรือน

3. กระตุ้นให้เด็กสนใจที่กรุ๋งกริ๋ง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถยืนเกำะเคร่ืองเรือน 

ได้เอง อย่ำงน้อย 10 วนิำท ีโดยใช้แขนพยงุ

ตัวไว้และสำมำรถขยับขำได้

จัดเด็กนั่งบนตัก ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลเด็กเปิดหนังสือ ชี้ชวนและพูดกับ

เด็กเกี่ยวกับรูปภำพนั้น ๆ

ผ่าน	:	เด็กจ้องมองที่รูปภำพขณะที่พ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดด้วยเป็นเวลำ 

2 - 3 วินำที

1. ให้เดก็เล่นอย่ำงอสิระ ผูป้ระเมนิอยูห่่ำง

จำกเด็ก

2. ประมำณ 120 ซม. แล้วเรียกชื่อเด็ก

ด้วยเสียงปกติ

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถตอบสนองโดยหันมำ

มองผู้ประเมิน

1. จัดเด็กให้ยืนเกำะพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก/เครื่องเรือน

2. จับที่สะโพกเด็กก่อน ต่อมำเปลี่ยนจับที่เข่ำ แล้วจึงจับมือเด็ก 

เกำะที่เครื่องเรือน

3. เม่ือเดก็เริม่ท�ำได้ ให้เดก็ยนืเกำะเครือ่งเรอืนเอง โดยไม่ใช้หน้ำอก

พิง หรือท้ำวแขนเพื่อพยุงตัว

4. คอยอยู่ใกล้ ๆ เดก็ อำจเปิดเพลงแล้ว กระตุน้ให้เต้นตำมจังหวะเพลง

ของเล่นทีใ่ช้แทนได้	: อปุกรณ์ทีม่สีแีละเสยีง เช่น กรุ๋งกริง๋ท�ำด้วยพลำสตกิ/

ผ้ำ ลกูบอลยำงบีบ/สัตว์ยำงบีบ ขวดพลำสตกิใส่เม็ดถ่ัว/ทรำย พันให้แน่น  

1. อุ้มเด็กนั่งบนตัก เปิดหนังสือพร้อมกับพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กดู

รูปภำพในหนังสือ  

2. หำกเดก็ยงัไม่มอง ให้ประคองหน้ำเดก็ให้มองท่ีรปูภำพในหนงัสือ

หนังสือที่ใช้แทนได้	:	หนังสือเด็กที่มีรูปภำพชัดเจน

เรียกชื่อเด็กด้วยน�้ำเสียงปกติบ่อย ๆ  ในระยะห่ำงประมำณ 120 ซม. 

ควรเป็นชื่อที่ใช้เรียกเด็กเป็นประจ�ำ ถ้ำเด็กไม่หัน เมื่อเรียกชื่อแล้ว 

ให้ประคองหน้ำเด็กให้หันมำมองจนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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เลียนเสียงพูดคุย (EL)

เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหำ

หน้ำของผู ้เล่นได้ถูกทิศทำง 

(PS)

 

อุปกรณ์	:	ผ้ำขนำด 30x30 ซม. 

มีรูอยู่ตรงกลำง

ถำมพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 

หรอืสงัเกตระหว่ำงประเมนิว่ำเดก็ท�ำเสยีง 

เลียนเสียงพูดหรือไม่

ผ่าน	 : เด็กเลียนเสียงที่แตกต ่ำงกัน 

อย่ำงน้อย 2 เสียง เช่น จำ มำ ปำ ดำ อู ตำ  

1. ให้เด็กมองผู้ประเมิน

2. ใช้ผ้ำที่เตรียมไว้บังหน้ำตนเอง

3. โผล่หน้ำด้ำนเดียวกัน 2 ครั้งพร้อมกับ

พูด “จ๊ะเอ๋” ครั้งที่ 3 ไม่โผล่หน้ำแต่ให้พูด

ค�ำว่ำ “จ๊ะเอ๋” แล้วให้ผู้ประเมินมองผ่ำน 

รผู้ำว่ำเดก็จ้องมองด้ำนทีผู่ป้ระเมนิเคยโผล่

หน้ำได้หรือไม่

 

ผ่าน	 :	 เด็กจ้องมองตรงที่ผู้ประเมินโผล่

หน้ำออกไป หรือเด็กรู้จักซ่อนหน้ำและเล่น

จ๊ะเอ๋กับผู้ประเมิน 

พูดคุย เล่นกับเด็ก และออกเสียงใหม่ ๆ ให้เด็กเลียนเสียงตำม เช่น 

จำ มำ ปำ ดำ อู ตำ หรือออกเสียงตำมท�ำนองเพลง หรือร้องเพลง 

เช่น เพลงจับปูด�ำ  

1. เล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็กบ่อยๆ โดยใช้มือปิดหน้ำหลังจำกนั้นเปลี่ยน

เป็นใช้ผ้ำปิดหน้ำเล่น “จ๊ะเอ๋” กับเด็ก

2. ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ใช้ผ้ำเช็ดหน้ำหรือผ้ำผืนเล็ก ๆ 

บังหน้ำไว้ โผล่หน้ำออกมำจำกผ้ำเช็ดหน้ำด้ำนใดด้ำนหนึ่งพร้อมกับ

พดูว่ำ “จ๊ะเอ๋” หยดุรอจงัหวะเพือ่ให้เดก็หันมำมองหรอืยิม้เล่นโต้ตอบ

ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งเด็กสำมำรถยื่นโผล่หน้ำร่วมเล่นจ๊ะเอ๋ได้

3. ซ่อนของเล่นไว้ใต้ผนืผ้ำแล้วให้เดก็หำโดยเริม่จำกซ่อนไว้บำงส่วน 

แล้วค่อยซ่อนทั้งชิ้น เพื่อฝึกทักษะกำรสังเกตและควำมจ�ำ

สิ่งที่ใช้แทนได้	:	ผ้ำขนหนู ผ้ำเช็ดตัว กระดำษ

วัตถุประสงค์	:	เพื่อเสริมสร้ำงสติปัญญำและควำมจ�ำ
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ลุกขึ้นนั่งได้จำกท่ำนอน (GM)

 

อุปกรณ์	 :	 สิ่งที่กระตุ ้นให้ 

เด็กสนใจอยำกลุกขึ้นนั่ง เช่น 

ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง

1. จดัให้เดก็อยูใ่นท่ำนอนหงำยหรอืนอนคว�ำ่

2. กระตุ้นให้เด็กลุกขึ้นนั่ง เช่น ใช้ลูกบอล

กระตุ้น หรือ ตบมือ/ใช้ท่ำทำงเรียก

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถลุกขึ้นน่ังจำกท่ำนอน 

ได้เอง

1. จัดเด็กในท่ำนอนคว�่ำ จับเข่ำงอทั้ง 2 ข้ำง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้ำง 

ยันพื้น

2. กดท่ีสะโพกเดก็ท้ังสองข้ำง เพือ่ให้เดก็ยนัตวัลุกขึน้มำอยูใ่นท่ำนัง่

 

 

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	 อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยำงบีบ 

ของเล่นที่เขย่ำแล้วมีเสียงดังคล้ำยกรุ๋งกริ๋ง ขวดพลำสติกใส่เม็ดถั่ว/

ทรำย พันให้แน่น  

ช่วงอายุ 9 เดือน

https://youtu.be/cabDO9uiTgE
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ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกำะเครื่อง

เรือนสูงระดับอก (GM)

 

อุปกรณ์	 : สิ่งที่กระตุ ้นให้ 

เด็กสนใจอยำกเกำะยืน เช่น 

ลูกบอล หรือ กรุ๋งกริ๋ง

หยิบก้อนไม้จำกพ้ืนและถือไว้

มือละชิ้น (FM)

อุปกรณ์	 : ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 2 ก้อน

จัดเด็กยืนเกำะเครื่องเรือน พร้อมทั้งวำง

ลูกบอล หรือกรุ๋งกริ๋งไว้ให้เด็กเล่น

 

ผ่าน	: เด็กสำมำรถยนือยูไ่ด้โดยใช้มอืเกำะ

ที่เครื่องเรือน ไม่ใช้หน้ำอกพิง หรือแขน

ท้ำวเพื่อพยุงตัว

วำงก้อนไม้ลงบนพื้นพร้อมกับบอกให้เด็ก

หยิบก้อนไม้

หมายเหตุ	:	หากเด็กไม่หยิบสามารถกระตุ้น

ให้เด็กสนใจโดยการเคาะก้อนไม้

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถหยบิก้อนไม้ทัง้สองก้อน

ขึ้นพร้อมกัน หรือทีละก้อนก็ได้ และถือ

ก้อนไม้ไว้ในมือข้ำงละ 1 ก้อน ทั้งสองข้ำง

1. จัดเด็กให้ยืนเกำะเครื่องเรือน 

2.  จบัทีส่ะโพกเดก็ก่อน ต่อมำเปลีย่นจับทีเ่ข่ำ แล้วจงึจบัมอืเดก็เกำะ

ที่เครื่องเรือน

3.  เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ให้เด็กยืนเกำะเครื่องเรือนเอง โดยไม่ใช้หน้ำอก

พิง หรือแขนท้ำวเพื่อพยุงตัว

4. อำจเปิดเพลงกระตุน้ให้เดก็ยนืได้นำนหรอืเต้นตำมจงัหวะแต่ต้อง

คอยอยู่ใกล้ ๆ เพื่อระวังอันตรำย

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	 อุปกรณ์ที่มีสีและเสียง เช่น สัตว์ยำงบีบ 

ของเล่นทีเ่ขย่ำแล้วมเีสยีงดงัคล้ำยกรุง๋กริง๋ ขวดพลำสตกิใส่เมด็ถัว่/ทรำย 

พันให้แน่น  

1. น�ำวัตถุสีสดใสขนำดประมำณ 1 นิ้ว เช่น ก้อนไม้ 2 ก้อน 

(ใช้วัตถุเหมือนกัน 2 ชิ้น) 

2. เคำะของเล่นกับโต๊ะทีละชิ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กหยิบ

3. ถ้ำเด็กไม่หยิบ ช่วยจับมือเด็กให้หยิบ

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	กล่องเล็ก ๆ หรือวัสดุที่ปลอดภัยมีขนำดพอดีมือเด็ก

ประมำณเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1 นิ้ว เช่น ลูกปิงปอง มะนำวผลเล็ก 
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ใช้นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วอื่น ๆ 

หยิบของขึ้นจำกพื้น (FM)

อุปกรณ์	 : วัตถุชิ้นเล็ก ขนำด 

2 ซม.

ท�ำตำมค�ำสั่งง่ำย ๆ เมื่อใช้

ท่ำทำงประกอบ (RL)

1. วำงวัตถุชิ้นเล็ก 1 ชิ้นบนพื้น โดยให้อยู่

ในระยะที่เด็กเอื้อมมือไปหยิบได้ง่ำย

2. บอกเด็กให้หยิบวัตถุ หรือแสดงให้เด็ก

ดูก่อน

ผ่าน	 :	 เด็กหยิบวัตถุขึ้นจำกพื้นได้โดยใช ้

นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่น ๆ (ไม่ใช่หยิบข้ึน

ด้วยฝ่ำมือ)

สบตำเด็ก แล้วบอกให้เด็กโบกมือหรือ

ตบมอื โดยใช้ท่ำทำงประกอบ เช่น โบกมอื

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถท�ำท่ำทำงตำมค�ำสั่ง 

ง่ำย ๆ ที่มีท่ำทำงประกอบ เช่น โบกมือ 

บ๊ำยบำย ตบมือ หรือยกมือสำธุ แม้ยัง 

ไม่สมบูรณ์

1. น�ำวัตถุสีสดใส เช่น ก้อนไม้ เชือก หรืออำหำรช้ินเล็ก ๆ 

เช่น แตงกวำ ขนมปัง วำงตรงหน้ำเด็ก 

2. หยิบของให้เด็กดู แล้วกระตุ้นให้เด็กหยิบ

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็ก ให้หยิบสิ่งของหรืออำหำร

ชิ้นเล็ก ลดกำรช่วยเหลือลงจนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง 

4. ควรระวังไม่ให้เด็กเล่นหรือหยิบของที่เป็นอันตรำยเข้ำปำก 

เช่น กระดุม เหรียญ เม็ดยำ เมล็ดถั่ว เมล็ดผลไม้ เป็นต้น

ของท่ีใช้แทนได้	:	ของกนิชิน้เลก็ ทีอ่่อนนุม่ ละลำยได้ในปำกไม่ส�ำลกั 

เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้ำวสุก

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�ำสั่งง่ำย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับท�ำ 

ท่ำทำงประกอบ ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กท�ำได้

2. ถ้ำเด็กไม่ท�ำ ให้จับมือท�ำและค่อย ๆ ลดควำมช่วยเหลือลงโดย

เปลีย่นเป็นจบัข้อมอื จำกนัน้เปลีย่นเป็นแตะข้อศอก เมือ่เริม่ตบมอืเอง

ได้แล้ว ลดกำรช่วยเหลือลง เป็นบอกให้ท�ำอย่ำงเดียว

3. เล่นท�ำท่ำทำงประกอบเพลง ฝึกกำรเคลือ่นไหวของนิว้มือตำมเพลง 

เช่น “แมงมุม” “นิ้ว...อยู่ไหน”

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้เด็กเข้ำใจภำษำและพัฒนำควำมจ�ำ    
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เด็กรู ้จักกำรปฏิเสธด้วยกำร

แสดงท่ำทำง (EL)

เลียนเสียงค�ำพูดท่ีคุ ้นเคยได้

อย่ำงน้อย 1 เสียง (EL)

ใช้นิ้วหยิบอำหำรกินได้ (PS)

สังเกต หรือถำมว่ำเด็กปฏิเสธสิ่งของ 

อำหำร หรือกำรช่วยเหลือจำกพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้หรือไม่ 

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถใช้ท่ำทำงเดิมในกำร

ปฏิเสธ เช่น ส่ำยหน้ำ ใช้มือผลักออกไป 

หันหน้ำหนี

ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก หรือ

สงัเกตระหว่ำงประเมนิว่ำเดก็ท�ำเสยีงเลยีน

เสียงพูดได้หรือไม่

ผ่าน	 :	 เด็กเลียนเสียงค�ำพูดท่ีคุ้นเคยได้

อย่ำงน้อย 1 เสียง เช่น “แม่” “ไป” “หม�ำ่” 

“ป(ล)ำ ” แต่เด็กอำจจะออกเสียงยงัไม่ชดั

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ว่ำเด็กใช้นิ้วหยิบอำหำรกินได้หรือไม่

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถใช้นิ้วมือหยิบอำหำร 

กินได้

1. เมื่อคนแปลกหน้ำยื่นของให้ หรือขออุ้ม ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลเด็ก ส่ำยหน้ำ พร้อมกับพูดว่ำ “ไม่เอำ” ให้เด็กเลียนแบบ 

เพื่อให้เด็กรู้จักปฏิเสธ โดยกำรแสดงท่ำทำง

2. เมื่อเด็กรับประทำนอำหำรหรือขนมอิ่มแล้ว ถำมเด็กว่ำ “กินอีก

ไหม” แล้วส่ำยศีรษะพร้อมกับพูดว่ำ “ไม่กิน” ให้เด็กเลียนแบบตำม 

ท�ำเช่นนี้กับสถำนกำรณ์อื่น ๆ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์	: เพื่อรู้จักแยกแยะและสื่อควำมต้องกำรของตนได้

เปล่งเสียงที่เด็กเคยท�ำได้แล้ว เช่น ป๊ะ จ๊ะ จ๋ำ รอให้เด็กเลียนเสียง

ตำมจำกนั้นเปล่งเสียงท่ีแตกต่ำงจำกเดิมให้เด็กเลียนเสียงตำม เช่น 

“แม่” “ไป” “หม�่ำ”  “ป(ล)ำ ” 

1. วำงอำหำรทีเ่ดก็ชอบและหยบิง่ำยขนำด 1 ค�ำ เช่น ขนมปังกรอบ 

ตรงหน้ำเด็ก

2. จับมือเด็กหยิบอำหำรใส่ปำก แล้วปล่อยให้เด็กท�ำเองฝึกบ่อย ๆ 

จนสำมำรถหยิบอำหำรกินได้เอง



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 25

10	-	12

(10	เดือน	

-	1	ปี)
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ยืนนำน 2 วินำที (GM)

จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของชิ้นเล็ก 

(FM)

อุปกรณ์	 : วัตถุขนำดเล็ก 

ขนำด 1 ซม.

โบกมือหรือตบมือตำมค�ำสั่ง 

(RL)

จัดให้เด็กอยู่ในท่ำยืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถยืนได้เอง โดยไม่ต้อง

ช่วยพยุงได้นำน อย่ำงน้อย 2 วินำที

1. วำงวัตถุชิ้นเล็กๆ ตรงหน้ำเด็ก 1 ชิ้น

2. กระตุ้นควำมสนใจของเด็กไปที่วัตถุ 

ชิน้เล็ก แล้วบอกให้เด็กหยบิ หรืออำจหยบิ

ให้เด็กดู สังเกตกำรหยิบของเด็ก

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถจบีนิว้โดยใช้นิว้หวัแม่มือ

และนิ้วชี้หยิบวัตถุชิ้นเล็กขึ้นมำได้ 1 ใน 

3 ครั้ง

สบตำเด็กแล้วบอกให้เด็กโบกมือ หรือ

ตบมือโดยห้ำมใช้ท่ำทำงประกอบ

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำสั่ง แม้ไม่ถูก

ต้องแต่พยำยำมยกแขนและเคล่ือนไหวมอื

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

พยุงล�ำตัวเด็กให้ยืน เม่ือเด็กเริ่มยืนทรงตัวได้แล้ว ให้เปลี่ยนมำจับ 

ข้อมือเด็ก แล้วค่อย ๆ ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง

1. แบ่งขนมหรืออำหำรเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมำณ 1 ซม. ไว้ในจำน 

แล้วหยิบอำหำรหรือขนมโดยใช้น้ิวหัวแม่มือและนิ้วช้ีหยิบให้เด็กดู 

แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม

2. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยเหลือเด็กโดยจับรวบนิ้วกลำง นิ้วนำงและ 

นิ้วก้อยเข้ำหำฝ่ำมือ เพื่อให้เด็กใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้หยิบวัตถุ

3. เล่นกจิกรรมทีเ่ด็กต้องใช้นิว้หัวแม่มอืและนิว้ช้ีแตะกนัเป็นจงัหวะ 

หรือเล่นร้องเพลงแมงมุมขยุ้มหลังคำประกอบท่ำทำงจีบนิ้ว

ของท่ีใช้แทนได้	:	ของกนิชิน้เลก็ ทีอ่่อนนุม่ ละลำยได้ในปำกไม่ส�ำลกั 

เช่น ถั่วกวน ฟักทองนึ่ง มันนึ่ง ลูกเกด ข้ำวสุก

1. เล่นกับเด็กโดยใช้ค�ำสั่งง่ำย ๆ เช่น โบกมือ ตบมือ พร้อมกับท�ำ 

ท่ำทำงประกอบ 

2. ถ้ำเด็กไม่ท�ำ ให้จับมือท�ำและค่อย ๆ ลดควำมช่วยเหลือลง 

โดยเปลี่ยนเป็นจับข้อมือ จำกนั้นเปลี่ยนเป็นแตะข้อศอก เมื่อเริ่ม

ตบมือเองได้แล้ว ลดกำรช่วยเหลือลงเป็นบอกหรือบอกให้ท�ำ 

อย่ำงเดียว
ช่วงอายุ 10 -12 เดือน

https://youtu.be/no2szvhRR9w



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)26

10	-	12

(10	เดือน	

-	1	ปี)

13	-	15

(1	ปี	1	เดือน

-	

1	ปี	3	เดือน)
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แสดงควำมต้องกำร โดยท�ำ 

ท่ำทำง หรือเปล่งเสียง (EL)

เล่นสิ่งของตำมประโยชน์ของ

สิ่งของได้ (PS)

อปุกรณ์	:	ของเล่น 4 ชนดิ ได้แก่ 

หวี/ช้อน/แก้วน�้ำ/แปรงสีฟัน

ยนือยูต่ำมล�ำพังได้นำนอย่ำงน้อย 

10 วินำที (GM)

ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำ 

เมื่อเด็กต้องกำรสิ่งต่ำง ๆ เด็กท�ำอย่ำงไร

ผ่าน	 :	 เด็กแสดงควำมต้องกำรด้วยกำร

ท�ำท่ำทำง เช่น ยื่นมือให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือ

เปล่งเสียง

1. ยื่นของเล่นที่เตรียมไว้ให้เด็กครั้งละ 

1 ชิ้น จนครบ 4 ชนิด

2. สงัเกตเดก็เล่นของเล่นทัง้ 4 ชนดิว่ำตรง

ตำมประโยชน์หรือไม่ หรือถำมจำกพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ผ่าน	:	เด็กเล่นสิ่งของตำมประโยชน์ได้ถูก

ต้องอย่ำงน้อย 1 ใน 4 ชิ้น เช่น เล่นหวีผม 

ป้อนอำหำร ดื่มน�้ำ

จัดเด็กอยู่ในท่ำยืนโดยไม่ต้องช่วยพยุง

ผ่าน	:		เดก็สำมำรถยนื โดยไม่ต้องช่วยพยงุ

ได้นำน อย่ำงน้อย 10 วินำที

น�ำของเล่น หรืออำหำรที่เด็กชอบ 2 - 3 อย่ำง วำงไว้ด้ำนหน้ำเด็ก 

ถำมเด็กว่ำ “หนูเอำอันไหน” หรือถำมว่ำ “หนูเอำไหม” รอให้เด็ก

แสดงควำมต้องกำร เช่น ชี้ แล้วจึงจะให้ของ ท�ำเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อเด็ก

ต้องกำรของเล่นหรืออำหำร

ฝึกในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  เช่น กำรหวผีม กำรแปรงฟัน กำรป้อนอำหำรเดก็ 

โดยท�ำให้เด็กดู และกระตุ้นให้เด็กท�ำตำม

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

พยุงตัวเด็กให้ยืน เม่ือเด็กยืนได้แล้วให้เปลี่ยนมำจับข้อมือเด็กแล้ว

ค่อย ๆ  ปล่อยมือเพื่อให้เด็กยืนเอง และค่อย ๆ  เพิ่มเวลำขึ้นจนเด็กยืน 

ได้เอง นำน 10 วินำที



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 27

13	-	15

(1	ปี	1	เดือน

-	

1	ปี	3	เดือน)
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ขีดเขียน (เป็นเส้น) 

บนกระดำษได้ (FM)

อุปกรณ์	:

1. ดินสอ

2. กระดำษ

เลือกวัตถุตำมค�ำส่ังได้ถูกต้อง 

2 ชนิด (RL)

อปุกรณ์	:	ชดุทดสอบกำรเลอืก

สิ่งของ เช่น บอล ตุ๊กตำผ้ำ  

ถ้วย รถ

1. แสดงวิธีกำรขีดเขียนบนกระดำษด้วย

ดินสอให้เด็กดู 

2. ส่งดนิสอให้เดก็ และพดูว่ำ “ลองวำดซ”ิ

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ 

ก็ได้บนกระดำษ

วำงวัตถุ 2 ชนิด ไว้ตรงหน้ำเด็ก แล้ว 

ถำมว่ำ “...อยู่ไหน” จนครบทั้ง 2 ชนิด 

แล้วจึงสลับต�ำแหน่งที่วำงวัตถุ ให้โอกำส

ประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถชี้หรือหยิบวัตถุได้ 

ถูกต้องทั้ง 2 ชนิด ชนิดละ 1 ครั้ง

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดำษให้เด็กดู (อำจใช้

ดินสอ หรือปำกกำ หรือสีเมจิก ได้)

2. ให้เด็กลองท�ำเอง ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ 

ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมำบนกระดำษ จนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง

1. เตรียมวัตถุที่เด็กคุ้นเคย 2 ชนิด นั่งตรงหน้ำเด็ก เรียกชื่อเด็ก 

ให้เดก็มองหน้ำ แล้วจงึให้เดก็ดขูองเล่น พร้อมกบับอกชือ่วัตถทุลีะชิน้

2. เก็บวตัถใุห้พ้นสำยตำเดก็ สกัครูห่ยบิวตัถทุัง้ 2  ชิน้ให้ด ูแล้วบอก

ชื่อของ หลังจำกนั้นบอกชื่อวัตถุทีละชิ้น แล้วให้เด็กชี้ ถ้ำชี้ได้ถูกต้อง

ให้พูดชมเชย  ถ้ำไม่ท�ำให้จับมือเด็กชี้ พร้อมกับเลื่อนของไปใกล้และ

ย�้ำชื่อของแต่ละชิ้น

3. ถ้ำเด็กชี้ไม่ถูกต้อง ให้หยิบของชิ้นนั้นออก และเลื่อนของชิ้นที ่

ถูกต้อง ไปใกล้ ถ้ำเด็กหยิบของนั้นให้ชมเชย

4. เมื่อเด็กท�ำได้ 4 ใน 5 ครั้ง ให้เปลี่ยนของเล่นคู่ต่อไป

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

ช่วงอายุ 13 -15 เดือน

https://youtu.be/YdE_zFi8v30



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)28

13	-	15

(1	ปี	1	เดือน

-	

1	ปี	3	เดือน)

16	-	17

(1	ปี	4	เดือน

-	

1	ปี	5	เดือน)
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พูดค�ำพยำงค์เดียว (ค�ำโดด)

ได้ 2 ค�ำ (EL)

เลียนแบบท่ำทำงกำรท�ำงำน

บ้ำน (PS)

เดินลำกของเล่น หรือสิ่งของ

ได้ (GM)

อุปกรณ์	 :	 กล่องพลำสติก 

ผูกเชือก

ถำมผู้ปกครองว่ำ “เด็กพูดเป็นค�ำอะไร 

ได้บ้ำง” หรือสังเกตเด็ก

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถพูดค�ำพยำงค์เดียว 

(ค�ำโดด) ได้อย่ำงน้อย 2 ค�ำ ถึงแม้จะยัง 

ไม่ชัด

หมายเหตุ	 ต้องไม่ใช่ชื่อคนหรือช่ือสัตว์

เลี้ยงในบ้าน

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำ 

เด็กเคยเล่นเลียนแบบกำรท�ำงำนบ้ำนบ้ำง

หรือไม่ เช่น กวำดบ้ำน ถูบ้ำน เช็ดโต๊ะ

ผ่าน	:	เด็กเลียนแบบท่ำทำงกำรท�ำงำนบ้ำน

ได้อย่ำงน้อย 1 อย่ำง

1. เดินลำกของเล่นให้เด็กดู

2. ส่งเชือกลำกของเล่นให้เด็ก และบอกให้

เด็กเดินลำกของเล่นไปเอง

ผ่าน	:	เด็กเดินลำกรถของเล่นหรือสิ่งของ 

ได้ไกล 2 เมตร โดยอำจเดินไปข้ำงหน้ำหรือ

เดนิถอยหลงักไ็ด้ พร้อมกบัลำกของเล่นไป

โดยของเล่นอำจคว�่ำได้

1. สอนให้เด็กพูดค�ำสั้น ๆ ตำมเหตุกำรณ์จริง เช่น ในเวลำรับประทำน

อำหำร ก่อนป้อนข้ำวพูด “หม�่ำ” ให้เด็กพูดตำม “หม�่ำ”

2. เมื่อแต่งตัวเสร็จ ให้พูด “ไป” ให้เด็กพูดตำม “ไป” ก่อน แล้วพำ

เดินออกจำกห้อง

3. เมื่อเปิดหนังสือนิทำนให้พูดค�ำว่ำ “อ่ำน” หรือ “ดู” ให้เด็ก 

พูดตำม แล้วแสดงให้เด็กเข้ำใจโดยอ่ำนหรือดู

ขณะท�ำงำนบ้ำน จัดหำอุปกรณ์ที่เหมำะกับเด็ก และกระตุ้นให้เด็ก 

มีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนบ้ำน เช่น เช็ดโต๊ะ กวำดบ้ำน ถบู้ำน เก็บเส้ือผ้ำ 

เป็นต้น โดยท�ำงำนให้เด็กดูเป็นตัวอย่ำง หำกเด็กท�ำได้ควรจะชมเชย

เพื่อให้เด็กอยำกจะท�ำได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์	:	ฝึกควำมรับผิดชอบ

1. จับมือเด็กให้ลำกของเล่นเดินไปข้ำงหน้ำด้วยกัน

2. กระตุ้นให้เด็กเดินเองต่อไป โดยท�ำหลำย ๆ ครั้ง จนเด็กสำมำรถ

เดินลำกของเล่นไปได้เอง

วัสดุที่ใช้แทนได้	 : สิ่งของในบ้ำนที่สำมำรถลำกได้ เช่น ตะกร้ำ 

รถของเล่น กล่องต่ำง ๆ



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 29
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(1	ปี	4	เดือน

-	

1	ปี	5	เดือน)
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

ขีดเขียนได้เอง (FM)

อุปกรณ์	:

1. ดินสอ

2. กระดำษ 

ท�ำตำมค�ำสั่งง่ำย ๆ โดยไม่มี

ท่ำทำงประกอบ (RL)

อุปกรณ์	 : ของเล่นเด็ก เช่น 

ตุ๊กตำผ้ำ บอล รถ

ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง (EL)

อุปกรณ์	 :	 ของเล่นเด็ก เช่น 

ตุ๊กตำผ้ำ บอล รถ

1. ส่งกระดำษและดินสอให้เด็ก  

2. บอกเด็ก “หนูลองวำดรูปซิคะ” 

(โดยไม่สำธิตให้เด็กดู) 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถขีดเขียนเป็นเส้นใด ๆ 

บนกระดำษได้เอง

หมายเหต	ุ :	 ถ้าเด็กเพยีงแต่เขยีนจุด ๆ หรอื

กระแทก ดินสอกับกระดาษให้ถือว่าไม่ผ่าน 

1. วำงของเล่นทุกชิ้นแล้วเล่นกับเด็ก

2. มองหน้ำเด็กแล้วบอกเด็ก เช่น “กอด

ตุก๊ตำซ”ิ “ขว้ำงลกูบอลซิ” “ส่งรถให้ครซู”ิ

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถแสดงกริยำกับส่ิงของ 

ได้อย่ำงน้อย 1 ค�ำสัง่ โดยผูป้ระเมนิไม่ต้อง

แสดงท่ำทำงประกอบ

ชี้ไปที่ของเล่นที่เด็กคุ ้นเคยแล้วถำมว่ำ 

“นี่อะไร” 

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง 

หรอืออกเสยีงได้ใกล้เคียง เช่น ตุก๊ตำ – ตำ 

ได้ 1 ชนิด

1. ใช้ดินสอสีแท่งใหญ่เขียนเป็นเส้น ๆ บนกระดำษให้เด็กดู (อำจใช้

ดินสอ หรือปำกกำ หรือสีเมจิกได้)

2. ให้เด็กลองท�ำเอง ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเด็กให้จับดินสอ 

ขีดเขียนเป็นเส้น ๆ ไปมำบนกระดำษ จนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง

1. ฝึกเด็ก ขณะที่เด็กก�ำลังถือหรือเล่นของเล่นอยู่

2. บอกเด็กว่ำ “ส่งของให้แม่” และมองหน้ำเด็ก

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ให้จับมือเด็กหยิบของแล้วส่งให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง

หรือผู้ดูแลเด็ก พร้อมพูดว่ำ “ส่งของให้แม่” ถ้ำเด็กเริ่มท�ำได้ให้ออก

ค�ำสั่งเพียงอย่ำงเดียวและเปลี่ยนเป็นค�ำสั่งอื่น ๆ เพิ่ม

4. กระตุ้นให้เด็กรู้จักแบ่งปัน ของเล่น ขนม หรือสิ่งของอ่ืน ๆ 

ให้คนรอบข้ำง เมื่อเด็กท�ำได้ให้ชมเชย

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

1. ให้ใช้สิง่ของหรอืของเล่นทีเ่ดก็คุน้เคยและรูจ้กัชือ่ เช่น ตุก๊ตำ บอล

2. หยิบของให้เด็กดู ถำมว่ำ “น่ีอะไร” รอให้เด็กตอบ ถ้ำไม่ตอบ 

ให้บอกเด็ก และให้เด็กพูดตำมแล้วถำมซ�้ำให้เด็กตอบเอง

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

ช่วงอายุ 16 - 17 เดือน

https://youtu.be/OetHyVaPc9Y



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1	ปี	5	เดือน)
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เล่นกำรใช้สิ่งของตำมหน้ำท่ี 

ได้มำกขึ้นด้วยควำมสัมพันธ์

ของ 2 สิ่งขึ้นไป (PS)

อุปกรณ์	:	

1. ตุ๊กตำผ้ำ    2. หวี

3. ถ้วย         4. ช้อนเล็ก

5. แปรงฟัน 

ยื่นของเล่นทั้งหมดให้เด็ก และสังเกต

ลักษณะกำรเล่นของเด็ก

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเล่นกำรใช้สิ่งของตำม

หน้ำที่ เช่น ใช้ช้อนตักในถ้วย หรือใช้หวี 

หวีผมให้ตุ๊กตำ โดยเด็กเล่นได้อย่ำงน้อย 

3 ชนิด

1. เล่นสมมตกิบัเด็ก เช่น  แปรงฟันให้ตุ๊กตำ เล่นป้อนอำหำรให้ตุก๊ตำ  

หวีผมให้ตุ๊กตำ

2. ถ้ำเด็กยังท�ำไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�ำตำมจนเด็กเล่นได้เอง 

วัสดุที่ใช้แทนได้	: ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 31

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

18

(1	ปี	6	เดือน)
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

 

วิ่งได้ (GM)

 

อุปกรณ์	 :	 ลูกบอลเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 15 - 20 เซนติเมตร

เดิ น ถือลู กบอลไปได ้ ไกล 

3 เมตร (GM)

 

อุปกรณ์	 :	 ลูกบอลเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 15 - 20 เซนติเมตร

วิ่ ง เล ่นกับเด็ก หรืออำจกล้ิงลูกบอล 

แล้วกระตุ้นให้เด็กวิ่งตำมลูกบอล

ผ่าน	:	เด็กวิ่งได้อย่ำงมั่นคงโดยไม่ล้ม และ

ไม่ใช่กำรเดินเร็ว

1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็กยืนหันหน้ำเข้ำหำกันระยะห่ำง 

3 เมตร 

2. ส่งลูกบอลให้เด็กถือ และบอกให้เด็ก

เดินไปหำพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

 

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถเดินถือลูกบอล ไปได้ไกล 

3 เมตร โดยไม่ล้ม และไม่เสียกำรทรงตัว

1 จับมือเด็กว่ิงเล่น หรอืร่วมวิง่กับเด็กคนอ่ืน ๆ  เพือ่ให้เดก็สนกุสนำน

2. ลดกำรช่วยเหลือลง เมื่อเด็กมั่นใจและเริ่มวิ่งได้ดีขึ้นจนเด็ก

สำมำรถวิ่งได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	 วัสดุมำท�ำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟำง 

ลูกบอลสำนด้วยใบมะพร้ำว

1. ฝึกให้เด็กเดินโดยถือของมือเดียว 

2. เมื่อเด็กท�ำได้แล้วให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก วำงตะกร้ำ

ไว้ในระยะห่ำง 3 เมตร แล้วถือของที่มีขนำดใหญ่ขึ้นด้วยสองมือ 

และเดินเอำของไปใส่ตะกร้ำให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม 

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ให้ขยับตะกร้ำให้ใกล้ขึ้น และจับมือเด็กถือของ 

ช่วยพยุงหำกเด็กยังทรงตัวได้ไม่ดี

4. เม่ือเด็กทรงตัวได้ดีและถือของได้ด้วยตนเองให้เพิ่มระยะทำง

จนถึง 3 เมตร 

ของที่ใช้แทนได้	:	วัสดุในบ้ำน เช่น ตุ๊กตำ หมอน

วัตถุประสงค์	:	เด็กตั้งใจควบคุมกำรเคลื่อนไหวของตนเอง

ช่วงอายุ 18 เดือน

https://youtu.be/XhDj_ec8LQQ
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(1	ปี	6	เดือน)
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เป ิดหน ้ำหนังสือที่ท�ำด ้วย

กระดำษแข็งทีละแผ่นได้เอง

(FM)

อุปกรณ์	 :	 หนังสือรูปภำพ 

ท�ำด้วยกระดำษแข็ง

ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น (FM)

 

อุปกรณ์	 :	 ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 4 ก้อน

วำงหนังสือไว้ตรงหน้ำเด็ก แสดงวิธีกำร

เปิดหนังสือให้เด็กดู และบอกให้เด็ก 

ท�ำตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถแยกหน้ำและพลิกหน้ำ

หนังสือได้ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่ำงน้อย  

1 แผ่น

1.  วำงก้อนไม้ 4 ก้อน ตรงหน้ำเด็ก          

2. ต ่อก ้อนไม้ 2 ชั้นให ้เด็กดูแล ้วรื้อ 

แบบออก

3. กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เองให้โอกำส

ประเมิน 3 ครั้ง

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม 

2 ใน 3 ครั้ง

1. เปิดหน้ำหนังสือทีละหน้ำแล้วชี้ให้เด็กดูรูปภำพและปิดหนังสือ

2. บอกให้เด็กท�ำตำม

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้ช่วยจับมือเด็กพลิกหน้ำหนังสือทีละหน้ำ

4. เล่ำนิทำนประกอบรูปภำพ เพื่อเสริมสร้ำงจินตนำกำรของเด็ก

หนงัสือทีใ่ช้แทนได้	:	หนงัสอืเด็กทีท่�ำด้วยพลำสติก ผ้ำ หรอืกระดำษ

หนำ ๆ

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น ก้อนไม้กล่องสบู่ วำงต่อกัน 

ในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�ำตำม 

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวำงก้อนไม้ก้อนท่ี 1 ที่พื้น และวำง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1

4. ท�ำซ�้ำหลำยครั้งและลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 

หำกเด็กท�ำได้แล้วให้ชมเชย หำกเด็กต่อได้ 2 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็น

ต่อมำกกว่ำ 2 ชั้น

วัสดุที่ใช้แทนได้	: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

วัตถุประสงค์	:	เด็กตั้งใจ มีควำมพยำยำมท�ำตำมแบบจนส�ำเร็จ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

18

(1	ปี	6	เดือน)

54


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

 

55


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

เลือกวัตถุตำมค�ำสั่งได้ถูกต้อง 

3 ชนิด (RL)

อุปกรณ์	:	ตุ๊กตำผ้ำ บอล รถ

หมายเหตุ	 : ในกรณีท่ีมีข้อ

ขดัข้องทางสงัคมและวฒันธรรม 

ให้ใช้ถ้วยหรือหนังสือท่ีเป็น 

ชุดอุปกรณ์ DSPM แทนได้

ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน (RL)

วำงวัตถุ 3 ชนิดไว้ตรงหน้ำเด็กแล้วถำมว่ำ 

“…อยูไ่หน” จนครบทัง้ 3 ชนดิ แล้วจงึสลบั

ต�ำแหน่งที่วำงวัตถุ ให้โอกำสประเมิน 3 ครั้ง 

 

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถชี้หรือหยิบวัตถุได ้

ถูกต้องทั้ง 3 ชนิด อย่ำงน้อย 2 ครั้ง  

 

 

 

1. ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ก่อนว่ำ เด็กรู ้จักอวัยวะของร ่ำงกำย 

ส่วนไหนบ้ำง

2. ถำมเด็กว่ำ “…อยู ่ไหน” โดยถำม

เหมือนเดิม 3 ครั้ง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถชี้อวัยวะ ได้ถูกต้อง 

2 ใน 3 ครั้ง

1. เตรยีมของเล่นหรอืวตัถทุีเ่ดก็คุ้นเคย 2 ชนดิ และบอกให้เดก็รูจ้กั

ชื่อวัตถุทีละชนิด 

2. ถำมเดก็ “…อยูไ่หน” โดยให้เดก็ชีห้รอืหยิบ ถ้ำเด็กเลอืกไม่ถกูต้อง

ให้เลื่อนของเข้ำไปใกล้ และจับมือเด็กชี้หรือหยิบ

3. เม่ือเด็กสำมำรถเลือกได้ถูกต้อง เพิ่มของเล่นหรือวัตถุที่เด็ก 

คุ้นเคย เป็น 3 ชนิด และถำมเช่นเดิมจนเด็กช้ีหรือหยิบได้ถูกต้อง 

ทั้ง 3 ชนิด

4. เพิ่มวัตถุชนิดอื่นที่เด็กสนใจชี้ให้เด็กดู แล้วพูดให้เด็กชี้ เพื่อเพิ่ม

กำรเรียนรู้ภำษำของเด็ก

วัสดุที่ใช้แทนได้	 : ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย เช่น 

แก้วน�้ำ ถ้วย ช้อน แปรง หวี ตุ๊กตำจำกวัสดุอื่น หรือของเล่น

วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้เด็กเข้ำใจภำษำและเป็นกำรฝึกควำมจ�ำ

1. เริ่มฝึกจำกกำรชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 

ให้เด็กดู

2. หลังจำกนัน้ช้ีชวนให้เด็กท�ำตำม โดยชีอ้วยัวะของตวัเองทีละส่วน

3. ถ้ำเดก็ชีไ้ม่ได้ให้จบัมอืเดก็ชีใ้ห้ถกูต้อง และลดกำรช่วยเหลอืลงจน

เด็กสำมำรถชี้ได้เอง โดยอำจใช้เพลงเข้ำมำประกอบในกำรท�ำ

กิจกรรม 

4. ถ้ำเดก็รูจ้กัอวยัวะด้วยภำษำหลกั (Mother Tongue Language)

คล่องแล้ว อำจเสริมด้วยภำษำที่ 2 เช่น ภำษำอังกฤษ เป็นต้น

วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้เด็กเข้ำใจภำษำและเป็นกำรฝึกควำมจ�ำ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

18

(1	ปี	6	เดือน)
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

พูดเลียนค�ำท่ีเด ่น หรือค�ำ

สุดท้ำยของค�ำพูด (EL)

พูดเป็นค�ำๆ ได้ 4 ค�ำ เรียกชื่อ

สิ่งของหรือทักทำย (ต้องเป็น

ค�ำอื่นที่ไม่ใช่ค�ำว่ำพ่อแม่ ชื่อ

ของคนคุ ้นเคย หรือช่ือของ

สัตว์เลี้ยงในบ้ำน) (EL)

พูดคุยกับเด็กเป็นประโยคหรือวลีสั้น ๆ 

ไม่เกนิ 3 ค�ำ แล้วสังเกตกำรโต้ตอบของเด็ก

 

 

 

ผ่าน	: เด็กเลียนค�ำพูดที่เด่น หรือค�ำสุดท้ำย

ของค� ำพู ด  เช ่ น  “หนู เป ็ น เด็ กดี ” 

เด็กเลียนค�ำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำ 

เด็กพูดเป็นค�ำ ๆ หรือรู ้จักชื่อสิ่งของ 

อะไรบ้ำง

 

 

ผ่าน	 :	 เด็กพูดได้อย่ำงน้อย 4 ค�ำ เช่น 

ทักทำย - สวัสดี และเรียกชื่อสิ่งของต่ำง ๆ  

เช่น โต๊ะ แมว

1. พดูกับเดก็ก่อนแล้วค่อยท�ำกรยิำนัน้ให้เดก็ด ูเช่น เมือ่แต่งตวัเสรจ็ 

พูดว่ำ “ไปกินข้ำว” แล้วออกเสียง “กิน” หรือ “ข้ำว” ให้เด็กฟัง 

แล้วจึงพำไป 

2. สอนให้เด็กพูดตำมควำมจริง เช่น

 - ขณะแต่งตัว เมื่อเด็กให้ควำมร่วมมือดี ให้ชมเชยว่ำ  

“หนูเป็นเด็กดี” เพื่อให้เด็กเลียนค�ำ “เด็ก” หรือ “ดี” ได้

 - เมื่อแต่งตัวเสร็จ พูดว่ำ “ไปกินข้ำว” รอให้เด็กออกเสียง 

“กิน” หรือ “ข้ำว” ก่อนแล้วจึงพำไป

3. ถ้ำเดก็ไม่ออกเสยีงพดูตำม ให้ซ�ำ้ค�ำเด่นหรอืค�ำสดุท้ำยนัน้ จนเดก็

สำมำรถเลียนค�ำพูดสุดท้ำยนั้นได้

4. เมือ่เดก็พดูได้แล้ว ให้ควำมสนใจและพดูโต้ตอบกบัเดก็โดยเปลีย่น 

ใช้ค�ำอื่น ๆ ตำมสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

สอนให้เด็กพูดค�ำสั้น ๆ ตำมเหตุกำรณ์จริง เช่น

- เมื่อพบหน้ำผู้ใหญ่ให้พูดทักทำยค�ำว่ำ “สวัสดีค่ะ/ครับ” หรือใช ้

ค�ำที่ทักทำยในท้องถิ่น เช่น ธุจ้ำ ทุกครั้ง

- ขณะรับประทำนอำหำร ก่อนป้อนข้ำวพูด “ข้ำว” ให้ 

เด็กพูดตำม “ข้ำว” 

- ขณะก�ำลังดูหนังสือฝึกให้เด็กพูดค�ำต่ำง ๆ ตำมรูปภำพ เช่น 

“ปลำ” “โต๊ะ” “แมว”

วัตถุประสงค์	: เพื่อให้เด็กสื่อภำษำและเป็นกำรฝึกควำมจ�ำ
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

18

(1	ปี	6	เดือน)
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

 

สนใจและมองตำมส่ิงท่ีผู้ใหญ่ 

ชี้ที่อยู ่ไกลออกไปประมำณ 

3 เมตร (PS)

ดื่มน�้ำจำกถ้วยโดยไม่หก (PS)

อุปกรณ์	:	ถ้วยฝึกดื่มมีหูใส่น�้ำ 
1/4 ถ้วย 

ชี้ ส่ิงท่ีอยู ่ไกลประมำณ 3 เมตร เช ่น 

หลอดไฟ นำฬิกำ แล้วพูดชื่อสิ่งของ 

เช่น “โน่นหลอดไฟ” “โน่นนำฬิกำ” แล้ว

สังเกตว่ำเด็กมองตำมได้หรือไม่

ผ่าน	:	เด็กหันมำสนใจและมองตำม เมื่อชี้

สิ่งที่อยู่ไกลออกไป อย่ำงน้อย 3 เมตร

ส่งถ้วยท่ีมนี�ำ้ 1/4 ของถ้วยให้เด็กแล้วบอก

เด็กให้ด่ืมน�้ำ สังเกตกำรด่ืมของเด็ก หรือ

ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ว่ำ 

“เดก็สำมำรถยกถ้วยหรอืขนัน�ำ้ขึน้ดืม่โดย

ไม่หกได้หรือไม่”

 

ผ่าน	:	เด็กยกถ้วยหรือขนัน�ำ้ขึน้ด่ืมโดยไม่หก 

(โดยไม่ใช่กำรดูดจำกหลอดดูด)

ชีส้ิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตวัให้เดก็มองตำม หำกเดก็ยงัไม่มองให้ประคองหน้ำเดก็

ให้หันมองตำม แล้วค่อยชี้ของที่อยู่ไกลออกไป จนถึง 3 เมตร

 

หมายเหตุ	:	ของควรจะเป็นของชิ้นใหญ่และมีสีสดใส

วัตถุประสงค์	: เพื่อควบคุมตนเองให้สนใจร่วมกับผู้อื่น

1. ประคองมือเด็กให้ยกถ้วยน�้ำขึ้นดื่ม ค่อย ๆ ลดกำรช่วยเหลือ 

จนเด็กสำมำรถถือถ้วยน�้ำยกขึ้นดื่มโดยไม่หก 

2. ฝึกเด็กดื่มนมและน�้ำจำกถ้วย (เลิกใช้ขวดนม)

 

ของที่ใช้แทนได้	:	 ขันน�้ำ

วัตถุประสงค์	 : เด็กสำมำรถพัฒนำกำรดูดเป็นดื่มโดยยกถ้วยขึ้นดื่ม 

ด้วยกำรเม้มริมฝีปำกที่ขอบถ้วยในกำรดื่มน�้ำจำกถ้วยทีละน้อย 

โดยไม่หก
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

19	-	24

(1	ปี	7	เดือน

-	2	ปี)
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

เหวี่ยงขำเตะลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์	 :	 ลูกบอลเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำง 15 - 20 เซนติเมตร

ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น (FM)

อุปกรณ์	 :	 ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 8 ก้อน 

 

1. เตะลูกบอลให้เด็กดู

2. วำงลูกบอลไว้ตรงหน้ำห่ำงจำกเด็ก

ประมำณ 15 ซม. และบอกให้เด็กเตะ

ลูกบอล

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถยกขำเตะลูกบอลได้ 

(ไม่ใช่เขี่ยบอล) โดยไม่เสียกำรทรงตัวและ

ท�ำได้อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. วำงก้อนไม้ 8 ก้อนไว้บนโต๊ะ

2. ต่อก้อนไม้เป็นหอสูง 4 ชั้น ให้เด็กดู 

แล้วรื้อแบบออก

3. ยื่นก้อนไม้ให้เด็ก 4 ก้อน และกระตุ้น

ให้เด็กต่อก้อนไม้เอง ให้โอกำสประเมิน 

3 ครั้ง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้เป็นหอสูง

จ�ำนวน 4 ก้อน โดยไม่ล้ม ได้อย่ำงน้อย 

1 ใน 3 ครั้ง

1. ชวนเด็กเล่นเตะลูกบอล โดยเตะให้เด็กดู

2. ชวนให้เดก็ท�ำตำมโดยช่วยจบัมอืเดก็ไว้ข้ำงหนึง่ บอกให้เดก็ยกขำ

เหวี่ยงเตะลูกบอล

3. เมื่อเด็กทรงตัวได้ดี กระตุ้นให้เด็กเตะลูกบอลเอง 

4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	 วัสดุมำท�ำเป็นก้อนกลม ๆ เช่น ก้อนฟำง 

ลูกบอลสำนด้วยใบมะพร้ำว 

1. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ใช้วัตถุที่เป็นทรงสี่เหลี่ยม เช่น 

ก้อนไม้ กล่องสบู่ วำงต่อกันในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก กระตุ้นให้เด็กท�ำตำม 

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวำงก้อนไม้ก้อนท่ี 1 ที่พื้น และวำง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วำงไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ชั้น

4. ให้เด็กท�ำซ�้ำหลำยคร้ังและพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 

ลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง หำกเด็กท�ำได้แล้วให้

ชมเชย

5. หำกเด็กต่อได้ 4 ชั้น แล้วให้เปลี่ยนเป็นต่อมำกกว่ำ 4 ชั้น

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม

วัตถุประสงค์	: เด็กตั้งใจ มีควำมพยำยำมท�ำตำมแบบจนส�ำเร็จ

ช่วงอายุ 19 - 24 เดือน

https://youtu.be/xJd47qOBbEk



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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เลือกวัตถุตำมค�ำสั่ง (ตัวเลือก 

4 ชนิด) (RL)

อปุกรณ์	: ของเล่นเดก็ ตุก๊ตำผ้ำ 

บอล รถ ถ้วย

หมายเหตุ	 : ในกรณีท่ีมีข้อ

ขดัข้องทางสงัคมและวฒันธรรม 

ให้ใช้หนังสือที่เป็นชุดอุปกรณ์ 

DSPM แทนได้

เลียนค�ำพูดที่เป็นวลีประกอบ

ด้วยค�ำ 2 ค�ำขึ้นไป (EL)

1. วำงของเล่นทั้ง 4 ชิ้นไว้ตรงหน้ำเด็ก 

ในระยะที่เด็กหยิบถึง

2. ถำมเด็กทีละชนิดว่ำ “อันไหนตุ๊กตำ” 

“อันไหนบอล” “อันไหนรถ” “อันไหน

ถ ้วย” ถ ้ำ เ ด็กหยิบของเล ่นออกมำ 

ให้ผู้ประเมินน�ำของเล่นกลับไปวำงที่เดิม 

แล้วจึงถำมชนิดต่อไป จนครบ 4 ชนิด

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถหยิบ/ชี้ของเล่นได ้

ถูกต้องทั้ง 4 ชนิด

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ว่ำเด็กสำมำรถพูด 2 ค�ำข้ึนไป (ไม่ใช่ 

2 พยำงค์) ต่อกันได้หรือไม่ หรือขณะเล่น

กับเด็ก พยำยำมให้เด็กเลียนค�ำพูดที่เป็น

วลี 2 ค�ำข้ึนไป เช่น อำบน�้ำ ร้องเพลง 

อ่ำนหนังสือ เล่ำนิทำน

ผ่าน	 :	 เด็กเลียนค�ำพูดท่ีเป็นวลี 2 ค�ำ 

ขึ้นไปได้เอง เช ่น อำบน�้ำ ร ้องเพลง 

อ่ำนหนังสือ เล่ำนิทำน

1. วำงของเล่นที่เด็กคุ้นเคย 2 ชิ้น กระตุ้นให้เด็กมอง แล้วบอกชื่อ

ของเล่นทีละชิ้น

2. บอกให้เด็กหยิบของเล่นทีละช้ิน ถ้ำเด็กหยิบไม่ถูกให้จับมือเด็ก

หยิบพร้อมกับพูดชื่อของเล่นนั้นซ�้ำ

3. ฝึกจนเดก็สำมำรถท�ำตำมค�ำสัง่ได้ถกูต้องและเพิม่ของเล่นทลีะชิน้

จนครบทั้ง 4 ชิ้น

4. เมื่อท�ำได้แล้วให้ฝึกกับวัตถุหลำกหลำยมำกขึ้น เช่น เครื่องดนตรี 

หนังสือนิทำน  

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

วัตถุประสงค์	:	เพื่อให้เด็กเข้ำใจภำษำและเป็นกำรฝึกควำมจ�ำ

1. พูดค�ำ 2 ค�ำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตำม ถ้ำเด็กพูดได้ 

ทีละค�ำ ให้พูดขยำยค�ำพูดเด็กเป็น 2 ค�ำ เช่น เด็กพูด “ไป” พ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพูดว่ำ “ไปนอน”  “อ่ำนหนังสือ” 

2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูดง่ำย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมท�ำท่ำทำง

ตำมเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ... (ปูด�ำ) ขย�ำ… (ปูนำ) ”

3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�ำลังกระท�ำอยู่ 

วิธีพูดให้พูดชัด ๆ ช้ำ ๆ มีจังหวะหยุดเพื่อให้เด็กพูดตำมในระหว่ำง 

ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ระหว่ำงอำบน�้ำ ระหว่ำงทำนข้ำว กำรดูรูปภำพ

ประกอบ อ่ำนหนังสือร่วมกัน



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ใช้ช ้อนตักอำหำรกินเองได้ 

(PS)

กระโดดเท้ำพ้นพื้นทั้ง 2 ข้ำง  

(GM)

แก้ปัญหำง่ำย ๆ โดยใช้เครื่อง

มือด้วยตัวเอง (FM)

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

“เด็กสำมำรถใช้ช้อนตักอำหำรกินเองได้

หรือไม่”

ผ่าน	:	เดก็ใช้ช้อนตกักนิอำหำรได้ โดยอำจ

หกได้เล็กน้อย (ในกรณีที่เด็กรับประทำน

ข้ำวเหนียวเป็นหลัก ให้เด็กทดสอบกำรใช้

ช้อนตักอำหำร)

กระโดดให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม 

โดยอำจช่วยจับมือเด็กทั้ง 2 ข้ำง

ผ่าน	: เด็กสำมำรถกระโดดได้เอง อำจไม่

ต้องยกเท้ำพ้นพื้นพร้อมกันทั้ง 2 ข้ำง

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

ว่ำเด็กสำมำรถแก้ปัญหำง่ำย ๆ  ด้วยตนเอง 

โดยใช้เครื่องมือได้หรือไม่ เช่น เวลำเด็ก

หยิบของไม่ถึงเด็กท�ำอย่ำงไร ใช้ไม้เข่ีย 

ใช้เก้ำอี้ปีนไปหยิบของ เป็นต้น

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถแก้ปัญหำง่ำย ๆ ด้วย 

ตัวเอง โดยใช้เครื่องมือ

เริม่จำกล้ำงมอืเด็กให้สะอำด จบัมอืเด็กถือช้อนและตกัอำหำรใส่ปำก

เดก็ ควรฝึกอย่ำงสม�ำ่เสมอในระหว่ำงกำรรบัประทำนอำหำร ค่อย ๆ  

ลดกำรช่วยเหลือลงจนเด็กสำมำรถตักอำหำรใส่ปำกได้เอง

วัตถุประสงค์	:	ฝึกให้มีมำรยำทและมีวินัย

1. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้ำง แล้วฝึกกระโดดลงจำกบันไดขั้นที่ติดกับ

พื้นหรือจำกพื้นต่ำงระดับ

2. หลังจำกนั้นให้เริ่มฝึกกระโดดที่พื้นโดยกำรจับมือทั้ง 2 ข้ำงของ

เดก็ไว้ ย่อตวัลงพร้อมกบัเดก็แล้วบอกให้เดก็กระโดด ฝึกหลำย ๆ  ครัง้ 

จนเด็กมั่นใจและสนุก จึงปล่อยให้กระโดดเล่นเอง

3. ควรระมัดระวังเรื่องควำมปลอดภัยในระหว่ำงกำรกระโดด

1. ให้โอกำสเด็กแก้ปัญหำอื่น ๆ ด้วยตนเอง เช่น น�ำไม้เขี่ยของใต้เตียง 

ใต้โต๊ะออกมำหรือเล่นกิจกรรมอื่น ๆ ที่ฝึกกำรแก้ไขปัญหำ หรือเอำ

เก้ำอี้มำต่อเพื่อหยิบของที่อยู่สูง 

2. ถ้ำท�ำไม่ได้ ให้สอนวิธีกำรแก้ปัญหำ โดยกำรท�ำให้เด็กดูใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เช่น เมื่อจะกินขนมรู้จักตัดถุงขนม โดยขณะฝึก

ให้ดูแลฝึกสอนในเรื่องควำมปลอดภัย

วัตถุประสงค์	: รู้จักดัดแปลงกำรแก้ปัญหำ
ช่วงอายุ 25 - 29 เดือน

https://youtu.be/aY1zCFWmncA



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ชี้อวัยวะ 7 ส่วน (RL)

พูดตอบรับและปฏิเสธได้ (EL)

ล้ำงและเช็ดมือได้เอง (PS)

1. ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ก่อนว่ำ เดก็รู้จกัอวยัวะของร่ำงกำยส่วนไหนบ้ำง

2. ถำมเดก็ว่ำ “…อยูไ่หน” โดยถำม 8 ส่วน

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง 

7 ใน 8 ส่วน

1. ถำมค�ำถำมเพ่ือให้เด็กตอบรับหรือ

ปฏเิสธ เช่น ด่ืมนมไหม ฟังนทิำนไหม หรือ

เอำของเล่นไหม (คะ/ครับ)    

2. ถำมเด็ก 3 - 4 ค�ำถำม จนแน่ใจว่ำเด็ก

รู ้จักควำมแตกต่ำงของค�ำตอบรับและ

ปฏเิสธ หรอืถ้ำเดก็ไม่ยอมตอบ ให้ถำมจำก

พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กว่ำ เด็ก

สำมำรถพูดตอบรับและปฏิเสธได้หรือไม่

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถพดูตอบรับและปฏเิสธได้ 

เช่น ด่ืม ฟัง เอำ ไม่ (ค่ะ/ครับ)

    

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ว่ำ “เด็กสำมำรถล้ำงมือและเช็ดมือได้เอง

หรือไม่”

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถล้ำงมือและเช็ดมือ 

ได้เอง (โดยผูใ้หญ่อำจจะช่วยหยบิอปุกรณ์ 

เปิดก๊อกน�้ำ หรือรำดน�้ำให้)

1. เริ่มฝึกจำกกำรชี้อวัยวะของพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

ให้เด็กดู

2. หลังจำกนั้นชี้ชวนให้เด็กท�ำตำม โดยชี้อวัยวะของตัวเอง

3. ถ้ำเดก็ชีไ้ม่ได้ให้จบัมอืเดก็ชีใ้ห้ถกูต้อง และลดกำรช่วยเหลอืลงจน

เดก็สำมำรถชีไ้ด้เองโดยอำจใช้เพลงเข้ำมำประกอบในกำรท�ำกิจกรรม 

1. พดูคยุ เล่ำเรือ่งเกีย่วกบักำรตอบรบัหรอืปฏเิสธร่วมกบัเดก็เพือ่ให้

เด็กเข้ำใจ เช่น หำกเด็กไม่ต้องกำร ให้ตอบว่ำ ไม่ครับ ไม่เอำค่ะ

2. ถำมค�ำถำมเพื่อให้เด็กตอบรับหรือปฏิเสธ เช่น ดื่มนมไหม 

เล่นรถไหม อ่ำนหนังสือไหม กินขำ้วไหม ร้องเพลงไหม กระตุ้นให้

เด็กตอบรับหรือปฏิเสธค�ำชวนต่ำง ๆ  ข้ำงต้น รอจนแน่ใจว่ำเด็กตอบ

รับหรือปฏิเสธค�ำชวนต่ำง ๆ จึงตอบสนองสิ่งที่เด็กต้องกำร ถ้ำเด็ก

ตอบไม่ได้ ให้ตอบน�ำและถำมเด็กซ�้ำ  

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อฝึกเลือกสิ่งที่จ�ำได้และทักษะที่มีอยู ่ มำใช ้

สื่อควำมหมำยได้อย่ำงเหมำะสม

พำเดก็ล้ำงมือก่อนรบัประทำนอำหำรทกุครัง้ โดยท�ำให้ดเูป็นตวัอย่ำง

แล้วช่วยจับมือเด็กท�ำตำมขั้นตอนต่อไปนี้ เปิดก๊อกน�้ำหรือตักน�้ำ 

ใส่ขัน แล้วหยิบสบู่ เอำน�้ำรำดที่มือและสบู่ ฟอกสบู่ให้เกิดฟอง 

แล้ววำงสบู่ไว้ที่เดิม ถูมือท่ีฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วล้ำงมือด้วยน�้ำเปล่ำ 

จนสะอำด น�ำผ้ำเช็ดมือมำเช็ดมือให้แห้ง ลดกำรช่วยเหลือลงทีละ 

ขั้นตอนจนเด็กล้ำงและเช็ดมือได้เอง



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)40

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

30

(2	ปี	6	เดือน)
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กระโดดข้ำมเชือกบนพื้นไป

ข้ำงหน้ำได้ (GM) 

อุปกรณ์	:	 เชือก

ขว้ำงลูกบอลขนำดเล็กได้ โดย

ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ (GM)

 

อปุกรณ์	:	ลกูบอลยำง วดัขนำด

เส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 

7 เซนติเมตร 

1. วำงเชอืกเป็นเส้นตรงบนพ้ืนหน้ำตัวเด็ก

2. กระโดดข้ำมเชือกที่วำงอยู่บนพื้นให้

เด็กดู และบอกให้เด็กท�ำตำม

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถกระโดดข้ำมเชือกได้ 

โดยเท้ำลงพื้นพร้อมกัน หรือเท้ำไม่ต้อง

ลงพื้นพร้อมกันก็ได้

ขว้ำงลูกบอลยำงให้เด็กดู โดยจับลูกบอล

ด้วยมือข้ำงเดียวยกขึ้นเหนือศีรษะไปทำง

ด้ำนหลงั แล้วขว้ำงลกูบอลยำงไปข้ำงหน้ำ

และบอกให้เด็กท�ำตำม

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถขว้ำงลูกบอลได้โดย

ยกมือขึ้นเหนือศีรษะไปทำงด้ำนหลังแล้ว

ขว้ำงลูกบอลไปข้ำงหน้ำ

1. กระโดดอยู่กับที่ ให้เด็กดู

2. จับมือเด็กไว้ทั้ง 2 ข้ำง แล้วฝึกกระโดดมำจำกบันไดขั้นที่ติดกับ

พื้นหรือจำกพื้นต่ำงระดับ

3. กระโดดข้ำมเชือกให้เด็กดู

4. ยนืหนัหน้ำเข้ำหำเดก็โดยวำงเชือกค่ันกลำง และจับมือเดก็พยงุไว้ 

ดึงมือให้เด็กกระโดดข้ำมเชือก ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กมั่นใจและสำมำรถ

กระโดดข้ำมเชือกได้เอง

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังไม่ให้เด็กมี

อันตรำยในระหว่ำงกำรกระโดด

 

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ริบบิ้น เชือกฟำง ไม้หรือชอล์ก ขีดเส้นตรงบนพื้น

1. ขว้ำงลกูบอลให้เดก็ดโูดยยกมือขึน้เหนอืศีรษะไปทำงด้ำนหลงัแล้ว

ขว้ำงลูกบอลไปข้ำงหน้ำ 

2. จัดเด็กยืนในท่ำที่มั่นคง จับมือเด็กข้ำงที่ถนัดถือลูกบอล แล้วยก

ลูกบอลขึ้นเหนือศีรษะไปทำงด้ำนหลัง เอ้ียวตัวเล็กน้อยแล้วขว้ำง

ลูกบอลออกไป

3. เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็กขว้ำงลูกบอลได้เอง

4. เล่นขว้ำงลูกบอลกับเด็กบ่อย ๆ

ของเล่นที่ใช้แทนได้	 :	 ลูกบอลขนำดเล็กที่มีขนำดพอดีมือของเด็ก

ชนิดอื่น ๆ เช่น ลูกเทนนิส 

ช่วงอายุ 30 เดือน

https://youtu.be/C6BIz5QzWflflfI 



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 41
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ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบำศก์

เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน (FM)

อุปกรณ์	 :	 ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 8 ก้อน

ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น 

ตำมค�ำบอก (รูจ้�ำนวนเท่ำกบั 1) 

(FM) 

อุปกรณ์	: ชุดก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 3 ก้อน

1. จัดให้เด็กอยู ่ในท่ำนั่งท่ีถนัดท่ีจะต่อ

ก้อนไม้ได้ 

2. วำงก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้ข้ำงหน้ำเด็ก 

กระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้ให้สูงที่สุด หรือ

ท�ำให้เด็กดูก่อนได้

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถต่อก้อนไม้ โดยไม่ล้ม

จ�ำนวน 8 ก้อน 1 ใน 3 ครั้ง

1. วำงก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบำศก์ 3 ก้อน 

ตรงหน้ำเด็ก

2. แบมอืไปตรงหน้ำเด็กแล้วพดูว่ำ “หยบิ

ก้อนไม้ให้ครู 1 ก้อน” 

3. น�ำก้อนไม้กลับไปวำงที่เดิม แล้วพูด 

ซ�้ำว่ำ “หยิบก้อนไม้ ให้ครู 1 ก้อน”

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถส่งวัตถุให้ผู้ประเมิน 

1 ก้อน ได้ทั้ง 2 ครั้ง โดยไม่พยำยำม 

จะหยิบส่งให้อีก

1. ใช้วัตถุที่เป็นทรงส่ีเหล่ียม เช่น ก้อนไม้ กล่องสบู่ วำงต่อกัน 

ในแนวตั้งให้เด็กดู 

2. กระตุ้นให้เด็กท�ำตำม 

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็กวำงก้อนไม้ก้อนที่ 1 ที่พื้น และวำง

ก้อนที่ 2 บนก้อนที่ 1 วำงไปเรื่อย ๆ จนครบ 8 ชั้น

4. ท�ำซ�้ำหลำยครั้งและลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็กต่อก้อนไม้ได้เอง 

หำกเด็กท�ำได้แล้วให้ชมเชย

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

วัตถุประสงค์	:	เด็กตั้งใจต่อก้อนไม้ตำมแบบที่ยำกขึ้น จนส�ำเร็จ

1. วำงวัตถุชนิดเดียวกัน 3 ชิ้นตรงหน้ำเด็ก เช่น ช้อน 3 คัน และ 

พูดว่ำ “หยิบช้อนให้คุณพ่อ/คุณแม่ 1 คัน” 

2. ถ้ำเด็กหยิบให้เกิน 1 คัน ให้พูดว่ำ “พอแล้ว” หรือจับมือเด็กไว้

เพื่อไม่ให้ส่งเพิ่ม  

3. เปล่ียนวัตถุให้หลำกหลำยข้ึน เช่น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้ และ 

ควรสอนอย่ำงสม�่ำเสมอ ในสถำนกำรณ์อื่น ๆ ด้วย

 

วัสดุที่ใช้แทนได้	: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่  กล่องนม



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)42
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สนใจฟังนิทำนได้นำน 5 นำที

(RL)

อุปกรณ์	 :	 หนังสือนิทำน

ส�ำหรับเด็กที่มีรูปภำพและ 

ค�ำอธิบำยประกอบหน้ำละ

ประมำณ 20 - 30 ค�ำ และ 

อ่ำนจบใน 5 นำที

    

วำงวัตถุไว้ “ข้ำงบน” และ 

“ข้ำงใต้” ตำมค�ำสั่งได้ (RL)

อุปกรณ์	 :	 ก้อนไม้สี่เหลี่ยม

ลูกบำศก์ 1 ก้อน

ชวนเด็กมองที่หนังสือแล ้วอ ่ำนหรือ 

เล่ำนิทำนให้เด็กฟัง หรือ สอบถำมจำก 

ผู้ปกครองว่ำเด็กสำมำรถสนใจฟังนิทำน 

ได้นำนถึง 5 นำที หรือไม่ 

 

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถสนใจฟัง มองตำม 

พูดตำม และ/หรือ พูดโต้ตอบตำมเร่ืองรำว

ในหนังสือนิทำนท่ีมีควำมยำว ประมำณ 

5 นำที อย่ำงต่อเนื่อง

ส่งก้อนไม้ให้เด็กแล้วพูดว่ำ “วำงก้อนไม้ 

ไว้ข้ำงบน...(เก้ำอี้/โต๊ะ)”“วำงก้อนไม้ไว้ 

ข้ำงใต้....(เก้ำอี้/โต๊ะ)” บอก 3 ครั้ง โดย

สลับค�ำบอก ข้ำงบน/ข้ำงใต้ ทุกครั้ง 

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถวำงก้อนไม้ไว้ข้ำงบน

และข้ำงใต้ได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ครั้ง

1. อ่ำนนิทำนสั้น ๆ ให้เด็กฟังทุกวันด้วยน�้ำเสียงทีสนุกสนำน 

2. ให้เด็กดูรูปภำพ และแต่งเร่ืองเล่ำจำก รูปภำพเพื่อให้เด็กสนใจ 

เช่น “กระต่ำยน้อยมีขนสีขำวมีหูยำว ๆ กระโดดได้ไกล และวิ่งได้เร็ว”   

3. ในระยะแรกใช้นิทำนสั้น ๆ  ที่ใช้เวลำ 2 - 3 นำที ต่อเรื่องก่อน ต่อไป

จึงเพิ่มควำมยำวของนิทำนให้มำกขึ้นจนใช้เวลำประมำณ 5 นำที 

หนังสือที่ใช้แทนได้	 :	 หนังสือรูปภำพ/หนังสือนิทำนส�ำหรับเด็ก 

เรื่องอื่น ๆ ที่มีรูปภำพและค�ำอธิบำยสั้น ๆ

วัตถปุระสงค์	:	ส่งเสริมพฒันำกำรด้ำนภำษำและจนิตนำกำร เป็นกำร

ฝึกเด็กให้คงควำมสนใจในกำรฟังได้จนจบ 

1. วำงของเล่น เช่น บอล ไว้ที่ต�ำแหน่ง “ข้ำงบน” แล้วบอกเด็กว่ำ 

“บอลอยู่ข้ำงบนโต๊ะ”

2. บอกให้เดก็ หยบิของเล่นอกีชิน้หนึง่มำวำงไว้ข้ำงบนโต๊ะถ้ำเดก็ท�ำ

ไม่ได้ ให้จับมือเด็กท�ำ

3. ท�ำซ�้ำโดยเปลี่ยนเป็นต�ำแหน่ง “ข้ำงใต้” 

4. ฝึกเพิ่มต�ำแหน่ง อื่น ๆ เช่น ข้ำง ๆ ข้ำงใน ข้ำงนอก ข้ำงหน้ำ 

ข้ำงหลัง (ใช้ค�ำที่สื่อสำรในภำษำตำมท้องถิ่นในบริบทที่เด็กพูดใน

ครอบครัว)

วัสดุที่ใช้แทนได้	: กล่องเล็ก ๆ เช่น กล่องสบู่ กล่องนม 

วัตถุประสงค์	:	ฝึกทักษะกำรเข้ำใจภำษำ และน�ำไปปฏิบัติได้



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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พูดติดต่อกัน 2 ค�ำขึ้นไปอย่ำง

มคีวำมหมำยโดยใช้ค�ำกรยิำได้

ถกูต้องอย่ำงน้อย 4 กริยำ (EL)

 

อุปกรณ์	:	ตุ๊กตำผ้ำ

ร้องเพลงได้บำงค�ำหรือร้อง

เพลงคลอตำมท�ำนอง (PS)

จับตุ๊กตำท�ำกริยำต่ำงๆ เช่น นั่ง เดิน นอน 

วิ่ง แล้วถำมเด็กว่ำ ตุ๊กตำท�ำอะไร หรือ

สังเกตขณะประเมินทักษะข้ออื่น 

หมายเหตุ	 :	ถ้ามีข้อจ�ากัดในการใช้ตุ๊กตา

สามารถใช้ภาพแทนได้ เช่น หนังสือนิทาน

เรื่อง โตโต้ หรือภาพที่มีรูปคนท�ากริยาต่างๆ

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมโดยใช้วล ี

2 ค�ำ ขึ้นไปที่ใช้ค�ำกริยำได้ถูกต้อง เช่น 

“ตุ๊กตำ/น้อง นั่ง” “ตุ๊กตำ/น้อง วิ่ง” 

“(ตุ๊ก)ตำนอน” “น้องเดิน” “นอนหลับ”

1. ให้พ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 

ชวนเด็กร้องเพลงที่เด็กคุ้นเคย 

2. ถ้ำเด็กไม่ยอมร้องเพลง ให้ถำมจำก 

พ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำเด็กสำมำรถร้องเพลง 

บำงค�ำหรือพูดค�ำคล้องจองได้หรือไม่

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถร้องเพลงตำมพ่อแม ่

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กได้ โดยอำจร้อง

ชัดแค่บำงค�ำ หรือคลอตำมท�ำนอง

ฝึกให้เด็กพูดตำมสถำนกำรณ์จริง เช่น ขณะรับประทำนอำหำรถำม

เด็กว่ำ “หนูก�ำลังท�ำอะไร” รอให้เด็กตอบ “กินข้ำว” หรือ ขณะอ่ำน

หนังสือ ถำมเกี่ยวกับรูปภำพในหนังสือ เช่น ชี้ไปที่รูปแมว แล้วถำม

ว่ำ “แมว ท�ำอะไร” รอให้เด็กตอบ เช่น “แมววิ่ง” ถ้ำเด็กตอบไม่ได้ 

ให้ช่วยตอบน�ำ และถำมซ�้ำ เพื่อให้เด็กตอบเองฝึกในสถำนกำรณ์อื่น ๆ 

โดยเดก็ต้องใช้วล ี2 ค�ำขึน้ไป ท่ีใช้ค�ำกรยิำได้ถกูต้อง เช่น ให้ตอบจำก

บัตรภำพค�ำกริยำ ได้แก่ อำบน�้ำ ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน เป็นต้น

ของเล่นที่ใช้แทนได้	:	ตุ๊กตำคนหรือตุ๊กตำสัตว์ที่มีอยู่ในบ้ำน

วัตถปุระสงค์	: เพือ่ฝึกควำมจ�ำค�ำศัพท์และสำมำรถเลือกใช้ส่ือควำม

หมำยด้วยกำรพูดได้ตรงตำมสถำนกำรณ์

1. ร้องเพลงง่ำย ๆ  ให้เด็กฟัง เช่น เพลงช้ำง เพลงเป็ด หรือเพลงเด็ก

ของท้องถิ่น โดยออกเสียงและท�ำนองที่ชัดเจน แล้วชวนให้เด็ก 

ร้องตำม พร้อมทั้งท�ำท่ำทำงประกอบ

2. ร้องเพลงเดิมซ�้ำบ่อย ๆ เพื่อให้เด็กคุ้นเคย จ�ำได้ และกระตุ้นให้

เด็กร้องตำม หรือเว้นเพื่อให้เด็กร้องต่อเป็นช่วง ๆ

3. เม่ือเด็กเริ่มร้องเพลงเองได้ ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ร้องตำมเด็ก เลือกเปิดเพลงท่ีมีเนื้อหำเหมำะสมกับเด็ก และพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ร้องเพลงต่ำง ๆ  ร่วมกับเด็กพร้อมทั้งท�ำท่ำ

ประกอบ เช่น เพลงช้ำง เพลงเป็ด หรือเป็นเพลงเดก็ภำษำอังกฤษด้วย

วัตถุประสงค์	 :	 ฝึกควำมจ�ำและกำรควบคุมกำรสื่อควำมหมำย 

ให้เข้ำกับท�ำนอง จังหวะ เด็กมีส่วนร่วมท�ำกิจกรรม เป็นกำรปลูกฝัง 

ศิลปวัฒนธรรมของครอบครัวและชุมชน



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ
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วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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เด็กรู ้จักรอให ้ถึ งรอบของ

ตนเองในกำรเล่นโดยมีผู้ใหญ่

คอยบอก (PS)

อุปกรณ์	:	1. ก้อนไม้ 4 ก้อน

2. ถ้วยส�ำหรับใส่ก้อนไม้ 1 ใบ

1. ถือก้อนไม้ 2 ก้อน และยื่นก้อนไม้ 

ให้เด็ก 2 ก้อน

2. วำงถ้วยตรงหน้ำเดก็และพดูว่ำ “เรำมำ

ใส่ก้อนไม้คนละ 1 ก้อน ให้ถือก้อนไม้ 

ไว้ก่อน ให้ครูใส่ก่อน แล้วหนูค่อยใส่” 

3. สังเกตกำรรอให้ถึงรอบของเด็ก

 

ผ่าน	 :	 เด็กรู้จักรอให้ถึงรอบของตนเอง 

เมื่อบอกให้รอ

1. ผลัดกันเล่นกับเด็ก จนเด็กคุ้นเคยก่อน

2. ฝึกให้เด็กเล่นเป็นกลุ่มด้วยกันโดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เด็ก บอกเด็ก เช่น “..(ชื่อเด็ก)..เอำห่วงใส่หลัก” “แล้วรอก่อนนะ”

3. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก บอกให้เด็กคนต่อไปเอำห่วง 

ใส่หลัก ถ้ำเด็กรอไม่ได้ ให้เตือนทุกครั้งจนเด็กรอได้เอง

4. ฝึกเล่นกิจกรรมอย่ำงอืน่ เช่น ร้องเพลง/นบัเลขพร้อมกันก่อนแล้ว

ค่อยกินขนม หรอืในสถำนกำรณ์อย่ำงอืน่ทีต้่องมีกำรรอให้ถงึรอบของ

ตนเองกับเด็ก เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก เข้ำแถวรอจ่ำย

เงินเวลำซื้อของ   

วัสดุที่ใช้แทนได้	 : ตะกร้ำใส่ของ/กล่อง/จำน และของเล่นต่ำง ๆ 

ที่มีในบ้ำน

วัตถุประสงค์	 : ฝึกกำรควบคุมตนเองให้รอจนถึงรอบของตัวเอง 

มีควำมอดทน รู้จักให้เกียรติผู้อื่น ท�ำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ตำม 

ขั้นตอน



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ยืนขำเดียว 1 วินำที (GM)

เลียนแบบลำกเส ้นเป ็นวง 

ต่อเนื่องกัน (FM)

อุปกรณ์	:	

1. ดินสอ

2. กระดำษ

แสดงวิธียืนขำเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้

เด็กยนืขำเดียวให้นำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะนำนได้  

ให้โอกำสประเมิน 3 ครั้ง (อำจเปลี่ยน 

ขำได้)

ผ่าน	 :	 เด็กยืนขำเดียวได้นำน 1 วินำท ี

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ลำกเส ้นเป ็นวงต ่อเนื่องให ้ เด็กดู 

พร้อมกับพูดว่ำ “ลำกเส้นเป็นวง”

2. ยืน่ดินสอและกระดำษ แล้วบอกให้เด็ก

ท�ำตำม 

ผ่าน	:	เดก็สำมำรถลำกเส้นเป็นวงต่อเนือ่ง

กันได้

ตัวอย่าง	เส้นวงต่อเนื่อง

1. ยืนบนขำข้ำงเดียวให้เด็กดู

2. ยืนหันหน้ำเข้ำหำกัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้ำง

3. ยกขำข้ำงหนึง่ขึน้แล้วบอกให้เด็กท�ำตำมเม่ือเดก็ยนืได้ เปลีย่นเป็น

จับมือเด็กข้ำงเดียว

4. เม่ือเด็กสำมำรถยืนด้วยขำข้ำงเดียวได้ ค่อย ๆ ปล่อยมือให้เด็ก 

ยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขำอีกข้ำงหนึ่งโดยท�ำซ�้ำ 

เช่นเดียวกัน

1. น�ำดินสอมำลำกเส้นเป็นวงต่อเนื่องกันให้เด็กดูเป็นตัวอย่ำง

2. ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่ำ “(ชื่อเด็ก) ลำกเส้นแบบนี้”

3. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กลำกเส้นเป็นวงต่อเนื่อง

4. เมื่อเด็กเริ่มท�ำเองได้ปล่อยให้เด็กท�ำเอง โดยใช้สีที่แตกต่ำงกัน 

เพื่อกระตุ้นควำมสนใจของเด็ก

ช่วงอายุ 31 - 36 เดือน

https://youtu.be/8c1axMEmBbo
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(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ

คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM)46

31	-	36

(2	ปี	7	เดือน

-	3	ปี)

  

 

81


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

 

82


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

 

น�ำวตัถ ุ2 ชนดิ ในห้องมำให้ได้

ตำมค�ำสั่ง (RL)

อุปกรณ์	 :	 วัตถุที่ เ ด็กรู ้ จัก 

6 ชนิด เช่น แปรงสีฟัน หวี 

ช้อน ถ้วย ตุ๊กตำผ้ำ บอล

พูดติดต่อกัน 3 - 4 ค�ำได้ 

อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย (EL)

1. น�ำวัตถุท้ัง 6 ชนิด วำงไว้ในท่ีต่ำง ๆ 

ในห้อง โดยให้อยู่ห่ำงจำกตัวเด็กประมำณ 

3 เมตร

2. บอกให้เด็กหยิบวัตถุ 2 ชนิด เช่น 

แปรงสีฟันและหวีมำให้ (ครั้งที่ 1) 

3. น�ำวัตถุทั้ง 2 ชนิด กลับไปวำงไว้ใน

ต�ำแหน่งใหม่

4. ท�ำซ�้ำในข้อ  2 และ 3 อีก 2 ครั้ง

หมายเหตุ	 :	 หากค�าส่ังแรกไม่ผ่านอาจ 

ให้เด็กหยิบวัตถุชนิดอื่น แต่ให้ทดสอบซ�้า  

3 ครั้ง ในวัตถุชนิดนั้น

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถน�ำวัตถุ 2 ชนิดมำให้ 

ได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

สังเกตหรือถำมจำกพ่อแม่ ผู ้ปกครอง 

หรือผู้ดูแลเด็กว่ำเด็กสำมำรถพูด 3 - 4 ค�ำ 

(ไม่ใช่ 3 - 4 พยำงค์) ต่อกันได้หรือไม่ เช่น 

- บอกกำรให้

- บอกควำมต้องกำร

- บอกปฏิเสธ

- แสดงควำมคิดเห็น

ผ่าน	 :	 เด็กพูดประโยคหรือวลีที่เป็นค�ำ 

3 - 4 ค�ำอย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน โดยออกค�ำสั่งให้เด็กหยิบของในห้อง 

มำให้ทีละ 2 ชนิด เช่น หยิบแปรงสีฟัน และยำสีฟัน เสื้อและกำงเกง 

ถ้ำเดก็หยบิไม่ถกู ให้ชีบ้อกหรอืจูงมือเดก็พำไปหยบิของ เม่ือเดก็ท�ำได้

แล้ว ให้เปลี่ยนค�ำสั่งเป็นหยิบของใช้อื่น ๆ ที่หลำกหลำยมำกขึ้น

2. พ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก จัดเก็บของให้เป็นระเบียบ 

และอยู่ที่ประจ�ำทุกครั้ง เพื่อฝึกให้เด็กมีระเบียบ

3. เมื่อเด็กท�ำได้แล้วให้เด็กเตรียมของก่อนที่จะท�ำกิจกรรมในชีวิต

ประจ�ำวัน เช่น ก่อนอำบน�้ำ หยิบผ้ำเช็ดตัว เสื้อผ้ำก่อนไปโรงเรียน

หยบิกระเป๋ำ รองเท้ำ ฝึกกำรเกบ็ของให้เป็นระเบียบเข้ำทีเ่ดมิทุกครัง้

ที่น�ำของออกมำใช้ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

1. พูดค�ำ 3 - 4 ค�ำ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ และให้เด็กพูดตำม ถ้ำเด็กพูดได ้

ทีละค�ำหรือ 2 ค�ำ ให้พูดขยำยค�ำพูดเด็กเป็น 3 - 4 ค�ำ เช่น เด็กพูด 

“ไป” พ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็ พดูว่ำ“ไปหำแม่” “ไปกินข้ำว” 

2. ร้องเพลงเด็กที่ใช้ค�ำพูดง่ำย ๆ ให้เด็กฟังบ่อย ๆ พร้อมท�ำท่ำทำง

ตำมเพลง เว้นวรรคให้เด็กร้องต่อ เช่น “จับ...(ปูด�ำ)  ขย�ำ…(ปูนำ) ”

3. พูดโต้ตอบกับเด็กบ่อย ๆ ในสิ่งที่เด็กสนใจหรือก�ำลังท�ำกิจกรรม

อยู ่วธิพีดูให้พดูช้ำ ๆ  ชดั ๆ  มีจงัหวะหยดุเพือ่ให้เดก็พดูตำมในระหว่ำง

ชีวิตประจ�ำวัน เช่น ระหว่ำงอำบน�้ำ ระหว่ำงทำนข้ำว กำรดูรูปภำพ

ประกอบ อ่ำนหนังสือร่วมกัน
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ใส่กำงเกงได้เอง (PS)

ยืนขำเดียว 3 วินำที (GM)

เลยีนแบบวำดรปูวงกลม (FM)

อุปกรณ์	:

1. ดินสอ

2. กระดำษ

ถำมจำกพ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแล 

เด็กว่ำ “เด็กสำมำรถใส่กำงเกงเอวยำงยืด

ได้เองหรือไม่”

ผ่าน	:	เด็กใส่กำงเกงเอวยำงยืดได้เองโดย

ไม่ต้องช่วย และไม่จ�ำเป็นต้องถูกด้ำน

แสดงวิธียืนขำเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้

เด็กยนืขำเดียวให้นำนท่ีสุดเท่ำท่ีจะนำนได้  

ให้โอกำสประเมนิ 3 ครัง้ (อำจเปลีย่นขำได้)

ผ่าน	 :	 เด็กยืนขำเดียวได้นำน 3 วินำท ี

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

วำดรูปวงกลมขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง

ประมำณ 5 ซม. ให้เด็กดูและพูดว่ำ 

“ครูวำดรูปวงกลม” และให้เด็กท�ำตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถวำดรูปวงกลมโดยไม่มี

เหลี่ยม ไม่เว้ำ และเส้นที่มำเช่ือมต่อซ้อน

กันไม่เกิน 2 ซม. ได้อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. เริ่มฝึกเด็กโดยใช้กำงเกงขำสั้นเอวยืด มีขั้นตอนดังนี้

2. สอนให้เด็กรู ้จักด้ำนนอกและด้ำนใน ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง 

ของกำงเกง

3. จัดให้เด็กนั่ง จับมือเด็กทั้ง 2 ข้ำง จับที่ขอบกำงเกง และดึงขอบกำงเกง

ออกให้กว้ำง สอดขำเข้ำไปในกำงเกงทีละข้ำงจนชำยกำงเกงพ้นข้อเท้ำ

4. ให้เด็กยืนขึ้น จับมือเด็กดึงขอบกำงเกงให้ถึงระดับเอว

5. ถ้ำเด็กเริ่มท�ำได้ให้ลดกำรช่วยเหลือลงทีละขั้นตอนและปล่อยให้

เด็กท�ำเอง

1. ยืนบนขำข้ำงเดียวให้เด็กดู 

2. ยืนหันหน้ำเข้ำหำกัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้ำง

3. ยกขำข้ำงหนึง่ขึน้แล้วบอกให้เดก็ท�ำตำม เม่ือเดก็ยนืได้เปลีย่นเป็น

จับมือเด็กข้ำงเดียว 

4. เม่ือเดก็สำมำรถยนืด้วยขำข้ำงเดยีวได้ค่อย ๆ  ปล่อยมอืให้เดก็ยนื

ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขำอีกข้ำงหนึ่งโดยท�ำซ�้ำเช่นเดียวกัน

1. สอนให้เด็กวำดวงกลมโดยเริ่มจำกจุดที่ก�ำหนดให้และกลับมำ 

ส้ินสุดท่ีจุดก�ำหนดเดมิ พร้อมออกเสียง โดยวำดเป็นวงกลมจำกช้ำไป

เรว็พร้อมออกเสยีง “วงกลม..หยดุ”ยกมอืขึน้เพือ่ให้เดก็เข้ำใจค�ำว่ำ หยดุ

2. จบัมือเดก็วำดวงกลมและยกมือเดก็ขึน้เม่ือออกเสยีง “วงกลม....

หยุด” โดยยกมือขึ้น ให้ตรงกับค�ำว่ำ หยุด

3. เมื่อเด็กท�ำได้ดีขึ้นค่อย ๆ ลดกำรช่วยเหลือลง จนสำมำรถหยุด 

ได้เองเมื่อลำกเส้นมำถึงจุดสิ้นสุด
ช่วงอายุ 37 - 41 เดือน

https://youtu.be/PtJknPn8GdE
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ท�ำตำมค�ำสั่งต ่อเนื่องได้ 2 

กริยำกับวัตถุ 2 ชนิด (RL)

อุปกรณ์	:	ของเล่น เช่น 

หวี ตุ๊กตำผ้ำ บอล ช้อน

ถำมค�ำถำมได้ 4 แบบ เช่น ใคร 

อะไร ที่ไหน ท�ำไม (EL)

1. วำงวัตถุ 4 ชนิด ตรงหน้ำเด็กในระยะ

ทีเ่ดก็หยบิได้แล้วพดูกบัเดก็ เช่น “หยบิหวี

ให้ครูแล้วชี้ตุ๊กตำซิ”

2. วำงสลับวัตถุทั้ง 4 ชนิดใหม่

3. กรณีที่เด็กไม่ผ่ำนค�ำสั่งแรกให้เปลี่ยน

เป็นค�ำส่ังอืน่ได้อีก 2 ค�ำส่ัง โดยอำจเปล่ียน

กริยำหรือวัตถุได้ 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำสั่งต่อเนื่อง 

ได้อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. สังเกตขณะเด็กเล ่นของเล ่นหรือ

ประเมินทักษะอื่น

2. ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

เดก็ว่ำ เดก็เคยถำมค�ำถำม “ใคร” “อะไร” 

“ที่ไหน” “ท�ำไม” หรือไม่

 

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถใช้ค�ำถำม ถำมต่ำงกัน 

4 แบบ

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน โดยออกค�ำสั่ง  เน้นค�ำที่เป็นชื่อสิ่งของ 

และกำรกระท�ำ เช่น ขณะอำบน�้ำ “เอำเสื้อใส่ตะกร้ำแล้วหยิบ

ผ้ำเช็ดตัวมำ” /ขณะแต่งตัว “ใส่กำงเกงแล้วไปหวีผม” /ขณะ 

รับประทำนอำหำร “เก็บจำนแล้วเอำผ้ำไปเช็ดโต๊ะ”

2. ถ้ำเด็กท�ำได้เพียงค�ำสัง่เดยีว ให้ช้ีไปทีส่ิง่ของทีไ่ม่ได้ท�ำแล้วบอกซ�ำ้ 

หรือพูดกระตุ้นเตือนควำมจ�ำเด็ก เช่น “ต่อไปท�ำอะไรอีกนะ?” หรือ 

“เมื่อกี้บอกอะไรอีกนะ?” ฝึกซ�้ำ ๆ จนเด็กสำมำรถท�ำตำมค�ำสั่งได ้

ถูกต้อง 

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย 

1. เล่ำนิทำนให้เด็กฟัง ตั้งค�ำถำมจำกเนื้อเรื่องในนิทำนให้เด็กตอบ 

และกระตุ้นให้เด็กเป็นผู ้ถำม พ่อแม่ ผู ้ปกครองหรือผู ้ดูแลเด็ก 

เป็นผู้ตอบบ้ำง 

2. ตั้งค�ำถำมจำกชีวิตประจ�ำวันให้เด็กตอบบ่อย ๆ เช่น “ใครสอน

หนังสือ” “ร้องเพลงอะไร”“หนังสืออยู่ที่ไหน” “ท�ำไมต้องไป” 

ในชีวิตประจ�ำวัน

3. เม่ือเดก็ถำม ให้ตอบเดก็ทกุครัง้ด้วยควำมเอำใจใส่ และพดูคุยกับ

เด็กในเรื่องที่เด็กถำม

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อฝึกควำมจ�ำค�ำศัพท์และสำมำรถเลือกใช ้

สื่อควำมหมำยด้วยกำรพูดอย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ ยิ่งเด็ก

สำมำรถตั้งค�ำถำมได้มำก ยิ่งแสดงออกถึงควำมไฝ่รู้เป็นอย่ำงดี
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ท�ำตำมกฎในกำรเล่นเป็นกลุ่ม

ได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน�ำ (PS)

ช่วยท�ำงำนขั้นตอนเดียว

ได้เอง (PS)

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก 

ว่ำเด็กสำมำรถเล่นด้วยกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ

ได้หรือไม่ 

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเล่นในกลุ่มตำมกฎ 

โดยไม่ต้องแนะน�ำเป็นรำยบุคคล

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก

ว่ำ “เด็กสำมำรถช่วยท�ำงำนง่ำย ๆ เช่น 

ยกของ เก็บของ ได้เอง โดยผู้ใหญ่ไม่ต้อง

ช่วยได้หรือไม่”

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถช่วยท�ำงำนขั้นตอนเดียว

ได้เอง

1. ร่วมเล่นกิจกรรมง่ำย ๆ  กับเดก็เริม่จำกกลุม่เลก็ ๆ  เช่น เล่นซ่อนหำ 

ต่อบล็อก สร้ำงบ้ำน เล่นขำยของ เป็นต้น โดยตั้งกฎกติกำร่วมกัน 

และส่งเสริมให้เด็กเล่นกับเพื่อน โดยคอยดูแลขณะก�ำลังเล่น

2. ถ้ำเดก็ยงัไม่สำมำรถเล่นตำมกฎกติกำได้ ให้คอยก�ำกบัเด็กจนเล่น

ตำมกฎกติกำได้เอง

3. ฝึกเด็กให้รู้จักแพ้ชนะในกำรเล่นกิจกรรมต่ำง ๆ  เช่น เล่นซ่อนหำ 

เป็นต้น 

วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อฝึกกำรปฏิบัติตำมกติกำกำรเล่นร่วมกับผู้อื่น 

รวมทั้งเป็นกำรฝึกกำรควบคุมอำรมณ์ของเด็ก

ชวนให้เด็กท�ำงำนบ้ำนด้วยกัน เช่น เก็บของเล่น ล้ำงจำน กวำดบ้ำน 

ช่วยเก็บเสื้อผ้ำ หยิบของ ฝึกทุกครั้งที่มีโอกำส เพื่อให้เด็กสำมำรถ

ท�ำงำนบ้ำนง่ำย ๆ ได้

วัตถุประสงค์	: ส่งเสริมควำมภำคภูมิใจ
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ยืนขำเดียว 5 วินำที (GM)

ใช้แขนรับลูกบอลได้  (GM)

อุปกรณ์	 : 	 ลูกบอลขนำด 

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 15 - 20 

เซนติเมตร

แสดงวิธียืนขำเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้

เด็กยนืขำเดียวให้นำนทีส่ดุเท่ำทีจ่ะนำนได้ 

ให้โอกำสประเมิน 3 ครั้ง (ให้เปลี่ยนขำได้) 

โดยไม่ยึดเกำะ

ผ่าน	 : เด็กยืนขำเดียวได้นำน 5 วินำที 

อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนห่ำงจำกเด็ก 2 เมตร

2. บอกให้เด็กยื่นแขนออกมำรับลูกบอล 

แล้วโยนลูกบอลไปที่เด็ก 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถยื่นแขนมำรับและ 

ถือลูกบอลไว้ได้ 1 ใน 3 ครั้ง

1. ยืนบนขำข้ำงเดียวให้เด็กดู 

2. ยืนหันหน้ำเข้ำหำกัน และจับมือเด็กไว้ทั้งสองข้ำง

3. ยกขำข้ำงหนึ่งขึ้นแล้วบอกให้เด็กท�ำตำม เมื่อเด็กยืนได้ให้เปลี่ยน

เป็นจับมือเด็กข้ำงเดียว 

4. เม่ือเดก็สำมำรถยนืด้วยขำข้ำงเดยีวได้ค่อย ๆ  ปล่อยมือให้เดก็ยนื

ทรงตัวได้ด้วยตนเอง เปลี่ยนเป็นยกขำอีกข้ำงหนึ่งโดยท�ำซ�้ำเช่น

เดียวกัน

1. เล่นโยนลูกโป่งกับเด็ก โดยโยนลูกโป่งขึ้นไปแล้วบอกให้เด็กรับ 

ให้ได้ เด็กก็จะรับลูกโป่งได้ง่ำยเพรำะมีเวลำเตรียมตัวนำนก่อนที่

ลูกโป่งจะตกลงมำถึง ท�ำให้สำมำรถปรับตัวและปรับกำรท�ำงำนของ

มือกับตำได้ทัน 

2. จับท่ำรับให้เด็กโดยหงำยมือ งอข้อศอก ใช้แขนโอบรับ 

3. ลดกำรช่วยเหลือลงจำกจับมือเป็นจับแขนจนเด็กรับได้เอง

4. เมื่อรับลูกโป่งได้คล่องแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นลูกบอล

5. เม่ือรับลูกบอลได้คล่องแล้ว เพิ่มระยะห่ำงที่จะรับลูกบอลเป็น 

1 – 2 เมตร 

ของเล่นที่ใช้แทนได้	:	ลูกโป่ง ผ้ำมัดเป็นก้อน

ช่วงอายุ 42 เดือน

https://youtu.be/VJ1zr-KkDFc
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แยกรูปทรง เรขำคณิต ได  ้

3 แบบ (FM)

อุปกรณ์	 : รูปทรงเรขำคณิต 

ที่มีสีเดียวกันทั้งหมด ได้แก่ 

1. รูปทรงกระบอกสั้น 3 ชิ้น

2. รูปทรงสำมเหลี่ยม 3 ชิ้น

3. รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 ชิ้น

ประกอบชิน้ส่วนของรูปภำพท่ี

ถูกตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้ (FM)

 

อุปกรณ์	:	รูปภำพตัดออกเป็น 

3 ชิ้น 1 รูป

1. วำงรูปทรง ทั้ง 9 ชิ้นคละกัน ไว้ตรง 

หน้ำเด็ก

2. แสดงวิธีแยกรูปทรงให้เด็กดู แล้วร้ือ

ออก และพดูว่ำ “ครจูะวำงรปูทรงกระบอก

สั้นไว้ด้วยกัน ทรงสี่เหลี่ยมไว้ด้วยกัน และ

ทรงสำมเหลี่ยมไว้ด้วยกัน”

3. ยื่นรูปทรงทั้งหมดให้เด็กและบอกเด็ก

ว่ำ “ลองท�ำเหมือนครู ซิคะ/ครับ”

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถแยกรูปทรงชนิดเดียวกัน

เป็นกลุ่มได้ถูกต้องทั้ง 3 แบบ 

ให้เด็กดูภำพประกอบชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ 

จำกนั้นแยกชิ้นส่วนของภำพออกจำกกัน

วำงไว้ตรงหน้ำเด็ก แล้วบอกให้เด็กประกอบ

ชิ้นส่วนของภำพเข้ำด้วยกัน

 

 

ผ่าน	:	เดก็สำมำรถต่อชิน้ส่วนของภำพเข้ำ

ด้วยกนัได้เองถกูต้องอย่ำงน้อย 1 ใน 3 คร้ัง 

โดยต่อลงในกรอบ

1. สอนให้เด็กรู้จักรูปทรง โดยหยิบรูปทรงกระบอกสั้นวำงไว้ใน 

จำนที่ 1 รูปทรงสำมเหลี่ยมวำงไว้ในจำนที่ 2 รูปทรงสี่เหลี่ยมวำงไว้

ในจำนที่ 3 

2. บอกให้เดก็หยบิรปูทรงวำงไว้ในจำนท่ีมีรปูทรงนัน้ จนครบท้ังหมด

3. ลดกำรช่วยเหลือลงจนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง 

วัสดุที่ใช้แทนได้	:	สิ่งของในบ้ำนชนิดอื่น ๆ ที่ไม่เป็นอันตรำย

- รูปทรงกระบอกสั้น 

- รูปทรงสี่เหลี่ยม เช่น กล่อง 

- รูปทรงสำมเหลี่ยม เช่น ขนมเทียน พับใบตองเป็นสำมเหลี่ยม

วัตถุประสงค์	 :	 ฝึกควำมจ�ำ ควำมเข้ำใจ วิเครำะห์และแก้ปัญหำ 

กำรแยกหมวดหมู่รูปทรงได้

1. วำงรูปที่ตัดออกเป็น 3 ชิ้น ตรงหน้ำเด็ก และวำงอีกภำพต้นแบบไว้ 

ให้เด็กสังเกตรูปภำพนั้น 

2. แยกรูปภำพทั้ง 3 ช้ิน ออกจำกกันโดยกำรขยำยรอยต่อให้กว้ำงขึ้น 

ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภำพเหมือนเดิม

3. เพิ่มควำมยำกโดยคละชิ้นส่วนของภำพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็กต่อเป็น

ภำพเหมือนเดมิ ถ้ำเดก็เริม่ท�ำได้แล้วปล่อยให้เดก็ต่อภำพด้วยตนเอง

ของที่ใช้แทนได้	 :	รูปภำพ รูปกำร์ตูน ปฏิทิน ปกสมุด ปกหนังสือ 

ที่เหมือนกันทั้ง 2 ชิ้น ตัดชิ้นส่วนเป็น 3 ชิ้น

วัตถุประสงค์	: ฝึกเชำว์ปัญญำ กำรสังเกต วิเครำะห์ และแก้ปัญหำได้
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เขียนรูปวงกลมตำมแบบได้

(FM)

อปุกรณ์	: 1.ดนิสอ  2.กระดำษ

3. กระดำษที่มีรูปวงกลมขนำด

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 2.5 ซม. 

ตำมแบบ (ใช้สเีส้นวงกลมหนำๆ 

บนกระดำษขำว)

วำงวัตถุไว้ข้ำงหน้ำและข้ำง

หลังได้ตำมค�ำสั่ง (RL)

อุปกรณ์	:	

1. ตุ๊กตำผ้ำ 1  ตัว

2.ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบำศก ์

2 ก้อน

หมายเหตุ	 :	 หากมีข้อจ�ากัด

การใช้ตุ๊กตาสามารถใช้อุปกรณ์

อื่นแทน เช่น รถของเล่น

ยื่นกระดำษที่มีรูปวงกลมให้เด็กดูพร้อม 

พูดค�ำว่ำ “นี่คือรูปวงกลม หนูลองวำดรูป

วงกลม (ตำมตัวอย่ำง) ให้ดูซิ” พร้อมกับ 

ส่งดนิสอให้เดก็โดยไม่แสดงท่ำทำงกำรวำด

ให้เด็กดู

 

ผ่าน		:	เด็กสำมำรถวำดรูปวงกลมทีบ่รรจบ

กันตำมแบบได้ โดยไม่มีเหลี่ยม ไม่เว้ำ 

เกยกันไม ่เกิน 2 ซม. (ไม ่จ�ำกัดเส ้น 

ผ่ำนศูนย์กลำง) 

1. วำงตุ๊กตำในท่ำนั่งตรงหน้ำเด็ก 

2. ส่งก้อนไม้ ให้เดก็แล้วพดูว่ำ “วำงก้อนไม้ 

ไว้ข ้ำงหน้ำตุ ๊กตำ” แล้วบอกต่อไปว่ำ 

“วำงก้อน ไม้ไว้ข้ำงหลังตุ๊กตำ” 

3. เกบ็ก้อนไม้ออก ให้โอกำสประเมนิ 3 ครัง้

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถวำงได้ถูกต�ำแหน่ง 

ทั้งข้ำงหน้ำและข้ำงหลังอย่ำงน้อย 2 ใน 

3 ครั้ง

1. วำดรูปวงกลมให้เด็กดู

2. บอกให้เด็ก วำดรูปวงกลมตำม

3. ถ้ำเด็กวำดไม่ได้ ให้ช่วยจับมือเด็กวำด 

4. เม่ือเดก็เริม่วำดรูปวงกลมได้แล้ว พ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็ 

วำดรูปวงกลมลงในกระดำษ โดยไม่ให้เด็กเห็น แล้วส่งกระดำษที่ 

พ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็วำดให้เดก็และบอกว่ำ “หนลูองวำด

รูปวงกลมแบบนี้ซิคะ/ครับ”

1. ของเล่นหลำย ๆ  ชนิด ที่สำมำรถวำงของข้ำงหน้ำและข้ำงหลังได้ 

เช่น เก้ำอี้ โต๊ะ ถ้วย ก้อนไม้  แสดงวิธีให้เด็กดูพร้อมอธิบำย และชวน

ให้ท�ำตำม เช่น “ดูซิก้อนไม้อยู่ข้ำงหน้ำโต๊ะ ก้อนไม้อยู่ข้ำงหลังโต๊ะ” 

บอกเด็กให้  “วำงก้อนไม้ ไว้ข้ำงหน้ำ

2. ถ้ำเด็กไม่ท�ำตำมหรือท�ำตำมไม่ถูก ให้แสดงให้ดูซ�้ำ พร้อมทั้งช่วย

จับมือเด็กท�ำหรือชี้ พร้อมกับพูดเน้น “ข้ำงหน้ำ” และ “ข้ำงหลัง”

3. ขณะเล่นกับเด็กให้วำงของเล่นท่ีคล้ำย ๆ กันไว้ข้ำงหน้ำ 1 ช้ิน 

และข้ำงหลัง 1 ชิ้น พูดบอกให้เด็กหยิบ เช่น “หยิบรถที่อยู่ข้ำงหลัง

เก้ำอี้ซิคะ/ครับ”

วัตถุประสงค์	: ฝึกควำมจ�ำและ กำรเข้ำใจภำษำ และน�ำไปปฏิบัติได้
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เลอืกจดักลุม่วตัถตุำมประเภท

ภำพเสื้อผ้ำได้ (RL)

 

อุปกรณ ์ : 	 ชุดจัดประเภท

สิ่งของ

1. บัตรภำพสัตว์ 3 ชนิด

2. บัตรภำพอำหำร 3 ชนิด

3. บัตรภำพเสื้อผ้ำ 3 ชนิด

พูดถึงเหตุกำรณ์ที่เพิ่งผ่ำนไป

ใหม่ ๆ ได้ (EL)

วำงวัตถุทั้งหมด 3 ประเภท คละกัน 

ลงตรงหน้ำเดก็ แล้วพดูว่ำ “เลอืกอนัทีเ่ป็น

เสือ้ผ้ำส่งให้ ผูป้ระเมนิ” (ให้เดก็หยบิเพียง 

3 ชิ้น) 

 

 

 

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเลือกภำพเสื้อผ้ำ 

ได้ถูกต้อง อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ชิ้น

ถำมเด็กว่ำ “ก่อนมำที่นี่ หนูท�ำอะไร 

บ้ำงจ๊ะ”

 

 

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ผ่ำนมำให้ผู้ใหญ่หรือเด็กด้วยกันฟังได้

อย่ำงน้อย 1 ครั้ง

1. วำงเสื้อผ้ำทั้งหมดให้เด็กดูแล้วบอกให้รู้จัก เส้ือผ้ำทีละชิ้น เช่น 

“นี่คือเสื้อผ้ำ มีกำงเกง เสื้อ ถุงเท้ำ ...”

2. บอกให้เด็กเลือกเส้ือผ้ำทีละช้ินตำมค�ำบอก จนเด็กสำมำรถ 

เลือกได้ ทั้ง 3 ชิ้น

3. น�ำเสื้อผ้ำไปรวมกับวัตถุประเภทอื่น โดยเริ่มจำกให้เด็กเลือกวัตถุ 

2 ประเภท เช่น เสื้อผ้ำและสัตว์ เมื่อเด็กเลือกได้ถูกต้อง แล้วจึงเพิ่ม 

ประเภทวัตถุเป็น 2 และ 3 ประเภท 

ของที่ใช้แทนได้	:	

- รูปเส้ือผ้ำ/อำหำร/สัตว์ โดยวำดหรือตัดมำจำกหนังสือ นิตยสำร 

แผ่นพับ 

- สอนจำกของจริง

วัตถุประสงค์	 :	 ฝึกควำมจ�ำ กำรแยกประเภทและน�ำมำประยุกต ์

เพื่อกำรเลือก และจัดหมวดหมู่

1. ถำมค�ำถำมที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ�ำวันที่เพิ่งผ่ำนไป ชั่วขณะ 

เช่น กินข้ำวเสร็จ, ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน, เข้ำห้องน�้ำ, กินขนม, ดื่มนม 

ฯลฯ ทิ้งระยะเวลำสักครู่หนึ่ง แล้วถำมเด็กว่ำ “เมื่อกี้หนูไปท�ำอะไร

มำคะ”  

2. ถำมถึงเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำระยะเวลำนำนขึ้น แต่ไม่เกิน 10 นำที 

บ่อย ๆ  และกระตุน้ให้เดก็ตอบ ถ้ำเดก็ตอบไม่ได้ให้ตอบน�ำหรอืท�ำท่ำ

ทำงประกอบและถำมซ�้ำ

วตัถปุระสงค์	:	ฝึกควำมจ�ำเรยีบเรยีงควำมคิด น�ำมำส่ือสำรด้วยกำรเล่ำ
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พูด “ขอ” หรือ“ขอบคุณ”  

หรือ “ให้” ได้เอง  (EL)

1. ถำมจำกพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูด้แูลเดก็

ว่ำ “ถ้ำเวลำที่เด็กต้องกำรหรือได้รับของ

จำกผู้อื่น เด็กจะพูด“ขอ”หรือ“ขอบคุณ” 

หรือ “ให้” ได้หรือไม่

2. ก่อนยืน่ของให้เดก็ รอดกูำรตอบสนองว่ำ

เด็กพูด “ขอ” หรือไม่

3. เมื่อเด็กได้รับของแล้ว เด็กพูดค�ำว่ำ 

“ขอบคุณ” หรือไม่

4. เมื่อเด็กมีของอยู่ในมอื สังเกตหรือถำม

จำกผู้ปกครองว่ำเด็กเคยพูดและให้ของ 

คนอื่นหรือไม่

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถพูด “ขอ” หรือ 

“ขอบคุณ” หรือ “ให้” ได้เอง 2 ใน 3  

ควำมหมำย

1. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ท�ำตัวอย่ำงกำรพูด “ขอ” 

“ขอบคุณ” “ให้” ให้เด็กได้ยินบ่อย ๆ เช่น

 1.1 พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก พูดค�ำว่ำ “ขอ.........ให้แม่/

พ่อนะจ๊ะ” กับลูกก่อนเวลำที่จะเอำของเล่นหรือขนมจำกมือลูก 

ไม่เอำของจำกมือเด็กก่อนเด็กยินยอม

 1.2 เม่ือเด็กยื่นของที่อยู ่ในมือให้แล้ว พ่อแม่ ผู ้ปกครอง 

หรอืผูด้แูลเดก็ พดูค�ำว่ำ “ขอบใจจ้ะ/ขอบคณุค่ะ เป็นเดก็ดมีำกทีรู่จ้กั

แบ่งของให้คนอื่น”

 1.3 เวลำพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก มีขนมต้องกำรแบ่งให้

ลกูรบัประทำน ให้พดูกับเดก็ว่ำ “วนันีแ้ม่/พ่อซือ้ขนมมำด้วย จะแบ่ง

ให้หนูและพี่ ๆ กินด้วยกันนะจ๊ะ กินด้วยกันหลำยคนสนุกดี”

2. สอนและกระตุ้นให้เด็กพูด “ขอ” “ขอบคุณ” “ให้” เช่น

 2.1 ฝึกลูกไม่ให้แย่งของ เช่น ก่อนจะให้ของ ให้เด็กแบมือ 

พูด “ขอ” แล้วจึงให้ของกับเด็ก

 2.2 ให้เด็กพูด “ขอบคุณ” ทุกครั้ง เมื่อมีคนให้ควำมช่วยเหลือ

หรือ ให้ของ

 2.3 ฝึกเด็กให้รู ้ จักกำรแบ่งปันและกำรให้ เช่น แบ่งขนม 

ของเล่น ให้เพื่อน ๆ หรือคนรอบข้ำง แล้วบอกให้เด็กพูดว่ำ “ให้”, 

เวลำท�ำขนมหรืออำหำรให้ชวนเด็กน�ำอำหำรเหล่ำนี้ไปแบ่งปัน 

เพื่อนบ้ำน, ชวนเด็กเข้ำร่วมกิจกรรมกำรกุศล เป็นต้น

วัตถปุระสงค์	:	รูจ้กัเลอืกใช้ค�ำพดูทีเ่หมำะสมกับสถำนกำรณ์ เพือ่ฝึก 

มำรยำทที่ดีทำงสังคม
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บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง 

(PS)

ใส่เสือ้ผ่ำหน้ำได้เองโดยไม่ต้อง

ติดกระดุม (PS)

1. ถำมเดก็ว่ำ “หนเูป็นผูช้ำยหรอืผูห้ญงิ” 

ใช้เพศของเด็กขึ้นต้นก่อน เพื่อหลีกเลี่ยง

กำรที่เด็กพูดตำมค�ำสุดท้ำย 

2. เมือ่เดก็ตอบแล้วให้ถำมกลบัไปกลบัมำ 

3 ครั้ง โดยสลับเพศทุกครั้งที่ถำม

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถตอบถูกต้องท้ัง 2 

ใน 3 ครั้ง

แสดงหรือถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือ 

ผู้ดูแลเด็กว่ำ “เด็กสำมำรถใส่เสื้อผ่ำหน้ำ

ได้เองหรือไม่” 

 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถใส่เส้ือผ่ำหน้ำได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องติดกระดุม (เสื้อมีแขน

หรือไม่มีแขนก็ได้) และไม่ใช่กำรใส่เสื้อให้

ตุ๊กตำ

1. สอนให้เดก็รูค้วำมแตกต่ำงของเพศชำยและหญิง จำกกำรแต่งตวั 

ทรงผม

 2. บอกให้เด็กรู้ถึงเพศของสมำชิกในครอบครัว เช่น แม่เป็นผู้หญิง 

พ่อเป็นผู้ชำย หนูเป็นผู้หญิง

 

วัตถุประสงค์	 : กำรรู้จักตนเอง และน�ำสิ่งที่จดจ�ำได้มำใช้ในกำร 

ตอบค�ำถำม

1. ใส่เสื้อผ่ำหน้ำให้เด็กดู

2. น�ำเสื้อผ่ำหน้ำคลุมไหล่ของเด็กไว้และจับมือขวำของเด็ก จับคอ

ปกเสื้อด้ำนซ้ำยยกขึ้น

3. ให้เด็กสอดแขนซ้ำยเข้ำไปในแขนเสื้อด้ำนซ้ำย

4. จับมือซ้ำยของเด็ก จับคอปกเสื้อด้ำนขวำ แล้วยกขึ้น

5. ให้เด็กสอดแขนขวำเข้ำไปในแขนเสื้อด้ำนขวำเมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ 

ลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็กสำมำรถ ท�ำได้เองทุกขั้นตอน

วตัถปุระสงค์	: ฝึกควำมจ�ำ และทกัษะมำใช้ในชวีติประจ�ำวนัได้อย่ำง

เหมำะสม
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กระโดดขำเดียวได้ อย่ำงน้อย 

2 ครั้ง (GM)

ตัดกระดำษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ขนำด 10 ซม. ออกเป็น 2 ชิ้น

(โดยใช้กรรไกรปลำยมน) (FM)

อุปกรณ์	:

1.  กรรไกรปลำยมนส�ำหรับเดก็  

2. กระดำษสี่ เหลี่ยมจัตุรัส 

ขนำด 10 ซม.

บอกให้เด็กกระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำ 

หรือกระโดดให้เด็กดูก่อนแล้วบอกให้เด็ก

ท�ำตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถกระโดดขำเดียวไปข้ำง

หน้ำต่อเนื่องได้อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

1. แสดงวิธีตัดกระดำษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ออกจำกกนัเป็น 2 ชิน้ ให้เดก็ดู โดยตดัจำก

ด้ำนหนึ่งไปยังอีกด้ำนหนึ่งที่อยู่ตรงข้ำม

2. ยืน่กรรไกรให้กบัมอืข้ำงทีถ่นดัของเด็ก 

และยื่นกระดำษให้กับมืออีกข้ำงหนึ่ง 

พูดกับเด็กว่ำ “หนูลองตัดกระดำษนี่ซิ” 

ให้โอกำสประเมิน 3 ครั้ง

ผ่าน	:	เด็กใช้กรรไกรตัดกระดำษออกเป็น 

2 ชิ้น โดยตัดจำกด้ำนหนึ่งไปยังอีกด้ำน

หนึ่งที่อยู่ตรงข้ำม อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ครั้ง

1. กระโดดขำเดียวให้เด็กดู แล้วบอกให้ท�ำตำม

2. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือเด็ก แล้วบอกให้เด็กยืนทรงตัวบนขำ 

ข้ำงหนึ่ง และให้เด็กกระโดด เม่ือเด็กกระโดดได้แล้ว ให้ปล่อยมือ 

และบอกให้เด็กกระโดดอยู่กับที่ 

3. ขยับห่ำงจำกตัวเด็ก 1 ก้ำว แล้วบอกให้เด็กกระโดดมำหำ 

เมื่อท�ำได้แล้วให้เพิ่มระยะห่ำงเป็น 2 ก้ำว

4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขำเดียว ตำมกำรละเล่นในแต่ละภำค เช่น       

เล่นตั้งเต เป็นต้น

5. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่ำงกำร 

กระโดด

1. ใช้กรรไกรตัดกระดำษให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�ำตำม

2. ถ้ำเดก็ไม่สำมำรถท�ำได้ สอนเดก็ให้ใช้กรรไกรมือเดยีวโดยสอดนิว้

ให้ถูกต้องและฝึกขยับนิ้ว 

3. เมื่อเด็กขยับนิ้วเป็นแล้วให้เด็กฝึกตัดกระดำษขนำด 5 ซม. 

เมื่อเด็กท�ำได้ให้เพิ่มขนำดกระดำษเป็น 10 ซม.  

4. ชวนเด็กเล่นตัดกระดำษเป็นรูปต่ำง ๆ

ช่วงอายุ 43 - 48 เดือน

https://youtu.be/hmYir2zyoUo
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เลียนแบบวำดรูป +

(กำกบำท) (FM)

อุปกรณ์	:

1. ดินสอ

2. กระดำษ

   

เลือกวัตถุที่มีขนำดใหญ่กว่ำ

และเล็กกว่ำ (RL)

อุปกรณ์	:	ชุดวัตถุ 3 ขนำด สี

เดียวกัน จ�ำนวน 3 ชุด (ทรง

กระบอกสั้น สี่เหลี่ยม และ

สำมเหลี่ยม)

วำงกระดำษตรงหน้ำเด็ก แล้ววำดรูป + 

(กำกบำท) ขนำดอย ่ำงน ้อย 4 ซม. 

ส่งดินสอให้เด็กและพูดว่ำ “หนูลองท�ำซิ” 

ให้เด็กวำด 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งให้แสดง

กำรวำดรูป + (กำกบำท) ให้เด็กดูก่อน 

ทุกครั้ง

ผ่าน	:	 เดก็สำมำรถวำดรปูโดยมเีส้นแนวดิง่ 

ตัดกับเส้นแนวนอนได้เอง อย่ำงน้อย 1 ใน 

3 ครั้ง (ไม่จ�ำเป็นต้องมีขนำดเท่ำกับแบบ)

1. วำงวัตถุบนโต๊ะทีละชุด โดยไม่ต้อง 

เรียงขนำด

2. ชี้วัตถุชิ้นที่มีขนำดกลำง แล้วถำมว่ำ 

“อันไหนใหญ่กว่ำอันนี้” “อันไหนเล็กกว่ำ

อันนี้” ท�ำให้ครบท้ัง 3 ชุดโดยเร่ิมจำก 

ทรงกระบอกสั้น สี่เหลี่ยมและสำมเหลี่ยม

ผ่าน	:	เดก็สำมำรถเลอืกวตัถทุีม่ขีนำดใหญ่

กว่ำ และเล็กกว่ำได้ถูกต้อง 2 ใน 3 ชุด

1. วำดรูป + (กำกบำท) ให้เด็กดูเป็นตัวอย่ำง บอกให้เด็กท�ำตำม

2. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้ท�ำเส้นประเป็นรูป + (กำกบำท) แล้วจับมือเด็ก

ลำกเส้นตำมแนว 

3. เม่ือเด็กเริ่มท�ำได้ให้ลำกเส้นตำมเส้นประด้วยตัวเอง จำกนั้นให้

วำดโดยไม่มีมีเส้นประ จนเด็กสำมำรถวำดรูป + (กำกบำท) ได้เอง

4. ชวนเด็กเล่นลำกเส้นต่อจุดเป็นรูปต่ำง ๆ

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ขณะรับประทำนอำหำร สอนเด็ก

ให้รู้จักถ้วยใบใหญ่ ถ้วยใบกลำง ถ้วยใบเล็ก 

2. ชี้ ท่ีถ ้วยใบกลำง พร้อมกับชี้ที่ถ ้วยใบใหญ่แล้วบอกเด็กว่ำ 

“ถ้วยนี้ใหญ่กว่ำอันกลำง” และชี้ไปที่ถ้วยใบเล็ก แล้วบอกว่ำ ถ้วยนี้

เล็กกว่ำอันกลำง” 

3. ทดสอบควำมเข้ำใจ โดยช้ีไปที่ถ้วยใบกลำง แล้วถำมเด็กว่ำ 

“อันไหนใหญ่กว่ำอันนี้” “อันไหนเล็กกว่ำอันนี้” ฝึกเด็กบ่อยๆ 

โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หลำกหลำยมำกขึ้น

วัสดุใช้แทนได้	:	ของใช้ในบ้ำนชนิดอื่น ๆ  ที่ไม่เป็นอันตรำย โดยเป็น

ชนิดเดียวกันแต่มีขนำดต่ำงกัน เช่น ถ้วย จำน ช้อน
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พูดเป็นประโยค 3 ค�ำ ติดต่อ

กัน โดยมีควำมหมำย และ

เหมำะสมกับโอกำสได้ (EL)

ใส่กระดมุขนำดใหญ่อย่ำงน้อย 

2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด (PS)

อุปกรณ์	: ตุ๊กตำผ้ำที่มีกระดุม

ขนำดใหญ่ อย่ำงน้อย 2 ซม.

สังเกตขณะทดสอบ หรือถำมจำกพ่อแม่ 

ผู้ปกครองหรือผูดู้แลเด็กว่ำเด็กสำมำรถพูด

เกีย่วกบัค�ำพูด 5 ควำมหมำยต่อไปนี ้ได้แก่ 

1. กำรบอกลำ เช่น “หนูไปก่อนนะคะ”  

2. กำรทักทำย เช่น “สวัสดีค่ะแม่” 

3. กำรขอบคณุ เช่น “ขอบคณุค่ะคณุครู” 

4. กำรแสดงควำมคิดเห็น เช่น “หนูว่ำ 

อันนี้สวยกว่ำ” 

5. กำรขอโทษ เช่น “หนูขอโทษค่ะพ่อ”

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถพูดติดต่อกัน ได้ 3 ค�ำ

ได้ครบท้ัง 5 ควำมหมำย และเหมำะสมกบั

โอกำส 

ใส่กระดุมให้เด็กดู และถอดกระดุมออก

แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถใส่กระดุมได้เอง 3 เม็ด

1. สอนให้เด็กพูดในโอกำสต่ำง ๆ โดยพูดให้เด็กฟังเป็นตัวอย่ำง 

แล้วบอกให้เด็กพูดตำม 

 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่ำวขอบคุณทุกครั้งที่รับของจำก

ผู้ใหญ่ เช่น “ขอบคุณครับน้ำ”

 - สอนให้เด็กยกมือไหว้และกล่ำวสวัสดีที่พบผู้ใหญ่หรือแขกของ

       ผู้ปกครองมำเยี่ยมที่บ้ำน เช่น “สวัสดีครับลุง”

 - สอนให้เดก็กล่ำวค�ำขอโทษทกุครัง้ทีท่�ำผดิ เช่น “ขอโทษครบัพ่อ”

 - กระตุ้นให้เด็กพูดแสดงควำมคิดเห็นด้วยค�ำถำม เช่น “หนูว่ำ

อันนี้เป็นอย่ำงไร”

 - สอนให้เด็กบอกลำ เช่น “หนูลำนะคะ”

2. เตือนเม่ือเด็กลืมกล่ำวค�ำขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ และบอกลำ 

ทุกครั้ง

วัตถุประสงค์	:	ฝึกกำรปฏิบัติตนให้เหมำะสมกับโอกำส

1. แสดงวิธีใส่กระดุมให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม

2. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ให้จับมือท�ำโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ีของมือ 

ข้ำงหนึ่งจับสำบเสื้อที่ด้ำนที่มีรังดุม ดึงรังดุมให้กว้ำง และใช้มือ 

อีกข้ำงหนึ่งจับกระดุมตะแคงลง ดันใส่รังดุมครึ่งเม็ด

3. เปลี่ยนมือที่จับสำบเสื้อมำดึงกระดุมให้หลุดจำกรังดุมทั้งเม็ด

4. ค่อย ๆ ลดกำรช่วยเหลือลง จนสำมำรถท�ำได้เองทุกขั้นตอน

ของที่ใช้แทนได้	: เสื้อที่มีกระดุมเม็ดใหญ่
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กระโดดสองเท้ำพร้อมกันไป

ด้ำนข้ำงและถอยหลงัได้ (GM)

ประกอบชิ้นส่วนของรูปภำพ 

ที่ตัดออกเป็นส่วน ๆ 8 ชิ้นได้ 

(FM)

อุปกรณ์	 :	 รูปภำพที่มีส่วน 

ต่อกัน 8 ชิ้น 1 รูป

กระโดดไปด้ำนข้ำงทีละข้ำง และกระโดด

ถอยหลัง ให้เด็กดู แล้วบอกให้เด็กท�ำตำม

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถกระโดดไปด้ำนข้ำงได้

ทัง้ 2 ข้ำง และกระโดดถอยหลังได้โดยเท้ำ

ทั้ง 2 ข้ำงไปพร้อมกัน

1. วำงรูปภำพที่ต่อแล้วไว้ตรงหน้ำเด็ก 

แล้วพูดกับเด็กว่ำ “หนูดูรูปภำพนี้” 

2. น�ำชิน้ส่วนรูปภำพวำงคละกนัแล้วบอก

กับเด็กว่ำ “ต่อให้เป็นรูปภำพนะคะ”

ผ่าน	 :	 เด็กประกอบชิ้นส่วนรูปภำพได้ถูก

ต้องทั้งหมด 8 ชิ้น

1. กระโดดไปทำงด้ำนซ้ำย ด้ำนขวำ ถอยหลัง ให้เด็กดู 

2. ยืนตรงข้ำมเด็กจับมือเด็กไว้ พร้อมกับบอกว่ำ “กระโดดไป 

ทำงซ้ำย กระโดดไปทำงขวำ กระโดดถอยหลัง” พร้อมกับประคอง

มือเด็กให้กระโดดไปในทิศทำงตำมที่บอก  

3. ชวนเด็กเล่นกระโดดที่ไม่เป็นอันตรำย 

4. พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ควรระมัดระวังในระหว่ำงกำร 

กระโดด

1. วำงรูปที่ตัดออกเป็น 6 ชิ้น ตรงหน้ำเด็กให้เด็กสังเกตรูปภำพนั้น 

2. แยกรูปภำพทั้ง 6 ชิ้น ออกจำกกันโดยกำรขยำยรอยต่อให ้

กว้ำงขึ้น ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภำพเหมือนเดิม

3. แยกภำพที่ต่อออกจำกกัน โดยกำรสลับต�ำแหน่งภำพบน - ล่ำง 

ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภำพเหมือนเดิม

4. แยกภำพที่ต่อออกจำกกัน โดยกำรสลับต�ำแหน่งภำพซ้ำย - ขวำ 

ช่วยกันกับเด็กต่อเป็นภำพเหมือนเดิม

5. เพิ่มควำมยำก โดยคละชิ้นส่วนของภำพทั้งหมด ช่วยกันกับเด็ก

ต่อเป็นภำพเหมอืนเดมิ ถ้ำเดก็เริม่ท�ำได้แล้วปล่อยให้เดก็ต่อภำพด้วย

ตนเอง 

6. หำกเด็กต่อภำพได้คล่องแล้วให้เปลี่ยนเป็นภำพท่ีตัดแบ่งเป็น 

8 ชิ้น

ของที่ใช้แทนได้	: รูปภำพ รูปกำร์ตูนอื่น ๆ ตัดออกเป็น 8 ชิ้น
ช่วงอายุ 49 - 54 เดือน

https://youtu.be/RaVBw9yri3k
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เลือกรูปภำพที่แสดงเวลำ 

กลำงวัน กลำงคืน (RL)

อุปกรณ์	: รูปภำพ 

1. เวลำกลำงวัน 3 รูป 

2. เวลำกลำงคืน 3 รูป

ตอบค�ำถำมได้ถูกต้อง

เมื่อถำมว่ำ  “ถ้ำรู้สึกร้อน” 

“ไม่สบำย”  “หิว” 

จะท�ำอย่ำงไร (EL)

วตัถปุระสงค์	: ฝึกกำรแก้ปัญหำ

เพื่อให้ดูแลตนเองได้

1. วำงรูปกลำงวัน 1 รูป กลำงคืน 1 รูป 

ตรงหน้ำเด็กแล้วบอกเด็กว่ำ “ชี้รูปที่เป็น

เวลำกลำงวนั” “ชีร้ปูทีเ่ป็นเวลำกลำงคนื” 

2. ให้เด็กชี้ภำพทีละชุด จนครบ 3 ชุด 

ท�ำทีละชุดโดยวำงภำพสลับที่กัน

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถชี้ภำพกลำงวันและ 

กลำงคืนได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 2 ใน 3 ชุด

ถำมเด็กว่ำ “ถ้ำหนูรู ้สึกร้อนหนูจะท�ำ

อย่ำงไร” “ถ้ำหนไูม่สบำยหนจูะท�ำอย่ำงไร” 

“ถ้ำหนูหิวหนูจะท�ำอย่ำงไร”

ผ่าน	:		เด็กสำมำรถตอบถกู 2 ใน 3 ค�ำถำม 

เช่น 

ร้อน    ตอบว่ำ ไปอำบน�้ำ เปิดพัดลม

ไม่สบำย ตอบว่ำ ไปนอน ไปหำหมอ กนิยำ 

หิว  ตอบว่ำ  กินข้ำว กินขนม

1. น�ำรูปภำพที่แสดงเวลำกลำงวัน และกลำงคืนอย่ำงละ 1 รูป 

ให้เด็กดูพร้อมกับอธิบำยรูปกลำงวัน กลำงคืนทีละรูป

2. บอกให้เดก็ชีท้ลีะภำพ ถ้ำเดก็ช้ีไม่ถกูต้อง ให้จบัมอืเดก็ชีพ้ร้อมกับ

ย�ำ้ชือ่รปูภำพแต่ละภำพจนเดก็ชีภ้ำพได้ถกูต้อง ให้ลดกำรช่วยเหลอืลง

3. ฝึกให้เด็กรู้จักกลำงวัน กลำงคืน ในสถำนกำรณ์จริง

ของที่ใช้แทนได้	:	

- สภำพแวดล้อมหรือสถำนกำรณ์จริง 

- รูปภำพกลำงวัน กลำงคืนทั่วไป

1. ฝึกเด็กในชีวิตประจ�ำวัน เมื่อเด็กมำบอกควำมต้องกำร เช่น หิว 

ร้อน ปวดหัว ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก ถำมเด็กว่ำ “แล้วหนู

จะท�ำอย่ำงไร” เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดก่อน

2. ถ้ำเด็กตอบไม่ได้ ให้พูดอธิบำย เช่น ถ้ำหนูหิวน�้ำต้องไปด่ืมน�้ำ 

ถ้ำหนูร้อนหนูต้องไปอำบน�้ำหรือเปิดพัดลม ถ้ำหนูปวดหัวหนูก็ต้อง

ทำนยำหรือไปหำหมอ

3. ชวนเด็กพูดคุยและกระตุ้นให้ตอบค�ำถำมในสถำนกำรณ์อื่น ๆ 

เพิ่มเติม เช่น เก็บของผู้อ่ืนได้จะท�ำอย่ำงไร เห็นเพื่อนหกล้มจะท�ำ

อย่ำงไร เห็นขยะตกที่พื้นจะท�ำอย่ำงไร ถ้ำเด็กตอบไม่ได้ ให้สอนวิธี 

ที่ถูกต้องเหมำะสมให้เด็ก
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-
4	ปี	6	เดอืน)	
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ไม่ผ่ำน
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ผ่ำน
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ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

ท�ำควำมสะอำดตนเองหลัง
จำกอุจจำระได้ (PS)

เดินต่อส้นเท้ำ (GM)

จับดินสอได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ์	:
1. ดินสอ
2. กระดำษ

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองว่ำ “เมื่อเด็ก
อุจจำระแล้วเด็กสำมำรถท�ำควำมสะอำด
ตนเองได้โดยกำรล้ำงก้นและล้ำงมอืได้หรอืไม่”
ผ่าน	:	เด็กสำมำรถท�ำควำมสะอำดตนเอง
โดยกำรล้ำงก้น ล้ำงมือ หลังจำกขับถ่ำย
อุจจำระได้

ก้ำวเดนิโดยให้ส้นเท้ำข้ำงหนึง่ไปต่อชดิกบั
ปลำยเท้ำอีกข้ำงหนึ่งให้เด็กดูแล้วบอกให้
เด็กท�ำตำม
ผ่าน	:	ถ้ำเด็กสำมำรถเดินโดยส้นเท้ำต่อกับ
ปลำยเท้ำได้ 4 ก้ำว โดยไม่เสียกำรทรงตัว

ยื่นกระดำษและดินสอให้เด็ก และบอกว่ำ 
“หนูลองใช้ดินสอเขียนดูนะ”
ผ่าน	:	เด็กสำมำรถจับดินสอ โดยจับสูงกว่ำ
ปลำยประมำณ 1 - 2 ซม. และดินสออยู่
ระหว่ำงนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลำง

1. ฝึกเดก็ล้ำงก้น โดยจับมือข้ำงท่ีถนดัของเดก็ให้ถอืสำยช�ำระฉดีน�ำ้ 
หรือใช้ขันน�้ำรำดน�้ำที่ก้นของเด็กพร้อมกับจับมืออีกข้ำงของเด็ก 
ให้ถูก้นจนสะอำด
2. ตักน�้ำรำดโถส้วมหรือกดชักโครกท�ำควำมสะอำดส้วม
3. พำเด็กไปเช็ดก้นให้แห้ง และล้ำงมือให้สะอำด โดยจับมือเด็กท�ำ
ทุกขั้นตอน จนเด็กสำมำรถท�ำได้เอง

1. เดินก้ำวสลับเท้ำโดยให้ส้นเท้ำต่อกับปลำยเท้ำอีกข้ำงให้เด็กดู
2. บอกให้เด็กท�ำตำม โดยช่วยพยุงและกระตุ้นให้เด็กใช้ส้นเท้ำต่อ
กับปลำยเท้ำอีกข้ำง เมื่อเด็กเริ่มท�ำได้ ลดกำรช่วยเหลือลง จนเด็ก
สำมำรถเดินได้เอง 4 - 5 ก้ำว โดยไม่เสียกำรทรงตัว

1. จับดินสอให้เด็กดูเป็นตัวอย่ำง แล้วชวนให้เด็ก
จับดินสอขีดเขียน 

2. ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ช่วยจับมือเด็กโดยให้ดินสออยู่ระหว่ำงส่วนปลำย 
ของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลำง และสูงกว่ำปลำยดินสอประมำณ 
1 - 2 ซม. จนเด็กท�ำได้เอง

55	-	59
(4	ปี	7	เดอืน

-
4	ปี	11	เดอืน)	

114

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน 

เลือกสีได้ 8 สี ตำมค�ำสั่ง  (RL)

อุปกรณ์	:	ก้อนไม้ 10 สี 
10 ก้อน 

วำงก้อนไม้ 10 ก้อน ตรงหน้ำเด็ก แล้วบอก
เด็กว่ำ “หยิบก้อนไม้สีฟ้ำ” ผู้ประเมินน�ำ
ก้อนไม้ทีเ่ดก็หยบิกลับไปวำงท่ีเดิม บอกให้
เด็กหยิบสีอื่น ๆ จนครบ 8 สี (สีฟ้ำ สีเขียว 
สีชมพู สีด�ำ สีขำว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)

ผ่าน	: เด็กสำมำรถหยิบก้อนไม้ได้ถูกต้อง 
8 สี ตำมค�ำสั่งแต่ละครั้ง

1. สอนให้เด็กรู้จักสีจำกสิ่งของที่มีอยู่ในบ้ำน เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้ำ 
ของใช้ โดยพูดบอกเด็กในแต่ละสี แล้วให้เด็กพูดตำม
2. น�ำของที่มีอยู่ใกล้ตัวสีละ 1 ชิ้น โดยเริ่มต้นจำก 4 สี ได้แก่ สีแดง 
สีฟ้ำ สีเขียว สีเหลือง มำคละรวมกัน แล้วถำมเด็ก “อันไหนสี...”
3. หำกเด็กรู้จักสีทั้ง 4 สี แล้ว ให้เพิ่มจ�ำนวนสีขึ้นเรื่อย ๆ จนครบ 
ทั้ง 8 สี (สีฟ้ำ สีเขียว สีชมพู สีด�ำ สีขำว สีแดง สีเหลือง สีส้ม)
วัสดุที่ใช้แทนได้	:	
- สีเทียน/สีไม้
- สิ่งของในบ้ำนที่มีสีสันต่ำง ๆ เช่น ดอกไม้ เสื้อผ้ำช่วงอายุ 55 - 59 เดือน

https://youtu.be/0fUyuzKEEvs
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โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
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โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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55	-	59
(4	ปี	7	เดอืน

-
4	ปี	11	เดอืน)	

115


ผ่ำน


ไม่ผ่ำน
 

 

ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนใน 
กลุ่ม (EL)

ถำมจำกพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก
ว่ำ “เด็กสำมำรถพดูคุยกับเพือ่นโดยผลดักัน
ได้หรือไม่”
 
ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถผลัดกันพูดโต้ตอบ 
ในกลุ่มได้

1. กระตุ ้นให้เด็กพูดคุย หรือโต้ตอบกันขณะเล่นด้วยกัน เช่น 
เล่นขำยของเล่น เป็นหมอกับคนไข้ ครูกับนักเรียน หรือเล่ำนิทำนให้
เด็กฟัง โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรเลือกนิทำน ถำมค�ำถำมเกี่ยวกับ
นทิำนและฝึกให้เดก็ยกมอืขึน้ก่อนตอบค�ำถำม
2. ให้เด็กมีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็น เช่น ถำมเด็กว่ำ 
“วันนี้เรำจะกินอะไรกันดี” “เดี๋ยวเรำจะอ่ำนหนังสืออะไรดี”
3. เปิดโอกำสให้เด็ก ฝึกพูดคุยกันในกลุ่ม เพ่ือแบ่งหน้ำที่ในกำร
ท�ำงำนร่วมกัน เช่น ขออำสำสมัครในกำรช่วยแจกนมให้กับเพื่อน ๆ 
ช่วยเก็บขยะ เก็บของเล่น จัดโต๊ะ เก้ำอี้ 
4. ถ้ำเด็กพูดแทรกให้บอกเด็กว่ำ “หนูรอก่อนนะ เด๋ียวแม่ขอพูด 
ให้จบก่อน แล้วหนูค่อยพูดต่อ” ท�ำทุกครั้งที่เด็กพูดแทรก
วัตถุประสงค์	 : ฝึกกำรพูดโต้ตอบ และกำรควบคุมตนเองให้อดทนรอ 
ในเวลำที่เหมำะสม ยืดหยุ่นทำงควำมคิด พูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่กลุ่มพูด และเป็นกำรสร้ำงทักษะกำรเข้ำสังคม

116

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

เล่นเลียนแบบบทบำทของ
ผู้ใหญ่ได้ (PS) 

ถำมจำกพ่อแม่ ผูป้กครองหรอืผูดู้แลเด็กว่ำ 
“เด็กเคยเล่นเลียนแบบบทบำทอำชีพของ
ผู้ใหญ่โดยเล่นกับเพื่อนได้หรือไม่”

ผ่าน	:	เด็กสำมำรถเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ได้ 
อย่ำงน้อย 1 บทบำท เช่น พ่อ แม่ คร ูแพทย์ 
พยำบำล หัวหน้ำกลุ่ม โดยเลียนแบบผ่ำน
ทำงน�้ำเสียงท่ำทำงกำรแต่งตัวกับเพื่อนได้

1. ร่วมเล่นบทบำทสมมติกับเด็ก เช่น เล่นเป็นครู เล่นเป็นหมอเล่น
เป็นหัวหน้ำ เล่นเป็นพ่อค้ำ โดยให้เด็กเลือกเองว่ำอยำกเล่นเป็นใคร
2. ให้เด็กเล่นร่วมกับเด็กอื่น ช่วยหำอุปกรณ์เพื่อให้เด็กน�ำไป
ประกอบกำรเล่น เช่น ของใช้ในบ้ำน เสื้อผ้ำ โดยเลือกของให้เหมำะ
กับบทบำทและปลอดภัย
3. มอบหมำยให้เด็กได้มีโอกำสผลัดเปลี่ยนกำรเป็นผู้น�ำและผู้ตำม 
ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  เช่น เป็นหัวหน้ำทีมในกำรเก็บของเล่น จัดโต๊ะ
เก้ำอี้ 
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เดินต่อเท้ำเป็นเส้นตรงไปข้ำง
หน้ำได้ (GM)

ลอกรูป   (FM)

อุปกรณ์	:
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ขนำด 2.5x2.5 เซนติเมตร
บนกระดำษพื้นขำว 
(เส้นด�ำบนพ้ืนขำวควำมหนำ
เส้น 2 มิลลิเมตร)

วิธีประเมิน
แสดงวิธีเดินต่อเท้ำไปข้ำงหน้ำให้เด็กดู
ประมำณ 8 ก้ำว แล้วให้เด็กท�ำตำม โดย
แสดงให้เด็กดูได้หลำยครั้ง ให้โอกำสเด็ก
ท�ำได้ 3 ครัง้
ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเดินต่อเท้ำไปข้ำงหน้ำ
ได้ 4 ก้ำวข้ึนไป  โดยไม่ต้องช่วยพยงุและ 
ส้นเท้ำกับปลำยนิ้วเท้ำอีกข้ำงหนึ่งห่ำงกัน 
ไม่เกิน 1 น้ิว โดยไม ่กำงแขนพยุงตัว 
อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง

วิธีประเมิน
วำงกระดำษและดนิสอข้ำงหน้ำเดก็ ให้เดก็ 
ดรูปู  ชีแ้ละบอกเดก็ว่ำ “เขยีนให้เหมอืน
รูปนี้” (โดยห้ำมพูดว่ำ “สี่เหลี่ยม” และ 
ไม่ต้องใช้นิว้เขยีนเป็น   ) ให้โอกำสเด็ก
ท�ำ 3 ครั้ง
ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถวำดเส้นตรง 4 เส้นให้
เป็นสี่เหลี่ยมได้ (ปลำยมนไม่ได้) โดยแต่ละ
เส้นต้องตัดกันเป็นมุมฉำกหรือใกล้เคียง 
และควำมยำวแต่ละด้ำนใกล้เคียงกัน 
ได้อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง 
             

							ผ่าน																				ไม่ผ่าน

1. ฝึกให้เด็กเดนิทรงตวับนพืน้ทีม่ลีำยเป็นเส้นขนำน ห่ำงกนัประมำณ 
8 นิ้ว โดยเท้ำไม่ออกนอกเส้น ถ้ำพื้นไม่มีลำยใช้เทปสีติดเป็นแนว
ขนำนแทน
2. เมื่อเด็กเดินได้คล่องลดระยะห่ำงลงเหลือ 4 นิ้ว และต่อไปให้เดิน
เหยยีบบนเส้นตรงเส้นเดยีว โดยวำงส้นเท้ำให้ต่อกับปลำยนิว้ของอีก
ข้ำงหนึ่งโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กท�ำให้เด็กดูก่อน ถ้ำเด็ก
ไม่มั่นใจให้ช่วยเหลือโดยกำรจับมือและค่อย ๆ ลดกำรช่วยเหลือลง
จนกระทั่งเด็กเดินได้ด้วยตัวเอง 

1. เอำรูปภำพที่มีรูปสี่เหลี่ยมให้เด็กดู หรือชี้ให้เด็กดูสิ่งของในบ้ำนที่
เป็นรูปสี่เหลี่ยม เช่น กรอบรูป ปฏิทิน และบอกว่ำนี่คือรูปสี่เหลี่ยม 
แล้วใช้นิ้วลำกตำมเส้นสี่เหลี่ยม 
2. วำดสี่เหลี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้ด้ำนกว้ำงและยำวมีควำมยำว
ใกล้เคียงกัน ให้เด็กดูและให้เด็กท�ำตำม
3. หลังจำกนั้นชี้ชวนให้เด็กสังเกตหรือรู้จักสี่เหลี่ยมแบบอื่น ๆ เช่น 
ประตู หน้ำต่ำง โต๊ะ ตู้ แผ่นกระเบื้องในบ้ำน เป็นต้น แล้วให้เด็ก 
หัดวำดสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหล่ำนั้น



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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119

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

120

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

1. ชี้ชวนเด็กให้ดูตัวคน/รูปคนว่ำมีส่วนประกอบอะไรบ้ำง
2. วำดรูปวงกลม แล้วให้เด็กวำดเพิ่มส่วนประกอบของใบหน้ำ
หลังจำกนั้นพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับส่วนต่ำง ๆ ว่ำมีหน้ำที่อะไร    
3. ให้เด็กมองดูคนว่ำนอกจำกหน้ำแล้วมีส่วนประกอบของร่ำงกำย 
อื่น ๆ ได้แก่ คอ ล�ำตัว แขน ขำ มือ เท้ำ แล้วให้เด็กลองวำดดู 
4. แสดงควำมสนใจและชมเชยเม่ือเดก็พยำยำมวำด และพดูคุยขยำย
ควำมเข้ำใจกำรรบัรูแ้ละกำรฝึกทกัษะในกำรวำด คยุกบัเดก็ว่ำ อวยัวะ
ที่วำด คืออะไรและใช้ท�ำอะไร
5. ให้เด็กได้มีโอกำสในกำรวำดสิ่งต่ำง ๆ เช่น รูปคน หรือสัตว์ต่ำง ๆ 
โดยมีผู้ใหญ่ชี้แนะ แล้วให้เด็กวำดเองโดยอิสระและเล่ำว่ำวำดรูป 
อะไร

1. พูดคุย เล่ำนิทำนให้เด็กฟัง ชวนเด็กพูดคุยเก่ียวกับเรื่องที่เล่ำ 
ให้เดก็พดูถงึส่ิงท่ีชอบในเรือ่งนัน้ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองสรปุใจควำมว่ำ
เป็นเรื่องอะไร ใครท�ำอะไร ที่ไหน อย่ำงไร
2. ให้เด็กเล่ำเรื่องนั้นให้กับคนในครอบครัวฟัง โดยผู้ใหญ่แสดงควำม
สนใจฟัง และชวนพูดคุยขยำยควำมต่อยอด หรือซักถำมเด็กเพิ่มเติม
เพื่อให้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นแลกเปลี่ยนกัน 
3. เลือกนิทำนท่ีมีเนื้อหำน่ำสนใจ ชวนให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ปลกูฝังคุณธรรม และกำรน�ำไปใช้ในชีวติประจ�ำวนั เป็นกำรฝึกทกัษะ
สมองในด้ำนบรหิำรจัดกำร(EF) ในขณะท่ีส่งเสรมิพฒันำกำรด้ำนภำษำ
โดยเฉพำะกำรรู้จักฟังให้ได้ใจควำม เช่น นิทำนในสวน พระรำชำใจดี 
ตั๊กแตนผู้ซื่อสัตย์

วิธีประเมิน
วำงกระดำษและดินสอไว้ข ้ำงหน้ำเด็ก 
บอกเด็กว่ำ “วำดรูปคน ให้สมบูรณ์ 1 รูป 
บนกระดำษนี้” ต้องแน่ใจว่ำเด็กวำดเสร็จ 
จึงประเมิน
ผ่าน	:	เด็กสำมำรถวำดรูปคนได้ 6 ส่วนขึ้น
ไป ส่วนที่เป็นคู่ถือเป็น 1 ส่วน เช่น หู ตำ 
แขน ขำ เท้ำ (หน้ำวงกลม นับเป็น 1 ส่วน) 

วิธีประเมิน
1. บอกเด็กว่ำ “ครูจะเล่ำนิทำนให้ฟัง 
หนตูัง้ใจฟังนะคะ แล้วครจูะถำมให้หนตูอบ 
นะคะ” 
2. เล่ำเรือ่งนิทำนในสวน ให้เด็กฟัง ตำมใบ
นทิำนจนจบ โดยใช้เวลำ 2-3 นำท ีพดูอย่ำง
ชัดเจน และน่ำสนุก แล้วถำมเด็กว่ำ 
ก. “หนลูองบอกครซิูว่ำ นทิำนทีฟั่งเกีย่วกบั
อะไร แล้วเรือ่งรำวเป็นยงัไงคะ” ให้เดก็ตอบ
ข. “เมื่อเพื่อนๆ แวะมำชวนให้ไปวิ่งเล่น 
ท�ำไมกระต่ำยขำวจึงอยูท่�ำสวน ไม่ไปวิง่เล่น
กับเพื่อน” ให้เด็กตอบ ถ้ำเด็กยังตอบไม่ได้
ให้เล่ำได้อีก 1 ครั้ง 

วำดรูปคนได้ 6 ส่วน
(FM)

อุปกรณ์	:	กระดำษและดินสอ

จับใจควำมเมื่อฟังนิทำนหรือ
เรื่องเล่ำ (RL)

อุปกรณ์	:	
ใบนิทำน “หนังสือนิทำน
ในสวน”



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1.  เล่นกับเด็ก สอนให้นับสิ่งของเพิ่มขึ้นทีละชิ้น 
2. ฝึกเด็กให้รู ้จักจ�ำนวน โดยน�ำสิ่งของมำกกว่ำ 5 ชิ้นมำวำงไว้ 
นับให้ดูเป็นตัวอย่ำง แล้วฝึกให้เด็กหยิบสิ่งของ มำ 2 ชิ้น แล้วค่อย ๆ 
เพิ่มจ�ำนวนถึง 5 ชิ้น
3. เมื่อเด็กรู้จักจ�ำนวน 5 ชิ้นแล้ว ค่อยเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้น
4. สอนให้เด็กรู้จักตัวเลขอำรบิก 1-5 แล้วน�ำเอำสิ่งของมำเรียงตำม
จ�ำนวนของตัวเลขนั้น ๆ เม่ือเด็กท�ำได้แล้ว เพิ่มจ�ำนวนตัวเลขเป็น 
6-10
วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้หลักคณิตศำสตร์เบื้องต้น เรื่องจ�ำนวนและ
ตัวเลข

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถใช้ค�ำพูดบอกเรื่องรำว 
ที่ครอบคลุมเนื้อหำ ได้ทั้งข้อ ก และข้อ ข
ก. อย่ำงน้อยได้ใจควำม 1 ใน 2 ประเด็น 
ดังนี้
- กระต่ำยขำว ขยัน ชอบท�ำสวน และ 
ขุดบ่อเก็บน�้ำ เมื่อได้พืชผัก ก็ใจดีน�ำไปแบ่ง 
ให้สัตว์อื่น ๆ กิน  
- เพื่อน ๆ ที่มัวเที่ยวเล่นไม่ท�ำสวน ถึง
เวลำแห้งแล้งก็ไม่มีผักกิน กระต่ำยขำว 
ท�ำสวนมีผักเยอะก็เลยแบ่งให้
ข. เด็กสำมำรถตอบค�ำถำมได้ใจควำม
ประมำณนี้ 
“กระต ่ำยขำว ตั้งใจท�ำงำนให ้เสร็จ/
กระต่ำยขำวสนุกและวิ่งไปมำกับกำรท�ำ
สวนอยู่แล้ว/กระต่ำยขำวรู้จักคิดเลือกท�ำ
สวนแทนกำรไปวิ่งเล่น เพรำะมีประโยชน์
มำกกว่ำ (มีพืชผักไว้กิน)

วิธีประเมิน
วำงก้อนไม้ 8 ก้อน ไว้บนโต๊ะ ข้ำงหน้ำ 
เด็ก วำงกระดำษ 1 แผ่น ไว้ข้ำงก้อนไม ้
บอกเด็กว่ำ “หยิบก้อนไม้ 5 ก้อนวำงบน
กระดำษ” เมื่อเด็กท�ำเสร็จ ถำมเด็กว่ำ 
“บนกระดำษมีก้อนไม้กี่ก้อน” 
ผ่าน	 :	 เด็กวำงก้อนไม้ 5 ก้อน และบอก
จ�ำนวนถูกต้อง โดยไม่ต้องนบั 1-2-3-4-5 ซ�ำ้ 
ถ้ำเดก็ท�ำไม่ผ่ำนในครัง้แรกให้โอกำสท�ำอกี 
1 ครั้ง

นับก้อนไม้ 5 ก้อน (รู ้จ�ำนวน
เท่ำกบั 5) (RL)

อุปกรณ์	: ก้อนไม้ 8 ก้อนและ
กระดำษ 1 แผ่น
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โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1. น�ำหนังสือหรือแผ่นภำพที่มีตัวพยัญชนะไทย ชี้ตัวพยัญชนะแล้ว
อ่ำนให้เด็กฟังทีละตัว เพื่อให้เด็กรู ้จักและพูดตำม เช่น ช้ีตัว ก 
แล้วพูด กอไก่ และให้เด็กพูดตำม
2. ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและผู้ใหญ่อ่ำน แล้วให้เด็กอ่ำนตำม 
3.  ให้เด็กชี้ตัวพยัญชนะและอ่ำนเอง
4. พูดถึงค�ำที่ใช้เสียงพยัญชนะนั้น ๆ เป็นเสียงต้น/พยัญชนะต้น 
เช่น ก ออกเสยีง กอ เป็นเสียงต้น/พยัญชนะต้น ของค�ำว่ำ ไก่ กบ กำ 
แก้ว กล้วย กิน เป็นต้น
5. ต่อไปค่อย ๆ เพิ่มให้เด็กได้เรียนรู้รูปและเสียงพยัญชนะตัวอื่น ๆ 
และสระง่ำย ๆ เช่น สระ อำ   
วัตถปุระสงค์	รูจ้กัพยญัชนะและเปล่งเสยีงพยญัชนะง่ำยๆ ซึง่น�ำไปสู่
กำรรูจ้กัเสยีงต้น/พยญัชนะต้นของค�ำ เป็นทกัษะเบ้ืองต้นของกำรพูด
และกำรอ่ำน

1. พ่อ แม่ ผู้ปกครองอธิบำยถึงเหตุผลและท�ำเป็นตัวอย่ำงเกี่ยวกับ
กำรท�ำกิจวตัรในชวีติประจ�ำวนั เช่น ท�ำไมต้องแปรงฟัน ท�ำไมต้องล้ำง
มือ ท�ำไมต้องรับประทำนผัก
2. พ่อแม่ต้องไม่ให้เหตุผลผิด ๆ หรือหลอกลูก เช่น ไม่รับประทำน
ข้ำวให้หมดเดี๋ยวต�ำรวจจับ ตุ๊กแกกินตับ ผีหลอก แต่ควรอธิบำยด้วย
เหตุผลง่ำย ๆ และท�ำเป็นตัวอย่ำงที่ถูกต้อง
3. ในสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิให้ลูกอธบิำยถงึเหตทุีเ่กดิขึน้ เช่น ท�ำไม
เวลำไอต้องปิดปำก 
4. ท�ำกจิกรรมร่วมกบัลกูหรอืชวนลกูท�ำงำนด้วยกนั แล้วให้ลกูสงัเกต 
ชวนให้เกิดค�ำถำมและคิดหำเหตุผล เช่น ชวนท�ำกับข้ำว ให้สังเกตว่ำ
ไข่สุกกับไข่ดิบเป็นอย่ำงไร ท�ำขนมที่ลูกได้เห็นกำรแปรสภำพ เช่น 
ขนมครก ขนมเค้ก ขนมกล้วย กำรพับกระดำษเป็นรูปต่ำง ๆ

วิธีประเมิน
วำงแผ่นพยัญชนะทีละ 1 แผ่น ชี้และถำม
เด็กว่ำ “นี่ตัวอะไร” ให้เด็กอ่ำน ตำมล�ำดับ 
“ก” “ง” “ด” “น” “ย”
ผ่าน	 :	 เด็กอ่ำนออกเสียงพยัญชนะได้ 
ถูกต้อง ทั้ง 5 ตัว เช่น ตัว ก เด็กอ่ำนได้ว่ำ 
กอ หรือ กอไก่  
ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ในคร้ังแรกให้โอกำสท�ำอีก 
1 คร้ัง เฉพำะพยัญชนะตัวนั้น ไม่ต้อง 
อ่ำนซ�้ำทั้ง 5 ตัว
หมายเหตุ หำกมีกำรออกเสียงตำมภำษำ
ท้องถิ่นที่แตกต่ำงจำกภำษำกลำงให้ถือว่ำ
ผ่ำน

1. ถำมพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแล
เด็ก ว่ำ เด็กมกีำรพูดอย่ำงมเีหตุผล ด้วยกำร
ใช้ค�ำว่ำ “ท�ำไม” ในกำรถำม เช่น “ท�ำไม
ต้องกินข้ำว”/ “ท�ำไมต้องนอน”
2. ถำมค�ำถำม 3 ข้อ และให้เด็กตอบทีละ
ข้อ ดังนี้
“ท�ำไมหนูต้องล้ำงมือ” 
“ท�ำไมหนูต้องกินผัก”
“เวลำเล่นเสร็จท�ำไมหนูต้องเก็บของเล่น”  
ผ่าน	:	เด็กท�ำได้ทั้งข้อ 1 และ 2 
1. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก 
ตอบว่ำ เด็กมีกำรใช้ค�ำว่ำ “ท�ำไม” ในกำร
ตั้งค�ำถำม เช่น 

อ ่ำนออกเสียงพยัญชนะได ้
ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” 
“ด” “น” “ย” (EL)

อุปกรณ์	:	
แผ่นพยัญชนะ “ก” “ง” “ด” 
“น” “ย”  (แผ่นละตัว)

รู้จักพูดอย่ำงมีเหตุผล 
(EL)

60

(5	ปี)	

122

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

123

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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124

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

“ท�ำไมตอ้งกนิข้ำว”/ “ท�ำไมหนตู้องนอน” 
2. เด็กตอบได้อย่ำงมีเหตุผล	 อย่างน้อย 
1	 ใน	 3	 ข้อ	 เช่น มือสกปรก/ต้องล้ำงมือ
ก ่อนกินข้ำว/กินผักท�ำให้เด็กร ่ำงกำย 
แขง็แรง  (ถ้ำมคี�ำว่ำ “เพรำะ”น�ำหน้ำ ถอืว่ำ
ดีมำก ถูกต้องตำมหลักกำรใช้ภำษำไทย) 

วิธีประเมิน
ถำมเดก็ว่ำ “เมือ่หนเูหน็เพือ่นร้องไห้เพรำะ
เสียใจหรือเจ็บ หนูจะท�ำอย่ำงไร”

ผ่าน	 :	 เด็กตอบแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ 
เช่น หนูเข้ำไปช่วยเพื่อน ปลอบเพื่อนหรือ
บอกครู/ผู้ใหญ่ให้มำช่วยเพื่อน

1. ท�ำตัวเป็นแบบอย่ำงในกำรแสดงควำมรู้สึกเห็นใจ และช่วยเหลือ
ผู้อื่น 
2. เล่ำนิทำน หรือเล่นบทบำทสมมุติในเรื่องกำรช่วยเหลือผู้อื่น เช่น 
เมื่อเห็นเพื่อนหรือญำติหรือคนหกล้ม 
3. ส่งเสรมิหรอืช้ีแนะให้เดก็รูสึ้กเหน็ใจและแนะน�ำให้เดก็แสดงควำม
ห่วงใยด้วยกำรพูดหรือแสดงควำมเห็นอกเห็นใจ เข้ำช่วยเหลือ 
4. ในกรณีที่พบอุบัติเหตุร้ำยแรงเกินก�ำลังให้เด็กรู้จักบอกให้ผู้ใหญ่
เข้ำมำช่วยเหลือ
5. ชมเชยและชี้ให้เห็นผลที่เกิดจำกกำรกระท�ำดีของเด็ก

แสดงควำมเห็นอกเห็นใจเมื่อ
เห็นเพ่ือนเจ็บหรือไม ่สบำย 
(PS)

60

(5	ปี)	



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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วิธีประเมิน
บอกเด็กว่ำ “กระโดดขำเดียวต่อเนื่อง 
4 ครั้ง ไปข้ำงหน้ำ ท�ำทีละข้ำง” หรือ
กระโดดให้เด็กดูก ่อนแล้วบอกให้เด็ก 
ท�ำตำม 

ผ่าน	 : เด็กสำมำรถกระโดดขำเดียวไป 
ข้ำงหน้ำต่อเนื่อง 4 ครั้ง  ทั้ง 2 ข้ำง (ซ้ำยและ
ขวำ) ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ในครั้งแรก ให้โอกำส
อีก 1 ครั้ง 

วิธีประเมิน
บอกให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดำษตำมเส้น
ตรงยำว 15 ซม. ต่อเนื่อง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถตัดกระดำษตำม 
เส้นตรงได้ อย่ำงต่อเนื่อง ยำว 15 ซม.

1. จบัมือเด็ก แล้วบอกให้เดก็ยนืทรงตวับนขำข้ำงเดยีว เม่ือม่ันใจปล่อย
มือเด็กเพื่อให้เด็กยืนขำเดียวเองทีละข้ำง
2. กระโดดขำเดียวให้เด็กดูและบอกให้ท�ำตำม โดยกระโดดขำเดียว
อยู่กับที่ก่อน 
3. กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำให้เด็กดูแล้วบอกให้เด็กท�ำตำม
4. ชวนเด็กเล่นกระโดดขำเดียว (กระต่ำยขำเดียว) 
ตำมกำรละเล่นในแต่ละพื้นที่ 
5. เมื่อเด็กท�ำได้จะเป็นพื้นฐำนของกำรออกก�ำลังกำยอย่ำงอ่ืนต่อไป 
เช่น กระโดดเชือก ฟุตบอล บำสเกตบอล ยิมนำสติก เต้นระบ�ำ หรือ 
ร�ำไทย

1. ชวนเดก็ให้ช่วยท�ำงำนบ้ำนท่ีออกก�ำลงัมือและนิว้มือ เน้นกำรใช้หวั
แม่มือกับนิ้วชี้ เช่น ช่วยบิดผ้ำ ช่วยหยิบของใช้ เด็ดผัก ใช้ไม้หนีบ 
ใช้ตะเกียบ ใช้คีมคีบสิ่งของ ใช้ช้อนส้อม จับไม้พำย ทำกำว ทำแยม 
หรือท�ำงำนบ้ำนที่เน้นกำรใช้ตำกับมือประสำนกัน เช่น จัดโต๊ะอำหำร 
เด็ดผัก เตรียมอำหำร สอนให้ใช้สองมือท�ำงำนร่วมกันด้วยตนเอง 
เช่น ผูกและแก้ปมเชือกรองเท้ำ กลัดกระดุมเสื้อ ใส่เข็มขัด
2. ชวนท�ำกิจกรรมที่ใช้เครื่องเขียนและอุปกรณ์ศิลปะที่หลำกหลำย 
ที่ช่วยพัฒนำกล้ำมเนื้อมัดเล็ก เช่น สีเทียน พู ่กัน สีไม้ สีเมจิก 
(ไร้สำรพิษ) กำรท�ำศิลปะโดยใช้วัสดุตำมธรรมชำติและกำรผสมสี 
ให้เป็นสีต่ำง ๆ
3. ชวนเด็กท�ำกิจกรรมที่ต้องใช้กรรไกรและสอนวิธีกำรใช้อย่ำง
ปลอดภัย (ใช้กรรไกรปลำยมนส�ำหรับเด็ก) โดยเริ่มจำกกำรตัดเป็น 
เส้นตรง แล้วจึงค่อยฝึกตัดเป็นรูปต่ำง ๆ

กระโดดขำเดียวไปข้ำงหน้ำ 
4 ครั้ง  ทีละข้ำง (GM)

ตัดกระดำษตำมเส้นตรง
ต่อเนื่อง ยำว 15 ซม. (FM)

อุปกรณ์	:	
1. กระดำษที่มีเส ้นตรงยำว 
15 ซม. จำกขอบ 
2.  กรรไกรปลำยมนส�ำหรับ
เด็ก

125

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

126

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

61	-	66

(5	ปี	1	เดอืน	

-

5	ปี	6	เดอืน)	



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1. ชวนเด็กนับสิ่งของต่ำงๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจ�ำวัน ของใช้ 
ในบ้ำน เช่น ไม้หนีบผ้ำ โต๊ะ เก้ำอ้ี จำน ชำม หรือนับของท่ีแม่ซ้ือ 
มำจำกตลำด
2. คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่ำของอะไรที่นับจ�ำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น 
เก้ำอี้นับได้ ทรำยนับไม่ได้หรือนับล�ำบำก แต่ถ้ำจะนับต้องบรรจุใน
ภำชนะ เช่น ใส่ทรำยในถุง ใส่ข้ำวสำรในถุงแล้วนับเป็นจ�ำนวนถุง
3. ชวนเด็กเล่นเกมเก่ียวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภำพกับจ�ำนวน 
เกมหำเลขคู่ เกมหำเลขคี่ หมำกเก็บ เวลำนั่งรถชวนลูกให้สังเกต
หมำยเลขทะเบียนรถและพยัญชนะ ตัวเลขสัญญำณไฟจรำจรที่แสดง
ตัวเลขนับถอยหลัง
4. สอนให้เด็กรู้จักกำรบวกโดยน�ำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จ�ำนวน 
มำรวมกัน เช่น มีไม้หนีบสีฟ้ำ 3 อัน สีเหลือง 4 อัน รวมมีไม้หนีบกี่อัน 
5. เล่นเกมที่ต้องมีกำรนับจ�ำนวน นับคะแนนกำรบวก กำรลบ 
นับเดินหน้ำนับถอยหลัง
6. เล่ำนิทำนและอ่ำนหนังสือที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจ�ำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ

1. พูดคุยกับเด็ก เกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว ชี้ให้สังเกตรูปร่ำงลักษณะ 
กำรใช้งำน ส่วนประกอบท�ำมำจำกสิ่งใด
2. อธิบำยหน้ำที่และคุณสมบัติของสิ่งต่ำง ๆ ที่อยู ่รอบตัวจำก 
ของจริงหรือรูปภำพให้เด็กฟังบ่อยๆ เช่น “ลูกบอลกลม ๆ  เอำไว้เตะ” 
“แมวเป็นสัตว์เลี้ยงมี 4 ขำ ร้องเหมียว ๆ”  
3. กระตุ้นให้เด็กตอบค�ำถำมเกี่ยวกับหน้ำที่หรือคุณสมบัติของสิ่งของ
ต่ำง ๆ จนเด็กสำมำรถตอบได้เอง

วิธีประเมิน 
ถำมเด็กว่ำ 1+2 เท่ำกับเท่ำไร 5+5 เท่ำกับ
เท่ำไร

ผ่าน	 : ถ้ำเด็กสำมำรถรวมสิ่งของหรือ 
นับนิ้วรวมกันโดยใช้จ�ำนวน 1-5 โดยตอบ
ถูกทั้ง 2 ค�ำถำม ให้โอกำสตอบ 2 ครั้ง

วิธีประเมิน
ถำมเด็กด้วยค�ำถำมปลำยเปิด เช่น “...เป็น
อย่ำงไร” ให้อธบิำยถงึส่ิงของ 8  ชนดิ  ได้แก่  
บ้ำน บอล เก้ำอี ้ส้ม จำน  แมว ทะเล/คลอง 
หลังคำ/เพดำน
ตำมคุณสมบัติข้ำงล่ำงนี้อย่ำงน้อย 1 อย่ำง
1. กำรใช้งำน 2. รูปร่ำง 3. ส่วนประกอบ  
4. จัดอยู่ในประเภทอะไร
ผ่าน	 : เด็กสำมำรถอธิบำยคุณสมบัติของ
สิ่งของได้ถูกต้องอย่ำงน้อย 6 ชนิด

บวกเลขเบ้ืองต้น ผลลพัธ์ไม่เกนิ 
10 (RL)

เด็กสำมำรถอธิบำยหน้ำที่
หรือคุณสมบัติของสิ่งของ
ได้อย่ำงน้อย 6 ชนิด (EL)

127

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

128

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

61	-	66

(5	ปี	1	เดอืน	

-

5	ปี	6	เดอืน)	



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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ช่วยงำนบ้ำน (PS) 

วิง่หลบหลกีสิง่กดีขวำงได้ (GM)

อุปกรณ์	 : สิ่งกีดขวำง (เช่น 
เก้ำอ้ี กรวย กล่อง) ตัง้ระยะห่ำง 
1 เมตร จ�ำนวน 3 จุด

ลอกรูปสำมเหลี่ยม (FM)

อุปกรณ์	:	
- กระดำษแข็งที่มีภำพ
สำมเหลี่ยมด้ำนเท่ำ ขนำด
1 นิ้ว
- กระดำษ ดินสอ

129

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

130

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

131

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

61	-	66

(5	ปี	1	เดอืน	

-

5	ปี	6	เดอืน)	

67	-	72

(5	ปี	7	เดอืน	

-

6	ปี)	

ฝึกเด็กในสถำนกำรณ์จริงโดยท�ำเป็นตัวอย่ำงและชักชวนเด็กท�ำ รวม
ทั้งจัดหำอุปกรณ์และงำนที่เหมำะสมกับเด็ก เช่น ไม้กวำด ที่ตักผง 
ผ้ำเช็ดพื้น หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เหมำะสมกับเด็ก ให้เด็กกวำดบ้ำน ถูบ้ำน 
เช็ดเก้ำอี้

1.  ชี้ให้ดูสิ่งกีดขวำงว่ำจะวิ่งจำกไหนไปไหน 
2.  สำธิตให้เด็กดู
3.  วิ่งไปพร้อมกับเด็ก
4. บอกให้เด็กรู้จักจังหวะในกำรวิ่ง เช่น พูดว่ำ “หยุด”พร้อมพำเด็ก
หยุดวิ่งพูดค�ำว่ำ “วิ่งอ้อม” พร้อมพำเด็กวิ่งอ้อมสิ่งกีดขวำง ท�ำเช่นนี้
จนกว่ำเด็กวิ่งได้เอง
5. เมื่อเด็กท�ำได้ให้เพิ่มสิ่งกีดขวำงตำมควำมเหมำะสม
วัตถุประสงค์	 :	 เพื่อให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งแวดล้อม วำงแผนเพื่อแก้ไข
สถำนกำรณ์และท�ำงำนจนส�ำเร็จ
1. ชี้ชวนให้เด็กดูสิ่งรอบตัวที่เป็นรูปสำมเหลี่ยม เช่น หลังคำบ้ำน 
กระดำษส่ีเหล่ียมจัตรุสัพบัครึง่ทะแยงมุมเป็นรปูสำมเหล่ียม ผ้ำพนัคอ
ที่เป็นรูปสำมเหลี่ยม ด้ำนข้ำงของหมอนขวำน ธงรูปสำมเหลี่ยม
2. วำดรูปสี่เหลี่ยมแล้วขีดเส้นทะแยงมุมเพื่อให้เป็นสำมเหลี่ยม 2 อัน
ให้เด็กดู แล้วให้เด็กวำดตำม 
3. เขียนจุดสำมจุดแล้วให้เด็กโยงเส้นระหว่ำงจุดเป็นรูปสำมเหลี่ยม 
แล้วให้เด็กวำดโดยผู้ใหญ่ไม่ต้องจุดให้ก่อน
4. ชวนเด็กให้วำดรูปสำมเหลี่ยมประกอบเป็นรูปต่ำง ๆ  และน�ำมำต่อ
เติมกับภำพที่เด็กวำด เช่น รูปดำว ใบของเรือ หลังคำบ้ำน ผีเสื้อ โบว์
วัตถุประสงค์:	 เพื่อให้เด็กรู้จักวำดรูปสำมเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปเรขำคณิต 
เป็นพื้นฐำนคณิตศำสตร์และควำมคิดสร้ำงสรรค์

วิธีประเมิน
ถำมพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็กว่ำ 
เด็กช่วยงำนบ้ำนง่ำย ๆ ได้หรือไม่ เช่น 
- เกบ็ท่ีนอน/พบัผ้ำห่ม - ช่วยตำกผ้ำ/เกบ็ผ้ำ 
- เก็บของเล่น/ของใช้เข้ำที่ 
ผ่าน	:	พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือครู/ผู้ดูแลเด็ก ตอบ
ได้ว่ำเดก็ช่วยเหลอืงำนบ้ำนได้อย่ำงน้อย 2 อย่ำง
วิธีประเมิน
1. ตัง้สิง่กดีขวำง (เช่น เก้ำอี ้กรวย กล่อง) ใน
แนวตรง ระยะห่ำง 1 เมตร จ�ำนวน 3 จดุ โดยบอก
เดก็ว่ำ “เรำมำเล่นวิง่อ้อมสิง่กีดขวำงกันเถอะ”
2.  สำธิตวิธีวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงให้เด็กดู
3. จัดให้เด็กยืนบนพื้นรำบและบอกให้เด็กว่ิง
หลบหลกีสิง่กดีขวำงแล้วให้เดก็วิง่กลบัมำทีจ่ดุเดมิ
ผ่าน	 : เด็กวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวำงได้โดย 
ไม่หกล้มหรือชนสิ่งกีดขวำง
วิธีประเมิน 
วำงกระดำษและดินสอข้ำงหน้ำเด็ก ให้เด็ก
ดูรูป ∆  ชี้และบอกเด็กว่ำ “เขียนให้เหมือน
รูปนี้” (โดยห้ำมพูดว่ำ “สำมเหลี่ยม” และ
ไม่ต้องใช้นิ้วเขียนเป็น ∆) ให้โอกำสเด็กท�ำ 
3 ครั้ง

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถเขียนรูปสำมเหลี่ยม ∆ 
ได้โดยเด็กท�ำได้อย่ำงน้อย 2 ใน 3 ครั้ง



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1. ชวนเด็กนบัสิง่ของต่ำง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัในชีวติประจ�ำวนั ของใช้ในบ้ำน 
เช่น ไม้หนีบผ้ำ โต๊ะ เก้ำอี้ จำน ชำม หรือนับของที่แม่ซื้อมำจำกตลำด
2. คุยและชี้ชวนให้เด็กรู้ว่ำของอะไรที่นับจ�ำนวนได้ กับนับไม่ได้ เช่น 
เก้ำอี้นับได้ ทรำยนับไม่ได้หรือนับล�ำบำก แต่ถ้ำจะนับต้องบรรจุใน
ภำชนะ เช่น ใส่ทรำยในถุง ใส่ข้ำวสำรในถุง แล้วนับเป็นจ�ำนวนถุง
3. ชวนเด็กเล่นเกมเกี่ยวกับตัวเลข เช่น เกมจับคู่ภำพกับจ�ำนวน เกมหำ
เลขคู ่เกมหำเลขคี ่หมำกเกบ็ เวลำนัง่รถชวนลกูให้สงัเกตหมำยเลขทะเบียน
รถและพยญัชนะ ตวัเลขสญัญำณไฟจรำจรทีแ่สดงตวัเลขนบัถอยหลงั
4. สอนให้เด็กรู้จักกำรลบ โดยน�ำสิ่งของชนิดเดียวกัน 2 จ�ำนวน 
มำหักลบกัน เช่น มีส้ม 5 ลูก กินไป 3 ลูก เหลือส้มกี่ลูก 
5. เล่นเกมที่ต้องมีกำรนับจ�ำนวน นับคะแนนกำรบวก กำรลบ  
นับเดินหน้ำนับถอยหลัง
6. เล่ำนิทำนและอ่ำนหนังสือที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับตัวเลข
7. ชวนเปรียบเทียบจ�ำนวนคน พืช สัตว์ สิ่งของ

1. ผู้ปกครองสอนให้เด็กรู้จักหมวดสิ่งของต่ำง ๆ เช่น หมวดเสื้อผ้ำ 
ได้แก่อะไรบ้ำง หมวดสตัว์ได้แก่อะไรบ้ำง หมวดอำหำรได้แก่อะไรบ้ำง
2. เมื่อเด็กตอบได้ทั้ง 3 หมวดแล้วให้สอนเด็กให้รู้จักหมวดอื่น ๆ  ที่อยู่
รอบตัวเด็ก เช่น หมวดอุปกรณ์กำรเรียน (เครื่องเขียน) หมวด 
เครื่องครัว (อุปกรณ์ท�ำอำหำร) หมวดเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์) 
หมวดเครื่องนอน (ของที่ใช้ส�ำหรับนอน) หมวดอุปกรณ์ท�ำควำม
สะอำดบ้ำน เป็นต้น
3. ถำมเด็กถึงเหตุผลในกำรจัดหมวดหมู่สิ่งของนั้น ๆ
4. ฝึกบ่อย ๆ จนเด็กสำมำรถแยกประเภทสิ่งของได้เอง

ลบเลข (RL)

เด็กสำมำรถบอกชือ่สิง่ของได้ 3 
หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้ำ, 
อำหำร (EL)
อปุกรณ์	:	ชดุภำพสิง่ของ 3 หมวด     
1.	หมวดสตัว์ ได้แก่ ววั ไก่ ช้ำง
2.หมวดเสื้อผ้า ได้แก่ เสื้อยืด 
กระโปรง กำงเกง
3.	หมวดอาหาร	
ได้แก่ 
ปลำทู 
ไข่ดำว 
ผัดผัก

วิธีประเมิน
ถำมเด็กว่ำ “แม่มีไข่ 5 ฟอง ทอดไข่ให้ลูก 
กินไปแล้ว 2 ฟองเหลือไข่กี่ฟอง”

ผ่าน	 : ถ้ำเด็กสำมำรถหักลบโดยนับนิ้ว 
หรือสิ่งของออกจำกจ�ำนวนไม่เกิน 5 ได ้
ให้โอกำสตอบ 2 ครั้ง 

วิธีประเมิน
1. ผู้ทดสอบยกตัวอย่ำงให้เด็กดู เช่น จำน 
ชำม ถ้วย เรียกว่ำภำชนะ (ของใส่อำหำร 
ไว้กิน)
2. ผู้ทดสอบเอำรูปทั้ง 3 ชุดให้เด็กดูทีละชุด
แล้วถำมทีละชุดว่ำ “รูปทั้งหมดนี้คืออะไร” 

ผ่าน	 :	 เด็กสำมำรถบอกประเภทสิ่งของ 
ได้ถูกต้อง ได้แก่ สัตว์, เส้ือผ้ำ, อำหำร 
(ให้โอกำสเด็กตอบ ชุดละ 1 ครั้ง)

132

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

133

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

67	-	72

(5	ปี	7	เดอืน	

-

6	ปี)	



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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วิธีประเมิน	
1. ถำมเดก็ว่ำ “เวลำหนแูปรงฟัน หนใูช้อะไร
บ้ำงคะ” 
2. บีบยำสีฟันให้เด็กขนำดตำมควำมกว้ำง
ของแปรง แล้วให้เด็กแปรงฟันให้ดู

ผ่าน	:	เด็กท�ำได้ทั้งข้อ 1 และ ข้อ 2
1. เด็กรู ้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรแปรงฟัน 
ได้แก่ แปรงสีฟันและยำสีฟัน
2. เด็กสำมำรถแปรงฟันโดยขยับ
แปรงหน้ำหลังสั้น ๆ (Scrub) 
ครบทุกซี่ทุกด้ำน 
นำนอย่ำงน้อย
2 นำที

วิธีประเมิน
1. บอกค�ำสั่งดังนี้ 
  - เคำะโต๊ะ 2 ครั้ง แปลว่ำกระโดด โดยขำ 
2 ข้ำงลงพร้อมกัน 
  - ปรบมือ 2 คร้ัง แปลว่ำกระโดดกำงแขน 2 ข้ำง
2. ทบทวนค�ำสั่งจนเด็กเข้ำใจ
3. เร่ิมทดสอบ ผู้ประเมินให้สัญญำณและ
พูดว่ำ “เตรียมตัว เริ่ม” 
ผ่าน	 :	 เด็กท�ำถูกต้องทั้ง 2 สัญญำณเสียง 
ถ้ำครั้งแรกไม่ผ่ำน ให้โอกำสท�ำอีก 1 ครั้ง

1. พูดคุยเล่ำนิทำน เรื่องกำรแปรงฟัน ประโยชน์ของฟันสะอำด
2. ผู้ปกครองและเด็กช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์แปรงฟัน
3. ผูป้กครองบีบยำสฟัีนผสมฟลอูอไรด์ควำมเข้มข้น 1000 ppm ขนำด
ตำมควำมกว้ำงของแปรง (ส�ำหรับเด็กอำยุ 6 ปีขึ้นไป 
ผู้ปกครองบีบยำสีฟันขนำดตำมควำมยำวของแปรง)
4. ฝึกเดก็ให้ขยบัแปรงในแนวหน้ำ-หลังส้ัน ๆ ครบทกุซีท่กุด้ำน และ
แปรงลิน้ เพือ่ประสิทธิภำพในกำรป้องกันฟันผุ ฟลูออไรด์ต้องสัมผัส
ฟันนำนอย่ำงน้อย 2 นำที 
5. ฝึกให้เดก็บ้วนฟองยำสฟัีนออกอย่ำงเดยีวหรอืบ้วนปำกด้วยน�ำ้เปล่ำ
เพียง 1 ครั้ง (เพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปำกมำกที่สุด) และล้ำง
แปรงให้สะอำด 
6. ผู้ปกครองตรวจควำมสะอำดโดยใช้หลอด
ดูดน�้ำตัดปลำยมนเขี่ยคอฟันใกล้ขอบเหงือก
หำกไม่สะอำดควรแปรงซ�้ำ

การใช้หลอดตัดปลายมนตรวจความสะอาดฟัน
7. ผู้ปกครองเป็นแบบอย่ำงในกำรแปรงฟันและดูแลให้เด็กแปรงฟัน
สม�่ำเสมออย่ำงน้อย 2 ครั้ง/วัน

1. ให้เด็กร้องเพลงพร้อมกับผู ้ฝ ึกและเคลื่อนไหวร่ำงกำยตำม 

จังหวะเพลง
2. เล่นกับเด็กโดยกำรก�ำหนดกติกำ ถ้ำท�ำเสียงหรือให้สัญญำณมือ
หมำยควำมว่ำให้ท�ำท่ำอะไร โดยท�ำทีละเสียงหรืออำจให้สัญญำณมือ 
และให้เด็กเป็นคนก�ำหนดบ้ำง
3. เพิม่กตกิำจ�ำนวนครัง้ของสัญญำณเสียงให้สอดคล้องกับ จ�ำนวนครัง้
ที่ท�ำท่ำทำงกำรเคลื่อนไหว
4. ให้เด็กเป็นคนก�ำหนดกติกำบ้ำง

เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปำก (PS)

อุปกรณ์	:	
- แปรงสฟัีนส่วนตวัของเดก็และ
ยำสีฟัน

เคลื่อนไหวร่ำงกำยตำมท่ีตกลง
กันให ้ คู ่กับสัญญำณเสียงที่
ผู ้ ใหญ่ท�ำขึ้น 2 ชนิดต่อกัน 
(GM+EF)  

134

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

135

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

67	-	72

(5	ปี	7	เดอืน	

-

6	ปี)	

73	-	78

(6	ปี	1	เดอืน	

-

6	ปี	6	เดอืน)	



คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1.เขียนชื่อเด็กบนกระดำษให้เด็กดู อ่ำนและสะกดให้เด็กฟัง แล้วให้
เด็กใช้นิ้วลำกตำมพยัญชนะและสระชื่อของตนเอง 
2. เขียนชื่อเด็กโดยเขียนตัวอักษรทีละตัว แล้วให้เขียนตำมแบบ 
ถ้ำเด็กท�ำไม่ได้ ช่วยจับมือเขียนเพื่อให้เขียนได้ถูกต้องตำมทิศทำง 
ของตัวอักษร จนเด็กเขียนได้
3. ฝึกให้เด็กเขียนชื่อด้วยตนเอง 
4. ฝึกให้เด็กเขียนนำมสกุล และชื่อคนในครอบครัว

1. จัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้ำนให้เหมำะกับกำรอ่ำนหนังสือ แบ่งส่วน
ส�ำหรับวำงหนังสือของลูกและจัดให้มีหนังสือส�ำหรับลูกได้อ่ำนเล่น 
ให้หลำกหลำยโดยให้ลูกหยิบเองแล้ววำงคืนได้ง่ำย
2. จัดให้มีช่วงเวลำให้อ่ำนหนังสือด้วยตัวเองหรืออ่ำนกับผู้ใหญ่ เช่น 
ก่อนนอน หลงัอำบน�ำ้ เวลำว่ำง วนัหยดุสดุสปัดำห์ ฯลฯ หนงัสอืนทิำน
ที่แนะน�ำ เช่นสวนสัตว์ของป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งแต่งตัว กุ๋งก๋ิงปวดฟัน 
หนูนิดติดเกม ยำยกะตำ

3. แนะน�ำเดก็ในกำรหยบิ กำรใช้และเกบ็หนงัสอือย่ำงทะนถุนอมและ
ให้รู้จักวิธีจับหนังสือ เปิดหนังสือ
4. ชวนเด็กอ่ำนค�ำที่เห็นตำมที่ต่ำงๆในชีวิตประจ�ำวัน เช่น อ่ำนป้ำย
โฆษณำป้ำยประกำศ ช่ือร้ำน หรอืป้ำยทำงด่วนทีผ่่ำนเป็นประจ�ำ ป้ำย
ถนน ป้ำยซอย สร้ำงบรรยำกำศให้รู้จักรักและสนใจกำรอ่ำน

วิธีประเมิน
บอกเด็กเขียนชื่อของตนเอง

ผ่าน	:	เดก็เขยีนชือ่ตนเองได้ถกูต้อง (ชือ่เล่น 
หรือชื่อจริง)

วิธีประเมิน
1. ให้เด็กอ่ำนหนังสือทีม่ภีำพอย่ำงต่อเนือ่ง
จนจบ
2. บอกให้เด็กเล่ำเร่ืองในหนังสือเล่มนั้น 
ให้ผู้ประเมินฟัง

ผ่าน	:	
1. เด็กอ่ำนหนังสือท่ีมีภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
จนจบ
2. เด็กเล่ำได้ว่ำเป็นเรื่องอะไร

เขียนชื่อตนเองได้ถูกต้อง (FM)

อุปกรณ์	:
กระดำษ, ดินสอ

อ่ำนหนังสือท่ีมีภำพอย่ำงต่อ
เนื่องจนจบ และเล่ำได้ว่ำเป็น
เรื่องอะไร (RL)

อุปกรณ์
- หนังสือเด็กที่มีภำพประกอบ 
โดยแต่ละหน้ำ มีค�ำน้อยกว่ำ 
20 ค�ำมีค�ำซ�้ำและคล้องจองกัน 
ใช้ประโยคง่ำย ๆ ตัวหนังสือ
ใหญ่ และแยกค�ำชัดเจน        

136

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

137

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน
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คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อายุ

(เดือน)
วิธีประเมิน เฝ้าระวัง

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ี คร ูและผู้ดแูลเดก็
วิธีฝึกทักษะ

โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็กข้อที่ ทักษะ
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1. ชี้และอธิบำยให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลำเปลี่ยนไป 
2. ให้สังเกตตำมช่วงเวลำใน 1 วัน เช่น จำกมืดมำสว่ำงพระอำทิตย์
อยู่ตรงไหน ก่อนจะมืดพระอำทิตย์อยู่ตรงไหน
3. ช้ีชวนดูกำรเปล่ียนแปลงของกำรเจริญเติบโตของพืชที่โตเร็ว เช่น 
ถั่วงอก ต้นหอม ผักบุ้ง 
4. กระตุ้นให้เด็กอธิบำยจำกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหรือรูปภำพ โดยผู้ใหญ่ 
ให้ควำมสนใจ พูดคุย ซักถำมและขยำยควำมให้ชัดเจนและกว้ำงขึ้น

1. ท�ำตวัเป็นตวัอย่ำงในด้ำนกำรท�ำงำนให้เสรจ็ไม่ผลดัวนัประกันพรุง่ 
ตั้งเป้ำหมำยที่เหมำะสม ท�ำได้จริงและท�ำให้ส�ำเร็จเพื่อเป็นตัวอย่ำง 
ให้เด็ก
2. ก�ำหนดเป้ำหมำยของงำนหรือกิจกรรมร่วมกันกับเด็ก และ
สนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กท�ำงำนส�ำเร็จตำมเป้ำหมำยนั้น โดยค�ำนึง
ถึงระดับพัฒนำกำรและควำมสำมำรถ
3. ให้เด็กบอกเป้ำหมำยในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมำยและให้โอกำส
เด็กท�ำเองจนส�ำเร็จ ให้ควำมช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องกำร
4. แสดงควำมชื่นชมเมื่อเด็กพยำยำมท�ำให้ส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย และ
พูดคุยถึงวิธีที่จะท�ำให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป

วิธีประเมิน
น�ำรปูเหตุกำรณ์ มำวำงให้เด็กดูทลีะชดุ โดย
บอกภำพแรกเป็นภำพตั้งต้นให้ก่อน
ชุดที่ 1 แม่ไก่ เริ่มภำพแรก คือ แม่ไก่ออกไข่
ชุดที่ 2 ผีเสื้อ เริ่มภำพแรก คือ ไข่ผีเสื้อ
ชุดที่ 3 ดอกไม้ เริ่มภำพแรก คือ ต้นกล้ำ
แล้วให้เด็กเรียงภำพต่อจำกแผ่นแรก โดย
เรยีงล�ำดบัก่อนหลงั และอธบิำยสิง่ทีเ่กดิขึน้
ตำมล�ำดับ
ผ่าน	: เด็กเรียงล�ำดับเหตุกำรณ์และอธิบำย
เป็นเหตุเป็นผล ได้ 2 ใน 3 ชุด

วิธีประเมิน
ถำมจำกผู้ปกครอง ผูดู้แลเดก็หรอืครปูระจ�ำ
ชั้นว่ำ “เด็กสำมำรถท�ำงำนที่ได้รับมอบ
หมำยจนส�ำเร็จด้วยตนเองหรือไม่” เช่น 
- การดแูลตนเองในกจิวตัรประจ�าวนั	:	แต่ง
ตัวกินข้ำว อำบน�้ำ แปรงฟัน 
- งานด้านการเรียนรู้	:	วำดรูป อ่ำน เขียน 
ร่วมกิจกรรม 
- งานด้านศลิปะ	กำรร้องเพลง กำรออกก�ำลงักำย
ผ่าน	:	ผูป้กครองตอบว่ำเดก็สำมำรถท�ำงำน 
ที่ได้รับมอบหมำยจนส�ำเร็จด้วยตนเอง

สำมำรถคิดเชิงเหตุผล และ
อธิบำยได้ (EL)

อุปกรณ์	:	ชุดเหตุกำรณ์ 3 ชุด
ชุดที่	 1	 แม่ไก่	 (แม่ไก่ฟักไข่ 
ลูกไก่โผล่ออกจำกไข่ ลูกเจ๊ียบ 
ไก่ตัวเต็มวัย)
ชุดที่	2	ผีเสื้อ (ไข่ผีเสื้อ หนอน 
ดักแด้ ผีเสื้อ)
ชุดที่	 3	 ดอกไม้	 (ต้นกล้ำ ต้น
อ่อน ดอกบำน ดอกโรย)

ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจน
ส�ำเร็จด้วยตนเอง (PS)

139

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน

ชดุแม่ไก่

ชุดผีเสื้อ

ชุดดอกไม้

138

ผ่ำน


ไม่ผ่ำน
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

• ให้โอกำสลูกมอง ฟัง และขยับแขนขำตำมใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ
• อย่ำห่อตัวลูกแน่นเกินไปจนลูกขยับตัวไม่ได้

• ลูกยังชอบมอง ฟัง และขยับแขนขำตำมใจชอบ กอดลูกและอุ้มลูกบ่อย ๆ

• ขณะตื่นให้ลูกนอนในท่ำคว�่ำบ้ำง ส่งเสียงเรียกหรือเขย่ำของเล่นให้ลูก 

 เงยหน้ำมองเพื่อฝึกชันคอ (ที่นอนต้องไม่นุ่มเกินไป)

• ให้ลูกดูของสีสดใส หรือกรุ๋งกริ๋ง ลูกจะได้ฝึกมองตำม ฟังเสียง และคว้ำของ

• ลูกชอบอมของ เพรำะลูกอยำกรู้ว่ำมันนิ่มหรือแข็ง อุ่นหรือเย็น 

• ลูกชอบเล่นข้ำวของในบ้ำนที่สีสันสดใส ไม่จ�ำเป็นต้องซ้ือของเล่นแพง ๆ 
 แต่ต้องสะอำด และปลอดภัย

• ลูกชอบเล่นข้ำวของในบ้ำนที่สีสันสดใสที่สะอำด และปลอดภัย ลูกจะเอำมำ 

 เขย่ำ ตี เคำะ ท�ำเสียงต่ำง ๆ หรือปล่อยลงพื้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และ 

 ผู้ดูแลเด็ก อย่ำดุลูก เพรำะลูกก�ำลังเรียนรู้

• จัดที่โล่งกว้ำง ปลอดภัยให้ลูกคืบคลำน 

• ฝึกลกูเหนีย่วตัวลกุขึน้ยนื โดยให้เกำะตวัพ่อแม่ ผูป้กครอง คร ูและผูด้แูลเดก็ 

• ไม่ควรใช้รถหัดเดิน เพรำะลูกจะไม่พยำยำมทรงตัวยืนด้วยตนเอง และ 

 เกิดอุบัติเหตุได้เพรำะรถพลิกคว�่ำง่ำย
• ลูกชอบเล่นจ๊ะเอ๋มำก ท�ำให้ลูกหัวเรำะ และมีควำมสุข

• เล่นซ่อนของกับลูก ลูกอยำกรู้ว่ำมันหำยไปไหน

• ชี้ชวนให้ลูกใช้นิ้วหยิบขนมผิง หรือผลไม้เนื้อนิ่มกินเอง

• สบตำ ยิ้ม พูดคุยกับลูกบ่อย ๆ ไม่ว่ำจะเป็นช่วงลูกดูดนมแม่ 
• หรือช่วงเปลี่ยนเสื้อผ้ำลูก

• สบตำ ยิ้ม หัวเรำะ พูดคุยกับลูกบ่อยๆ แล้วลูกจะคุยด้วย 

• เลียนเสียงลูก และเล่นกับลูก ท�ำให้ลูกสนุกและมีควำมสุข 

• อ่ำนและเล่ำเร่ืองจำกหนังสือที่มีภำพสวย ๆ และสดใสให้ลูกฟังบ่อย ๆ  

 ลูกชอบมำก

• ถึงแม้ว่ำลูกยังพูดไม่ได้ แต่ลูกรู้ว่ำ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก  

 เข้ำใจ เสียงอู - อำ ของลูกว่ำลูกต้องกำรอะไร
• ปลอบโยนด้วยควำมนุ่มนวลเมื่อลูกร้องไห้หรือหวำดกลัว

• พูดคุยกับลูก เมื่อลกูท�ำเสียงต่ำง ๆ  หรือเรียกชือ่ลูก ลูกจะไดจ้�ำชือ่ตัวเองได้

• ลกูอยำกให้พ่อแม่ ผูป้กครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก อ่ำนหนงัสอืภำพให้ลกูฟัง 

 ทกุวนั

• พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับสิ่งของรอบตัว ด้วยค�ำพูดที่สั้น กระชับ ได้ใจควำม 

  เว้นจังหวะให้ลูกโต้ตอบเสมอ

• ลูกก�ำลังจดจ�ำค�ำต่ำง ๆ สอนลูกเรียกชื่อสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวหนูด้วย
• สอนลูกให้สวัสดี และบ๊ำยบำย
• ลกูชอบเสยีงอ่ำน และเล่ำนทิำนของพ่อแม่ ผูป้กครอง คร ูและผูด้แูลเดก็  
 อ่ำนหนังสือภำพให้ลูกฟังทุกวัน
• อย่ำท้ิงลูกอยู่คนเดียว ลูกจะรู้สึกปลอดภัยหำกได้เห็นหรือได้ยินเสียง 
 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก 

• ชมเชยเมื่อลูกท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งส�ำเร็จ

แรกเกิด	–	1	สัปดาห์

1	สัปดาห์	-	6	เดือน

6	เดือน	–	9	เดือน

9	เดือน	-	12	เดือน
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วิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ โดย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก

เมื่อลูกอายุ วิธีเล่นกับลูก วิธีพูดคุยกับลูก

12	เดือน	-	2	ปี

2	ปีขึ้นไป

• ลูกชอบเล่นซ้อนของขนำดต่ำง ๆ กัน ลูกเรียนรู้เรื่องขนำด รูปร่ำง และ 

 สีต่ำง ๆ ไปด้วยกัน

• พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ใช้ของเล่นในบ้ำนที่สะอำด และ 

 ปลอดภัยให้ลูกเล่นได้ ไม่จ�ำเป็นต้องซื้อของเล่นที่แพง ๆ ให้ลูก

• ลูกก�ำลังหัดเดิน วิ่ง ฝึกสิ่งใหม่ ๆ ช่วยสอนลูกด้วย และให้ก�ำลังใจลูก

• ชวนลูกขีดเขียน วำดรูปต่ำง ๆ ระบำยสี

• ให้โอกำสลูกช่วยท�ำงำนบ้ำนง่ำย ๆ

• สอนลูกนับหนึ่ง สอง สำม

• สอนลูกเรียนรู้เรื่องขนำด รูปร่ำง และสีของสิ่งต่ำง ๆ และเปรียบเทียบกัน

• ลูกชอบของเล่นที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก  ท�ำให้มำกที่สุด

• ชวนเด็กวิ่งเล่น ออกก�ำลังกำย ฝึกกำรทรงตัว

• สร้ำงสุขนิสัย เช่น กำรล้ำงมือ กำรใช้ห้องน�้ำ กำรแปรงฟัน กำรสวมรองเท้ำ

• ฝึกทักษะกำรกินอำหำรด้วยตนเอง

• ให้โอกำสเด็กช่วยท�ำงำนบ้ำนง่ำย ๆ

• ชวนเด็กวำดรูปและเล่ำถึงส่ิงท่ีวำด พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก 

 รับฟังอย่ำงตั้งใจ ตั้งค�ำถำมต่อยอดจินตนำกำรเด็ก ไม่ต�ำหนิหรือขัดแย้ง 

 ในสิ่งที่เด็กเล่ำ

• สอนให้รู้จักแบ่งปัน เก็บของเล่นเข้ำที่หลังเลิกเล่น

• ลูกพูดได้แล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก คุยกับลูกบ่อย ๆ 

 สอนค�ำต่ำง ๆ ให้ลูกเรียนรู้จำกสิ่งรอบ ๆ ตัวลูก

• ใช้ค�ำสุภำพพูดกับเด็ก

• ขณะเล่นกับลูก พูดคุยและสอนค�ำต่ำง ๆ ให้ลูกด้วย

• อ่ำนหนังสือภำพให้ลูกทุกวันเพรำะลูกชอบมำก

• ชวนลูกร้องเพลงและเคลื่อนไหวตำมจังหวะ

• สอนให้ลูกรู้จักขอบคุณ ขอโทษ

• ลูกพูดได้เยอะแยะแล้ว และลูกชอบถำมอย่ำร�ำคำญลูก เพรำะลูกก�ำลัง 

 อยำกรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัวลูก

• พูดคุย อ่ำนหนังสือภำพ เล่ำนิทำน ร้องเพลง ท่องบทกลอน และเล่น 

 กับลูกบ่อย ๆ

• ใช้ค�ำสุภำพพูดกับเด็ก

• ชวนเด็กเล่นสนุกโดยตั้งค�ำถำมให้เด็กคิดและคำดเดำจำกเนื้อเร่ือง 

 ในนิทำนหรือชีวิตประจ�ำวัน

• หำกลูกท�ำผดิพลำดอย่ำซ�ำ้เตมิลกู ให้ก�ำลงัใจลกูแทน และสอนลูกว่ำอะไร 

 ถูกอะไรไม่เหมำะสม

• ลูกชอบเลียนแบบ ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็น 

 ตัวอย่ำงที่ดีให้ลูก



ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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Developmental Surveillance and Promotion Record by Parents / Teacher / Care Giver and Health Personnel
ชื่อ......................................................นำมสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อำยุ.........................

ค�าชี้แจง	:	เด็กท�ำได้ ใส่เครื่องหมำย       ผ่ำน   เด็กท�ำไม่ได้ ใส่เครื่องหมำย     ไม่ผ่ำน

แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1. ท่ำนอนคว�่ำยกศีรษะและหัน
ไปข้ำงใดข้ำงหนึ่งได้  

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
6. ท่ำนอนคว�ำ่ ยกศีรษะตัง้ขึน้ได้
45 องศำ นำน 3 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
11. ท่ำนอนคว�ำ่ยกศีรษะและอก
พ้นพื้น
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
16. ยนัตวัขึน้จำกท่ำนอนคว�ำ่โดย
เหยียดแขนตรงทั้งสองข้ำงได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

2. มองตำมถึงกึ่งกลำงล�ำตัว  

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
7. มองตำมผ่ำนกึ่งกลำงล�ำตัว

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
12. มองตำมสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้
เป็นมุม 180 องศำ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
17. เอื้อมมือหยิบ และถือวัตถุไว้
ขณะอยู่ในท่ำนอนหงำย
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

3. สะดุง้หรอืเคลือ่นไหวร่ำงกำย 
เมื่อได้ยินเสียงพูดระดับปกติ 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
8. มองหน้ำผู้พูดคุย ได้นำน 
5 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
13. หันตำมเสียงได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
18. หันตำมเสียงเรียก

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

4. ส่งเสียงอ้อแอ้ 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
9. ท�ำเสียงในล�ำคอ (เสียง “อู” 
หรือ “อำ” หรือ “อือ”) 
อย่ำงชัดเจน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
14. ท�ำเสียงสูง ๆ ต�่ำ ๆ เพื่อ
แสดงควำมรู้สึก
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
19. เลียนแบบกำรเล่นท�ำเสียง
ได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

5. มองจ้องหน้ำได้นำน 1 - 2 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
10. ยิ้มตอบหรือส่งเสียงตอบได้ เมื่อ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ประเมินยิ้มและ 
พูดคุยด้วย

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
15. ยิ้มทักคนที่คุ้นเคย

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
20. สนใจฟังคนพูดและสำมำรถมองไปที ่
ของเล่นที่ผู้ทดสอบเล่นกับเด็ก
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

แรกเกิด

-

1	เดือน

1	-	2	เดอืน

3	-	4	เดือน

5	-	6	เดือน

21. นั่งได้มั่นคง และเอี้ยวตัวใช้

มอืเล่นได้อย่ำงอิสระ (sit stable)

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

22. ยนืเกำะ เครือ่งเรอืนสงูระดบัอกได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

23. จ้องมองไปทีห่นงัสอืพร้อมกบั

ผู้ใหญ่นำน 2 - 3 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

24. เด็กหันตำมเสียงเรียกชื่อ

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

25. เลียนเสียงพูดคุย

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

26. เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้และมองหำหน้ำของ 

ผู้เล่นได้ถูกทิศทำง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

7	-	8	เดือน



ด้าน                    ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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35. ยืนนำน 2 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
40. ยืนอยู่ตำมล�ำพังได้นำน อย่ำง
น้อย 10 วินำที
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
45. เดินลำกของเล่น หรือสิ่งของได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
60. เหวี่ยงขำเตะลูกบอลได้ 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
65. กระโดดเท้ำพ้นพื้นทั้ง 2 ข้ำง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
79. ยืนขำเดียว 1 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
84. ยืนขำเดียว 3 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

36. จีบนิ้วมือเพื่อหยิบของ
ชิ้นเล็ก
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
41. ขีดเขียน (เป็นเส้น)
บนกระดำษได้ 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
 46. ขีดเขียนได้เอง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
61. ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
66. แก้ป ัญหำง่ำยๆ โดยใช้
เครื่องมือด้วยตัวเอง  
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
80. เลียนแบบลำกเส้นเป็นวง 
ต่อเนื่องกัน   
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
85. เลียนแบบวำดรูปวงกลม

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

37. โบกมอืหรือตบมอืตำมค�ำสัง่

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
42. เลื อกวัตถุตำมค� ำสั่ ง ได  ้
ถูกต้อง 2 ชนิด
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
47. ท�ำตำมค�ำสัง่ง่ำย ๆ  โดยไม่มี
ท่ำทำงประกอบ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
62. เลือกวัตถุตำมค�ำสั่ง
(ตัวเลือก 4 ชนิด)
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
67. ชี้อวัยวะ 7 ส่วน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
81. น�ำวตัถุ 2 ชนดิ ในห้องมำให้
ได้ตำมค�ำสั่ง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
86. ท�ำตำมค�ำสั่งต่อเนื่องได้
2 กริยำกับวัตถุ 2 ชนิด

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

38. แสดงควำมต้องกำรโดย
ท�ำท่ำทำงหรือเปล่งเสียง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
43. พดูค�ำพยำงค์เดยีว  (ค�ำโดด) 
ได้ 2 ค�ำ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
48. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
63. เลียนค�ำพูดที่เป็นวลี
ประกอบด้วยค�ำ 2 ค�ำขึ้นไป
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
68. พูดตอบรับและปฏิเสธได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
82. พูดติดต่อกัน 3 - 4 ค�ำได ้
อย่ำงน้อย 4 ควำมหมำย
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
87. ถำมค�ำถำมได้ 4 แบบ เช่น 
ใคร อะไร ที่ไหน ท�ำไม

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

39. เล่นสิง่ของตำมประโยชน์ของสิง่ของ
ได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
44. เลียนแบบท่ำทำงกำรท�ำงำนบ้ำน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
49. เล่นกำรใช้สิ่งของตำมหน้ำที่ ได้มำก
ขึ้นด้วยควำมสัมพันธ์ของ 2 สิ่งขึ้นไป
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
64. ใช้ช้อนตักอำหำรกินเองได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
69. ล้ำงและเช็ดมือได้เอง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
83. ใส่กำงเกงได้เอง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
88. ท�ำตำมกฎในกำรเล่นเป็นกลุม่ได้โดย
มีผู้ใหญ่แนะน�ำ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
89. ช่วยท�ำงำนขั้นตอนเดียวได้เอง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

10	-	12	เดือน
(10	เดือน
-	1	ปี)
13	-	15

(1	ปี	1	เดือน
-	1	ปี	3	เดอืน)

16	-	17
(1	ปี	4	เดือน
-	1	ปี	5	เดอืน)

19	-	24
(1	ปี	7	เดือน	

-	2	ปี)
25	-	29

(2	ปี	1	เดือน	
-	2	ปี	5	เดอืน)

31	-	36
(2	ปี	7	เดอืน	

–	3	ปี)
37	-	41

(3	ปี	1	เดอืน
-

3	ปี	5	เดอืน)	



ด้าน                    ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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43	-	48
(3	ปี	7	เดอืน

–	
4	ปี)

49	-	54
(4	ปี	1	เดอืน

-
4	ปี	6	เดอืน)

55	-	59
(4	ปี	7	เดอืน	
-	4	ปี	11	เดอืน)

61-66
(5	ปี	1	เดอืน	
-		5	ปี	6	เดอืน)

67-72
(5	ปี	7	เดอืน

-	6	ปี)
73-78	

(6	ปี	1	เดอืน
-

6	ปี	6	เดอืน)

หมายเหตุ: อำยุที่ประเมิน หมำยถึง อำยุที่เต็มเดือนจนถึงอีก 29 วัน เช่น ช่วงอำยุ 7 - 8  เดือน หมำยถึง อำยุตั้งแต่ 7 เดือน จนถึง 8 เดือน 29 วัน/ อำยุ 18 เดือน หมำยถึง อำยุตั้งแต่ 18 เดือน จนถึง 18 เดือน 29 วัน

106. ใส่กระดมุขนำดใหญ่อย่ำงน้อย 
2 ซม. ได้เอง 3 เม็ด

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
111. ท�ำควำมสะอำดตนเองหลัง
จำกอุจจำระได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
116. เล่นเลียนแบบบทบำทของ
ผู้ใหญ่ได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
129. ช่วยงำนบ้ำน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
134. เด็กแปรงฟันได้ทั่วทั้งปำก

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
139. ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำย
จนส�ำเร็จด้วยตนเอง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

105. พูดเป็นประโยค 3 ค�ำ ติดต่อกัน 
โดยมีควำมหมำยและเหมำะสมกับ
โอกำสได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
110. ตอบค�ำถำมได้ถูกต้องเมื่อถำมว่ำ
“ถ้ำรูส้กึร้อน” “ไม่สบำย” “หิว” จะท�ำ
อย่ำงไร
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
115. ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
128. เด็กสำมำรถอธิบำยหน้ำท่ี หรือ
คณุสมบตัขิองสิง่ของได้อย่ำงน้อย 6 ชนดิ 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
133. เด็กสำมำรถบอกช่ือส่ิงของได ้
3 หมวด ได้แก่ สัตว์, เสื้อผ้ำ, อำหำร
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
138. สำมำรถคิดเชิงเหตุผล และ 
อธิบำยได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

104. เลือกวัตถุท่ีมีขนำดใหญ่
กว่ำ และเล็กกว่ำ

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
109. เลือกรูปภำพท่ีแสดงเวลำ
กลำงวัน กลำงคืน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
114. เลือกสีได้ 8 สี ตำมค�ำสั่ง
  
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
127. บวกเลขเบื้องต้น ผลลัพธ์ 
ไม่เกิน 10
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
132. ลบเลข

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
137. อ่ำนหนังสือที่มีภำพอย่ำง 
ต่อเน่ืองจนจบ และเล่ำได้ว่ำเป็น
เรื่องอะไร 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

102. ตัดกระดำษรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนำด 10 ซม. ออกเป็น
2 ชิ้น (โดยใช้กรรไกรปลำยมน)
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
103.เลียนแบบวำดรูป +
(กำกบำท)
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
108. ประกอบชิ้นส่วนของ
รูปภำพท่ีตัดออกเป็นส่วน ๆ 
8 ชิ้นได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
113. จับดินสอได้ถูกต้อง 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
126. ตัดกระดำษเส้นตรง 
ต่อเนื่อง ยำว 15 ซม.
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
131. ลอกรูปสำมเหลี่ยม

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
136. เขยีนชือ่ตนเองได้ถกูต้อง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน

101. กระโดดขำเดียวได้ 
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
107. กระโดดสองเท้ำพร้อมกนั
ไปด้ำนข้ำงและถอยหลังได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
112. เดินต่อส้นเท้ำ

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
125. กระโดดขำเดียวไปข้ำง
หน้ำ 4 ครั้ง ทีละข้ำง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
130. วิง่หลบหลกีสิง่กดีขวำงได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
135. เคล่ือนไหวร่ำงกำยตำมที่
ตกลงกนั ให้คู่กับสญัญำณเสยีง
ที่ผู้ใหญ่ท�ำขึ้น 2 ชนิดต่อกัน
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน



ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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ชื่อ......................................................นำมสกุล...................................................ชื่อเล่น......................วัน เดือน ปี เกิด...........................................อำยุ.........................

ค�าชี้แจง	:	เด็กท�ำได้ ใส่เครื่องหมำย       ผ่ำน   เด็กท�ำไม่ได้ ใส่เครื่องหมำย     ไม่ผ่ำน
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27. ลุกขึ้นนั่งได้จำกท่ำนอน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
28. ยืนอยู่ได้โดยใช้มือเกำะ
เครื่องเรือนสูงระดับอก
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
50. วิ่งได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
51. เดินถือลูกบอลไปได้ไกล 
3 เมตร

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
70. กระโดดข้ำมเชือกบนพื้น
ไปข้ำงหน้ำได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………

29. หยิบก้อนไม้จำกพื้นและถือ
ไว้มือละชิ้น
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
30. ใช้นิว้หัวแม่มอื และนิว้อืน่ ๆ  
หยิบของขึ้นจำกพื้น
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
52. เปิดหน้ำหนังสือที่ท�ำด้วย
กระดำษแข็งทีละแผ่นได้เอง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
53. ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
72. ต่อก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบำศก์
เป็นหอสูงได้ 8 ก้อน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………

31. ท�ำตำมค�ำสั่งง่ำย ๆ เม่ือใช้
ท่ำทำงประกอบ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………

54. เลอืกวัตถตุำมค�ำสัง่ได้ถูกต้อง
3 ชนิด
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
55. ชี้อวัยวะได้ 1 ส่วน

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
74. สนใจฟังนิทำนได้นำน
5 นำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………

32. เดก็รูจ้กักำรปฏเิสธด้วยกำรแสดง
ท่ำทำง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………........…
33. เลยีนเสียงค�ำพูดท่ีคุ้นเคยได้อย่ำง
น้อย 1 เสียง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป………………………………........
56. พูดเลียนค�ำที่เด่นหรือค�ำสุดท้ำย
ของค�ำพูด
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………….......
57. พูดเป็นค�ำ ๆ ได้ 4 ค�ำ เรียกชื่อ
สิ่งของหรือทักทำย (ต้องเป็นค�ำอื่นที่
ไม่ใช่ค�ำว่ำพ่อแม่ ชื่อของคนคุ้นเคย 
หรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้ำน)
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………….......
76. พูดติดต่อกัน 2 ค�ำขึ้นไปอย่ำงมี
ควำมหมำยโดยใช้ค�ำกริยำได้ถูกต้อง
อย่ำงน้อย 4 กริยำ
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………......…

34. ใช้นิ้วหยิบอำหำรกินได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………….............…

58. สนใจและมองตำมส่ิงท่ีผู้ใหญ่ช้ีท่ีอยู่
ไกลออกไปประมำณ 3 เมตร
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………….............…
59. ดื่มน�้ำจำกถ้วยโดยไม่หก

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………….............…
77. ร้องเพลงได้บำงค�ำหรอืร้องเพลงคลอ
ตำมท�ำนอง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………….............…

9	เดือน

18	เดือน
(1	ปี

6	เดือน)

30	เดือน
(2	ปี

6	เดือน)



ด้านการเข้าใจภาษา
Receptive Language

(RL)

ด้าน                    

อายุ

ด้านการเคลื่อนไหว
Gross Motor

(GM)

ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญา

Fine Motor (FM)

ด้านการใช้ภาษา
Expressive  Language

(EL)

ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม
Personal and Social

(PS)
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78. เดก็รูจ้กัรอให้ถงึรอบของตนเองใน
กำรเล่นโดยมผีูใ้หญ่คอยบอก
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………….............…
99. บอกเพศของตนเองได้ถูกต้อง

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………….........…

100. ใส่เส้ือผ่ำหน้ำได้เองโดยไม่ต้อง 
ติดกระดุม
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………...........
124. แสดงควำมเห็นอกเห็นใจเมื่อ
เห็นเพื่อนเจ็บหรือไม่สบำย

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป.................................

 

97. พูดถึงเหตุกำรณ์ที่เพิ่งผ่ำนไป 
ใหม่ ๆ ได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………........

98. พูด “ขอ” หรือ“ขอบคุณ”  
หรือ “ให้” ได้เอง  
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………….…….......
122. อ่ำนออกเสียงพยัญชนะ
ได้ถูกต้อง 5 ตัว ดังนี้ “ก” “ง” 
“ด” “น” “ย”
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป.................................
123. รู้จักพูดอย่ำงมีเหตุผล 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป.................................

75. วำงวัตถุไว้ “ข้ำงบน” และ 
“ข้ำงใต้” ตำมค�ำสั่งได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
95. วำงวัตถุไว ้ข ้ำงหน้ำและ 
ข้ำงหลังได้ตำมค�ำสั่ง
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป…………………………….

96. เลอืกจดักลุม่วตัถุตำม
ประเภทภำพเสื้อผ้ำได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
120. จับใจควำมเมื่อฟังนิทำน
หรือเรื่องเล่ำ 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป...............................
121. นับก้อนไม้ 5 ก้อน
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป...............................

73. ยื่นวัตถุให้ผู้ทดสอบได้ 1 ชิ้น ตำม
ค�ำบอก (รู้จ�ำนวนเท่ำกับ 1)
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
92. แยกรูปทรงเรขำคณิตได้ 3 แบบ

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
93. ประกอบช้ินส่วนของรูปภำพท่ีถูก 
ตัดออกเป็น 3 ชิ้นได้
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
94. เขียนรูปวงกลมตำมแบบได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
118. ลอกรูป      

 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป.................................
119. วำดรูปคนได้ 6 ส่วน
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป.................................

71. ขว้ำงลูกบอลขนำดเล็กได้ 
โดยยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 
 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
90. ยืนขำเดียว 5 วินำที

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………

91. ใช้แขนรับลูกบอลได้ 

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป……………………………
117. เดินต่อเท้ำเป็นเส้นตรง
ไปข้ำงหน้ำได้

 ผ่ำน    ไม่ผ่ำน
ว/ด/ป................................

30	เดือน
(2	ปี

6	เดือน)

42	เดือน
(3	ปี

6	เดือน)

60	เดือน
(5	ปี)
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อายุ 60 เดอืน
(5 ปี)

อุปกรณ์ส�ำหรับคัดกรองและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย

อายุ 18 เดอืน
(1 ปี 6 เดอืน)

อายุ 30 เดอืน
(2 ปี 6 เดอืน)

อายุ 9 เดอืน อายุ 42 เดอืน
(3 ปี 6 เดอืน)
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