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ภาคผนวก  1 
 

ตัวอยางเกมการศึกษา 
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1. เกมจบัคูภาพเหมือน 
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2. เกมจบัคูแมกับลกู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 237 

3. เกมตอภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 238 

4. เกมตอภาพสัตว 
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5. เกมจบัคูดานหนาและดานหลัง 
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ภาคผนวก  2 
 

ตัวอยางการละเลนแบบไทย 
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ตัวอยางการละเลนแบบไทย 
 

กระปองนมขนหวาน 
 

 กระปองนมขนหวาน  ตอกตะปูติดกานไมยาว ๆ แตอยาตอกแนน  ตองใหกระปองหมุน

ได  นอกจากทําลอยังใชกระปองตอเปนตัวถังไดอีก  จับกานไมบังคับรถกระปองวิ่งเลี้ยวซาย  ตรงไป

ขางหนา  เขาปาขึ้นเขาไดดังใจ  ทําของเลนเลนเองนาภูมิใจ  ไดออกกําลังกาย  จินตนาการ  สนุก

จริง  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ก, หนา 26) 
 

กระโดดเชือก 
 

 กระโดดเชือก  เด็กมักเรียกสั้น ๆ วา  “โดดเชือก”  ใชเชือกขนาดสักนิ้วกอยยาว ๆ หนอย

สักสี่เมตร  สองคนถือเชือกหัวทายยืนใหหางกันพอเหวี่ยงเชือกเหนือหัวแลวตกโคงเปนทองชาง  

เหวี่ยงไปอยาใหหยุด  เพื่อน ๆ เขากระโดดในวงเชือก  ตองกระโดดใหพอดีกับจังหวะเชือกเหวี่ยง

กระโดดไปเรื่อย ๆ ใครกระโดดไมไดจังหวะ  ทําเชือกสะดุดหยุดตองผลัดไปเปนคนเหวี่ยงเชือกบาง 

 เลนสนุกอยางนี้  นอกจากจะมีรอยยิ้ม  มีเสียงหัวเราะยังฝกการเลน  การงานที่ตอง

ประสานกันทั้งตนกับเพื่อน ๆ สนุกดี  มีประโยชนดวย  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 

2548 ก, หนา 26) 
 

วงลอ 
 

 วงลอกลม ๆ ทําจากไมไผตัดใหติดผิวเหลาเปนเสนใหออนพอดัดไดเปนวงลอ  ใชเชือกรัด

วงลอไมไผใหอยูเปนวง  เด็ก ๆ ใชไมทอนสั้นขนาดเหมาะมือ  ตีวงลอแลววิ่งตามบังคับวงลอ       

ไมใหลม  บังคับฝเทาใหวิ่งทันวงลอ  บางวิ่งหอแขงกันก็สนุกดี  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  

วิสาสะ, 2548 ก, หนา 27) 
 

มากานกลวย 
 

 ผลกลวยกินอรอย  ลําตนเอาไปสับเลี้ยงหมู  แกนกลางเรียก  “หยวก”  ยํากินอรอย         

ใบตองเอามาหอของ  กานกลวยเอามาทําของเลน  ทําเปนมากานกลวย  เด็ก ๆ ข่ีมากานกลวยดวย

ความสนุก  ดวยจินตนาการ  ติ๊งตางวาขี่มาขึ้นเขา  ข่ีลงลําธาร  มากานกลวยกับสองขาพาไปทุกที่  

เอากานกลวยทําดาบ  เลนฟนกันหลอก ๆ ทําปนกานกลวย  ยิงทีละนัดหรือยิงรัว  ใครถูกยิงไมมีเจ็บ  

เพราะปนกานกลวยมีแตเสียงเปาะ  เปาะ  ไพเราะดี  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 

ก, หนา 27) 
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วาว 
 

 กระดาษวาวหลากสี  เหลาไมใผซี่เล็ก ๆ ดัดใหโคงทําเปนโครงวาวอยางดี  ติดกระดาษทํา

ตัววาวตอคอซุงพรอมเชือกปานอีกหนึ่งมวน  เตรียมเลนไดทันที  ลมกําลังดี  คนหนึ่งจับวาวคอยสง  

คนหนึ่งสาวเชือกแลววิ่ง  บังคับไมดี  วาวดิ่งหัวปกพื้น  บังคับดี  วาวพุงลอยฟาตองลมบน  วาวบน

ฟา  เด็กบนดิน  แตเด็ก ๆ รูสึกเหมือนไดบินไปกับวาวบนฟา สงเสียงเฮฮาอยูบนลานดิน  (ปรีดา  

ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ก, หนา 26) 

 
เลนวิง่เปยว 

 

 เด็ก ๆ ตองแบงเปนสองพวก  ใชไมหลักปกใหหางกันสักสิบกาวยาว ๆ แตละพวกยืนเรียง

แถวตอนอยูหลังหลัก  เด็กคนแรกของทั้งสองพวกถือผาคนละผืน  เมื่อใหสัญญาณพรอมกัน  ทั้งคูก็

ออกวิ่งไปออมหลักของอีกฝายแลวพยายามใชผาตีอีกฝายใหทัน 

 เมื่อวิ่งกลับมาที่พวกตนเองรออยู  รีบสงผาใหเพื่อนคนตอไปถือผาวิ่งไลตีอีกฝายใหทัน  

หากใครถูกตีตองออกไปนั่งรอ  ฝายไหนถูกตีมากกวาถือเปนแพ 

 เลนวิ่งเปรี้ยวนี้ตองรูจักวางแผนจะใหใครวิ่งไลใคร  ไดคุย  ไดปรึกษา  ไดออกกําลังขา  

สนุกจริง ๆ (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ก, หนา 27) 

 
เดินกะลา 

 

 กะลามะพราวสองซีกกับเชือกฟางหรือเชือกกระสอบอีกหนึ่งเสนก็เปนของเลนได  ผูกปม

แลวรอยเชือกผานกะลามะพราวเจาะรู  ข้ึนไปยืนบนกะลาคว่ําสองซีก  หัวแมเทากับนิ้วชี้เทาหนีบ

เชือก  ในขณะที่สองมือจับเชือกดึงใหตึง 

 เมื่อยางเทาออกเดิน  มือก็ดึงเชือกใหกะลาลอยติดเทาตามขึ้นมา  มือเทาและเชือกตอง

ประสานกันจึงจะเดินกะลาไดไกล  เสียงกุบกับกุบกับดังกอง  เดินจนเหนื่อยก็พักยืนบนกะลา    นวด

ฝาเทาไปในตัว  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ก, หนา 27) 
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ลูกขาง 
 

 ลูกขางหมุนติ้วอยูในวงที่เด็ก ๆ ขีดเปนสนามประลอง  ใครพอมีเงินก็ซื้อลูกขางไม  มีขาย

ที่รานของเลนใครมีฝมือก็ทําเอง  บางทําลูกขางจากฝรั่งขี้นก  เก็บเอาผลดํา ๆ แข็ง ๆ เพราะเกรียม

แดดคาตน  เอาตะปูยาว ๆ มาเสียบกนทะลุข้ัวฝร่ัง  ใชเชือกฝายหรือไสตะเกียงแบบถัก  พันตั้งแต

ปลายตะปู  วนจนมิดลูกขาง  ปลายเชือกอีกขางทําปมใหญ ๆ ใชนิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบไว 

 คาดคะเนน้ําหนักลูกขางกับกําลังแขนใหประสานกับการสะบัดขอมือ  เหวี่ยงลูกขาง

พรอมกระตุกเชือก  ลูกขางหมุนติ้ว  ลูกขางใครถูกกระแทกออกนอกวงอาจเสียหนานิดหนอย  

บางครั้งลูกขางถูกกระแทกจนแตก  เพื่อน ๆ ก็ใจดีมีลูกขางลูกใหมใหเลนดวยกัน  (ปรีดา  ปญญา

จันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ก, หนา 26) 
 

ฟนดาบ 
 

 กิ่งไมระเกะระกะกลางปา  เก็บเอามาทําเปนดาบเลนฟนดาบดูเหมือนตางฝายตางทําราย

กัน  แตที่จริงนั้นเลนฟนดาบตองใชความระมัดระวัง  รักษาจังหวะใหดี  จะฟนจะตีตองประสานกัน  

เลนฟนดาบจึงไมอันตราย  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ข, หนา 27) 

 
โยนมะนาว 

 

 เด็กผูหญิงไมเลนโลดโผน  ชวนกันเลนโยนมะนาว   นําลูกมะนาวที่เตรียมมาโยนสูง ๆ ข้ึน

ฟาลูกมะนาวตกลงมาจะจมน้ําตางคนตางใชมือวักน้ําขางหนา  สักพักลูกมะนาวลอยขึ้นมา  ใคร

ควาไดก็จะไดโยนมะนาว  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2545, หนา 27) 

 
เรือใบ 

 

 อยากทําเรือใบตองใชกาบมะพราวนํามาตัดและปาดใหเปนลําเรือ  ใชใบไมใบใหญ ๆ ปก

ลงไปกลางลําเรือเปนเรือใบอยากใหเรือใบลอยไปไกล ๆ เด็ก ๆ ตองสังเกตวาลมมาทางไหน  วางเรือ

ใหเขาทางลม  ใบเรือจึงกินลม  ลอยไปไกล  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2545, หนา 

26) 
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รมชูชีพ 
 

 เด็ก ๆ พกเชือกเสนเล็ก ๆ กับผาเช็ดหนามาดวย  ตัดเชือกยาวสักสี่คืบใหไดส่ีเสน           

ผูกเชือกทั้งสี่เสนกับมุมผาเช็ดหนา  ปลายเชือกสี่เสนหอยลงมา  หากอนหินมาแลวมัดดวยเชือกถวง

เอาไว  แคนี้ก็จะไดรมชูชีพ  โยนสูงขึ้นฟา  ผาเช็ดหนากางออกแลวลอยลงมา...สนุกดี  (ปรีดา  

ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548, หนา 26) 
 

โยนลกูยาง 
 

 ในปามีลูกไมมากมายใหเลน  ตนยางสูงใหญแหงนมองคอตั้งบา  ดูลูกยางปลิดขั้วลอยลง

มาปกหมุนติ้วราวกับเครื่องบิน  ปกหมุนกระจายเต็มฟา  เด็ก ๆ เก็บลูกยางมาเปนกอบเปนกํา  แลว

โยนลูกยางขึ้นฟา  ลูกยางลอยลงมา  ปกหมุนติ้ว  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548, 

หนา 26) 

 
ชิงชา 

 

 เชือกเสนใหญเตรียมมา  ทอนไมก็ชวยกันหา  ใครปนตนไมเกงปนขึ้นไปก็กิ่งกานใหญ  

หยอนเชือกลงมา  คนขางลางชวยกันผูกเชือกกับทอนไมเปนชิงชาชวยกันแกวง  แบงกันนั่ง  นั่งชิงชา  

แกวงไกวใจหวิว ๆ แตก็สนุกดี  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ข, หนา 27) 
 

ซอนหา 
 

 ในปามีที่ใหซอนใหแอบมากมาย  จึงชวนกันเลน  “ซอนหา”  ใครเปน  “คนหา”  ตองปด

ตาแลวนับหนึ่ง...สอง...สาม...จนกวาเพื่อน ๆ ไปซอนตัวหมด  “คนหา”  จึงเปดตา  แลวออกตามหา

เพื่อนใหเจอ  คนไหนซอนตัวไมดี  “คนหา”  หาเจอจะถูก  “โปง”  ใครแอบไดดี  แลวมีโอกาสวิ่งมา

แตะตัว  “คนหา”  แลวก็จะรอดตัวไป  (ปรีดา  ปญญาจันทร  และชีวัน  วิสาสะ, 2548 ข, หนา 27) 
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ภาคผนวก  3 
 

ตัวอยางนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย 
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นิทานเรื่องตัวเลขทําอะไร   
 

  1 ข่ีมด   2 รดน้ําตนไม   3 หวีผม   4 ดมดอกไม   5 ขับเครื่องบิน   6 กินขาว 

7 เปาป   8 ตีกลอง    9 นอนหลับ  10  จับปลา  (ชีวัน  วิสาสะ, 2547, หนา 2 - 21) 

 
นิทานเรื่องตามพอไปปลกูขาว   

 

  เชาตรูตนฤดูฝน  พอต่ืนขึ้นมาแชขาวเปลือกสําหรับเปนขาวปลูก  แมก็กุลีกุจอหุงหา

อาหาร  ผมกับนองก็เตรียมแชขาวสําหรับใชปลูกดวยเหมือนกัน  เราชวยกันคัดเมล็ดขาวเปลือกที่

ลานขาว  แยกเมล็ดขาวที่ลีบแบนออกไป  พอบอกวาขาวเปลือกที่ลีบ ๆ แบน ๆ ไมเหมาะจะเปนขาว

ปลูกผมจึงตั้งหนาตั้งตาเลือกเอาแตเมล็ดอวน ๆ ใหญ ๆ  พอสายหนอยพอเตรียมไถเตรียมคราด

อยางแข็งขัน  เราก็เตรียมเครื่องมือของเราเหมือนกัน  สวนเจาทุยคงดีใจที่จะไดไปนาดวยกันอีกครั้ง  

ทองฟาครึ้มมาแตไกล  พวกเราไปนา  หมาสองตัวก็ตามมาดวย  พอใชเจาทุยไถนา  แตเพื่อนบาน

ของเราใชรถไถ  ผมเตรียมของเตรียมกระปองมาดวย  เผื่อวาจะไดจับปูจับปลาเอากลับบาน  ขณะที่

พอใชคันไถลงมือไถนา  ผมใชจอบขุดดินเพื่อเตรียมนานอย  ทาทางเจาทุยจะสนใจนานอยของผม

มากกวา  เราทํางานในนากันจนถึงเวลาอาหารกลางวัน  แมหาบอาหารมาที่หางนา  ขาวรอน ๆ     

สงกลิ่นหอมฉุย  แมฝนจะตกลงมา  แตชาวนาอยางเราก็ไมเคยกลัวฝน  เราเตรียมดินเสร็จภายใน

เวลาสี่หาวัน  ขาวปลูกที่แชไวก็แตกรากออกหนอพอดี  นองตื่นเตนมากที่เห็นขาวออกหนอ  เราจึง

ชวยกันหวานลงในนานอย  ตนกลาโตวันโตคืน  พอเตรียมไถคราดผืนนาไวรอดําขาว  หนึ่งเดือนผาน

ไป  ตนกลาก็โตพอที่จะถอนไปปกดําไดแลว  พี่ปานาอามาชวยกันดําขาว  พอกับแมก็ดําขาวดวย

เหมือนกัน  สวนนองยังดําขาวไมเปน  ผมเลยดําใหดูสิบหาวันเทานั้น  ขาวที่ปกดําก็แตกใบออน  

ตอนนี้ละเปนเวลาที่ขาวตองการน้ํามากที่สุด  และตามคันนาก็มีพืชผักขึ้นมาใหเราไดเก็บกิน       

เมื่อตนขาวเติบโตเต็มผืนนาเราตองระวังปูจะมากัดกิน  ผมและเพื่อน ๆ จึงออกนาทุกวันเพื่อมาจับปู  

วันนี้ขาวในนาเขียวขจีทามกลางสายฝน  พวกเรายังคงเฝาดูแลผืนนาอยูเสมอเพื่อรอใหถึงฤดู      

เก็บเกี่ยว  (ปรีดา  ปญญาจันทร, 2548, หนา 2 – 27) 
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นิทานเรื่องดอกไมใกลตัว 
 

   หลานโมกะลุงมวล  มาชี้ชวนชมดอกไม 

  ดอกเล็กและดอกใหญ  บานชูชอลออตา 

   แคแสด สมเหลืองปน  ตอนแกตนแตกลายงา 

  ฝกชี้ข้ึนสูฟา   ดูดังวาแสนปรีดิ์เปรม 

   ล่ันทมขาว  นวลหอม  ใบดั่งยอมสีเขียวเขม 

  ตนแกปุมปมเต็ม   รากใหญโตโผลพนดิน 

   ชบา  กลีบบอบบาง  เกสรกลางดอกดั่งลิ้น 

  มากสีไมมีกลิ่น   บางดอกกลีบซอนสลับ 

   เฟองฟา  สีสดใส  ดอกซอนในใบประดับ 

  เด็กเด็กถาจะจับ   ระวังหนามตามตนนะ 

   เล็บมือนาง  เหมือนใคร ถักเถาไวไมเกะกะ 

  ชมพูแดงขาวคละ   ดุจเล็บนางชางแตมแตง 

   ดอก หางนกยูงฝร่ัง  กลีบบอบบางสีสมแดง 

  ฝกแกกลับแข็งแกรง  ใหเด็กเลนเปนดาบยาว 

   เหลืองเขมเปนสีทอง  สวยนามองชื่อ ทองกวาว 

  บางถิ่นเรียก  จาน  กาว  และทองตน  ทุกคนรู 

   ชมพูพันธุทิพย บาน  เพียงไมนานก็รวงพรู 

  กลีบดอกสีชมพู   ปูทั่วพื้นเปนผืนพรม 

   คูน  เหลืองระยายอย  ดุจโคมลอยลอเลนลม 

  ราชพฤกษ  อีกชื่อสม  เปนไมเอกลักษณไทย 

   ถึงวัน ประดู บาน  พรอมกันบานทุกดอกไป 

  ประหนึ่งมีหนึ่งใจ   ถึงวันรวงรวงพรอมกัน 

   ตะแบก  ชื่อแปลกดี  ชอดอกมีหลายสีสัน 

  ตนเทาเปนเงามัน   ผลแกแตกกลีบเปนพู 

   บัวหลวง  ในน้ําใส  ชูดอกใบฝกใหดู 

  กลีบขาวปนชมพู   สูแดดฝนแสนทนทาน 

   ดอกไมใกลตัวนี้  ถาอยากมีอยูที่บาน 

  ปลูกพลันมิทันนาน  ออกดอกบานเต็มตนเอย   

(ปรีดา  ปญญาจันทร, ลุงมวล, และหลานโม, 2544, หนา 1 – 26)
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นิทานเรื่องพอแมมือใหมกับไข  5  ฟอง 
 

  นี่คือพอจระเขสุดหลอและแมจระเขที่กําลังตั้งทอง 

  มองดูเหมือนจระเขอวน ๆ 

  ทุก ๆ วันพอจระเขจะเขาครัว  ปรุงอาหารดี ๆ อยางสุดฝมือ 

  ใหแมจระเขกิน  เพื่อบํารุงใหไขในทองออกมาฟองโตสมบูรณ 

  “อรอยจัง  ขอบคุณนะจะพอ” 

  แมจระเขตั้งทองนานหกสัปดาห 

  วันนี้แมจระเขพรอมจะออกไขแลว 

  “จะไดไขกี่ฟองนะ  1  ฟอง  2  ฟอง  หรือวา  3  ฟอง   

  พอจระเขเดินวนไปเวียนมาตั้งตารอ 

  “เขามาไดแลวจะ  พอ” 

  “โอโฮ  ตั้ง  5  ฟอง  สวยสมบูรณทุกฟองเลย  ขอบใจนะจะแม” 

  ระหวางที่รอใหไขฟกเปนตัว  พอแมจระเขมือใหม 

  ตองเตรียมตัว  เตรียมใจ  เตรียมของใช 

  และของเลนไวมากมาย 

  ถึงจะวุนวาย  แตทั้งคูก็มีความสุข 

  ใกลจะครบสองเดือนครึ่งแลว 

  แมจระเขเฝาดูแลไขนอย ๆ และรอคอยวันที่จะฟกเปนตัว 

  สวนพอจระเขก็ทําของเลนเตรียมไวใหลูก ๆ ไดเยอะแยะแลว 

  “อุย!  พอ  พอมานี่เร็ว  ลูกตัวแรกกําลังจะออกจากไขแลว” 

  แมจระเขตื่นเตนดีใจ 

  จากไข  5  ฟอง  ฟกเปนลูกจระเข  1  ตัว  เหลือไข  4  ฟอง 

  “อืม!  ลูกตัวแรกหลอเหมือนพอเปยบเลย” 

  “พอ!  อุม” 

  จากไข  5  ฟอง  ฟกเปนลูกจระเข  2  ตัว  เหลือไข  3  ฟอง 

  แมจระเขนับดวยความภูมิใจ 

  “ลูกตัวที่สองเพิ่งออกจากไข 

  หางยาวใหญเหมือนพอจริง ๆ” 

  รออีกไมนานลูกตัวที่สามก็ฟกออกมา 
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  จากไข  5  ฟอง  ฟกเปนลูกจระเข  3  ตัว  เหลือไขอีก  2  ฟอง 

  1   2   3    ลูกจระเข  3  ตัว  จะไปไหนจะ 

  ออ!  พอจระเขพาลูก ๆ มาที่สระวายน้ํา 

  “เกิดเปนจระเขตองวายน้ําใหเกง ๆ “  พอจระเขสอนลูก 

  “อยาลืมโบกหางดวย  ดีมากลูก” 

  ลูกจระเขฝกวายน้ําอยางสนุกสนาน 

  แมจระเขเฝาดูแลไขอีก  2  ฟอง 

  ในขณะที่พอจระเขดูแลลูก ๆ  

  แลวไขฟองที่  4  ก็ฟกเปนตัว 

  “ลูกตัวที่ส่ีจะพอ” 

  “เฮ!  นองตัวที่ส่ีมาแลว” 

  พอดีใจ  พี่ ๆ ก็ดีใจ 

  ไข  5  ฟอง  ฟกเปนลูกจระเข  4  ตัว  เหลือไขอีก  1  ฟอง 

  แตทําไมฟองนี้ยังไมยอมออกมานะ 

  แมจระเขเร่ิมกังวล 

  พอกับแมเฝารอ 

  พี่ ๆ ก็รอ 

  เมื่อไรนองสุดทองจะออกมาเสียทีนะ 

  ไชโย! 

  นองสุดทองออกมาแลว 

  ไขทั้ง  5  ฟองฟกเปนลูกจระเขครบ  5  ตัว 

  แลวพอแมมือใหมก็เฝาเลี้ยงดู 

  ลูกนอยทั้ง  5  ตัวอยางมีความสุข 

  จํานวนนับ  1 – 5  เปนจํานวนที่เด็กอนุบาลตน ๆ ตองรู 

  แตเพียงแครูเทานั้นยอมไมพอ  จะตองเขาใจดวย 

  “พอแมมือใหมกับไข  5  ฟอง” 

  ชวยใหเด็ก ๆ ไดเรียนรูและเขาใจเรื่องจํานวนนับ  รวมถึงจํานวนที่เพิ่มข้ึนและลดลง 

  อันเปนคณิตศาสตรเบื้องตน 

  นอกเหนือจากเรื่องราวนารักและอบอุนของครอบครัวจระเข  (วิภาวี  ฉกาจทรงศักดิ์, 

2548, หนา 3 – 25) 
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นิทานเรื่องเลนริมน้าํ 
  

   เดินตามคุณตา  ไปหาที่เลน 

  เชาสายบายเย็น   ไปเลนริมน้ํา 

   ถอดเสื้อถอดผา  อยามัวแตยืน 

  ทํารองโคลนลื่น   แลวเลนลื่นโคลน 

   วายน้ําไมแข็ง  อยาเพิ่งแขงขัน 

  หัดวายดวยกัน   เกาะทุนมะพราว 

   นุงผาใหดี   ตีน้ําบุงบุง 

  เขาใตผาถุง   ตีโปง  ลอยตัว 

   ถอดผาขาวมา  มาผูกทายหัว 

  กลั้นใจลอยตัว   หมาเนาลอยน้ํา 

   เลนกระโดดน้ํา  ทําทาเหินหาว 

  ทาทุมมะพราว   พุงหลาวลงมา 

   ตาตัดตนกลวย  ตอเขาดวยกัน 

  ใชไมค้ํายัน   ลองแพผจญภัย 

   เก็บไมโสนมา  ใหตาชวยตัด 

  ทายติดใบพัด   เปนเรือไมโสน 

   เรือใบ  ลอยไป  กางใบกินลม 

  เรือใบใครจม   ขนมอดกิน 

   เจาชายเจาหญิง  อยานิ่งนั่งฝน 

  ชวยกอชวยกัน   ปนปราสาทโคลน 

   เกาะสะพานโหน  เลนโยนมะนาว 

  เหยียดตัวยาวยาว   เลนขี่เครื่องบิน 

   อาบน้ําอาบทา  ลางหนา  หัว  หู 

  คุณตาชวยดู   สะอาดทุกคน 

   กลับบานดีกวา  พรุงนี้มาใหม 

  อยากเลนอะไร   ไปคิดกันมา   (ปรีดา  ปญญาจันทร, 

และชีวัน  วิสาสะ, 2545, หนา 3 – 25) 
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นิทานเรื่องไปเที่ยวสวนสตัวดวยกันนะ 
 

   ในวันที่พระอาทิตยสองแสงเจิดจา  ทองฟาแจมใส 

  ครอบครัวเราชวนกันไปเที่ยวสวนสัตว 

   มีดอกไมหลากหลายสี 

  บานอยูสองขางทาง  สงกลิ่นหอมชื่นใจ 
   ไชโย  

  พวกเรามาถึงสวนสัตวแลว 

   คุณชางอวนตัวใหญ 

  ยื่นงวงมารับแอปเปลจากเราไป 

  อุย  คุณยีราฟคอยาว 

  คุณยีราฟยืนนั่งเคี้ยวหญา  หยับ  หยับ 

  ตัวนี้เจามาลายจอมซน  วิ่งวนไปวนมา 

  เราไดเจอครอบครัวคุณกระตายใจดีดวยนะ 

  สวนสิงโตขี้เซานอนกรนครอกฟ  ครอกฟ 

  สิงโตชอบนอนตอนกลางวัน  เหมือนคุณพอเราเลย 

  พี่เสือสงเสียงคํารามทักทายพวกเราดัง  “โฮก!” 

  แลวพวกเราก็มาชมการแสดงของบรรดาลิงแสนซน 

  เมื่อเรามาถึงจึงถายรูปกับลุงหมีใจดีเปนที่ระลึก  แชะ! 

  ถึงเวลาอาหารกลางวันแลว  หิวจังเลย  หิวจังเลย 
    “อํ้า  อํ้า  อํ้า”   
  พวกเรามานั่งหม่ําขาวหอสาหรายอยูใตรมไมอยางเอร็ดอรอย 

  แลวจึงคอยมาดูนกยูงแสนสวย 

  รําแพนหางระยิบระยับ  ดูไปแลวคลายพัดหลากสี 

  สวนตัวนี้คือนกอินทรี  เจาแหงทองฟา 

  สงสัยฝนอยากบินทองไปในทองฟา 

  เราเห็นเจาหานขาวเลนน้ําอยูตามลําพัง 

  เอะ!  นกกระจอกเทศตัวสูงชะลูดย ืนบนอยูตัวเดียว 

  “เมื่อไหรจะออกมาเสียทีนะ  เจาตัวเล็ก” 

  เห็นไหมจะ  ไกฟาลายพรอยทั้งตัวเลย 
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  นกแกวหางยาวแสนสวย 

  นกพิราบนารัก 

  พากันบินพรึบข้ึนไปบนทองฟา 

  ดูสิ!  แมไกยืดคอขัน  “เอกอ้ีเอกเอก” 

  สวนลูกไกสีเหลืองสงเสียงรอง  เจี๊ยบ  เจี๊ยบ  เจี๊ยบ 

  “สวัสดี  เจานกชางเจรจา” 

  มันก็สงทักทายเรากลับวา  “สวัสดี  สวัสดี” 

  ถึงเวลากลับบานกันแลว 

  ระหวางทาง  โทโซนนองชายฉันรองถามวา 

  “พอครับ  ไมเห็นมีไดโนเสารเลยนะครับ” 

  พูดจบโทโซนก็หลับสัปหงกหงึก ๆ ไปเลย 

  ครอกฟ  ครอกฟ  โทโซนเดินทองไปในโลกแหงความฝนเสียแลว 

  โทโซนคงจะฝนอยางสนุกสนาน  “ครอก”   (ฮันแทฮี, 2548, หนา 2 – 28) 

 
นิทานเรื่องคณุฟองฟนหลอ 

 

   เชาวันหนึ่ง  คุณฟองตื่นขึ้นมา 

  เขาหองน้ํา....... 

  ลางหนาและจะแปรงฟน 

  คุณฟองอาปากสองกระจก  แลวตองตกใจ 

  คุณฟองตกใจมาก  จนไมกลาออกจากบาน 

  คุณฟองลางหนา  กินอาหาร 

  แลวหาหนังสือ  “คูมือปากและฟน”  มาอานทันที 

  เจาหมีตื่นขึ้นมาแปรงฟนเอง 

  คุณปลาทั้งสองก็แปรงฟนใหกันและกัน 

  คุณฮิปโปกับคุณจระเขยังไมไดแปรงฟน 

  ทั้งสองตัวชวนกันไปไหนนะ 

  ออ!  คุณฮิปโปกับคุณจระเขไปหาคุณชางตัวใหญ 

  เมื่อฟนขาวสะอาดดี  เจาหมี  คุณปลา  คุณฮิปโป 

  คุณจระเข  และคุณชางตัวใหญจึงชวนกันไปบานคุณฟอง 
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  “ทําไมวันนี้คุณฟองไมมานะ”  เจาหมีพูดขึ้น 

  “หรือวาคุณฟองไมสบาย”  คุณชางสงสัย 

  “คุณฟองอยูหรือเปลา” 

  “อยู!  ฉันอยูในบาน”  คุณฟองรีบเปดประตูออกมา 

  เมื่อเห็นเพื่อน ๆ ยืนอยูหนาบาน 

  คุณฟองยิ้มหนาบานดวยความดีใจ 

  แตเพื่อน ๆ ตกใจ 
  คุณฟองฟนหลอ!   
  คุณชางตัวใหญจะใหคุณฟองลองใสงา 

  คุณฮิปโปจะใหคุณฟองลองใสฟนซี่โต ๆ 

  คุณจระเขจะใหคุณฟองลองใสฟนแหลม ๆ เต็มปาก 

  “ขอบใจ ๆ ฟนหลอก็ไมเปนไร  เพราะฟนที่หลุดไปเปนฟนน้ํานม 

  อีกไมนานฟนแทก็จะขึ้นมาแทน”  คุณฟองบอกเพื่อน ๆ 

  “ขอโทษดวยนะ  วันนี้ฉันไมไดไปแปรงฟนใหใครเลย” 

  “ฉันแปรงฟนเองแลว”  เจาหมีรีบอวด 

  “ฉันแปรงฟนใหฮิปโปกับจระเขดวย” 

  คุณชางตัวใหญบอกดวยความภูมิใจ 

  “เกงจริง ๆ  ... แลวพวกเธอรองเพลงดวยหรือเปลา” 

  “ลืมรองเพลง!”  ทุกตัวพูดขึ้นพรอมกัน 

  “ไมเปนไร  ไมเปนไร  ฉันตอเพลงใหใหมแลว  ชวยกันรองดัง ๆ เลยนะ” 

  แลวคุณฟองก็ชวนเพื่อน ๆ รองเพลง... 

  “ฟนบนก็แปลงลงลาง  ฟนลางก็แปรงขึ้นบน 

    ฟนบนก็แปรงลงลาง  ฟนลางก็แปรงขึ้นบน 

    แปรงวันละสองหน  แปรงวันละสองหน 

        ….ฟนลาง  ฟนบนขาวสะอาดดี...แตนแตน”  (ชีวัน  วิสาสะ, 2548, หนา 2 – 23) 
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ภาคผนวก  4 
 

ตัวอยางพฤติกรรมและความสามารถของแนวทาง 
การประเมินพัฒนาการดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  

สังคมและสติปญญา 
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ตัวอยางพฤติกรรมและความสามารถของแนวทางการประเมินพฒันาการดานรางกาย  
อารมณ  จิตใจ  สังคม  และสติปญญา 

 
พัฒนาการดานรางกาย  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

กลามเนื้อใหญ 
1. ยืนขาเดียว 

 

ยืนขาเดียว 

ไดโดยใช

อวัยวะบางสวน

ชวยในการ      

ทรงตัว 

 

ยืนขาเดียว 

ไดโดยไมเสีย

การทรงตัว 

 

ยืนขาเดียว 

ไดอยางมั่นคง 

โดยไมเสีย          

การทรงตัว 

 

 

สังเกตจากการยืนขาเดียวของ

เด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม  เชน  

กิจกรรมการเคลื่อนไหว  และ

จังหวะเด็กอาจเคลื่อนไหวอยาง

อิสระตามจินตนาการหรือตาม

เร่ืองราวที่ครูเลา  โดยเนนใหเด็ก

มีโอกาสยืนขาเดียว  หรือใน         

กิจกรรมการเลนกลางแจง  

เด็กอาจเลนตั้งเต  หรือขาม            

ส่ิงกีดขวางที่ตองมีการกระโดด

ยืนขาเดียว  ฯลฯ        

2. เดินทรงตัว เดินทรงตัวตาม

แนวที่กําหนด

ได 

เดินตอเทาไป

ขางหนาตรง

ตามแนวได 

เดินตอเทาถอย

หลังตามแนวได 

สังเกตจากการเดินตามแนวของ

เด็ก  เชน  ขณะเดินไปสนามเด็ก

เลน  ครูอาจชักชวนใหเด็กเดินตอ

เทาไปขางหนาหรือถอยหลังตาม

แนวในหลาย ๆ  สถานการณ 

3. วิ่งและหยุด วิ่งและหยุดได วิ่งอยางรวดเร็ว

และหยุดได 

โดยเสียการ 

ทรงตัวเล็กนอย 

วิ่งอยางรวดเร็ว

และหยุดได 

โดยไมเสีย          

การทรงตัว 

สังเกตการวิ่งและหยุดของเด็ก

ขณะวิ่งเลนอิสระในสนามหรือ

เลนเกมกลางแจง 

4. กระโดดขาเดียว กระโดดขา

เดียวได 

กระโดดขา

เดียวไดอยาง

ตอเนื่อง 

กระโดดขา

เดียวไดอยาง

ตอเนื่องโดยไม

เสียการทรงตัว 

สังเกตการกระโดดขาเดียวของ

เด็กขณะปฏิบัติกิจกรรม  เชน  

การเคลื่อนไหวและจังหวะหรือ

การเลนกลางแจง  ฯลฯ 

 

ที่มา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 11-56) 
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5. โยนลูกบอล โยนลูกบอลได โยนลูกบอลไป

ขางหนาได 

โยนลูกบอลไป

ขางหนาใน

ทิศทางที่

ตองการได 

สังเกตการโยนลูกบอล  (ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 5-7 นิ้ว)  ของ

เด็กขณะเลนอิสระหรือเลนเกม

เกี่ยวกับการโยนลูกบอล 

6. รับลูกบอล   รับลูกบอลโดย

ใชมือทั้งสอง

และลําตัวชวย 

รับลูกบอลได

โดยไมใชลําตัว

ชวย 

รับลูกบอลที่

กระดอนจาก

พื้นได 

สังเกตการรับลูกบอล  (ขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 5-7 นิ้ว)  ของ

เด็กขณะเลนเกมเกี่ยวกับการโยน

ลูกบอล 

7. เตะลูกบอล เตะลูกบอลได เตะลูกบอลไป

ขางหนาได 

วิ่งไปเตะลูก

บอลไปขางหนา

ได 

สังเกตการเตะลูกบอลของเด็กใน

กิจกรรมการเลนกลางแจงหรือ

การเลนอิสระ 

กลามเนื้อเล็กและ
การประสานสัมพันธ
ระหวางมือกับตา 
8. รอยวัสดุ 

 
 
 
รอยวัสดุที่มีรู

ขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง 5 

มิลลิเมตรได 

 
 
 
รอยวัสดุที่มีรู

ขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง  4 

มิลลิเมตรได 

 
 
 
รอยวัสดุที่มีรู

ขนาดเสนผา 

ศูนยกลาง  2 

มิลลิเมตรได 

 
 
 
สังเกตการเลนรอยวัสดุตาง ๆ  

ของเด็ก 

9. ตัดกระดาษ ตัดกระดาษ

ขาดออกจาก

กันได 

ตัดกระดาษ

ตามแนวเสนได

โดยอาจมีรอย

หยัก 

ตัดกระดาษ

ตามแนวเสนได

โดยไมมีรอย

หยัก 

สังเกตการตัดกระดาษของเด็ก 

10. วาดภาพอิสระ ภาพวาดมี

ลักษณะเปน 

รูปวงกลม 

ภาพวาดมี

ลักษณะเปน 

รูปส่ีเหลี่ยม         

มีมุมชัดเจน 

ภาพวาดมี

ลักษณะเปน 

รูปสามเหลี่ยม     

มีมุมชัดเจน 

สังเกตการวาดภาพอยางอิสระ

ของเด็ก 
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1. แสดงความรูสึก  

ความตองการและ

อารมณ 

สนใจความรูสึก 

และอารมณของ

ผูอื่นดวยการฟง

หรือมอง 

รับรูความรูสึก

และอารมณ

ของผูอื่นไดบาง 

รับรูความรูสึก

แสดงอารมณ

ไดสอดคลอง

กับความรูสึก

และอารมณ

ของผูอื่น 

1. สังเกตสีหนา  ทาทาง  คําพูด   

    และการแสดงออกตอผูอื่น   

    เชน  การชวยเหลือ  การแสดง 

    ความเห็นอกเห็นใจ  สงสาร    

    การปลอบโยน  การแสดง 

    ความยินดี  ฯลฯ  จาก 

    กิจกรรมที่เด็ก ทําและ 

    เหตุการณตาง ๆ 

    2. สนทนากับเด็กเพื่อเขาใจ 

    ความรูสึกเด็กที่มีตอผูอื่น 

3. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    คําพูดและการกระทําของเด็ก 

    ที่แสดงถึงความสนใจและ 

    การรับรูความรูสึกของผูอื่น 

2. พึงพอใจในตนเอง บอก/แสดงสี

หนาทาทาง         

พอใจในผลงาน/

ความสามารถ

และยอมรับใน

ส่ิงที่ตนมีอยู/

เปนอยู 

บอก/แสดงสี

หนาทาทาง    

พอใจใน

ผลงาน/

ความสามารถ

และยอมรับใน

ส่ิงที่ตนมีอยู/

เปนอยู 

บอก/แสดงสี

หนาทาทาง        

พอใจใน

ผลงาน/

ความสามารถ

และยอมรับใน

ส่ิงที่ตนมีอยู/

เปนอยู 

1. สังเกตสีหนา  ทาทางคําพูดที่ 

    แสดงความพึงพอใจและ 

    ยอมรับตนเองในเรื่องตอไปนี้ 

    - ส่ิงที่ตนเปนอยู  เชน  รูปราง   

      หนาตา  ผิวพรรณ  ความ 

      เปนอยูในครอบครัว  ฯลฯ 

   - ความสามารถ  เชน   

      รองเพลง  ตัดกระดาษ  ฯลฯ   

   - ผลงาน  เชน  ภาพวาด            

     งานปน  ฯลฯ 

2. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับความ 

    พอใจในผลงานความสามารถ  

     และยอมรับในสิ่งที่ตนมีอยู  
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    3. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    ความพอใจที่เด็กมีตอผลงาน   

    ความสามารถ  และการ 

    ยอมรับในส่ิงที่ตนมีอยู 

3. แสดงความพอใจ

และยอมรับผูอื่น 

 บอก/แสดง 

สีหนาทาทาง 

พอใจใน

ผลงาน/

ความสามารถ  

และยอมรับใน

ส่ิงที่ผูอื่นมีอยู/

เปนอยู 

บอก/แสดง 

สีหนาทาทาง 

พอใจใน

ผลงาน/

ความสามารถ  

และยอมรับใน

ส่ิงที่ผูอื่นมีอยู/

เปนอยู 

1. สังเกตสีหนา  ทาทาง  และ 

    คําพูดที่แสดงถึงความ 

    พึงพอใจและยอมรับส่ิงที่ผูอื่น 

    มีอยู/เปนอยู  เชน  รูปราง   

    หนาตา  ผลงาน  ความ 

    สามารถ  ความมีน้ําใจ 

2. สนทนากับเด็กเกี่ยวกับ 

    การแสดงความพอใจของเด็ก 

    ที่มีตอผูอื่นในเรื่องราวตาง ๆ 

3. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    การแสดงความพอใจของเด็ก 

    ที่มีตอผูอื่นในเรื่องตาง ๆ 

การชวยเหลือตนเอง 
4. ปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันดวยตนเอง 

 
ปฏิบัติกิจวัตร

ประจําวันดวย

ตนเอง  โดยมี 

ผูอื่นคอยเตือน

และชวยเหลือ

เปนบางครั้ง 

 
ปฏิบัติกิจวัตร 

ประจําวันดวย 

ตนเองแตตอง

เตือนเปน      

บางครั้ง 

 
ปฏิบัติกิจวัตร 

ประจําวันได 

ดวยตนเอง 

 
1. สังเกตการปฏิบัติกิจวัตร 

    ประจําวันของเด็ก  เชน 

    - การแตงกาย  

    - การรักษาความสะอาด 

    - การใชหองน้ํา  หองสวม 

    - การรับประทานอาหาร 

    - การเก็บเครื่องใช 

    - การปูและเก็บเครื่องนอน 

    - การชวยเหลือตนเองในเรื่อง 

      การขับถาย 

                   ฯลฯ  
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    2. การสนทนากับผูปกครอง 

    เกี่ยวกับการชวยเหลือตนเอง 

    ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 

5. ระมัดระวังดูแล 

    ตนเองใหปลอดภัย 

ระมัดระวังดูแล

ตนเองให    

ปลอดภัยโดยมี     

ผูอื่นคอย              

ชวยเหลือ 

ระมัดระวังดูแล

ตนเองให    

ปลอดภัยโดยมี

ผูอื่นคอย

ตักเตือนบาง 

ระมัดระวังดูแล

ตนเองให     

ปลอดภัยได 

1. สังเกตการปฏิบัติตนของเด็ก 

    ขณะทํากิจกรรมตางๆ 

2. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    การระมัดระวังดูแลตนเอง 

    ใหปลอดภัยของเด็ก  เชน 

    - การเลน 

    - การใชอาคารสถานที่ 

    - การเลือกซื้อและรับประทาน 

      อาหาร 

   - การปฏิบัติตนกับคนแปลก 

     หนา 

   - การเดิน  ฯลฯ  

การเลนและทํางาน
รวมกับผูอื่น 
6. เลนและทํากิจกรรม 

    รวมกับผูอื่น 

 
 
เลนและทํา           

กิจกรรมรวมกับ

ผูอื่นไดบาง 

 
 
เลนและทํา         

กิจกรรม

รวมกับผูอื่นได

บาง 

 
 
เลนและทํา       

กิจกรรม

รวมกับผูอื่นได

โดยมี

จุดมุงหมาย

รวมกัน 

 
 
1. สังเกตการปฏิบัติตนใน 

    การเลนกิจกรรมประจําวัน 

    และการทํากิจกรรมรวมกับ 

    ผูอื่น 

2. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    การเลนของเด็ก 

7. ปฏิบัติตนเปนผูนํา 

    และผูตาม 

 เปนผูนําและ 

ผูตามไดเปน

บางครั้ง 

เปนผูนําและ 

ผูตามได 

สังเกตการปฏิบัติตนในเรื่องการ

เปนผูนําและผูตามของเด็กจาก

การเลนและการกระทํากิจกรรม

ตาง ๆ 
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คุณธรรม จริยธรรม 
8. ปฏิบัติตามขอตกลง 

 
ปฏิบัติตาม

ขอตกลงไดโดยมี

การตักเตือนเปน

บางครั้ง 

 
ปฏิบัติตาม

ขอตกลงไดโดย

มีการตักเตือน

เปนบางครั้ง 

 
ปฏิบัติตาม

ขอตกลงได

ดวยตนเอง 

 
สังเกตการปฏิบัติตนตาม              

ขอตกลงของเด็กจากกิจวัตร

ประจําวันและกิจกรรมตาง ๆ  

เชน 

- เก็บของเขาที่เม่ือเลิกเลน 

- วางรองเทาใหเรียบรอยและ 

  ถูกที่ 

- ทิ้งขยะใหถูกที่ 

- ไมสงเสียงรบกวนผูอื่น 

                  ฯลฯ 

9. รับผิดชอบงาน         

    ที่ไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงานที่         

ไดรับมอบหมาย

โดยมีการเตือน

เปนบางครั้ง 

ปฏิบัติงาน          

ที่ไดรับ

มอบหมายโดย

มีการเตือนเปน

บางครั้ง 

ปฏิบัติงานที่

ไดรับ

มอบหมายได 

1. สังเกตการปฏิบัติงานตาง ๆ  

    ของเด็กตามที่ไดรับ 

    มอบหมาย 

2. สนทนากับผูปกครองเกี่ยวกับ 

    ความรับผิดชอบในงานที่เด็ก 

    ไดรับมอบหมาย 

3. สนทนาซักถามการมีสวนรวม 

     ในการทํางานกลุมของเด็ก 

10. ชวยเหลือและ 

      แบงปน 

ชวยเหลือผูอื่นได

บาง 

ชวยเหลือและ

แบงปนผูอื่น

โดยมีการเตือน

เปนบางครั้ง 

ชวยเหลือและ

แบงปนผูอื่นได 

สังเกตพฤติกรรมการชวยเหลือ

และแบงปนของเด็กในขณะเลน

และทํากิจกรรมตาง ๆ 
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แนวทางการประเมิน 

มารยาทตาม 
วัฒนธรรมไทย 
11. ปฏิบัติตนถูกตอง 

      ตามกาลเทศะ 

 
 

- 

 
 
ปฏิบัติตน      

ถูกตองตาม

กาลเทศะได

โดยมีการเตือน

เปนบางครั้ง 

 
 
ปฏิบัติตน          

ถูกตองตาม

กาลเทศะได 

 
 
สังเกตการปฏิบัติตนของเด็กได

เหมาะสมกับเวลา  สถานที่  และ

บุคคล  เชน  ไมพูดแทรกขณะที่     

ผูอื่นกําลังพูด  ไมยืนค้ําศีรษะ        

ผูใหญ 

พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการรับรู 
1. รับรูดวยประสาท 

    สัมผัสทั้ง  5 

 
 
บอกคุณสมบัติ

ของสิ่งที่ 

- มองเห็นได         

  2  อยาง 

- บอกรสของสิ่ง 

  ที่ชิมได 2 รส 

- บอกเสียงที่ 

  ไดยิน  2  เสียง 

- บอกกลิ่นของ 

  ส่ิงที่ดมได   

  2  กลิ่น 

- บอกความรูสึก 

  ของสิ่งที่สัมผัส 

  ได  2  อยาง 

 

 
 
บอกคุณสมบัติ

ของสิ่งที่ 

- มองเห็นได       

  3  อยาง 

- บอกรสของ 

  ส่ิงที่ชิมได  

  3  รส 

- บอกเสียงที่ 

  ไดยิน 3 เสียง 

- บอกกลิ่นของ 

  ส่ิงที่ดมได   

  3  กลิ่น 

- บอกความ        

  รูสึกของสิ่งที่ 

  สัมผัสได   

  3  อยาง 

 
 
บอกคุณสมบัติ

ของสิ่งที่ 

- มองเห็นได       

  4  อยาง 

- บอกรสของ 

  ส่ิงที่ชิมได  

  4  รส 

- บอกเสียงที่ 

  ไดยิน 4 เสียง 

- บอกกลิ่นของ 

  ส่ิงที่ดมได   

  4  กลิ่น 

- บอกความ        

  รูสึกของสิ่งที่ 

  สัมผัสได   

  4  อยาง 

 
 
สังเกตจากการที่เด็กบอก       

คุณสมบัติของสิ่งของโดยผาน

ประสาทสัมผัสทั้ง  5 

1. ดานการมองเห็น  เชน  สี    

    ขนาด  รูปราง  รูปทรง     

    ปริมาณ  ส้ัน-ยาว  สูง-ต่ํา   

    ฯลฯ 

2. ดานการชิมรส  เชน  รสหวาน   

    เค็ม  เปรี้ยว  เผ็ด  จืด  ฯลฯ 

3. ดานการไดยิน  เชน  เสียง 

    ธรรมชาติ  เสียงไกขัน  เสียง 

    แตรรถ  เสียงน้ําไหล  ฯลฯ 

4. ดานการดมกลิ่น  เชน  หอม   

    เหม็น  ฉุน  ไมมีกล่ิน  ฯลฯ 

5. ดานการสัมผัส  เชน  เรียบ   

    ขรุขระ  นิ่ม  แข็ง  เย็น  รอน   

    ฯลฯ 
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พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการจําแนก 
เปรียบเทียบ 
2. จําแนก เปรียบเทียบ   

    ความเหมือน   

    ความตาง 

 
 

 
จําแนก

เปรียบเทียบส่ิง

ตาง ๆ  ได  3  

ลักษณะ 

 

 
 

 
จําแนก

เปรียบเทียบส่ิง

ตาง ๆ  ได  4-5 

ลักษณะ 

 

 
 

 
จําแนก

เปรียบเทียบส่ิง

ตาง ๆ  ได  6-

10 ลักษณะ 

 

 
 
 
สังเกตจากการที่เด็กบอกหรือ

แสดงการจําแนกเปรียบเทียบ        

ส่ิงตาง ๆ  ตามลักษณะ/               

คุณสมบัติ เชน สี รูปราง รูปทรง  

ขนาด  มิติ  น้ําหนัก  ปริมาณ  

ปริมาตร  จํานวนเสียง  กล่ิน  

ฯลฯ  ในขณะเลนหรือทํา 

กิจกรรมในสภาพการณปกติ 

ความสามารถในการ
จัดหมวดหมู 
3. จัดหมวดหมูส่ิง 

    ตาง ๆ 

 
 
จัดหมวดหมู         

ส่ิงตาง ๆ  ได  2  

ลักษณะ 

 
 
จัดหมวดหมู     

ส่ิงตาง ๆ  ได  3  

ลักษณะ 

 
 
จัดหมวดหมู     

ส่ิงตาง ๆ  ได  4  

ลักษณะ 

 
 
1. สังเกตจากการที่เด็กบอกหรือ 

    จําแนกสิ่งตางๆ เปนหมวดหมู 

    ตามคุณลักษณะ  คุณสมบัติ 

    ของสิ่งของ  เชน  สี  รูปราง   

    รูปทรง  ขนาด  จํานวน   

    น้ําหนัก  ประเภท  ประโยชน   

    ฯลฯ  ในขณะเลนหรือทํา 

    กิจกรรมในสภาพการณปกติ   

    เชน 

    - เลนเกมกีฬา 

    - เลนเครื่องเลนประเภทบล็อก 

      พลาสติกสรางสรรค 

    - การจัดเก็บวัสดุส่ิงของ            

      เครื่องเลนเขาที่เปนหมวดหมู   

      เชน  การจัดเก็บบล็อกตาม 

      ขนาด  สี  รูปทรง  ฯลฯ 
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พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

ความสามารถ 
ในการเรียงลําดับ 
4. เรียงลําดับส่ิงตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. เรียงลําดับเหตุการณ 

 

 
 
เรียงลําดับ        

ส่ิงตาง ๆ  ได   

3  ลําดับ 

 

 

 

 

 

 

เรียงลําดับ          

เหตุการณได         

3  ลําดับ 

 

 
 
เรียงลําดับ        

ส่ิงตาง ๆ  ได   

4-5  ลําดับ 

 

 

 

 

 

 

เรียงลําดับ          

เหตุการณได       

4-5  ลําดับ 

 
 
เรียงลําดับ        

ส่ิงตาง ๆ  ได   

6-10  ลําดับ 

 

 

 

 

 

 

เรียงลําดับ          

เหตุการณได       

6-7  ลําดับ 

 
 
สังเกตการเรียงลําดับส่ิงตาง ๆ  

ตามจํานวน  ขนาด  ปริมาณ  

ความสูง  ความยาว  ที่เด็กเลน

หรือทํากิจกรรมในสภาพการณ

ปกติ  เชน 

- เลนเกมการศึกษา 

- เลนบล็อก 

- จัดลําดับส่ิงตาง ๆ  ในกิจวัตร 

  ประจําวัน  ฯลฯ 

สังเกตการเรียงลําดับเหตุการณ

ขณะเด็กเลนหรือทํากิจกรรม     

ตาง ๆ  เชน   

1. สนทนา  ตอบคําถามจาก 

    เร่ืองราวในนิทาน  เหตุการณ 

    ในชีวิตประจําวัน 

2. เลนเกมการศึกษา  ฯลฯ 

ความสามารถ 
ในการหา
ความสัมพันธ 
6. เขาใจตําแหนง   

    ระยะ  ทิศทาง 

 
 

 
บอก/แสดง

ตําแหนง            

ใน-นอกได 

 

 
 

 
บอก/แสดง

ตําแหนง            

“บน-ลาง”           

ทิศทาง  “เขา-

ออก”  ได 

 

 
 

 
บอก/แสดง

ตําแหนง            

“หนา-หลัง”        

ระยะ “ใกล-

ไกล”  ทิศทาง  

“ทางตรง-

ทางออม”  ได 

 
 

 
สังเกตการบอก/แสดงตําแหนง  

ระยะ  ทิศทาง  ใน-นอก  ใกล-

ไกล  ทางตรง-ทางออม  ขณะ

ปฏิบัติกิจกรรม  เชน 

1. การเคลื่อนที่ตามคําส่ัง/ 

    ขอตกลง 

2. การเขาแถว 
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พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

  

 

 

 

 

7. แสดงความสัมพันธ 

    ของสิ่งตาง ๆ 

 

 

 

 

 

บอก/แสดง

ความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  ได  

1  ประเภท 

 

 

 

 

 

บอก/แสดง

ความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  

ได  2  ประเภท 

 

 

 

 

 

บอก/แสดง

ความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  

ได  3  ประเภท 

3. การเก็บส่ิงของเครื่องใช   

    ของเลน 

4. การเลนเกมการศึกษา 

5. การสนทนาตอบคําถามจาก 

    ส่ิงที่พบเห็น 

สังเกตจากการที่เด็กบอกหรือ

แสดงความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ  

ตามประเภท  ดังนี้ 

1. ส่ิงที่คูกัน  เชน  ชอน-สอม   

    นก-รังนก  ฯลฯ 

2. ส่ิงที่ตรงกันขาม  เชน  เล็ก- 

    ใหญ  สีดํา-สีขาว 

3. ส่ิงที่เปนอนุกรมหรือหาความ 

    สัมพันธของสิ่งที่เรียงกันอยู   

    แลวบอกสิ่งที่อยูลําดับถัดไป 

4. ส่ิงที่เปนแหตุผลกันหรือ 

    อุปมา-อุปมัย 

ความสามารถ 
ในการแกปญหา 
8. แกปญหาไดตามวัย 

 
 
ขอความ             

ชวยเหลือเมื่อมี

ปญหา 

 
 
พยายาม

แกปญหาดวย     

ตนเองหลังจาก   

ไดรับคําชี้แนะ 

 
 
พยายามหาวิธี 

แกปญหาดวย 

ตนเอง 

 
 
สังเกตจากการที่เด็กบอกสิ่งที่

เปนปญหา  แสดงพฤติกรรมการ

แกปญหาในสถานการณการเลน

และกิจวัตรประจําวัน 

การรูคาจํานวน 
9. รูคาจํานวน 

 
บอกหรือแสดง

คาจํานวน  1-3 

 
บอกหรือแสดง

คาจํานวน  1-5 

 
บอกหรือแสดง

คาจํานวน          

1-10 

 
สังเกตการหยิบหรือนับจํานวน

ส่ิงตาง ๆ  ของเด็กขณะทํา      

กิจกรรมในสถานการณปกติ  

เชน  จับกลุมเด็กตามจํานวนที่

กําหนดจับคูบัตรภาพจํานวน 
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พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

การใชภาษา 
10. สนทนาหรือ 

      เลาเรื่องใหผูอื่น 

      เขาใจ 

 

 

 

 

11. แสดงความสนใจ 

      ในการอาน 

 

 

12. แสดงความสนใจ 

      ในการเขียน 

 
สนทนาโตตอบ 

หรือเลาเรื่องดวย

คําพูดส้ัน ๆ  ได 

 

 

 

 

สนใจที่จะให 

ผูอื่นอานหนังสือ

ใหฟง 

 

ขีดเขี่ยตาม

ความพอใจ 

 
สนทนาโตตอบ 

หรือเลาเรื่อง

เปนประโยค

อยางตอเนื่อง 

 

 

 

เปดและทําทา

อานหนังสือ 

 

 

ขีดเขียนเปน

เสนคลาย

ตัวหนังสือ 

(โดย 

ไมเนนความ 

ถูกตองและ 

ไมเกิดจาก 

การฝก) 

 
สนทนาโตตอบ 

หรือเลาเรื่อง

เปนเรื่องราวได 

 

 

 

 

เปดและทําทา

อานหนังสือ 

พรอมทั้งเลา

เร่ืองไปดวย 

เขียนชื่อของ 

ตนเอง  คํา      

ขอความที่ลอก

แบบหรือจํามา  

(โดยไมเนน

ความถูกตอง

และไมไดเกิด

จากการฝก) 

 
สังเกตจากการที่เด็กสนทนา          

โตตอบ/แสดงความคิดเห็น/           

เลาเรื่องราวขณะทํากิจกรรม         

ในสภาพการณปกติ  เชน  เลา

เร่ืองราวจากนิทาน  ผลงาน  

ศิลปะ  รูปภาพ  เหตุการณตาง ๆ  

ฯลฯ 

สังเกตการที่เด็กแสดงความ          

สนใจดวยการดู/ถามเกี่ยวกับ

หนังสือนิทาน  รูปภาพ  ขอความ  

สัญลักษณตาง ๆ 

สังเกตจากการเขียนของเด็ก

ขณะทํากิจกรรมในสถานการณ

ปกติ  เชน  กิจกรรมสรางสรรค  

(ศิลปศึกษา)  การเลนตามมุม  

การเลนน้ํา/ทราย  ฯลฯ 

ความสามารถดาน
ความคิดสรางสรรค 
13. มีความคิด 

      สรางสรรค 

 
 
สรางผลงาน 

ตามความคิด

ของตนเอง 

 
 
สรางผลงาน 

ตามความคิด

ของตนเองโดย

มีรายละเอียด

เพิ่มขึ้น 

 
 
สรางผลงาน 

ตามความคิด

ของตนเองโดย

มีรายละเอียด

เพิ่มขึ้นและ

แปลกใหม 

 
 
สังเกตการทํากิจกรรมแสดง

ความคิดที่ไมลอกแบบผูอื่น          

ผลงานมีรายละเอียด  มีการ          

ดัดแปลง  มีความรวดเร็วใน          

การคิดและตัดสินใจสรางผลงาน

โดยสังเกตไดจาก 
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พัฒนาการดานสติปญญา  
เกณฑอายุ พฤติกรรมและ 

ความสามารถ 3  ป 4  ป 5  ป 

 

แนวทางการประเมิน 

    - ผลงานทางศิลปะ   

- การแสดงทาทางตาม 

   จินตนาการ 

- การเลนบทบาทสมมุติ 

   การเลาเรื่องราวตาง ๆ 

- การเลนสรรคสรางอยางอิสระ 

   ในสถานการณตาง ๆ 
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ภาคผนวก  5 
 

ตัวอยางคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย 
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ตัวอยางคุณลักษณะตามวัยของเดก็ปฐมวยั 
 
อายุ พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาการดานอารมณ  จติใจ  

และสังคม 
พัฒนาการดานสติปญญา 

3-4 ป - เดินขึ้นบันไดสลับเทาได 

- วิ่งแลวหยุดไดโดยไมลม 

- ใชกรรไกรมือเดียวได 

- วาดและระบายสีอิสระได 

 

- พอใจคนที่ตามใจ 

- ชอบที่จะทําใหผูใหญพอใจและ 

   ไดคําชม 

- ชวยตนเองได 

- ชอบเลนแบบคูขนาน (เลนของ 

   เลนชนิดเดียวกันแตตางคนเลน) 

 

- สนใจนิทานและเรื่องราวตาง ๆ 

- อยากรูอยากเห็นทุกอยางรอบตัว 

- ชอบถาม “ทําไม”  ตลอดเวลา 

- รองเพลงงาย ๆ แสดงทาทาง 

  เลียนแบบ 

- พูดเปนประโยคมากขึ้น 

4-5 ป - เดิน  วิ่ง  กระโดดไดดี  เพราะ 

  กลามเนื้อเริ่มประสานสัมพันธกัน 

- กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย 

- ตัดกระดาษเปนเสนตรงได 

 

- มีความมั่นใจตอตนเองสูงขึ้นมาก 

- ชอบทาทายผูใหญ 

- ตองการใหมีคนฟง  คนสนใจ 

- สนใจผูอื่น 

- ชอบเลนบทบาทสมมติ 

- ชอบเลนเปนกลุม 

- เปรียบเทียบได 

- เรียงลําดับเหตุการณได 

- เริ่มเขาใจส่ิงที่เปนนามธรรม    

  ชอบถาม  “ทําไม  เนื่องจาก 

  เริ่มเรียนรู อยากรู อยากเห็น 

- เขาใจความเปนเหตุเปนผลได 

- พูดเปนประโยคได 

5-6 ป - เดินขึ้นลงบันไดสลับเทาได 

  อยางคลองแคลว 

- กระฉับกระเฉงไมอยูเฉย 

- ใชกลามเนื้อเล็กไดดี เชน  

   ติดกระดุมผูกเชือกรองเทาได 

- ยึดตัว  คลองแคลว 

- ยึดตัวเองเปนศูนยกลางนอยลง 

- ชอบเลนกับเด็กอื่น 

- ชวยตัวเองได 

- ชอบสรางความพอใจใหผูอื่น 

- ชอบแสดงออกและกระทําส่ิงที่ 

  ถูกตองเพื่อใหผูอื่นชมเชย 

- พูดประโยคไดยาวขึ้น 

- รูคําศัพทมากขึ้น 

- รองเพลง ทองคําคลองจองได 

- นับ  1-20  ได 

- บอกความแตกตางของกลิ่น   

  สี  เสียง  รส  รูปราง  จําแนก   

  และจัดหมวดหมูส่ิงของได 

 

ที่มา  (สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ, 2545 ก, หนา  85) 
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