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คำนำ
แนวทางการจัดประสบการณ์ สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ช่วงอายุ 0-11 ปี
ขึ้น ไป ตามหลั กสู ต รปฐมวั ย ส าหรับเด็ กที่ มี ค วามต้ องการจ าเป็ น พิเศษ การให้บ ริก ารช่ วยเหลื อ
ระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563
ฉบับ นี้ จัด ทาขึ้น มาจากหลักสูต รปฐมวัย สาหรับ เด็ กที่มี ค วามต้องการจ าเป็น พิเศษ
การให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ าจัง หวัด ศรีสะเกษ ฉบั บปรับปรุง
พุทธศักราช 2563 โดยจัดทาขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอน พี่เลี้ยงเด็กพิการ และผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้
เป็นแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กพิการ ที่สอดคล้องกับระดับความสามารถ
และบริบทของครอบครัว ชุมชน สังคม ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิต และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ศูนย์ศึกษาพิเศษประจาจังหวัด ศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า แนวทางการจัด ประสบการณ์
สาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ช่วงอายุ 0-11 ปีขึ้นไป ตามหลักสูตรปฐมวัย สาหรับเด็ก
ที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
ศรีสะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 เล่มนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัด กิจ กรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ใ ห้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความต้องการจาเป็นของผู้เรียนแต่ละคนได้อย่า ง
ถูกต้องเหมาะสม สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อไป

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล)
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรีสะเกษ
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สารบัญ.....................................................................................................................................
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แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ ตำมหน่วยกำรเรียน
สำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ช่วงอำยุ 0-6 ปี
ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
0-1

กำร
เคลื่อนไหว

1.ทักษะกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็ก

2. การมอง

1.1 จัดท่านอน
หงายเคลื่อนไหวแขน
และขาทั้งสองข้างได้

3. การเคลื่อนไหวมือ
และแขน

3.ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองในชีวิตประจาวัน 4. การช่วยเหลือ
4.ทักษะการรับรู้และ
ตนเอง
แสดงออกทางภาษา
5.การแสดงสีหน้าและ
5.ทักษะทางสังคมและ ท่าทาง
อารมณ์
6. การพูดเพื่อสื่อสาร
6.ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อม 7. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง
ทางวิชาการ
8. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม

1.2 จัดท่านอน
คว่า ยกศีรษะหันไป
ด้านใดด้านหนึ่งได้
1.3 จัดท่านอน
คว่ายกศีรษะและอก
พ้นพื้น ทาได้ไม่มั่นคง
1.4 จัดท่านอน
คว่ายกศีรษะ หันคอไป
ด้านข้างอย่างอิสระ
แขนเหยียดตรงทั้งสอง
ข้าง
1.5 พลิกตะแคง
ตัว
1.6 พลิกคว่า –
หงายได้ด้วยตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
1.7 ลุกนั่งจากท่า
นอนได้
1.8 นั่งโดยใช้มือ
ค้า
1.9 ยกศีรษะ
1.10 คืบได้
1.11 คลานได้
1.12 นั่งและเอี้ยว
ตัวได้อย่างอิสระ
1.13 เกาะยืนได้
1.14 เกาะเดิน
1.15 ยืนทรงตัวได้
ชั่วครู่
1.16 ควบคุม
กล้ามเนื้อริมฝีปาก
2. กำรมอง
2.1 มองตามวัตถุ
ที่อยู่กึ่งกลางลาตัว
2.2 มองตามวัตถุ
ที่เคลื่อนไหว
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
2.3 มองหาเมื่อ
สิ่งของที่หายไปจากตา
2.4 มองตาม
สิ่งของที่ตก
2.5 สบตา จ้อง
หน้า
2.6 จ้องมอง
สิ่งของที่เคลื่อนไหว
หรือเครื่องแขวน
2.7 ค้นหาของที่
ปิดซ่อนจากสายตา
2.8 หันหาเสียง
เขย่า
2.9 หันตามเสียง
3. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
3.1 กาหรือจับ
สิ่งของที่ใส่ให้ในมือ/มี
ปฏิกิริยาคว้าจับ
3.2 เอื้อมมือคว้า
สิ่งของที่อยู่ใกล้ๆตัว
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
3.3 เปลี่ยนสิ่งของ
จากมือหนึ่งไปอีกมือ
หนึ่ง
3.4 หยิบจับสิ่งของ
ที่มีน้าหนัก/หยิบของ
ชิ้นเล็กใส่ภาชนะ
3.5 เขย่าสิ่งของ
3.6 ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ร่วมกับนิ้วอื่นหยิบ
สิ่งของ
3.7 ปรบมือหรือจับ
ของกระทบกัน
4. กำรช่วยเหลือ
ตนเอง
4.1 สามารถดูดนม
หรือน้าจากขวด
4.2 ถือหรือจับ
ภาชนะแบบมีหูจับสอง
ข้าง
4.3 ใช้มือหยิบ
อาหารเข้าปาก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
4.4 กลืนอาหาร
เหลวได้
4.5 เคี้ยวและกลืน
อาหารได้
4.6 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแต่งตัว
5.กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 ยิ้ม/หัวเราะเมื่อ
พอใจ

5.2 แสดงอารมณ์
ตามความรู้สึก
5.3 เรียกร้องความ
สนใจเมื่อแม่หรือคน
ใกล้ชิดเดินมา
5.4 จาหน้าคน
คุ้นเคยได้
5.5 ตอบสนองต่อ
เสียง เช่น สะดุ้ง ขยับ
ตัว
5.6 แสดงอารมณ์สี
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
หน้า หรือท่าทาง เพื่อ
บ่งบอกอารมณ์และ
ความต้องการของ
ตนเองต่อผู้อื่น
5.7 แสดงออกถึงการ
รับรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของผู้อื่น

5.8 เงียบเสียงเมื่อ
เห็นหน้าคนหรือมีคน
มาอุ้ม
6. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
6.1 ส่งเสียงอ้อแอ้
6.2 มีโทนเสียงสูงๆ
ต่าๆ
6.3 ทาเสียงพยางค์
เดียวไม่มีความหมาย
6.4 เล่นเสียงได้
(Vocal play)
6.5 เลียนแบบคาที่
ไม่มีความหมาย เช่น
ปาปา มามา

10

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
6.6 เลียนแบบคาที่
มีความหมาย
6.7 พูดได้หนึ่งคามี
ความหมาย
6.8 แยกแยะเสียง
บุคคลที่คุ้นเคยส่งเสียง
7. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
7.1 ตอบสนองตาม
คาสั่งง่ายๆ
8. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
8.1 ชอบเล่นกับคน
อื่น
8.2 สนใจการเล่น
และของเล่น

1-2

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2. การเคลื่อนไหวมือ

1.1 ยืนด้วยตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
และแขน
3. การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.2 เดินได้
1.3 เดินลากจูง
ของเล่นหรือสิ่งของได้

4.การแสดงสีหน้าและ
1.4 เดินข้ามสิ่งกีด
ท่าทาง
ขวางได้
5. การพูดเพื่อสื่อสาร
6. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

1.5 เดินขึ้น-ลง
บันไดโดยจับมือผู้ใหญ่
หรือจับราวบันได

7. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม

2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 วางบล็อกหรือ
ลูกบาศก์ซ้อนกัน 2 , 4
, 6 ชั้น
2.2 ผลัก ตี ดึง ทุก
สิ่งที่มือสามารถเอื้อม
ถึง
2.3 เปิดหน้า
หนังสือทีละหลาย
หน้า/ทีละหน้า
2.4 ทุบ ขยา ดิน
น้ามันให้แผ่ออก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
2.5 แกะ ฉีก
สิ่งของหรือวัตถุ
2.6 ร้อยลูกปัดลูก
ใหญ่
2.7 ขีดเขียนอย่าง
อิสระ
2.8 หยิบหรือชี้
ตามคาบอก
2.9 สารวจสิ่งของ
โดยหลายๆวิธี เช่น
เขย่า ตี ขว้าง
3. กำรช่วยเหลือ
ตนเอง
3.1 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแปรงฟัน
ล้างหน้า
3.2 ใช้ช้อนตัก
อาหารเข้าปาก
3.3 ถอด/สวม
รองเท้าแบบสอด
3.4 นั่งถ่าย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
ปัสสาวะบนกระโถน
หรือโถส้วมได้
4.กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
4.1 แสดงอาการ
ตอบรับหรือปฏิเสธได้
4.2 แสดงความพึง
พอใจเมื่อได้ออกนอก
บ้าน
4.3 แสดงความ
เป็นเจ้าของ
5. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
5.1 พูดคาที่มี
ความหมายได้ 2 คาต่อ
กัน
5.2 บอกความ
ต้องการได้
6. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
6.1 ชี้ส่วนต่างๆ
ของร่างกายตามคา
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
บอกได้ อย่างน้อย 1
อย่าง
6.2 ปฏิบัติตาม
คาสั่งได้ 1 ขั้นตอน
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 ตอบสนองต่อ
การกระตุ้นทางสังคม
จากผู้อื่น
7.2 ชอบเล่นคน
เดียวอยู่ในสายตา
ผู้ใหญ่
2-3

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2. การเคลื่อนไหวมือ
และแขน

1.1 เดินขึ้นลง
บันไดโดยไม่จับราว
3. การแสดงสีหน้าและ บันได
ท่าทาง
1.2 ยืนขาเดียวได้
4. การพูดเพื่อสื่อสาร
5. การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.3 ยืนบนพื้นก้ม
ตัวหยิบสิ่งของ
1.4 นั่งยองๆ โดย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
6. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง
7. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม

ไม่เสียการทรงตัว
1.5 กระโดดอยู่กับ
ที่โดยเท้าทั้งสองข้าง
ลอยพ้นพื้น
1.6 กระโดดไป
ข้างหน้าได้
1.7 วิ่งอยู่กับที่ได้
1.8 วิ่งไปข้างหน้า
ได้

2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 จับดินสอหรือ
สีเทียนขีดเขียนใน
กรอบที่กาหนด
2.2 เลียนแบบการ
ลากเส้นเป็นวง
ต่อเนื่อง/เส้นตรง/
แนวดิ่ง
2.3 ดึงดินน้ามัน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
ออกเป็นก้อนๆ
2.4 ลากเส้นตรงได้
ด้วยตนเอง

3. กำรแสดงสีหน้ำ
และท่ำทำง
3.1 แสดงท่าทาง
หรือพูดส่งเสียงบอก
ความต้องการในการ
ขับถ่าย
3.2 แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
4. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
4.1 บอกความ
แตกต่างระหว่างการ
ขับถ่ายปัสสาวะและอุ
จาระได้
4.2 ร้องเพลงได้
บางคาและร้องเพลง
คลอตามทานอง
4.3 เข้าใจประโยค
คาถาม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
4.4 ถามคาถาม
“อะไร” และ “ทาไม”
4.5 ใช้คาสรรพ
นามแทนตนเองหรือ
ผู้อื่น เช่น ผม หนู
4.6 พูดเป็น
ประโยค หรือวลีสั้น ๆ
2-3 พยางค์ เช่น ไป
เที่ยว
กินข้าว ไปไหน
4.7 พูดและออก
เสียงพยัญชนะ ม น ห
ย ค ว บ ป ก ได้
ชัดเจน 4.8 บอก
ชื่อเล่นของตนเองหรือ
บุคคลที่คุ้นเคยได้
5. กำรช่วยเหลือ
ตนเอง
5.1 ให้ความ
ร่วมมือในการทาความ
สะอาดหลังการขับถ่าย
5.2 ล้างและเช็ด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
มือ
5.3 ถอดเสื้อยืดคอ
กลม
5.4 ถอดกางเกง
เอวยืด
5.5 ถอดถุงเท้า

6. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
6.1 ฟังและสนใจดู
หนังสือนิทานภาพ
6.2 แยกความ
แตกต่างของชายและ
หญิงได้
6.3 บอกรูปร่าง
และขนาดของวัตถุได้
6.4 บอกชื่อผัก
และผลไม้ได้
7. กำรมีส่วนร่วมทำง

19

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
สังคม
7.1 เล่นอิสระอยู่ใน
กลุ่ม
7.2 เล่นกับเพื่อน
หนึ่งต่อหนึ่ง
7.3 รู้จักการ ขอ
ขอบคุณ ขอโทษ
3-4

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2. การเคลื่อนไหวมือ
และแขน

1.1 ยืนรับ/ยืนโยน
ลูกบอลโดยใช้แขนทั้ง
สองข้าง

3. การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.2 วิ่งหลบ/วิ่ง
4. การแสดงสีหน้าและ ข้ามสิ่งกีดขวาง
ท่าทาง
1.3 กระโดดข้าม
สิ่งกีดขวาง
5. รับรู้และพูดสื่อ
ความหมาย
6. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง
7. การมีส่วนร่วมทาง

2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 หมุน บิด
สิ่งของหรือวัตถุ
2.2 ควบคุมการ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
สังคม

เคลื่อนไหวนิ้วมือแต่ละ
นิ้ว
2.3 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
2.4 เลียนแบบวาด
รูปกากบาท
2.5 เขียนรูป
วงกลมตามแบบ
2.6 พับกระดาษ
เป็น 2 ส่วน
2.7 ปั้นดินน้ามัน
ตามจินตนาการ
2.8 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1 ซม.
2.9 ลากเส้น
พื้นฐาน 13 เส้น
3. กำรช่วยเหลือ
ตนเอง
3.1 ทาความ
สะอาดร่างกาย/หลัง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
การขับถ่าย
3.2 แปรงฟันได้
3.3 ล้างหน้าและ
เช็ดหน้าได้เอง
3.4 สั่งและเช็ด
น้ามูกได้
3.5 สวมถุงเท้าได้
3.6 สวมเสื้อยืดคอ
กลม/เสื้อคอปกมี
กระดุมได้
3.7 สวมรองเท้า
แบบติดแถบได้
4. กำรแสดงสีหน้ำ
และท่ำทำง
4.1 สนใจ มี
ความสุข และแสดง
ท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ
และดนตรี
5. รับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
5.1 ทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้
5.2 ฟังผู้อื่นพูดจน
จบและพูดโต้ตอบ
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
5.3 เล่าเรื่องจาก
ภาพด้วยภาษาของ
ตนเอง
5.4 พูดถึง
เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา
ได้
5.5 พูดเป็น
ประโยคที่มี
ความหมายได้ 3-4 คา
5.6 พูดและออก
เสียงพยัญชนะ ท ต ล
จ พ ง ด ได้ชัดเจน
5.7 อธิบายรูปภาพ
ต่างๆ ในหนังสือได้

6. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
6.1 บอกหรือชี้ได้ว่า
สิ่งใดเป็นของตนเอง
และสิ่งใดเป็นของผู้อื่น
6.2 ท่องจานวน 110 ได้
6.3 บอกหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆของร่างกาย
ได้
6.4 แยก/จาแนกสี
ได้
6.5 จับคู่ของหรือ
รูปภาพที่เหมือนกันได้
6.6 เข้าใจตาแหน่ง
บน ล่าง
6.7 จัดกลุ่มสิ่ง
ต่างๆ ตามลักษณะ
หรือหน้าที่การใช้งาน
6.8 ต่อจิ๊กซอว์
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 ปฏิบัติตาม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
กติกาในการเล่นเป็น
กลุ่มได้
7.2 เข้าแถว
ตามลาดับก่อนหลัง
7.3 ปฏิบัติตามกฎ
ได้
4-5

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระตาม
พัฒนาการ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระตำม
พัฒนำกำร

2. การเคลื่อนไหวมือ
และแขน

1.1 วิ่งเตะลูกบอล
1.2 เดินต่อส้นเท้า

3. การช่วยเหลือ
ตนเอง

ได้

5. รับรู้และพูดสื่อ
ความหมาย

ขึ้น-ลงบันไดได้

1.3 เดินบน
4. การแสดงสีหน้าและ กระดานทรงตัวได้
ท่าทาง
1.4 เดินถือของ

6. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

1.5 กระโดดจากที่
สูงลงที่ต่าได้/กระโดด
จากที่ต่าขึ้นที่สูงได้
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
2.1 ฉีกกระดาษ
และปะติดรูปภาพ
2.2 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามเส้นตรง

2.3 เขียนรูป
สี่เหลี่ยมตามแบบอย่าง
มีมุมชัดเจน
2.4 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.5 ซม.
3. กำรช่วยเหลือ
ตนเอง
3.1 ใช้ช้อนตัก
อาหารได้ถูกวิธี
3.2 เทน้าจาก
ภาชนะหนึ่งไปอีก
ภาชนะหนึ่งได้
3.3 เก็บของเข้าที่
ได้
3.4 สวมรองเท้าได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
ถูกต้อง
3.5 กลับด้านเสื้อ
กางเกง และถุงเท้า
ด้วยตนเอง
3.6 สามารถติด
กระดุม/ตะขอ/รูดซิป
ได้
3.7 เข้าห้องน้าได้
ด้วยตนเอง
4. กำรแสดงสีหน้ำ
และท่ำทำง
4.1 แสดงความ
พอใจในผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเอง
4.2 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
5. รับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
5.1 เล่าเรื่องเป็น
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
ประโยคอย่างต่อเนื่อง
5.2 ตอบคาถามได้
ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้า
รู้สึกร้อน/ไม่สบาย/หิว
จะทาอย่างไร
5.3 พูดและออก
เสียงพยัญชนะ ง ด ฟ
ช ได้ชัดเจน
5.4 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา พร้อม
ทั้งชี้หรือกวาดตา มอง
ข้อความตามบรรทัด
5.5 พูดมีเหตุผล
5.6 พูดเป็น
ประโยคสมบูรณ์
5.7 ผลัดกันพูดคุย
กับเพื่อนในกลุ่ม
5.8 บอกอายุของ
ตนเองได้
5.9 บอกเวลาเช้า
กลางวัน เย็น และ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
กลางคืนได้
5.10 บอก
อุณหภูมิร้อนหรือเย็น
ได้
6. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
6.1 เลือกสีตาม
คาสั่ง
6.2 แก้ปัญหาโดย
วิธีการลองผิดลองถูก
5-6

1. เคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างอิสระ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2. การเคลื่อนไหวมือ
และแขน

1.1 ยืนรับลูกบอล
ที่กระดอนจากพื้น

3. การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.2 วิ่งหลบสิ่งกีด
ขวางได้อย่าง
4. การแสดงสีหน้าและ คล่องแคล่ว
ท่าทาง
1.3 กระโดดขา
เดียวไปข้างหน้าได้
5. รับรู้และพูดสื่อ
อย่างต่อเนื่อง
ความหมาย
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
6. การปฏิบัติตาม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
คาสั่ง

และแขน

7. การมีส่วนร่วมทาง
สังคม

2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้น
โค้ง
2.2 ร้อยเชือกขึ้นลง
บนแผ่นพลาสติกที่เป็น
รู
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.25 ซม.
2.4 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตาม
แบบอย่างมีมุม
2.5 จับดินสออย่าง
ถูกวิธี

3. กำรช่วยเหลือ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
ตนเอง
3.1 ทาความสะอาด
ร่างกายหลังการ
ขับถ่ายด้วยตนเอง
3.2 หวีผมได้ตนเอง
3.3 ช่วยงานบ้านได้
4. กำรแสดงสีหน้ำ
และท่ำทำง
4.1 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความ
รุนแรง
4.2 กล้าแสดงออก
แสดงความสนใจและ
ผูกมิตร
4.3 แสดงความ
พอใจผลงานและ
ความสามารถของ
ตนเองและผู้อื่น
4.4 แสดงความ
สนใจในอาชีพๆ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
5. รับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
5.1 บอกที่อยู่ของ
ตนได้ เช่น หมู่บ้าน
อาเภอ จังหวัด
5.2 บอกวันเดือนปี
เกิดของตนเองได้
5.3 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือ
นิทาน
5.4 เล่าเรื่องที่
คุ้นเคยได้
5.5 เล่าเรื่องลาดับ
เหตุการณ์ก่อนหลังได้
5.6 พูดและออก
เสียงพยัญชนะ ส ได้
ชัดเจน
5.7 ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
สถานการณ์
5.8 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องเล่า หรือ
นิทาน
6. กำรปฏิบัติตำม
คำสั่ง
6.1 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จ
ด้วยตนเอง
6.2 นับนิ้วจากมือ
ข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีก
ข้างหนึ่งและบอก
จานวนนิ้วที่นับได้
6.3 จับคู่ตัวเลขกับ
จานวนสิ่งของ
6.4 ต่อภาพโดมิโน
รูปภาพ
6.5 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสาร
ความคิด ความรู้สึก
ของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
พัฒนำกำรที่คำดหวัง
ควรเรียนรู้

1. หน่วยกำรเรียน กำรเคลื่อนไหว
จากเดิม และมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
6.6 แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 ปฏิบัติตนเป็น
ผู้นาและผู้ตาม
7.2 เลียนแบบ
บทบาทผู้ใหญ่
7.3 มีเป้าหมายใน
การเล่นหรือทางาน
ร่วมมือกับเพื่อน
7.4 ใช้เงินในการซื้อ
ขาย
7.5 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง

34

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
0-1 กำรสื่อสำร 1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การส่งเสียงเพื่อ
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สื่อสาร
3. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
5. ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

2. การมอง

1. กำรส่งเสียงเพื่อ
สื่อสำร
1.1 ส่งเสียงอ้อแอ้/
เล่นเสียงได้(Vocal play)

1.2 ยิ้ม / หัวเราะเมื่อ
3. การแสดงสีหน้า พอใจ
และท่าทาง
1.3 มีโทนเสียงสูง ๆ
ต่า ๆ

4. มีปฏิกิริยา
6. ทักษะทางสติปัญญา
ตอบสนองหรือผล
และเตรียมความพร้อมทาง ของการสื่อสาร
วิชาการ
5. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

1.4 ทาเสียงพยางค์
เดียวไม่มีความหมาย
1.5 เลียนเสียงคาไม่มี
ความหมาย เช่น ปาปา มา
มา /มีความหมาย
1.6 พูดได้หนึ่งคาที่มี
ความหมาย
1.7 เรียกร้องความ
สนใจเมื่อแม่หรือคนใกล้ชิด
เดินมา
2. กำรมอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
2.1 มองตามวัตถุที่อยู่
กึ่งกลางลาตัว/เคลื่อนไหว
2.2 มองหาเมื่อสิ่งของ
หายไปจากตา/ตก
2.3 หันหาเสียงเขย่า/
เสียงเรียก
2.4 สบตา จ้องหน้า
2.5 หันตามเสียง
เรียกชื่อ
2.6 จ้องมองสิ่งของที่
เคลื่อนไหวหรือเครื่องแขวน
3. กำรแสดงสีหน้ำ และ
ท่ำทำง
3.1 พลิกตะแคงซ้ายขวาได้/คว่า-หงายได้
3.2 ลุกนั่งจากท่านอน
ได้
3.3 นั่ง/นั่งเอี้ยวตัวได้
3.4 คืบได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
3.5 คลานได้
3.6 เกาะยืน/เดินได้
3.7 ยืนทรงตัวได้
3.8 ปรบมือหรือจับ
ของกระทบกัน
3.9 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแต่งตัว
3.10 แสดงอารมณ์
ตามความรู้สึก
3.11 จาหน้าคน
คุ้นเคยได้
3.12 แสดงอารมณ์สี
หน้า หรือท่าทาง เพื่อบ่ง
บอกอารมณ์และความ
ต้องการของตนเองต่อผู้อื่น
3.13 แสดงออกถึงการ
รับรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของผู้อื่น
3.14 ตอบสนองคาสั่ง
ง่าย ๆ
3.15 ค้นหาของที่ปิด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
ซ้อนจากสายตาได้
3.16 ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ร่วมกับนิ้วอื่นหยิบสิ่งของ
3.17 ควบคุมกล้ามเนื้อ
ริมฝีปาก
4. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
4.1 จัดท่านอนหงาย
สามารถเคลื่อนไหวแขน
และขาทั้งสองข้างได้
4.2 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะหันไปด้าน
ใดด้านหนึ่งได้/อกพ้นพื้น
ทาได้ไม่มั่นคง/หันคอไป
ด้านข้างอย่างอิสระ แขน
เหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง
4.3 มีปฏิกิริยาคว้าจับ
4.4 เขย่าสิ่งของ
4.5 หยิบจับสิ่งของที่มี
น้าหนัก/ชิ้นเล็กได้
4.6 ดูดนมหรือน้าจาก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
ขวดได้
4.7 กลืนอาหารเหลวได้
4.8 เคี้ยวและกลืนอาหาร
ได้
4.9 ถือหรือจับภาชนะ
แบบมีหูจับสองข้างได้
4.10 ใช้มือหยิบอาหาร
เข้าปากได้
4.11 ตอบสนองต่อเสียง
เช่น สะดุ้ง ขยับตัว
4.12 เงียบเสียงเมื่อเห็น
หน้าคนหรือมีคนมาอุ้ม
4.13 แยกแยะเสียง
บุคคลที่คุ้นเคยส่งเสียง

5. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
5.1 ชอบเล่นกับคนอื่น
5.2 สนใจการเล่นและ
ของเล่น
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
1-2
1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การส่งเสียง
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อสื่อสาร
3. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
5. ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

2. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

3. การแสดงสีหน้า
และท่าทาง

6. ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อมทาง 4. มีปฏิกิริยา
วิชาการ
ตอบสนองหรือผล
ของการสื่อสาร

1. กำรส่งเสียงเพื่อสื่อสำร
1.1 พูดคาที่มี
ความหมายได้ 2
คาต่อกัน
1.2 บอกความต้องการ
ได้
2. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
2.1 วางบล็อกหรือ
ลูกบาศก์ซ้อนกัน 2
/4/6 ชั้นได้
2.2 ร้อยลูกปัดลูกใหญ่
2.3 ถอด/สวมรองเท้า
แบบสอดได้
2.4 หยิบหรือชี้ตามคา
บอก
2.5 ชี้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ตามคาบอก
2.6 ปฏิบัติตามคาสั่งได้
1ขั้นตอน
2.7 ชี้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายตามคาบอก
อย่างน้อง 1 อย่าง
2.8 หยิบหรือชี้ตามคา
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
บอก
3. กำรแสดงสีหน้ำ และ
ท่ำทำง
3.1 ยืนได้ด้วยตนเอง
3.2 เดิน/เดินลากจูงของ
เล่นหรือสิ่งเล่นได้
3.3 แกะ ฉีกสิ่งของ
หรือวัตถุ
3.4 ขีดเขียนอย่าง
อิสระ
3.5 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแปรงฟัน ล้าง
หน้า
3.6 นั่งถ่ายปัสสาวะบน
กระโถนหรือโถส้วมได้
3.7 ตอบสนองต่อการ
กระตุ้นจากผู้อื่น
3.8 แสดงอาการตอบ
รับหรือปฏิเสธ
3.9 แสดงความพึงพอใจ
เมื่อได้ออกนอกบ้าน
3.10 แสดงความเป็น
เจ้าของ
3.11 สารวจสิ่งของโดย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
หลาย ๆ วิธี เช่น เขย่าตี
ขว้าง
4. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
4.1 เดินข้ามสิ่งกีดขวาง
ได้
4.2 เดินขึ้น – ลงบันได
โดยจับมือผู้ใหญ่หรือ
จับราวบันไดได้
4.3 ผลัก ตี ดึง ทุกสิ่งที่
มือสามารถเอื้อมถึง
4.4 ทุบ ขยา ดินน้ามัน
ให้แผ่ออก
4.5 เปิดหน้าหนังสือที
ละหลายหน้า/ทีละหน้า
ได้
4.6 ใช้ช้อนตักอาหาร
เข้าปากได้
4.7 ชอบเล่นคนเดียว
อยู่ในสายตาผู้ใหญ่
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร

2-3

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การพูดเพื่อ
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สื่อสาร

1. กำรพูดเพื่อสื่อสำร

1.1 แสดงท่าทางหรือ
พูดหรือส่งเสียงบอก
3. ทักษะการรับรู้และ
ความต้องการใน
แสดงออกทางภาษา
2. การปฏิบัติตาม
การขับถ่าย
ค
าสั
ง
่
4. ทักษะการรับรู้และ
1.2 บอกความแตกต่าง
ระหว่างการขับถ่าย
แสดงออกทางภาษา
ปัสสาวะและ
5. ทักษะทางสังคมและ
3. การตอบรับ
อุจจาระ
อารมณ์
และการปฏิเสธ
1.3 ร้องเพลงได้บางคา
และร้องเพลงตาม
6. ทักษะทางสติปัญญา
ทานอง
และเตรียมความพร้อมทาง 4. การแสดงทางสี
1.4 ถามคาถาม
วิชาการ
หน้า และท่าทาง
“อะไร” และ
“ทาไม”
1.5 ใช้สรรพนามแทน
5. มีปฏิกิริยา
ตนเองหรือผู้อื่น
ตอบสนองหรือผล
เช่น ผม หนู
ของการสื่อสาร
1.6 พูดเป็นประโยค
หรือวลีสั้นๆ2-3พยางค์ เช่น
ไปเที่ยว กินข้าว ไปไหน
6. การรับรู้และพูด 1.7 พูดและออกเสียง
สื่อความหมาย
พยัญชนะ ม น ห ย ค ว บ
ป ก ได้ชัดเจน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
7. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

1.8 รู้จักการขอ
ขอบคุณ ขอโทษ
2. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
2.1 จับดินสอหรือสีเทียน
ขีดเขียนในกรอบที่กาหนด
2.2 เลียนแบบลากเส้น
เป็นวงต่อเนื่อง/
เป็นเส้นตรงแนวดิ่ง
2.3 ลากเส้นตรงได้ด้วย
ตนเอง

3. กำรตอบรับและกำร
ปฏิเสธ
3.1 ให้ความร่วมมือใน
การทาความสะอาดหลัง
การขับถ่าย
3.2 เข้าใจประโยค
คาถาม
4. กำรแสดงทำงสีหน้ำ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
และท่ำทำง
4.1 นั่งยอง ๆ โดยไม่
เสียการทรงตัว
4.2 กระโดดอยู่กับที่/
ไปข้างหน้าได้
4.3 วิ่งไปอยู่กับที่/ไป
ข้างหน้าได้
4.4 ดึงดินน้ามัน
ออกเป็นก้อน ๆ
4.5 แสดงความภาคภูมิใจ
เมื่อทาสิ่งต่าง ๆ สาเร็จ
4.6 ฟังและสนใจดูหนังสือ
นิทานภาพ
4.7 แสดงท่าทางประกอบ
เพลง

5. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
5.1 เดินขึ้น-ลงบันได
โดยไม่จับราวบันไดได้
5.2 ยืนขาเดียวได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
5.3 ยืนบนพื้นก้มตัว
หยิบสิ่งของได้
5.4 ล้างและเช็ดมือได้
เอง
5.5 สามารถถอดเสื้อ
ยืดคอกลม/กางเกงเอวยืด/
ถุงเท้าได้
6. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
6.1 บอกชื่อเล่นของ
ตนเองหรือบุคคลที่คุ้นเคย
ได้
6.2 แยกความแตกต่าง
ของชายและหญิงได้
6.3 บอกรูปร่างและ
ขนาดของวัตถุได้
6.4 บอกชื่อผักและผลไม้
ได้
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 เล่นอิสระในกลุ่ม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
7.2 เล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อ
หนึ่ง
7.3 รู้จักการแบ่งปัน

3-4

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การพูดเพื่อ
สื่อสาร
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

3. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

4. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

5. ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

6. ทักษะทางสติปัญญา

2. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

3. การแสดงสี
หน้าและท่าทาง

4. การรับรู้และ
พูดสื่อความหมาย

1. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
1.1 พูดถึงเหตุการณ์
ที่เพิ่งผ่านมาได้
1.2 พูดเป็นประโยคที่
มีความหมายได้ 3-4 คา
1.3 พูดและออกเสียง
พยัญชนะได้ชัดเพิ่มขึ้น
ดังนี้ ท ต ล จ พ ง ด
1.4 ทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคย

2. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
5. มีปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือผล

2.1 หมุน บิดสิ่งของ
หรือวัตถุ
2.2 เลียนแบบวาดรูป
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
และเตรียมความพร้อมทาง ของการสื่อสาร
วิชาการ
6. การตอบสนอง
กิจวัตรประจาวัน

กากบาท
2.3 เขียนรูปวงกลม
ตามแบบ
2.4 พับกระดาษเป็น 2
ส่วน
2.5 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1
ซม.
2.6 สามารถสวมถุง
เท้าได้
2.7 สามารถสวมเสื่อ
ยืดคอกลม/คอปกมีกระดุม
ได้
2.8 สามารถสวม
รองเท้าแบบติดแถบได้
2.9 ปฏิบัติตามกติกา
ในการเล่นเป็นกลุ่มได้
2.10 เข้าแถว
ตามลาดับก่อนหลังได้
2.11 ปฏิบัติตามกฎ
2.12 สามารถ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
ลากเส้นพื้นฐานได้ (13 เส้น
พื้นฐาน)
2.13 จับคู่สิ่งของหรือ
รูปภาพที่เหมือนกันได้
2.14 ต่อจิ๊กซอว์ได้
3. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
3.1 ควบคุมการ
เคลื่อนไหวนิ้วมือแต่ละนิ้ว/
ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาด
จากกันได้
3.2 ปั้นดินน้ามันตาม
จินตนาการ
3.3 เล่นอย่าง
เหมาะสม/ใช้จินตนาการใน
การเล่นได้
3.4 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
3.5 สนใจ มีความสุข
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี

4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
4.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเรื่องที่ฟัง
4.2 เล่าเรื่องจากภาพ
ด้วยภาษาของตนเอง
4.3 บอกและชี้ได้ว่าสิ่ง
ใดเป็นของตนและสิ่งใดเป็น
ของผู้อื่น
4.4 ท่องจานวน 1-10
ได้
4.5 บอกหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆของร่างกายได้
4.6 อธิบายรูปภาพ
ต่างๆในหนังสือได้
4.7 แยก/จาแนกสีได้
4.8 เข้าใจตาแหน่งบน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
ล่าง
4.9 จัดกลุ่มสิ่งต่าง ๆ
ตามลักษณะหรือหน้าที่การ
ใช้งาน
5. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
5.1 ยืนรับ/โยนลูกบอล
โดยใช้แขนทั้ง 2 ข้างได้
5.2 วิ่งหลบ/วิ่งข้าม/
กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้
6. กำรตอบสนองกิจวัตร
ประจำวัน
6.1 ทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายได้
6.2 ทาความสะอาด
ร่างกายได้
6.3 แปรงฟันได้เอง
6.4 ล้างหน้าและเช็ดหน้า
ได้เอง
6.5 สั่งและเช็ดน้ามูกได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
4-5

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การพูดเพื่อ
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สื่อสาร

1. กำรพูดเพื่อสื่อสำร

3. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

1.1 พูดและออกเสียง
2. การปฏิบัติตาม พยัญชนะได้ชัดเพิ่มขึ้นดังนี้
คาสั่ง
ฟช

4. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

3. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

1.2 พูดเป็นประโยค
สมบูรณ์

5. ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

4. การแสดงสี
หน้า

1.3 ผลัดกันพูดคุยกับ
เพื่อนในกลุ่ม

และท่าทาง
6. ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อมทาง 5. การรับรู้และ
วิชาการ
พูดสื่อความหมาย

1.4 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม

6. มีปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือผล
ของการสื่อสาร

2. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง

7. การตอบสนอง
กิจวัตรประจาวัน

2.2 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามเส้นตรง

2.1 ฉีกกระดาษและปะ
ติดรูปภาพ

2.3 เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.
2.5 เทน้าจากภาชนะ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
หนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งได้
2.6 ปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคม
2.7 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
2.8 ขออนุญาตหรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น
2.9 เลือกสีตามคาสั่ง
ได้

3. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
3.1 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
4. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
4.1 เล่นแบบมี
จินตนาการโดยใช้ของเล่น
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
เป็นส่วนประกอบ
4.2 แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

5. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
5.1 เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง
5.2 ตอบคาถามได้
ถูกต้อง เมื่อถามว่าถ้ารู้สึก
ร้อน/ไม่สบาย/หิว จะทา
อย่างไร
5.3 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด

54

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
5.4 พูดมีเหตุผล
5.5 บอกอายุของ
ตนเองได้
5.6 บอกเวลาเช้า
กลางวัน เย็นและกลางคืน
ได้
5.7 บอกอุณหภูมิร้อน
หรือเย็นได้
5.8 แก้ปัญหาโดย
วิธีการลองผิด ลอง
ถูก
6. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
6.1 วิ่งเตะลูกบอลได้
6.2 เดินต่อส้นเท้าได้
6.3 เดินบนกระดานทรง
ตัวได้
6.4 เดินถือของขึ้น – ลง
บันไดได้
6.5 กระโดดจากที่สูงลง
ที่ต่าได้/ต่าขึ้นที่สูงได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
7. กำรตอบสนอง
กิจวัตรประจำวัน
7.1 ใช้ช้อนตักอาหารได้
ถูกวิธี
7.2 เก็บของเข้าที่ได้
7.3 สวมรองเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
7.4 กลับด้านเสื้อ กางเกง
และถุงเท้าได้ด้วยตนเอง
7.5 ติดกระดุม/ตะขอได้
7.6 รูดซิปได้
7.7 เข้าห้องน้าได้ด้วย
ตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
5-6

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 1. การพูดเพื่อ
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก สื่อสาร
3. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

2. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

4. ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

3. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

5. ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

1. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
1.1 บอกที่อยู่ของตนได้
เช่น หมู่บ้าน อาเภอ จังหวัด
1.2 บอกวันเดือนปีเกิด
ของตนเองได้

1.3 พูดและออกเสียง
4. การแสดงสีหน้า พยัญชนะ ส ได้ชัดเจน
และท่าทาง
1.4 ทักทายและพูดคุย

5. การรับรู้และพูด
6. ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อมทาง สื่อความหมาย
วิชาการ
6. มีปฏิกิริยา
ตอบสนองหรือผล
ของการสื่อสาร

7. การตอบสนอง
กิจวัตรประจาวัน

กับผู้ใหญ่และบุคคลที่
คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
1.5 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ส ได้ชัดเจน

2. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
2.1 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามแนวเส้นโค้ง
2.2 ร้อยเชือกขึ้น – ลง
บนแผ่นพลาสติกที่เป็นรู
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25
ซม.
2.4 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบอย่างมี
มุมชัดเจน
2.5 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง
2.6 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
2.7 จับคู่ตัวเลขกับ
จานวนสิ่งของได้
2.8 ต่อภาพโดมิโน
รูปภาพ

3. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
3.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตาม
3.2 มีเป้าหมายในการ
เล่นหรือการทางานร่วมมือ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
กับเพื่อน
3.3 ใช้เงินในการซื้อ
ขายได้

4. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
4.1 เล่นเลียนแบบ
บทบาทผู้ใหญ่
4.2 กล้าแสดงออก
แสดงความสนใจและการ
ผูกมิตร
4.3 แสดงความพอใจ
ผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น
4.4 แสดงความสนใจใน
อาชีพต่างๆ

5. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
5.1 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือนิทาน
5.2 เล่าเรื่องที่คุ้นเคยได้
5.3 เล่าเรื่องลาดับ
เหตุการณ์ก่อนหลังได้
5.4 ประนีประนอม
แก้ไขปัญหาโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง
5.5 นับนิ้วจากมือข้าง
หนึ่ง ต่อเนื่องไปอีกมือข้าง
หนึ่ง และบอกจานวนนิ้วที่
นับได้
5.6 ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องเล่า หรือนิทาน
5.7 สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสาร ความคิด
ความรู้สึกของตนเอง โดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิม และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
5.8 แก้ไขปัญหาเฉพาะ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควร
เรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

2. หน่วยกำรเรียน กำรสื่อสำร
หน้าได้

6. มีปฏิกิริยำตอบสนอง
หรือผลของกำรสื่อสำร
6.1 ยืนรับลูกบอลที่
กระดอนจากพื้นได้
6.2 วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง
ได้อย่างคล่องแคล่ว
6.3 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
6.4 จับดินสออย่างถูก
วิธี
7. กำรตอบสนองกิจวัตร
ประจำวัน
7.1 ทาความสะอาด
ร่างกายหลังการขับถ่ายได้
ด้วยตนเอง
7.2 หวีผมได้ด้วยตนเอง
7.3 ช่วยงานบ้านได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
0-1

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1. กำรเคลื่อนไหว
สิ่งต่างๆรอบตัว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ใน
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
3. มีวินัยในตนเอง
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
5.ทักษะทางสังคมและ
รักความเป็นไทย
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ

1.1 นอนหงายสามารถ
เคลื่อนไหวแขนและขาทั้ง
สองข้างได้
1.2 นอนคว่าสามารถยก
ศีรษะหันไปด้านใดด้าน
หนึ่งได้
1.3 นอนคว่าสามารถยก
ศีรษะและอกพ้นพื้น ทา
ได้ไม่มั่นคง
1.4 นอนคว่าสามารถยก
ศีรษะ หันคอไปด้านข้าง
อย่างอิสระ แขนเหยียด
ตรงทั้ง 2 ข้าง
1.5 พลิกตะแคงซ้าย ขวาได้
1.6 พลิกคว่า – หงายได้
ด้วยตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
1.7 คลานได้
1.8 ลุกนั่งจากท่านอนได้
1.9 นั่งได้โดยใช้มือค้า
1.10 คืบได้
1.11นั่งได้อย่างมั่นคง
1.12นั่งเอี้ยวตัวได้อย่าง
อิสระ
1.13 เกาะยืนได้
1.14 เกาะเดินได้
1.15 ยืนทรงตัวได้ชั่วครู่
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 กาหรือจับสิ่งของที่ใส่
ให้ในมือ/มีปฏิกิริยาคว้า
จับ
2.2 เอื้อมมือคว้าสิ่งของที่
อยู่ใกล้ ๆ ตัว
2.3 เปลี่ยนสิ่งของจากมือ
หนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
2.4 หยิบจับสิ่งของที่มี
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
น้าหนัก
2.5 เขย่าสิ่งของ
2.6 หยิบของชิ้นเล็กใส่
ภาชนะ
2.7 ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ร่วมกับนิ้วอื่นหยิบสิ่งของ
2.8 ปรบมือหรือจับของ
กระทบกัน

3. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
3.1 ตอบสนองตามคาสั่ง
ง่ายๆ
4. กำรส่งเสียงเพื่อ
สื่อสำร
4.1 ส่งเสียงอ้อแอ้
4.2 ทาเสียงพยางค์เดียว
ไม่มีความหมาย
4.3 พูดได้ 1 คามี
ความหมาย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
4.4 มีโทนเสียงสูง ๆ ต่า
ๆ
4.5 หันหาเสียงเขย่า
4.6 หันหาเสียงเรียก/หัน
ตามเสียงเรียกชื่อ
4.7 เล่นเสียงได้
(Vocalplay)
4.8 เลียนเสียงที่ไม่มี
ความหมายเช่น ปาปา มา
มา
4.9 เลียนเสียงที่มี
ความหมาย
4.10 แยกแยะเสียงบุคคล
ที่คุ้นเคยส่งเสียง

5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 แสดงอารมณ์ตาม
ความรู้สึก
5.2แสดงออกถึงการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ของผู้อื่น
5.3 แสดงอารมณ์สีหน้า
หรือท่าทาง หรือเสียง
เพื่อบ่งบอกอารมณ์และ
ความต้องการของตนเอง
ต่อผู้อื่น
5.4 สบตา จ้องหน้า
5.5 ตอบสนองต่อเสียง
เช่น สะดุ้ง ขยับตัว
5.6 ยิ้ม/หัวเราะเมื่อพอใจ
5.7 เงียบเสียงเมื่อเห็น
หน้าคนหรือมีคนมาอุ้ม
5.8 จ้องมองสิ่งของที่
เคลื่อนไหวหรือเครื่อง
แขวน
5.9 มองตามวัตถุที่อยู่
กึ่งกลางลาตัว
5.10 มองตามวัตถุที่
เคลื่อนไหว
5.11 มองหาเมื่อสิ่งของ
หายไปจากตา
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
5.12 มองตามสิ่งของที่ตก

6. กำรช่วยเหลือตนเอง
6.1 ดูดนมหรือน้าจาก
ขวดได้
6.2กลืนอาหารเหลวได้
6.3เคี้ยวและกลืนอาหาร
ได้
6.4 ค้นหาของที่ปิดซ่อน
จากสายตาได้
6.5 ควบคุมกล้ามเนื้อริม
ฝีปากได้
2.6 ถือหรือจับภาชนะ
แบบมีหูจับสองข้างได้
2.7 ใช้มือหยิบอาหารเข้า
ปากได้
2.8 เริ่มช่วยเหลือตนเอง
ในการแต่งตัว
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
7.กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 เรียกร้องความสนใจ
เมื่อแม่หรือคนใกล้ชิดเดิน
มา
7.2 จาหน้าคนคุ้นเคยได้
7.3ชอบเล่นกับคนอื่น
7.4 สนใจการเล่นและ
ของเล่น
1-2

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1. กำรเคลื่อนไหว
สิ่งต่างๆรอบตัว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ใน
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
3. มีวินัยในตนเอง
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
5.ทักษะทางสังคมและ
รักความเป็นไทย
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง

1.1ยืนด้วยตนเอง
1.2 เดินได้
1.3 เดินลากจูงของเล่น
หรือสิ่งของได้
1.4 เดินข้ามสิ่งกีดขวาง
ได้
1.5 เดินขึ้น - ลงบันได
โดยจับมือผู้ใหญ่หรือจับ
ราวบันไดได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
วิชาการ
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 ผลัก ตี ดึง ทุกสิ่งที่
มือสามารถเอื้อมถึง
2.2 แกะ ฉีก สิ่งของหรือ
วัตถุ
2.3 วางบล็อกหรือ
ลูกบาศก์ซ้อนกัน 2 ชั้น,4
ชั้น,6 ชั้น
2.4 เปิดหน้าหนังสือทีละ
หลายหน้า
2.5 ทุบ ขยา ดินน้ามันให้
แผ่ออก
2.6 ร้อยลูกปัดลูกใหญ่
2.7 เปิดหน้าหนังสือทีละ
หน้า
2.8 ขีดเขียนอย่างอิสระ
2.9 สารวจสิ่งของโดย
หลายๆวิธี เช่น เขย่า ตี
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ขว้าง

3. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
3.1 หยิบหรือชี้ตามคา
บอก
3.2 ปฏิบัติตามคาสั่งได้ 1
ขั้นตอน
3.3 ชี้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ ตามคาบอก

4. กำรส่งเสียงเพื่อ
สื่อสำร
4.1 พูดคาที่มีความหมาย
ได้2คาต่อกัน
4.2บอกความต้องการได้

5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 แสดงความพึงพอใจ
เมื่อได้ออกนอกบ้าน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
5.2 แสดงความเป็น
เจ้าของ
5.3 ตอบสนองต่อการ
กระตุ้นจากผู้อื่น
5.4 แสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธได้

6. กำรช่วยเหลือตนเอง
6.1 เริ่มช่วยเหลือตนเอง
ในการแปรงฟัน ล้างหน้า
6.2 ใช้ช้อนตักอาหารเข้า
ปาก
6.3 ถอด/สวมรองเท้า
แบบสอดได้
6.4 นั่งถ่ายปัสสาวะบน
กระโถน หรือโถส้วมได้

7.กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
1.7 เล่นคนเดียวอยู่ใน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
สายตาผู้ใหญ่
2-3

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
สิ่งต่างๆรอบตัว
อย่ำงอิสระ

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ใน
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
3. มีวินัยในตนเอง
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
5.ทักษะทางสังคมและ
รักความเป็นไทย
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ

1.1 ยืนบนพื้นก้มตัวหยิบ
สิ่งของ
1.2 นั่งยองๆ โดยไม่เสีย
การทรงตัว
1.3 กระโดดอยู่กับที่โดย
เท้าทั้งสองข้างลอยพ้นพื้น
1.4 เดินขึ้น - ลงบันได
โดยไม่จับราวบันไดได้
1.5 ยืนขาเดียวได้
1.6 กระโดดไปข้างหน้า
ได้
1.7 วิ่งอยู่กับที่ได้
1.8 วิ่งไปข้างหน้าได้

2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 จับดินสอหรือสีเทียน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ขีดเขียนในกรอบที่
กาหนด
2.2 เลียนแบบลากเส้น
เป็นวงต่อเนื่อง/เส้นตรง
แนวดิ่ง
2.3 ลากเส้นตรงได้ด้วย
ตนเอง2.4 ดึงดินน้ามัน
ออกเป็นก้อน ๆ
3.กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
3.1 เข้าใจประโยคคาถาม
3.2 ถามคาถาม “อะไร”
และ “ทาไม”
3.3 บอกชื่อผัก และผลไม้
ได้
3.4 บอกชื่อเล่นของ
ตนเอง หรือบุคคลที่
คุ้นเคยได้
3.5 แยกความแตกต่าง
ของชายและหญิงได้
3.6 บอกรูปร่างและขนาด
ของวัตถุได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ

4.กำรพูดเพื่อสื่อสำร
4.1 ใช้คาสรรพนามแทน
ตนเองหรือผู้อื่น เช่น ผม
หนู
4.2 พูดเป็นประโยค หรือ
วลีสั้น ๆ 2-3 พยางค์ เช่น
ไปเที่ยว กินข้าว ไปไหน
4.3 แสดงท่าทาง หรือพูด
หรือส่งเสียงบอกความ
ต้องการในการขับถ่าย
4.4 บอกความแตกต่าง
ระหว่างการขับถ่าย
ปัสสาวะและอุจาระได้
4.5 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ม น ห ย ค ว
บ ป ก ได้ชัดเจน
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ท่ำทำง
5.1 แสดงความภาคภูมิใจ
เมื่อทาสิ่งต่าง ๆ สาเร็จ
5.2 แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
5.3 ร้องเพลงได้บางคา
และร้องเพลงคลอตาม
ทานอง

6.กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
6.1 เล่นอิสระอยู่ในกลุ่ม
6.2 เล่นกับเพื่อนหนึ่งต่อ
หนึ่ง
6.3 รู้จักการแบ่งปัน
6.4 รู้จักการ ขอ ขอบคุณ
ขอโทษ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
6.5 ฟังและสนใจดู
หนังสือนิทานภาพ

7.กำรช่วยเหลือตนเอง
7.1 ล้างและเช็ดมือได้
เอง
7.2 ถอดเสื้อยืดคอกลมได้
7.3 ถอดกางเกงเอวยืดได้
7.4 ถอดถุงเท้าได้
7.5 ให้ความร่วมมือใน
การทาความสะอาดหลัง
การขับถ่าย
3-4

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1. กำรเคลื่อนไหว
สิ่งต่างๆรอบตัว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

2. ดูแลรักษา
3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง
ธรรมชาติและ
ใน
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
3. มีวินัยในตนเอง
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
5.ทักษะทางสังคมและ

1.1 วิ่งหลบสิ่งกีดขวางได้
1.2 วิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้
1.3 กระโดดข้ามสิ่งกีด
ขวางได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ

รักความเป็นไทย

2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1 หมุน บิด สิ่งของหรือ
วัตถุ
2.2 ควบคุมการ
เคลื่อนไหวนิ้วมือแต่ละนิ้ว
2.3 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
2.4 เลียนแบบวาดรูป
กากบาท
2.5 เขียนรูปวงกลมตาม
แบบ
2.6 พับกระดาษเป็น 2
ส่วน
2.7 ปั้นดินน้ามันตาม
จินตนาการ
2.8 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.
2.9 ยืนรับลูกบอลโดยใช้
แขนทั้ง 2 ข้างได้
2.10 ยืนโยนลูกบอลโดย
ใช้แขนทั้ง 2 ข้างได้

3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1ทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายได้
3.2 ทาความสะอาด
ร่างกายได้
3.3 แปรงฟันได้เอง
3.4 ล้างหน้าและเช็ดหน้า
ได้เอง
3.5 สั่งและเช็ดน้ามูกได้
3.6 สวมถุงเท้าได้
3.7 สวมเสื้อยืดคอกลมได้
3.8 สวมเสื้อคอปกมี
กระดุมได้
3.9 สวมรองเท้าแบบติด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
แถบได้

4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
4.1ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้
4.2 พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่ง
ผ่านมา
4.3 บอกหน้าที่ของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้
4.4 อธิบายรูปภาพต่างๆ
ในหนังสือได้
4.5 เล่าเรื่องจากภาพด้วย
ภาษาของตนเอง
4.6 พูดเป็นประโยคที่มี
ความหมายได้ 3-4 คา
4.7 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ท ต ล จ พ ง
ด ได้ชัดเจน
4.8 บอก หรือชี้ได้ว่าสิ่ง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ใดเป็นของตนเอง และสิ่ง
ใดเป็นของผู้อื่น
4.9 ทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้
4.10 ลากเส้นพื้นฐานได้
(13 เส้นพื้นฐาน)
4.11 ท่องจานวน 1-10
ได้
4.12 แยก/จาแนกสีได้
4.13 จับคู่สิ่งของหรือ
รูปภาพที่เหมือนกันได้
4.14 เข้าใจตาแหน่ง บน
ล่าง
4.15 จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน
4.16 ต่อจิ๊กซอว์ได้
4-5

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1. กำรเคลื่อนไหว
สิ่งต่างๆรอบตัว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ

1.1 วิ่งเตะลูกบอลได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ใน

สิ่งแวดล้อม

1.2 เดินต่อส้นเท้าได้

ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

3. มีวินัยในตนเอง

1.3 เดินบนกระดานทรง
ตัวได้

5.ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ

4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ 1.4 เดินถือของขึ้น - ลง
รักความเป็นไทย
บันได

1.5 กระโดดจากที่สูงลงที่
ต่า
1.6 กระโดดจากที่ต่าขึ้น
ที่สูงได้
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
2.1ฉีกกระดาษและปะติด
รูปภาพ
2.2 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามเส้นตรง
2.3 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5
ซม.
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ

3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 เก็บของเข้าที่ได้
3.2 ใช้ช้อนตักอาหารได้
ถูกวิธี
3.3 เทน้าจากภาชนะหนึ่ง
ไปอีกภาชนะหนึ่งได้
3.4 สวมรองเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
3.5 กลับด้านเสื้อ กางเกง
และถุงเท้าได้ด้วยตนเอง
3.6 ติดกระดุมได้
3.7 ติดตะขอได้
3.8 รูดซิปได้
3.9 เข้าห้องน้าได้ด้วย
ตนเอง

4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
ควำมหมำย
4.1 พูดเป็นประโยค
สมบูรณ์
4.2 พูดมีเหตุผล
4.3 ตอบคาถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/
ไม่สบาย/ หิว จะทา
อย่างไร
4.4.เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง
4.5 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ง ด ฟ ช ได้
ชัดเจน
4.6 อ่านภาพ สัญลักษณ์
คา พร้อมทั้งชี้ หรือกวาด
ตามองข้อความตาม
บรรทัด
4.7 บอกเวลาเช้า
กลางวัน เย็นและ
กลางคืนได้
4.8 บอกอุณหภูมิร้อน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
หรือเย็นได้
4.9 ผลัดกันพูดคุยกับ
เพื่อนในกลุ่ม
4.10 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
4.11 ขออนุญาต หรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่น
4.12 เลือกสีตามคาสั่งได้
4.13 บอกอายุของตนเอง
ได้

5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง

6.กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
6.1 ปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคม

6.2 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
6.3 เล่นแบบมี
จินตนาการโดยใช้ของ
เล่นเป็นส่วนประกอบ
6.4 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้
6.5 แก้ปัญหาโดยวิธีการ
ลองผิดลองถูก
5-6

ธรรมชำติ 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

1. สนใจและเรียนรู้ 1. กำรเคลื่อนไหว
สิ่งต่างๆรอบตัว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

3.ทักษะการช่วยเหลือตนเอง 2. ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
ใน
สิ่งแวดล้อม
ชีวิตประจาวัน
3. มีวินัยในตนเอง
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา
4. มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และ
5.ทักษะทางสังคมและ

1.1 วิ่งหลบสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
1.2 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
2. กำรเคลื่อนไหวมือ
และแขน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญาและ
เตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ

รักความเป็นไทย

2.1 ใช้กรรไกรตัดตาม
แนวเส้นโค้ง
2.2 ร้อยเชือกขึ้นลงบน
แผ่นพลาสติกที่เป็นรู
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25
ซม.
2.4 เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบอย่างมีมุม
ชัดเจน
2.5 จับดินสออย่างถูกวิธี
2.6 ยืนรับลูกบอลที่
กระดอนจากพื้นได้

3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ทาความสะอาด
ร่างกายหลัง การขับถ่าย
ได้ด้วยตนเอง
3.2 หวีผมได้ด้วยตนเอง
3.3 ช่วยงานบ้านได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
3.4 แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
3.5 ใช้เงินในการซื้อขาย
ได้

4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
4.1 บอกที่อยู่ของตนได้
เช่น หมู่บ้าน อาเภอ
จังหวัด
4.2 เล่าเรื่องลาดับ
เหตุการณ์ก่อนหลังได้
4.3 ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องเล่า หรือนิทานได้
4.4 แสดงความสนใจใน
อาชีพต่าง
4.5 บอกวันเดือนปีเกิด
ของตนเองได้
4.6 ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องเล่าหรือนิทาน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
4.7เล่าเรื่องที่คุ้นเคยได้
4.8พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ส ได้ชัดเจน
4.9 นับนิ้วจากมือข้าง
หนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้าง
หนึ่งและบอกจานวนนิ้วที่
นับได้
4.10 จับคู่ตัวเลขกับ
จานวนสิ่งของได้
4.11 ต่อภาพ โดมิโน
รูปภาพ

5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
6.1เล่นเลียนแบบบทบาท
ผู้ใหญ่
6.2 แสดงความพอใจ
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง และผู้อื่น

6.กำรมีส่วนร่วมทำง

88

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
สังคม
6.1 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง
6.2 ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตามได้
6.3 ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการ
ใช้ความรุนแรง
6.4 กล้าแสดงออก แสดง
ความสนใจและการผูก
มิตร
6.5 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง
6.6 มีเป้าหมายในการ
เล่น หรือทางานร่วมมือ
กับเพื่อน
6.7 สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดย
มีการดัดแปลงแปลกใหม่
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

3. หน่วยกำรเรียน ธรรมชำติ
จากเดิมและมี
รายละเอียดเพิ่มขึ้น
6.8 ทักทายและพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย
ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
0-1

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2.การมอง

1.1 เคลื่อนไหวแขนขา 2
ข้างได้ ขณะนอนหงาย

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน

3.การเคลื่อนไหวมือ
และแขน
1.2 นอนคว่ายกศีรษะหัน
ไปซ้าย ขวาได้
4.การช่วยเหลือ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
ชีวิตประจาวัน

ตนเอง

4.ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทาง
ภาษา

5. การแสดงสีหน้า
และท่าทาง

5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

1.3 พลิกตะแคง/คว่าหงาย
ได้
1.4 ลุกนั่งจากท่านอนได้

6. การพูดเพื่อ
สื่อสาร

1.5 นั่งโดยใช้มือค้า

7. การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย

1.7 คลานได้

1.6 คืบได้

1.8 นั่งและเอี้ยวตัวได้
1.9 เกาะยืนและเกาะเดิน
ได้
1.10 ยืนทรงตัวได้
2.กำรมอง
2.1 มองตามวัตถุได้
2.2 หันตามเสียงเรียกชื่อ
2.3 จ้องมองสิ่งของที่
เคลื่อนไหวหรือเครื่องแขวน
2.4 ค้นหาของที่ปิดซ่อน
จากสายตาได้
3.กำรเคลื่อนไหวมือ และ
แขน
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
3.1 กาหรือจับสิ่งของที่ใส่
ในมือ
3.2 คว้าจับได้
3.3 เปลี่ยนสิ่งของจากมือ
หนึ่งไปอีกมือหนึ่งได้
3.4 หยิบจับและเขย่า
สิ่งของได้
3.5 ใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับ
นิ้วอื่นหยิบสิ่งของ
3.6 ตบมือหรือจับของ
กระทบกันได้
3.7 หยิบของชิ้นเล็กใส่
ภาชนะได้
3.8 ถือหรือจับภาชนะแบบ
มีหูจับสองข้าง
4.กำรช่วยเหลือตนเอง
4.1 ควบคุมกล้ามเนื้อริม
ฝีปาก
4.2 สามารถดูดนมหรือน้า
จากขวด
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
4.3 กลืนและเคี้ยวอาหารได้
4.5 ใช้มือหยิบอาหารเข้า
ปากได้
4.6 ให้ความร่วมมือในการ
แต่งตัว
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 ส่งเสียงอ้อแอ้
5.2 แสดงอารมณ์ตาม
ความรู้สึก
5.3 เรียกร้องความสนใจ
เมื่อแม่หรือคนใกล้ชิดเดิน
มา
5.4จาหน้าคนคุน้ เคยได้
5.5 แสดงอารมณ์สีหน้า
หรือท่าทาง เพื่อบ่งบอก
อารมณ์และความต้องการ
ของตนเองต่อผู้อื่น
5.6 สนใจการเล่นของเล่น
และชอบเล่นกับคนอื่น
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
5.7แสดงออกถึงการรับรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
ผู้อื่น
6. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
6.1 สบตา จ้องหน้า
6.2 มีโทนเสียงสูงๆ ต่าๆ
6.3 ทาเสียงพยางค์เดียวไม่
มีความหมาย
6.4 เล่นเสียงได้(Vocal
play)
6.5 เลียนเสียงคาที่มี
ความหมายและไม่มี
ความหมาย
6.6 พูดได้1คา ที่มี
ความหมาย
7. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
7.1 ตอบสนองต่อเสียง เช่น
สะดุ้ง ขยับตัว
7.2 ยิ้ม/ หัวเราะ เมื่อพอใจ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
7.3 หันหาเสียงเขย่า เสียง
เรียก
7.4 เงียบเสียงเมื่อเห็นหน้า
คนหรือมีคนมาอุ้ม
7.5 แยกแยะเสียงบุคคลที่
คุ้นเคยส่งเสียง
7.6 ตอบสนองตามคาสั่ง
ง่ายๆ

1-2

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2.การเคลื่อนไหว
ข้อมือและแขน

1.1 ยืนด้วยตนเอง

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

3. การช่วยเหลือ
ตนเอง

4.ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทาง
ภาษา
5.ทักษะทางสังคม

4. การแสดงสีหน้า
และท่าทาง
5. การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย
6. การปฏิบัติตาม

1.2 เดินได้
1.3 เดินลากจูงสิ่งของได้
1.4 เดินข้ามสิ่งกีดขวางได้
1.5 เดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับ
มือผู้ใหญ่หรือราวได้
2.กำรเคลื่อนไหวข้อมือ
และแขน
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
และอารมณ์

คาสั่ง

6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

7. การพูดเพื่อ
สื่อสาร

2.1 วางบล็อกหรือลูกบาศก์
ซ้อนกันได้
2.2 ผลัก ตี ดึง ทุบ สิ่งที่มือ
สามารถเอื้อมถึง
2.3 เปิดหน้าหนังสือได้
2.4 ทุบ ขยา ดินน้ามันให้
แผ่ออกได้
2.5 แกะ ฉีกสิ่งของหรือ
วัตถุ
2.6 ร้อยลูกปัดได้
2.7 ขีดเขียนได้อย่างอิสระ
2.8 สารวจสิ่งของโดย
หลายๆวิธี เช่น เขย่า ตี
ขว้าง
3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 เริ่มช่วยเหลือตนเองใน
การแปรงฟัน ล้างหน้า
3.2 ใช้ช้อนตักอาหารเข้า
ปาก
3.3 สามารถถอดและสวม
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
รองเท้าแบบสอดได้
3.4 นั่งขับถ่ายปัสสาวะบน
กระโถนหรือโถส้วมได้
4. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
4.1 บอกความต้องการ
อย่างง่ายได้
4.2 ตอบสนองต่อการ
กระตุ้นจากผู้อื่น
4.3 ชอบเล่นคนเดียวอยู่ใน
สายตาผู้ใหญ่
4.4 แสดงอาการตอบรับ
หรือ ปฏิเสธได้
4.5 แสดงความพึงพอใจ
เมื่อได้ออกนอกบ้าน
4.6 แสดงความเป็นเจ้าของ
5. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
5.1 หยิบหรือชี้ตามคาบอก
และชี้ส่วนต่าง ๆของ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
ร่างกายได้
6. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
6.1 ปฏิบัติตามคาสั่งได้ 1
ขั้นตอน
7. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
7.1 พูดคาที่มีความหมาย2
คาต่อกัน
7.2 บอกความต้องการ
อย่างง่ายได้
2-3

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2. การเคลื่อนไหว
ข้อมือและแขน

1.1 เดินขึ้น-ลงบันไดด้วย
ตนเองได้

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

3.การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.2 ยืนขาเดียวได้

4.ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทาง
ภาษา
5.ทักษะทางสังคม

4. การพูดเพื่อ
สื่อสาร
5. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม
6. การแสดงสีหน้า

1.3 ยืนบนพื้นก้มตัวหยิบ
ของได้
1.4 นั่งยอง ๆได้
1.5 กระโดดอยู่กับที่และ
ข้างหน้าได้
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
และอารมณ์

และท่าทาง

6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

7. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม
8. การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย

1.6 วิ่งอยู่กับที่และวิ่งไป
ข้างหน้าได้
2. กำรเคลื่อนไหวข้อมือ
และแขน
2.1 จับดินสอหรือสีเทียน
ขีดเขียนในกรอบที่กาหนด
2.2 เลียนแบบและลากเส้น
แบบต่าง ๆได้ด้วยตนเอง
2.3 ดึงดินน้ามันออกเป็น
ก้อนๆ

3.กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 แสดงท่าทาง พูดหรือ
ส่งเสียงบอกความต้องการ
ในการขับถ่ายได้
3.2 บอกความแตกต่าง
ระหว่างการขับถ่ายปัสสาวะ
และอุจจาระได้
3.3 ให้ความร่วมมือในการ
ทาความสะอาดหลังการ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
ขับถ่าย
3.4 ล้างและเช็ดมือได้เอง
3.5 สามารถถอดเสื้อยืดคอ
กลมและกางเกงเอวยืดได้
3.6 สามารถถอดถุงเท้าได้
4. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
4.1 ร้องเพลงได้บางคา และ
ร้องเพลงคลอตามทานอง
4.2 ถามคาถาม “อะไร”
และ “ทาไม”
4.3 ใช้สรรพนามแทน
ตนเองหรือผู้อื่น เช่น ผม
หนู
4.4 พูดเป็นประโยคหรือวลี
สั้นๆ 2-3 พยางค์ เช่น ไป
เที่ยว กินข้าว ไปไหน
4.5 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ม น ห ย ค ว บ
ป ก ได้ชัดเจน
4.6 บอกชื่อเล่นของตนเอง
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
หรือคนคุ้นเคยได้
4.7 แยกความแตกต่างของ
ชาย หญิงได้
4.8 บอกรูปร่างและขนาด
ของวัตถุได้
4.9 บอกชื่อผัก และผลไม้
ได้
5. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
5.1 รู้จักการแบ่งปัน
5.2 รู้จักการขอ ขอบคุณ
ขอโทษ
6. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
6.1 แสดงความภาคภูมิใจ
เมื่อทาสิ่งต่าง ๆ สาเร็จ
6.2 แสดงท่าทางประกอบ
เพลง
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม

101

ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
7.1 เล่นเป็นกลุ่มและเล่น
กับเพื่อนหนึ่งต่อหนึ่งได้
8. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
8.1 ฟังและสนใจดูหนังสือ
นิทานภาพ
8.2 เข้าใจประโยคคาถาม
3-4

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2.การเคลื่อนไหวมือ 1.1 ยืนรับและโยนลูกบอล
และแขน
ได้

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

3.การช่วยเหลือ
ตนเอง

1.2 วิ่งหลบและกระโดด
ข้ามสิ่งกีดขวางได้

4. การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย

2.กำรเคลื่อนไหวมือ และ
แขน

5. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

2.1 หมุน บิดสิ่งของ หรือ
วัตถุ

6. การพูดเพื่อการ
สื่อสาร

2.2 ควบคุมการเคลื่อนไหว
นิ้วมือแต่ละนิ้ว

7. การแสดงสีหน้า

2.3 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ

4.ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทาง
ภาษา
5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

และท่าทาง

ให้ขาดได้
2.4 วาดรูปกากบาทและ
วงกลมได้
2.5 พับกระดาษเป็น2ส่วน
2.6 ปั้นดินน้ามันตาม
จินตนาการได้
2.7 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.
2.8 ลากเส้นพื้นฐานได้ (13
เส้นพื้นฐาน)
3.กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ทาความสะอาดหลัง
การขับถ่ายได้
3.2 ทาความสะอาดหน้า
และร่างกายได้
3.3 แปรงฟันได้เอง
3.4 สามารถสั่งและเช็ด
น้ามูกได้
3.5 สามารถสวมถุงเท้าได้
3.6 สามารถสวมเสื้อยืดคอ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
กลมและเสื้อคอปกแบบมี
กระดุมได้
3.7 สามารถสวมรองเท้า
แบบติดแถบได้
4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
4.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและ
พูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่
ฟังได้
4.2 เล่าเรื่องและพูดถึง
เหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาได้
4.3 ท่องจานวน 1-10 ได้
4.4 บอกหน้าที่ของส่วนต่าง
ๆของร่างกายได้
4.5 อธิบายรูปภาพต่างๆ ใน
หนังสือได้
4.6 แยก/จาแนกสีได้
4.7 จับคู่สิ่งของหรือรูปภาพ
ที่เหมือนกันได้
4.8 เข้าใจตาแหน่งบน ล่าง
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
4.9 จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
งาน
4.10 ต่อจิ๊กซอว์ได้
5. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
5.1 ปฏิบัติตามกฎ /กติกา
ได้
5.2 เล่นอย่างเหมาะสมและ
ใช้จิตนาการในการเล่นได้
5.3 เข้าแถวตามลาดับ
ก่อนหลังได้
6. กำรพูดเพื่อ กำรสื่อสำร
6.1 พูดเป็นประโยคที่มี
ความหมายได้ 3-4 คา
6.2 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ท ต ล จ พ ง ด
ได้ชัดเจน
6.3 ทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคยได้
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
7. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
7.1 สนใจ มีความสุข และ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
7.2 บอก หรือชี้ได้ว่าสิ่งใด
เป็นของตนเอง และสิ่งใด
เป็นของผู้อื่น

4-5

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2.การเคลื่อนไหวมือ 1.1 วิ่งเตะลูกบอลได้
และแขน
1.2 เดินต่อส้นเท้าได้
3.การช่วยเหลือ
1.3 เดินบนกระดานทรงตัว
ตนเอง
ได้

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

4.การมีส่วนร่วมทาง 1.4 เดินถือของขึ้น -ลงบันได
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
และแสดงออกทาง
ภาษา
5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

สังคม

ได้

5.การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย

1.5 กระโดดขึ้นที่สูงและลง
ที่ต่าได้

6. การพูดเพื่อ
สื่อสาร

2.กำรเคลื่อนไหวมือ และ
แขน

7. การแสดงสีหน้า
และท่าทาง

2.1 ฉีกกระดาษและปะติด
รูปภาพ

8. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

2.2 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามเส้นตรง
2.3 เขียนรูปสี่เหลี่ยมตาม
แบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.
3.กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ใช้ช้อนตักอาหารได้ถูก
วิธี
3.2 เทน้าจากภาชนะได้
3.3 เก็บของเข้าที่ได้
3.4 สวมรองเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
3.5 กลับด้านเสื้อ กางเกง
และถุงเท้าด้วยตนเอง
3.6 สามารถติดกระดุม
ตะขอ และรูดซิบได้
3.7 เข้าห้องน้าได้ด้วย
ตนเอง
4. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
4.1 ปฏิบัติตนตามมารยาท
ทางสังคม
4.2 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
4.3 ขออนุญาตหรือรอคอย
เมื่อต้องการสิ่งของของผู้ อื่น
4.4 เล่นแบบมีจินตนาการ
โดยใช้ของเล่นเป็น
ส่วนประกอบ
4.5 เล่นหรือทางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่มได้
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต

5.กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
5.1 เล่าเรื่องเป็นประโยค
อย่างต่อเนื่อง
5.2 ตอบคาถามได้ถูกต้อง
เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/ ไม่
สบาย/ หิว จะทาอย่างไร
5.3 อ่านภาพ สัญลักษณ์
คา พร้อมทั้งชี้ หรือกวาดตา
มองข้อความตามบรรทัด
5.4 บอกอายุของตนเองได้
5.5 บอกเวลา เช้า กลางวัน
เย็น และ กลางคืนได้
5.6 บอกอุณหภูมิร้อนหรือ
เย็น ได้
5.7 แก้ปัญหาโดยวิธีการ
ลองผิดลองถูก
6. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
6.1 พูดและออกเสียง
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
พยัญชนะ ง ด ฟ ช ได้
ชัดเจน
6.2 พูดมีเหตุผลและเป็น
ประโยคสมบูรณ์
6.3 ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อน
ในกลุ่ม
6.4 กล้าพูด กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
7. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
7.1 แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง
8. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
8.1 เลือกสีตามคาสั่งได้
5-6

กำร
ดำรงชีวิต

1.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่

1.การเคลื่อนไหว
ร่างกายอย่างอิสระ

1.กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
อย่ำงอิสระ

2.ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

2.การเคลื่อนไหวมือ 1.1 ยืนรับลูกบอลที่
และแขน
กระดอนจากพื้นได้

3.ทักษะการ

3.การช่วยเหลือ

1.2 วิ่งหลบสิ่งกีดขวางได้
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

ตนเอง

อย่างคล่องแคล่ว

4.การรับรู้และพูด
สื่อความหมาย

1.3 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้

5. การพูดเพื่อ
สื่อสาร

2.กำรเคลื่อนไหวมือ และ
แขน

5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์

6. การปฏิบัติตาม
คาสั่ง

2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษ
ตามแนวเส้นโค้ง

6.ทักษะทาง
สติปัญญาและ
เตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

7. การมีส่วนร่วม
ทางสังคม

2.2 ร้อยเชือกขึ้นลงบนแผ่น
พลาสติกที่เป็นรู

8. การแสดงสีหน้า
และท่าทาง

2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.25 ซม.

4.ทักษะการรับรู้
และแสดงออกทาง
ภาษา

2.4 เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.5 จับดินสออย่างถูกวิธี
3.กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ทาความสะอาดร่างกาย
หลังการขับถ่ายด้วยตนเอง
3.2 หวีผมได้ด้วยตนเอง
3.3 สามารถช่วยงานบ้านได้
4.กำรรับรู้และพูดสื่อ
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
ควำมหมำย
4.1 บอกที่อยู่ของตนได้
เช่น หมู่บ้าน อาเภอ
จังหวัด
4.2 บอกวัน เดือน ปีเกิด
ของตนเองได้
4.3 ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องเล่าหรือนิทาน
4.4 เล่าเรื่องที่คุ้นเคยและ
ลาดับเหตุการณ์ก่อนหลังได้
4.5 ทางานที่ได้รับ
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง
4.6 แสดงความพอใจ
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง และผู้อื่น
4.7 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
4.8 นับนิ้วจากมือข้างหนึ่ง
ต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งและ
บอกจานวนนิ้วที่นับได้
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
4.9 ตอบคาถามเกี่ยวกับ
เรื่องเล่า หรือนิทานได้
4.10 สร้างผลงานศิลปะ
เพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่จาก
เดิม และมีรายละเอียด
เพิ่มขึ้น
4.11 แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
5. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
5.1 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ส ได้ชัดเจน
5.2 ทักทายและพูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ์
5.3 ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง
6. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
6.1 จับคู่ตัวเลขกับจานวน
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ช่วงอำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำ
บูรณำกำร

ประสบกำรณ์
สำคัญ

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

ที่ควรเรียนรู้

4. หน่วยกำรเรียน กำรดำรงชีวิต
สิ่งของได้
6.2 ต่อภาพ โดมิโนรูปภาพ
7. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
7.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและ
ผู้ตามได้
7.2 เล่นเลียนแบบบทบาท
ผู้ใหญ่
7.3 มีเป้าหมายในการเล่น
หรือทางานร่วมมือกับเพื่อน
7.4 กล้าแสดงออก แสดง
ความสนใจและการผูกมิตร
7.5 ใช้เงินในการซื้อขายได้
8. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
8.1 แสดงความสนใจใน
อาชีพต่าง ๆ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
0-1 เกม
กำรศึกษำ
กำรละเล่น

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. บ๊ายบาย
ใหญ่
2. จ๊ะเอ๋
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 3. ใส่หลอดลงขวด
เล็ก
3.ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ
1.1 จัดท่านอนหงาย
สามารถเคลื่อนไหวแขน
และขาทั้งสองข้างได้
1.2 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะหันไป
ด้านใดด้านหนึ่งได้

5.ทักษะทางสังคมและ
อารมณ์

1.3 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะและอก
พ้นพื้น ทาได้ไม่มั่นคง

6.ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อม

1.4 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะ หันคอ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ทางวิชาการ

ไปด้านข้างอย่างอิสระ
แขนเหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง
1.5 พลิกตัวได้
1.6 ลุกนั่งจากท่านอน
ได้
1.7 นั่งได้โดยใช้มือค้า
1.8 คืบได้
1.9 คลานได้
1.10 นั่งได้อย่างมัน่ คง
1.11 นั่งเอี้ยวตัวได้
อย่างอิสระ
1.12 เกาะยืน/เดินได้
1.13 ยืนทรงตัวได้ชั่ว
ครู่

2. กำรมอง
2.1 มองหาเมื่อสิ่งของ
หายไปจากตา
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
2.2 มองตามวัตถุที่อยู่
กึ่งกลางลาตัว
2.3 มองตามวัตถุที่
เคลื่อนไหว
2.4 มองตามสิ่งของที่
ตก
2.5 สบตา จ้องหน้า
2.6 จ้องมองสิ่งของที่
เคลื่อนไหวหรือเครื่อง
แขวน
2.7 ค้นหาสิ่งของที่ปิด
ซ่อนจากสายตาได้
3. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
3.1 มีปฏิกิริยาคว้าจับ
3.2 เอื้อมมือคว้า
สิ่งของที่อยู่ใกล้ ๆ ตัว
3.3 เปลี่ยนสิ่งของ
จากมือหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง
3.4 หยิบจับสิ่งของที่มี
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
น้าหนัก
3.5 เขย่าสิ่งของ
3.6 ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ร่วมกับนิ้วอื่นหยิบสิ่งของ
3.7 ปรบมือหรือจับ
ของกระทบกัน
3.8 หยิบของชิ้นเล็ก
ใส่ภาชนะได้
3.9 ใช้มือหยิบอาหาร
เข้าปากได้
3.10 ถือหรือจับ
ภาชนะแบบมีหูจับสอง
ข้าง
4. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
4.1 สนใจการเล่นและ
ของเล่น
4.2 ชอบเล่นกับคน
อื่น
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ท่ำทำง
5.1 การตอบสนองต่อ
เสียง เช่น สะดุ้ง ขยับตัว
5.2 ยิ้ม/หัวเราะเมื่อ
พอใจ
5.3 แสดงอารมณ์ตาม
ความรู้สึก
5.4 เรียกร้องความ
สนใจเมื่อแม่หรือคน
ใกล้ชิดเดินมา
5.5 แสดงอารมณ์สี
หน้า หรือท่าทาง หรือ
เสียง เพื่อบ่งบอกอารมณ์
และความต้องการของ
ตนเองต่อผู้อื่น
5.6 แสดงออกถึงการ
รับรู้อารมณ์และความรู้สึก
ของผู้อื่น
6. กำรช่วยเหลือตนเอง
6.1 ควบคุมกล้ามเนื้อ
ริมฝีปาก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
6.2 ดูดนมหรือน้าจาก
ขวด
6.3 กลืนอาหารเหลว
6.4 เคี้ยวและกลืน
อาหาร
6.5 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแต่งตัว
7. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
7.1 ส่งเสียงอ้อแอ้
7.2 มีโทนเสียงสูง ๆ
ต่า ๆ
7.3 ทาเสียงพยางค์
เดียวไม่มีความหมาย
7.4 เล่นเสียงได้
(Vocal play)
7.5 เลียนเสียงที่ไม่มี
ความหมาย เช่น ปาปา
มามา
7.6 เลียนเสียงที่มี
ความหมาย
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
7.7 พูดได้ 1 คามี
ความหมาย

8. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
8.1 หันหาเสียงเรียก/
เสียงเขย่า
8.2 จาหน้าคนคุ้นเคย
ได้
8.3 เงียบเสียงเมื่อเห็น
หน้าคนหรือมีคนมาอุ้ม
8.4 แยกแยะเสียง
บุคคลที่คุ้นเคยส่งเสียง
8.5 ตอบสนองตาม
คาสั่งง่ายๆ
1-2 เกม
กำรศึกษำ
กำรละเล่น

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. รีรีข้าวสาร
ใหญ่
2. ม้าก้านกล้วย
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 3. มอญซ่อนผ้า
เล็ก
4. ต่อบล็อก
3.ทักษะการช่วยเหลือ
5. ร้อยลูกปัด
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ
1.1 ยืนด้วยตนเอง
1.2 เดินได้
1.3 เดินลากจูงของ
เล่นหรือสิ่งของได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

6. เกมจับคู่

1.4 เดินข้ามสิ่งกีด
7. เกมร่างกายของฉัน ขวาง
5.ทักษะทางสังคมและ 8. วิ่งว่าว
1.5 เดินขึ้น - ลง
อารมณ์
บันไดโดยจับมือผู้ใหญ่หรือ
จับราวบันได
6.ทักษะทางสติปัญญา
และเตรียมความพร้อม
2. กำรมอง
ทางวิชาการ
2.1 เล่นคนเดียวอยู่ใน
สายตาผู้ใหญ่
3. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
3.1 วางบล็อกหรือ
ลูกบาศก์ซ้อนกัน 2 -6 ชั้น
3.2 ผลัก ตี ดึง ทุกสิ่ง
ที่มือสามารถเอื้อมถึง
3.3 เปิดหน้าหนังสือ
3.4 ทุบ ขยา ดิน
น้ามันให้แผ่ออก
3.5 แกะ ฉีก สิ่งของ
หรือวัตถุ
3.6 ร้อยลูกปัดลูก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ใหญ่
3.7 ขีดเขียนอย่าง
อิสระ
3.8 สารวจสิ่งของโดย
หลาย ๆ วิธี เช่น เขย่า ตี
ขว้าง
4. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
4.1 หยิบหรือชี้ตามคา
บอก
4.2 ชี้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ ตามคาบอก
4.3 ปฏิบัติตามคาสั่ง
ได้ 1 ขั้นตอน
5. กำรช่วยเหลือตนเอง
5.1 เริ่มช่วยเหลือ
ตนเองในการแปรงฟัน
5.2 ใช้ช้อนตักอาหาร
เข้าปาก
5.3 สามารถถอด –
สวมรองเท้าแบบสอดได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
5.4 นั่งถ่ายปัสสาวะ
บนกระโถนหรือโถส้วม
6. กำรรับรู้และสื่อ
ควำมหมำย
6.1 พูดคาที่มี
ความหมายได้ 2 คาต่อกัน
6.2 บอกความ
ต้องการได้
7. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
7.1 ตอบสนองต่อการ
กระตุ้นจากผู้อื่น
7.2 แสดงอาการตอบ
รับ หรือปฏิเสธได้
7.3 แสดงความพึง
พอใจเมื่อได้ออกนอกบ้าน
7.4 แสดงความเป็น
เจ้าของ
2-3 เกม
กำรศึกษำ

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. กระต่ายขาเดียว
ใหญ่
2. ม้าก้านกล้วย
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ
1.1 เดินขึ้น - ลง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
กำรละเล่น

เล็ก

3. รีรีข้าวสาร

บันไดโดยไม่จับราวบันได

3.ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

4. งูกินหาง

1.2 ยืนขาเดียว

5. จ้าจี้มะเขือเปาะ
6. จับคู่รูปร่าง
7. เรียงขนาด

5.ทักษะทางสังคมและ 8. เกมจัดหมวดหมู่
อารมณ์
ผักผลไม้

1.3 ยืนบนพื้นก้มตัว
หยิบสิ่งของ
1.4 นั่งยองๆ โดยไม่
เสียการทรงตัว

1.5 กระโดดอยู่กับที่
โดยเท้าทั้งสองข้างลอยพ้น
6.ทักษะทางสติปัญญา 9. เต้นประกอบเพลง พื้น/กระโดดไปข้างหน้า
และเตรียมความพร้อม
10. ร้องเพลง
1.6 วิ่งอยู่กับที่/วิ่งไป
ทางวิชาการ
11. กิจกรรมศิลปะ ข้างหน้า
2. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
2.1 แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
2.2 แสดงความ
ภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งต่าง ๆ
สาเร็จ
2.3 ฟังและสนใจดู
หนังสือนิทานภาพ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
3. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
3.1 แสดงท่าทาง หรือ
พูด หรือส่งเสียงบอกความ
ต้องการในการขับถ่าย
3.2 ร้องเพลงได้บาง
คาและร้องเพลงคลอตาม
ทานอง
4. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
4.1 เล่นอิสระอยู่ใน
กลุ่ม
4.2 เล่นกับเพื่อนหนึ่ง
ต่อหนึ่ง
4.3 รู้จักการแบ่งปัน
4.4 รู้จักการ ขอ
ขอบคุณ ขอโทษ
5. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
5.1 บอกรูปร่างและ
ขนาดของวัตถุได้
5.2 บอกชื่อผัก และ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ผลไม้ได้
5.3 บอกชื่อเล่นของ
ตนเอง หรือบุคคลที่
คุ้นเคยได้
5.4 แยกความ
แตกต่างของชายและหญิง
ได้
6. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
6.1 จับดินสอหรือสี
เทียนขีดเขียนในกรอบที่
กาหนด
6.2 เลียนแบบ
ลากเส้น
6.3 ลากเส้นตรงได้
ด้วยตนเอง
6.4 ดึงดินน้ามัน
ออกเป็นก้อน ๆ
7. กำรช่วยเหลือตนเอง
7.1 ให้ความร่วมมือ
ในการทาความสะอาด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
หลังการขับถ่าย
7.2 ล้างและเช็ดมือได้
เอง
7.3 ถอดเสื้อยืดคอ
กลม
7.4 ถอดกางเกงเอว
ยืด
7.5 ถอดถุงเท้า
8. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
8.1 บอกความ
แตกต่างระหว่าการ
ขับถ่ายปัสสาวะและอุจา
ระ
8.2 เข้าใจประโยค
คาถาม
8.3 ถามคาถาม
“อะไร” และ “ทาไม”
8.4 ใช้คาสรรพนาม
แทนตนเองหรือผู้อื่น เช่น
ผม หนู
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
8.5 พูดเป็นประโยค
หรือวลีสั้น ๆ 2-3 พยางค์
เช่น ไปเที่ยว กินข้าว ไป
ไหน
8.6 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ม น ห ย ค ว
บ ป ก ได้ชัดเจน
3-4 เกม
กำรศึกษำ
กำรละเล่น

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. ลิงชิงบอล
ใหญ่
2. ม้าก้านกล้วย
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด
3. วิ่งว่าว
เล็ก
4. ปั้นดินน้ามัน
3.ทักษะการช่วยเหลือ
5. ร้อยลูกปัด
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
6. เล่าเรื่องจากภาพ
4.ทักษะการรับรู้และ
7. รีรีข้าวสาร
แสดงออกทางภาษา
8. มอญซ่อนผ้า
5.ทักษะทางสังคมและ
9. เล่นซ่อนหา
อารมณ์

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

6.ทักษะทางสติปัญญา 10. เกมจับคู่
และเตรียมความพร้อม 11. ต่อจิ๊กซอว์
ทางวิชาการ
12. สายลับหลบ

2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน

1.1 ยืนโยน/รับลูก
บอลโดยใช้แขนทั้งสองข้าง
1.2 วิ่งหลบสิ่งกีด
ขวาง
1.3 วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
1.4 กระโดดข้ามสิ่ง
กีดขวาง

2.1 หมุน บิด สิ่งของ
หรือวัตถุ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
เลเซอร์
13. จับผิดภาพ
14. ภาพเงาซ้อน
15. ตามรอยเท้าสัตว์
16. ตั้งเต
17. การแต่งตัว

2.2 ควบคุมการ
เคลื่อนไหวนิ้วมือแต่ละนิ้ว
2.3 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
2.4 เลียนแบบวาดรูป
กากบาท
2.5 เขียนรูปวงกลม
ตามแบบ
2.6 พับกระดาษเป็น
2 ส่วน
2.7 ปั้นดินน้ามันตาม
จินตนาการ
2.8 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1
ซม.
2.9 ลากเส้นพื้นฐาน
ได้ (13 เส้นพื้นฐาน)
3. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
3.1 เล่าเรื่องจากภาพ
ด้วยภาษาของตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
3.2 อธิบายรูปภาพ
ต่างๆ ในหนังสือได้
3.3 เข้าใจตาแหน่ง
บน ล่าง
3.4 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับ
เรื่องที่ฟังได้
3.5 พูดถึงเหตุการณ์ที่
เพิ่งผ่านมาได้
3.6 พูดเป็นประโยคที่
มีความหมายได้ 3-4 คา
3.7 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ท ต ล จ พ ง ด
ได้ชัดเจน
3.8 บอกหรือชี้ได้ว่า
สิ่งใดเป็นของตนเองและ
สิ่งใดเป็นของผู้อื่น
4. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
4.1 เล่นอย่าง
เหมาะสม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
4.2 ใช้จินตนาการใน
การเล่นได้
4.3 เข้าแถว
ตามลาดับก่อนหลังได้
5. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
5.1 ปฏิบัติตามกติกา
ในการเล่นเป็นกลุ่มได้
5.2 ท่องจานวน 1-10
ได้
5.3 แยก/จาแนกสีได้
5.4 จับคู่สิ่งของหรือ
รูปภาพที่เหมือนกันได้
5.5 จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ
ตามลักษณะหรือหน้าที่
การใช้งาน
5.6 ต่อจิ๊กซอว์ได้
5.7 ปฏิบัติตามกฎได้
5.8 บอกหน้าที่ของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
6. กำรแสดงสีหน้ำและ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ท่ำทำง
6.1 สนใจ มีความสุข
และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ
6.2 สนใจ มีความสุข
และแสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
6.3 ทักทายผู้ใหญ่
และบุคคลที่คุ้นเคยได้
7. กำรช่วยเหลือตนเอง
7.1 ทาความสะอาด
หลังการขับถ่าย
7.2 ทาความสะอาด
ร่างกาย
7.3 แปรงฟันได้เอง
7.4 ล้างและเช็ดหน้า
ได้เอง
7.5 สั่งและเช็ดน้ามูก
7.6 สวมถุงเท้า
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
7.7 สวมเสื้อยืดคอ
กลม
7.8 สวมเสื้อคอปกมี
กระดุม
7.9 สวมรองเท้าแบบ
ติดแถบ
4 – 5 เกม
กำรศึกษำ
กำรละเล่น

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. เตะบอล
ใหญ่
2. ร้อยลูกปัด
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 3. กรอกน้า
เล็ก
4. รีรีข้าวสาร
3.ทักษะการช่วยเหลือ
5. งูกินหาง
ตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
6. บอกเวลา
4.ทักษะการรับรู้และ
7. แยกสี
แสดงออกทางภาษา
8. กระโดดตามรอย
5.ทักษะทางสังคมและ
9. แนะนาตนเอง
อารมณ์

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ

6.ทักษะทางสติปัญญา 10. บอกอุณหภูมิ
และเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน

1.1 วิ่งเตะลูกบอล
1.2 เดินต่อส้นเท้า
1.3 เดินบนกระดาน
ทรงตัว
1.4 เดินถือของขึ้น ลงบันได
1.5 กระโดดจากที่สูง
ลงที่ต่า/จากที่ต่าขึน้ ที่สูง

2.1 ฉีกกระดาษและ
ปะติดรูปภาพ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
2.2 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามเส้น
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.5 ซม.
2.4 เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบ
2.5 เทน้าจากภาชนะ
หนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง
3. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
3.1 ผลัดกันพูดคุย
กับเพื่อนในกลุ่ม
4. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
4.1 เล่นแบบมี
จินตนาการโดยใช้ของเล่น
เป็นส่วนประกอบ
4.2 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่ม
4.3 ปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
4.4 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
4.5 ขออนุญาต หรือ
รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ของผู้อื่น
4.6 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
5. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
5.1 เลือกสีตามคาสั่ง
ได้
6. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
6.1 บอกอายุของ
ตนเองได้
6.2 บอกเวลาเช้า
กลางวัน เย็น และ
กลางคืนได้
6.3 บอกอุณหภูมิ
ร้อนหรือเย็นได้
6.4 เล่าเรื่องเป็น
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง
6.5 ตอบคาถามได้
ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้า
รู้สึกร้อน/ ไม่สบาย/ หิว
จะทาอย่างไร
6.6 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ง ด ฟ ช ได้
ชัดเจน
6.7 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
6.8 พูดมีเหตุผล
6.9 พูดเป็นประโยค
สมบูรณ์
6.10 แก้ปัญหาโดย
วิธีการลองผิดลองถูก
7. กำรช่วยเหลือตนเอง
7.1 ใช้ช้อนตักอาหาร
ได้ถูกวิธี
7.2 เก็บของเข้าที่ได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
7.3 สวมรองเท้าได้
อย่างถูกต้อง
7.4 กลับด้านเสื้อ
กางเกง และถุงเท้าได้ด้วย
ตนเอง
7.5 ติดกระดุม/ตะขอ
ได้
7.6 รูดซิปได้
7.7 เข้าห้องน้าได้ด้วย
ตนเอง
8. กำรแสดงสีหน้ำ
ท่ำทำง
8.1 แสดงความพอใจ
ในผลงานและ
ความสามารถของตนเอง
5-6 เกม
กำรศึกษำ
กำรละเล่น

1. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 1. ตั้งเต
ใหญ่
2. รับ – ส่งบอล
2. ทักษะกล้ามเนื้อมัด 3. กระต่ายขาเดียว
เล็ก
4. ร้อยเชือกรองเท้า
3.ทักษะการช่วยเหลือ
5. ร้อยลูกปัด
ตนเองใน

1. กำรเคลื่อนไหว
ร่ำงกำยอย่ำงอิสระ
1.1 ยืนรับลูกบอลที่
กระดอนจากพื้น
1.2 วิ่งหลบสิ่งกีด
ขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ
แสดงออกทางภาษา

6. ตอบคาถาม

1.3 กระโดดขาเดียว
7. เล่นบทบาทสมมติ ไปข้างหน้าได้อย่าง
ต่อเนื่อง
8. เกมเศรษฐี
5.ทักษะทางสังคมและ
2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
9. โดมิโน
อารมณ์
แขน
6.ทักษะทางสติปัญญา 10. จับคู่
2.1 ใช้กรรไกรตัดตาม
และเตรียมความพร้อม 11. นับนิ้วมือ
แนวเส้นโค้ง
ทางวิชาการ
2.2 ร้อยเชือกขึ้นลง
บนแผ่นพลาสติกที่เป็นรู
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรู
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.25 ซม.
2.4 เขียนรูป
สามเหลี่ยมตามแบบ
2.5 จับดินสออย่างถูก
วิธี
3. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
3.1 ตอบคาถาม
เกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือ
นิทาน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
3.2 นับนิ้วจากมือข้าง
หนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้าง
หนึ่งและบอกจานวนนิ้วที่
นับได้
3.3 บอกที่อยู่ของตน
ได้ เช่น หมู่บ้าน อาเภอ
จังหวัด
3.4 บอกวันเดือนปี
เกิดของตนเองได้
3.5 เล่าเรื่องที่คุ้นเคย
ได้
3.6 เล่าเรื่องลาดับ
เหตุการณ์ก่อนหลังได้
3.7 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ส ได้ชัดเจน
4. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
4.1 จับคู่ตัวเลขกับ
จานวนสิ่งของได้
4.2 ต่อภาพ โดมิโน
รูปภาพ
4.3 ทางานที่ได้รับ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
มอบหมายจนสาเร็จด้วย
ตนเอง

4.4 สร้างผลงาน
ศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด
ความรู้สึกของตนเองโดยมี
การดัดแปลงแปลกใหม่
จากเดิม และมี
รายละเอียด
เพิ่มขึ้น
5. กำรมีส่วนร่วมทำง
สังคม
5.1 ปฏิบัติตนเป็นผู้นา
และผู้ตามได้
5.2 ประนีประนอมแก้ไข
ปัญหาโดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง
5.3 ดูแลรักษาธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
5.4 มีเป้าหมายในการ
เล่น หรือทางานร่วมมือกับ
เพื่อน
5.5 แก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
5.6 ใช้เงินในการซื้อขาย
ได้
6. กำรช่วยเหลือตนเอง
6.1 ทาความสะอาด
หลังการขับถ่ายได้ด้วย
ตนเอง
6.2 หวีผมได้ด้วย
ตนเอง
6.3 ช่วยงานบ้านได้

7. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
7.1 ทักทายและ
พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคล

142

ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญ
ที่ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

5. หน่วยกำรเรียน เกมกำรศึกษำกำรละเล่น
ที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
8. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
8.1 เล่นเลียนแบบ
บทบาทผู้ใหญ่
8.2 กล้าแสดงออก
แสดงความสนใจและการ
ผูกมิตร
8.3 แสดงความพอใจ
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง และผู้อื่น
8.4 แสดงความสนใจ
ในอาชีพต่าง ๆ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
0-1 ประเพณี 1.ทักษะกล้ามเนื้อมัด
วัฒนธรรม/ ใหญ่
วันสำคัญ 2.ทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็ก

1. วันสงกรานต์
2. วันวิสาขบูชา

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ

3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

1.1 จัดท่านอนหงาย
สามารถเคลื่อนไหวแขนและ
ขาทั้งสองข้างได้

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน 4. วันไหว้ครู
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม 6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่
และอารมณ์
10
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและเตรียม 7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ

1.2 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะหันไปด้าน
ใดด้านหนึ่งได้
1.3 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะและอกพ้น
พื้น ทาได้ไม่มั่นคง
1.4 จัดท่านอนคว่า
สามารถยกศีรษะ หันคอไป
ด้านข้างอย่างอิสระ แขน
เหยียดตรงทั้ง 2 ข้าง
1.5 พลิกตัวได้

10. วันปีใหม่-วันเด็ก
11. วันมาฆบูชา

1.6 ลุกนั่งจากท่านอน
ได้
1.7 นั่งได้โดยใช้มือค้า
1.8 คืบได้
1.9 คลานได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
1.10 นั่งและเอี้ยวตัวได้
อย่างอิสระ
1.11 เกาะยืนได้
1.12 เกาะเดินได้
1.13 ยืนทรงตัวได้ชั่ว
ครู่
2. กำรมอง
2.1 มองตามวัตถุที่อยู่
กึ่งกลางลาตัว
2.2 มองตามวัตถุที่
เคลื่อนไหว
2.3 มองหาเมื่อสิ่งของที่
หายไปจากตา
2.4 มองตามสิ่งของที่
ตก
2.5 สบตา จ้องหน้า
2.6 จ้องมองสิ่งของที่
เคลื่อนไหวหรือเครื่องแขวน
2.7 ค้นหาของที่ปิดซ่อน
จากสายตาได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
3. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
3.1 กาหรือจับสิ่งของที่
ใส่ให้ในมือ/มีปฏิกิริยาคว้า
จับ
3.2 เอื้อมมือคว้าสิ่ง
ต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัว
3.3 เปลี่ยนสิ่งของจาก
มือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่ง
3.4 หยิบจับสิ่งของที่มี
น้าหนัก/ของชิ้นเล็กใส่
ภาชนะ
3.5 เขย่าสิ่งของ
3.6 ใช้นิ้วหัวแม่มือ
ร่วมกับนิ้วอื่นหยิบสิ่งของ
3.7 ปรบมือหรือจับของ
กระทบกัน
4. กำรช่วยเหลือตนเอง
4.1 ดูดนมหรือน้าจาก
ขวดได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
4.2 กลืนอาหารเหลวได้
4.3 เคี้ยวและกลืน
อาหารได้
4.4 ถือหรือจับภาชนะ
แบบมีหูจับสองข้างได้
4.5 ใช้มือหยิบอาหารเข้า
ปากได้
4.6 เริ่มช่วยเหลือตนเอง
ในการแต่งตัว
5. กำรพูดเพื่อสื่อสำร
5.1 ส่งเสียงอ้อแอ้
5.2 มีโทนเสียงสูง ๆ ต่า
ๆ
5.3 ทาเสียงพยางค์เดียว
ไม่มีความหมาย
5.4 เล่นเสียงได้ (Vocal
play)
5.5 เลียนเสียงที่ไม่มี
ความหมาย เช่น ปาปา มา
มา
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
5.6 เลียนเสียงที่มี
ความหมาย
5.7 พูดได้ 1 คามี
ความหมาย
6. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
6.1 ตอบสนองต่อเสียง
เช่น สะดุ้ง ขยับตัว
6.2 ยิ้ม/หัวเราะเมื่อพอใจ

6.3 แสดงอารมณ์ตาม
ความรู้สึก
6.4เรียกร้องความสนใจ
เมื่อแม่หรือคนใกล้ชิดเดินมา
6.5 แสดงอารมณ์สีหน้า
หรือท่าทาง หรือเสียง เพื่อ
บ่งบอกอารมณ์และความ
ต้องการของตนเองต่อผู้อื่น
6.6 แสดงออกถึงการรับรู้
อารมณ์และความรู้สึกของ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ผู้อื่น
7. กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม
7.1 ชอบเล่นกับคนอื่น
7.2 สนใจการเล่นและ
ของเล่น
8. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
8.1 ควบคุมกล้ามเนื้อริม
ฝีปาก
8.2 หันหาเสียงเรียก/
เสียงเขย่า
8.3 จาหน้าคนคุ้นเคยได้
8.4 เงียบเสียงเมื่อเห็น
หน้าคนหรือมีคนมาอุ้ม
8.5 แยกแยะเสียงบุคคลที่
คุ้นเคยส่งเสียง
8.6 ตอบสนองตามคาสั่ง
ง่ายๆ
1-2 ประเพณี 1. ทักษะกล้ามเนื้อ 1. วันสงกรานต์
วัฒนธรรม/ มัดใหญ่
2. วันวิสาขบูชา
วันสำคัญ 2. ทักษะกล้ามเนื้อ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
มัดเล็ก

3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน
ชีวิตประจาวัน
4. วันไหว้ครู
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา
เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม 6. วันเฉลิมพระ
และอารมณ์
ชนมพรรษา รัชกาลที่
6.ทักษะทาง
10
สติปัญญาและเตรียม
7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ
10. วันปีใหม่-วันเด็ก
11. วันมาฆบูชา

1.1 ยืนด้วยตนเอง
1.2 เดินได้
1.3 เดินลากจูงของเล่น/
สิ่งของ
1.4 เดินข้ามสิ่งกีดขวาง
1.5 เดินขึ้น-ลงบันได
โดยจับมือผู้ใหญ่หรือราว
บันไดได้

2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
2.1 วางบล็อกหรือ
ลูกบาศก์ซ้อนกัน 2-6 ชั้น
2.2 ผลัก ตี ดึง ทุกสิ่งที่
มือสามารถเอื้อมถึง
2.3 เปิดหน้าหนังสือทีละ
หน้า/หลายหน้า
2.4 ทุบ ขยา ดินน้ามัน
ให้แผ่ออก
2.5 แกะ ฉีก สิ่งของหรือ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
วัตถุ
2.6 ร้อยลูกปัดลูกใหญ่
2.7 ขีดเขียนอย่างอิสระ
3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 เริ่มช่วยเหลือตนเอง
ในการแปรงฟัน-ล้างหน้า
3.2 ใช้ช้อนตักอาหารเข้า
ปากได้
3.3 ถอด/สวมรองเท้า
แบบสอดได้
3.4 นั่งถ่ายปัสสาวะบน
กระโถน หรือโถส้วมได้
4. กำรรับรู้และสื่อ
ควำมหมำย
4.1 พูดคาที่มี
ความหมายติดต่อกันได้2คา
ติดต่อกัน
4.2 บอกความต้องการ
ได้
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ท่ำทำง
5.1 ตอบสนองต่อการ
กระตุ้นจากผู้อื่น
5.2 เล่นคนเดียวอยู่ใน
สายตาผู้ใหญ่
5.3 แสดงอาการตอบรับ
หรือปฏิเสธได้
5.4 แสดงความพึงพอใจ
เมื่อได้ออกนอกบ้าน
5.5 แสดงความเป็น
เจ้าของ
6. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
6.1 หยิบหรือชี้ตามคา
บอก
6.2 ชี้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้ ตามคาบอก
6.3 ปฏิบัติตามคาสั่งได้ 1
ขั้นตอน
6.4 สารวจสิ่งของโดย
หลายๆวิธี เช่น เขย่า ตี
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ขว้าง

2-3 ประเพณี 1. ทักษะกล้ามเนื้อ 1. วันสงกรานต์
วัฒนธรรม/ มัดใหญ่
2. วันวิสาขบูชา
วันสำคัญ 2. ทักษะกล้ามเนื้อ
3. วันเฉลิมพระ
มัดเล็ก
ชนมพรรษาพระบรม
3.ทักษะการ
ราชินี
ช่วยเหลือตนเองใน 4. วันไหว้ครู
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์

6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่
10

6.ทักษะทาง
สติปัญญาและเตรียม 7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ

10. วันปีใหม่-วันเด็ก
11. วันมาฆบูชา

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ
1.1 เดินขึ้น - ลงบันได
โดยไม่จับราวบันไดได้
1.2 ยืนขาเดียวได้
1.3 ยืนบนพื้นก้มตัว
หยิบสิ่งของได้
1.4 นั่งยองๆ โดยไม่เสีย
การทรงตัว
1.5 กระโดดอยู่กับที่/
กระโดดไปข้างหน้าโดยเท้า
ทั้งสองข้างลอยพ้นพื้น
1.6 วิ่งอยู่กับที่/วิ่งไป
ข้างหน้าได้
2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
2.1 จับดินสอหรือสี
เทียนขีดเขียนในกรอบที่
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
กาหนด
2.2 เลียนแบบลากเส้น
เป็นวงต่อเนื่อง
2.3 เลียนแบบลากเส้น
เป็นเส้นตรงแนวดิ่ง
2.4 ลากเส้นตรงได้ด้วย
ตนเอง
2.5 ดึงดินน้ามัน
ออกเป็นก้อนๆ

3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 แสดงท่าทาง หรือ
พูด หรือส่งเสียงบอกความ
ต้องการในการขับถ่าย
3.2 บอกความแตกต่าง
ระหว่างการขับถ่ายปัสสาวะ
และอุจาระได้
3.3 ให้ความร่วมมือใน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
การทาความสะอาดหลังการ
ขับถ่าย
3.4 ล้างและเช็ดมือได้
เอง
3.5 ถอดเสื้อยืดคอกลม
ได้
3.6 ถอดกางเกงเอวยืด
ได้
3.7 ถอดถุงเท้าได้
4. กำรรับรู้เพื่อสื่อ
ควำมหมำย
4.1 ฟังและสนใจดู
หนังสือนิทานภาพ
4.2 ร้องเพลงได้บางคา
และร้องเพลงคลอตาม
ทานอง
4.3 เข้าใจประโยค
คาถาม
4.4 ถามคาถาม
“อะไร” และ “ทาไม”
4.5 ใช้คาสรรพนาม
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
แทนตนเองหรือผู้อื่น
เช่น ผม หนู
4.6 พูดเป็นประโยควลี
สั้น 2-3 พยางค์ เช่น ไป
เที่ยว กินข้าว ไปไหน
4.7 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ม น ห ย ค ว บ
ป ก ได้ชัดเจน
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 แสดงความ
ภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งต่างๆ
สาเร็จ
5.2 แสดงท่าทาง
ประกอบเพลง
6. กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม
6.1 เล่นอิสระอยู๋ในกลุ่ม
6.2 เล่นกับเพื่อน 1ต่อ1
6.3 รู้จักการแบ่งปัน
6.4 รู้จักการขอ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ขอบคุณ ขอโทษ
7. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
7.1 บอกชื่อเล่นของ
ตนเองและบุคคลที่คุ้นเคยได้
7.2 แยกแยะความ
แตกต่างระหว่างชายและ
หญิงได้
7.3 บอกรูปร่างและ
ขนาดของวัตถุได้
7.4 บอกชื่อผัก และ
ผลไม้ได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
3-4 ประเพณี 1. ทักษะกล้ามเนื้อ
วัฒนธรรม/ มัดใหญ่
วันสำคัญ 2. ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

1. วันสงกรานต์
2. วันวิสาขบูชา
3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน 4. วันไหว้ครู
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม 6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่
และอารมณ์
10
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและเตรียม 7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ
10. วันปีใหม่-วันเด็ก
11. วันมาฆบูชา

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ
1.1 ยืนรับลูกบอลโดย
ใช้แขนทั้ง 2 ข้างได้
1.2 ยืนโยนลูกบอลโดย
ใช้แขนทั้ง 2 ข้างได้
1.3 วิ่งหลบสิ่งกีดขวาง
ได้
1.4 วิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง
ได้
1.5 กระโดดข้ามสิ่งกีด
ขวางได้
2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
2.1 หมุน บิด สิ่งของ
หรือวัตถุ
2.2 ควบคุมการ
เคลื่อนไหวนิ้วมือแต่ละนิ้ว
2.3 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษขาดจากกัน
2.4 เลียนแบบวาดรูป
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
กากบาท
2.5 เขียนรูปวงกลม
ตามแบบ
2.6 พับกระดาษเป็น 2
ส่วน
2.7 ปั้นดินน้ามันตาม
จินตนาการ
2.8 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ซม.

3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ทาความสะอาด
หลังการขับถ่ายได้
3.2 ทาความสะอาด
ร่างกายได้
3.3 แปรงฟันได้เอง
3.4 ล้างหน้าและ
เช็ดหน้าได้เอง
3.5 สั่งและเช็ดน้ามูก
ได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
3.6 สวมถุงเท้าได้
3.7 สวมเสื้อยืดคอกลม
ได้
3.8 สวมเสื้อคอปกมี
กระดุมได้
3.9 สวมรองเท้าแบบ
ติดแถบได้
4. กำรรับรู้และพูดสื่อ
ควำมหมำย
4.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบ
และพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ฟังได้
4.2 เล่าเรื่องจากภาพ
ด้วยภาษาของตนเอง
4.3 พูดถึงเหตุการณ์ที่
เพิ่งผ่านมาได้
4.4 พูดเป็นประโยคที่มี
ความหมายได้
3-4 คา
4.5 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ท ต ล จ พ ง ด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ได้ชัดเจน
5. กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม
5.1 เล่นอย่างเหมาะสม
5.2 ใช้จินตนาการใน
การเล่นได้

5.3 ปฎิบัติตามกฎกติกา
ในการเล่นเป็นกลุ่มได้
5.4 เข้าแถวตามลาดับ
ก่อน-หลังได้
5.5 ปฏิบัติตามกฎได้
5.6 บอก หรือชี้ได้ว่าสิ่ง
ใดเป็นของตนเอง และสิ่งใด
เป็นของผู้อื่น
6. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
6.1 ทักทายผู้ใหญ่และ
บุคคลที่คุ้นเคย
6.2 สนใจ มีความสุข
และ แสดงออกผ่านทางงาน
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
ศิลปะได้
6.3 สนใจ มีความสุข
แสดงท่าทางเคลื่อนไหว
ประกอบเพลงจังหวะและ
ดนตรี
7. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
7.1 ลากเส้นพื้นฐานได้
(13 เส้นพื้นฐาน)
7.2 ท่องจานวน 1-10
ได้
7.3 บอกหน้าที่ของส่วน
ต่างๆ ของร่างกายได้
7.4 อธิบายรูปภาพต่างๆ
ในหนังสือได้
7.5 แยก/จาแนกสีได้
7.6 จับคู่สิ่งของหรือ
รูปภาพที่เหมือนกันได้
7.7 เข้าใจตาแหน่ง บน
ล่าง
7.8 จัดกลุ่มสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะหรือหน้าที่การใช้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
งาน
7.9 ต่อจิ๊กซอว์ได้

4-5 ประเพณี 1. ทักษะกล้ามเนื้อ
วัฒนธรรม/ มัดใหญ่
วันสำคัญ 2. ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

1. วันสงกรานต์
2. วันวิสาขบูชา
3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน 4. วันไหว้ครู
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม
และอารมณ์

6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่
10

6.ทักษะทาง
สติปัญญาและเตรียม 7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ
1.1 วิ่งเตะลูกบอลได้
1.2 เดินต่อส้นเท้าได้
1.3 เดินบนกระดานทรง
ตัวได้
1.4 เดินถือของขึ้น - ลง
บันไดได้
1.5 กระโดดจากที่สูงลงสู่
ที่ต่า/กระโดดจากที่ต่าขึ้นสู่
ที่สูง
2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
2.1 ฉีกกระดาษและปะ
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
10. วันปีใหม่-วันเด็ก

ติดรูปภาพ

11. วันมาฆบูชา

2.2 ใช้กรรไกรตัด
กระดาษตามเส้นตรง
2.3 เขียนรูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.4 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม.
3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ใช้ช้อนตักอาหารได้
ถูกวิธี
3.2 เทน้าจากภาชนะ
หนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่งได้
3.3 เก็บของเข้าที่ได้
3.4 สวมรองเท้าได้อย่าง
ถูกต้อง
3.5 กลับด้านเสื้อ
กางเกง และถุงเท้าได้ด้วย
ตนเอง
3.6 ติดกระดุมได้
3.7 ติดตะขอได้
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
3.8 รูดซิปได้
3.9 เข้าห้องน้าได้ด้วย
ตนเอง

4. กำรรับรู้และสื่อ
ควำมหมำย
4.1 เล่าเรื่องเป็น
ประโยคอย่างต่อเนื่อง
4.2 ตอบคาถามได้
ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึก
ร้อน/ ไม่สบาย/ หิว จะทา
อย่างไร
4.3 พูดและออกเสียง
พยัญชนะ ง ด ฟ ช ได้
ชัดเจน
4.4 อ่านภาพ
สัญลักษณ์ คา พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตามองข้อความ
ตามบรรทัด
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
4.5 พูดมีเหตุผล
4.6 พูดเป็นประโยค
สมบูรณ์
5. กำรแสดงสีหน้ำและ
ท่ำทำง
5.1 แสดงความพอใจใน
ผลงานและความสามารถ
ของตนเอง
6. กำรมีส่วนร่วมทำงสังคม
6.1 ผลัดกันพูดคุยกับ
เพื่อนในกลุ่ม
6.2 ปฏิบัติตนตาม
มารยาททางสังคม
6.3 มีส่วนร่วมสร้าง
ข้อตกลงและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
6.4 ขออนุญาต หรือรอ
คอยเมื่อต้องการสิ่งของของ
ผู้อื่น
6.5 เล่นแบบมี
จินตนาการโดยใช้ของเล่น
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
เป็นส่วนประกอบ
6.6 เล่นหรือทางาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้
6.7 กล้าพูด กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
7. กำรปฏิบัติตำมคำสั่ง
7.1 เลือกสีตามคาสั่งได้
7.2 บอกอายุของตนเอง
ได้
7.3 บอกเวลาเช้า
กลางวัน เย็น และกลางคืน
ได้
7.4 บอกอุณหภูมิร้อน
หรือเย็นได้
7.5 แก้ปัญหาโดยวิธีการ
ลองผิดลองถูก
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ช่วง
อำยุ
(ปี)

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์สำคัญที่
ควรเรียนรู้

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

6. หน่วยกำรเรียน ประเพณีวัฒนธรรม/วันสำคัญ
5-6 ประเพณี 1. ทักษะกล้ามเนื้อ
วัฒนธรรม/ มัดใหญ่
วันสำคัญ 2. ทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็ก

1. วันสงกรานต์
2. วันวิสาขบูชา
3. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรม
ราชินี

3.ทักษะการ
ช่วยเหลือตนเองใน 4. วันไหว้ครู
ชีวิตประจาวัน
4.ทักษะการรับรู้และ 5. วันอาสาฬหบูชาแสดงออกทางภาษา เข้าพรรษา
5.ทักษะทางสังคม 6. วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา รัชกาลที่
และอารมณ์
10
6.ทักษะทาง
สติปัญญาและเตรียม 7. วันแม่แห่งชาติ
ความพร้อมทาง
8. วันลอยกระทง
วิชาการ
9. วันพ่อ
10. วันปีใหม่-วันเด็ก
11. วันมาฆบูชา

1. เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำง
อิสระ
1.1 ยืนรับลูกบอลที่
กระดอนจากพื้นได้
1.2 วิ่งหลบสิ่งกีดขวางได้
อย่างคล่องแคล่ว
1.3 กระโดดขาเดียวไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
2. กำรเคลื่อนไหวมือและ
แขน
2.1 ใช้กรรไกรตัดตาม
แนวเส้นโค้ง
2.2 ร้อยเชือกขึ้นลงบน
แผ่นพลาสติกที่เป็นรู
2.3 ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25
ซม.
2.4 เขียนรูปสามเหลี่ยม
ตามแบบอย่างมีมุมชัดเจน
2.5 จับดินสออย่างถูกวิธี
3. กำรช่วยเหลือตนเอง
3.1 ทาความสะอาด
ร่างกายหลังการขับถ่ายได้
ด้วยตนเอง
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
ตั้งแต่
แรก
เกิด
เป็น
ต้นไป

กำรพื้นฟู
สมรรถภำพ/
ควำมจำเป็น
เฉพำะ

1.ทักษะกล้ามเนื้อมัด

ใหญ่
2.ทักษะกล้ามเนื้อมัด

เล็ก

1. กำยภำพบำบัด

1. กำยภำพบำบัด

1.1 การเคลื่อนไหว
ข้อต่อ (Rang of
motion

1.1 กำรเคลื่อนไหว
ข้อต่อ (Rang of
motion)

3.ทักษะการช่วยเหลื อ

1.2 การฝึกทรงตัว
ตนเองในชีวิตประจาวัน (Balance)
4.ทักษะการรับรู้และ

แสดงออกทางภาษา
5.ทักษะทางสังคมและ

อารมณ์
6.ทักษะทางสติปัญญา

และเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการ

1.3 การฝึกเดิน
(Ambulation)
1.4 การจัดท่าทาง
(Position)

1.1.1 การ
เคลื่อนไหวข้อต่อแบบ
ผู้อื่นทาให้
1.2.2 การ
เคลื่อนไหวข้อต่อแบบทา
ด้วยตนเอง

1.2 กำรฝึกทรงตัว
1.5 การฟื้นฟูระบบ
(Balance)
ทางเดินหายใจ
(Respiratory
1.2.1 ท่านั่ง
rehabilitation)
1.2.2 ท่ายืน
1.6 ธาราบาบัด
1.3 กำรฝึกเดิน
(Hydrotherapy)
(Ambulation)
1.7 การดูแล
สุขอนามัย
2. กิจกรรมบำบัด/
กำรปรับพฤติกรรม

1.3.1 การฝึก
เดินโดยใช้เครื่องช่วย
เดิน
1.3.2 การฝึก

169

ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
3. ศิลปะ/ดนตรี

เดินด้วยตนเอง

4. กำรใช้สำยตำ
สำหรับบุคคลสายตา
เลือนลาง

1.4 กำรจัดท่ำทำง
(Position)

4.1 การใช้ประสาท
สัมผัสทางการเห็นที่
เหลืออยู่
4.2 อักษรเบรลล์
4.3 การใช้ลูกคิด
5. กำรสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดล้อม และ
กำรเคลื่อนไหว
(O&M)
6. กำรฝึกพูดและ
ภำษำมือ

1.4.1 ท่านอน
1.4.2 ท่านั่ง
1.5 กำรฟื้นฟูระบบ
ทำงเดินหำยใจ
(Respiratory
rehabilitation)
1.5.1 การเคาะ
ปอด
1.5.2 การดูด
เสมหะ
1.6 ธำรำบำบัด
(Hydrotherapy)
1.6.1 การ
ลอยตัวโดยใช้อุปกรณ์
1.6.2 การ
ลอยตัวโดยไม่ใช้
อุปกรณ์
1.6.3 การยืน
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
1.6.4 การเดิน
1.7 กำรดูแล
สุขอนำมัย
1.7.1 การ
ป้องกันและการดูแล
แผลกดทับ
1.7.2 การดูแล
สายยางให้อาหารทาง
จมูก
1.7.3 การดูแล
ท่อให้อาหารบริเวณ
หน้าท้อง
1.7.4 การดูแล
ท่อหลอดลมคอ
1.7.5 การดูแล
ช่องขับถ่ายบริเวณ
หน้าท้อง
1.7.6 การดูแล
ชุดสายสวนปัสสาวะ
2. กิจกรรมบำบัด/
กำรปรับพฤติกรรม
2.1 การควบคุม
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
ตนเองในการทา
กิจกรรม
2.2 การตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้า
2.3 การลด
พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์
2.4 การปฏิบัติตาม
กติกาของ
ห้องเรียน
2.5 การเลียนแบบ
2.6 การหลีกหนีจาก
อันตราย
2.7 การกระตุ้น
ประสาทสัมผัส
2.8 การเพิ่มช่วง
ความสนใจหรือสมาธิ
ในการทากิจกรรม
2.9 การดัดแปลง
อุปกรณ์และความ
ช่วยเหลือ
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ

3. ศิลปะ/ดนตรี
3.1 การฟังเพลง
3.2 การร้องเพลง
3.3 การเต้นรา
3.4 การเล่นดนตรี
3.5 การฉีก/ปะ
3.6 การเป่าสี
3.7 การระบายสี
3.8 การปั้น
3.9 การพิมพ์ภาพ
3.10 การร้อยสาน
4. กำรใช้สำยตำ
สำหรับบุคคลสำยตำ
เลือนลำง
4.1 กำรใช้
ประสำทสัม ผัส
ทำงกำรเห็นที่เหลืออยู่
4.1.1 การรับรู้
สิ่งที่เห็น
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
4.1.2 การ
ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของตาโดยการมอง
ตามวัตถุที่เคลื่อนที่
(Tracking)
4.1.3 การ
ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของตาโดยการกวาด
สายตา (Scanning)
4.1.4 การ
จาแนกวัตถุสิ่งของ
หรือภาพ
4.1.5 การ
จาแนกสีหน้าท่าทาง
4.1.6 การรับรู้
และบอกรายละเอียด
เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น
4.2 อักษรเบรลล์
4.2.1
พยัญชนะอักษรเบรลล์
ภาษาไทย
4.2.2 อักษร
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
เบรลล์คณิตศาสตร์
4..2.3 การ
เตรียมความพร้อมการ
เขียนอักษรเบรลล์
4.3 กำรใช้ลูกคิด

5. กำรสร้ำง
ควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดล้อม และ
กำรเคลื่อนไหว
(O&M)
5.1 การใช้ประสาท
สัมผัสทางการได้ยิน
5.2 การใช้ประสาท
สัมผัสทางการดมกลิ่น
5.3 การใช้ประสาท
สัมผัสทางการชิมรส
5.4 การใช้ประสาท
สัมผัสทางผิวกาย
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ

5.5 การรับรู้
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนเองกัสภาพ
แวดล้อม และ
สภาพแวดล้อมกับ
สภาพ แวดล้อม
5.6 การเดินกับผู้นา
ทาง
5.7 การเดินโดย
อิสระในสถานที่ที่
คุ้นเคย
5.8 การเดินโดย
อิสระในสถานที่ที่
คุ้นเคย
5.9 การใช้ไม้เท้า
ขาว

6. กำรฝึกพูดและ
ภำษำมือ
6.1 ตระหนักรู้ว่ามี
เสียง หรือ ไม่มีเสียง
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
6.2 เชื่อมโยง
ความหมายของเสียง
6.3 การจาแนกเสียง
6.4 การออกเสียง
6.5 การฝึกลม
หายใจ
6.6 การฝึกกลั้นหรือ
กักลมหายใจ
6.7 การออกเสียง
พยัญชนะที่เกิดจาก
เสียงนาสิก
6.8 การ
เปรียบเทียบเสียง
พยัญชนะ
6.9 การจัดรูปริม
ฝีปาก
6.10 การอ่านริม
ฝีปาก
6.11 การพูดเป็นคา
6.12 การออกเสียง
เป็นวลี
6.13 การพูดเป็น
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
ประโยค
6.14 การเล่าเรื่อง
6.15 การใช้
เครื่องช่วยฟัง
6.16 การดูแลรักษา
เครื่องช่วยฟัง
6.18 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับตนเองและ
ครอบครัว
6.19 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับการแต่งกาย
6.20 การใช้ภาษามือ
เพื่อการสื่อสาร เกี่ยวกับ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
6.21 การใช้ภาษามือ
เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับ
อาหาร
6.22 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
เกี่ยวกับผัก ผลไม้
6.23 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับสัตว์
6.24 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับสี
6.25 การใช้ภาษามือ
เพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับ
รูปทรงเรขาคณิต
6.26 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับการนับจานวน
6.27 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับพยัญชนะ
ภาษามือ
6.28 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ
ในชุมชน
6.29 การใช้ภาษา
มือเพื่อการสื่อสาร
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ช่วง
อำยุ

หน่วย

ทักษะที่นำมำบูรณำ
กำร

ประสบกำรณ์/กำร
เรียนรู้ ที่ควรเรียน

พัฒนำกำรที่คำดหวัง

7. หน่วยกำรเรียน กำรพื้นฟูสมรรถภำพ/ควำมจำเป็นเฉพำะ
เกี่ยวกับยานพาหนะได้
6.30 การใช้ภาษา
มือสื่อสารเกี่ยวกับการ
เดินทาง
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