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ตารางประเมินทักษะการคัดลายมือ เพื่อใชประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
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ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก

ฝกคัดคำศัพทเปนหมวดหมู ชัดเจนตามระดับชั้น จำคำศัพทไดแมนยำ

ฝกคัดบทสนทนาถูกตองตามหลักไวยากรณ และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริง
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ชวงชั้นที่ 1
คัดตัวพิมพใหญ-ตัวพิมพเล็ก

ชวงชั้นที่ 2
คัดตัวเขียนใหญ-ตัวเขียนเล็ก
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ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก
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คัดตัวเขียนใหญ-ตัวเขียนเล็ก

ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็กฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก
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ฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็กฝกคัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ ถูกตองตามหลักการคัดและพัฒนาการของเด็ก
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หน้า  กิจกรรม

ความตั้งใจ
และมีสมาธิ
ในการคัด

คัดตัวอักษร
ได้ถูกต้อง
ตามแบบ

การเว้น
ช่องไฟ

ความสะอาด
เรียบร้อย

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

4 ฝึกคัดตัวอักษร Aa-Zz

5 ฝึกคัดตัวอักษร Aa Bb Cc Dd

6 ฝึกคัดตัวอักษร Ee Ff Gg Hh

7 ฝึกคัดตัวอักษร Ii Jj Kk Ll

8 ฝึกคัดตัวอักษร Mm Nn Oo Pp

9 ฝึกคัดตัวอักษร Qq Rr Ss Tt

10 ฝึกคัดตัวอักษร Uu Vv Ww Xx

11 ฝึกคัดตัวอักษร Yy Zz

12 ฝึกคัดทบทวนตัวอักษร A-Z

13 ฝึกคัดทบทวนตัวอักษร a-z

14 ฝึกคัดค�ำศัพท์ apple, book

15 ฝึกคัดค�ำศัพท์ chair, desk

16 ฝึกคัดค�ำศัพท์ eye, fish

17 ฝึกคัดค�ำศัพท์ glue, hamster

18 ฝึกคัดค�ำศัพท์ ice cream, jam

19 ฝึกคัดค�ำศัพท์ kite, lion

20 ฝึกคัดค�ำศัพท์ man, notebook

21 ฝึกคัดค�ำศัพท์ orange, pencil

22 ฝึกคัดค�ำศัพท์ queen, ruler

23 ฝึกคัดค�ำศัพท์ star, table

24 ฝึกคัดค�ำศัพท์ umbrella, van

25 ฝึกคัดค�ำศัพท์ window, x-ray

26 ฝึกคัดค�ำศัพท์ yarn, zebra

27 ฝึกคัดค�ำศัพท์เกี่ยวกับ My face

28 ฝึกคัดค�ำศัพท์เกี่ยวกับ My family

29 ฝึกคัดค�ำศัพท์เกี่ยวกับ My pets

30 ฝึกคัดค�ำศัพท์ Phonics (-an, -at, -ap, -am)

31 ฝึกคัดประโยค Phonics (-an, -at, -ap, -am)

32 ฝึกคัดเพลง Christmas

สรุปคะแนน

 ให้ครูบันทึกผลกำรประเมินทักษะกำรคัดลำยมือลงในตำรำง

ตารางประเมินทกัษะการคดัลายมอื

เกณฑ์การประเมิน

 3	คัดได้ถูกต้องตามแบบ	ขนาดตัวอักษรเสมอกัน	เว้นช่องไฟสม�่าเสมอ	ผลงานสะอาดเรียบร้อยดมีาก
 2	คัดได้ถูกต้องตามแบบ	ขนาดตัวอักษรเสมอกัน	เว้นช่องไฟไม่สม�่าเสมอ	ผลงานสะอาดเรียบร้อยดี
 1	คัดได้ถูกต้องตามแบบ	ขนาดตัวอักษรไม่เสมอกัน	เว้นช่องไฟไม่สม�่าเสมอ	ผลงานสะอาดเรียบร้อยพอใช้
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Review A-Z

Write and connect the dots.
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My words A to Z 

(แอ็พพึล) แอปเปล

apple

book

(บุค) หนังสือ

1

1

3

2

2

1
2

3

1

2
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My face

mouth (เมาธ) ปาก

ear (เอีย) หู

head (เฮ็ด) ศีรษะ

hair (แฮ) ผม

eye (อาย) ดวงตา

nose (โนซ) จมูก

   eye = ตา 1 ดวง
   ear = หู 1 ข้าง
ถ้าเติม s ท้ายค�า เช่น eyes ears
หมายถึง มีตา 2 ดวง หู 2 ข้าง 
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My pets

cat (แค็ท) แมว dog (ด็อก) สุนัข

hen (เฮ็น) แมไก duck (ดัค) เปด

fish (ฟช) ปลา

rabbit (แรบิท)
กระตาย horse (ฮอส) มา

bird (เบอด) นก
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Let's sing "Christmas".
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