
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPDP(2022)K-Instrument         

Approaches to Learning—Self Regulation         

1. Curiosity and Initiative in learning ความสงสัยใคร่รู้และความกระตืนรือล้นในการเรียน     

Child explores the environment in increasingly focused ways to learn about people, things, materials, and events  

ให้เด็กๆส ำรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนำกำรเรยีนรู้เกีย่วกับผู้คน วตัถุสิ่งของและเหตุกำรณต์่ำงๆ   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Explores through simple 

observations, manipulations, or 

asking simple questions เรียนรู้
ผ่ำนกำรสังเกต จับต้อง หรือกำร
ถำมค ำถำมง่ำยๆ 

Explores by engaging in specific 

observations, manipulations, or by 

asking specific questions เรยีนรู้
จำกกำรมสี่วนร่วมในกำรสังเกต จบั
ต้อง หรือตั้งค ำถำมที่มีควำมเจำะจง
มำกขึ้น 

Carries out multi-step 

investigations, using a variety 

of strategies, tools, or sources 

of information ท ำกำรหำค ำตอบ
โดยใช้หลักกำรที่หลำกหลำยขึ้น 
รวมไปถึงเครื่องมือ และ
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง 

Carries out experiments with 

things or materials, by 

systematically modifying 

actions and reacting to the 

results ท ำกำรทดลอง โดย
ปรับแต่งสิ่งของ หรือวัสด ุให้
เหมำะสมกับผลกำรทดลองอย่ำง
เป็นระบบ 

Finds out about things, people, or 

events by comparing multiple 

sources of information, including 

experiments, books and pictures, 

and asking questions ค้นหำข้อมูล
เกี่ยวกับสิ่งของ ผู้คน หรือสถำนกำรณ์ 
โดยกำรเปรยีบเทียบหลำยๆ
แหล่งข้อมูล รวมไปถึงกำรทดลอง 
หนังสือ รูปภำพ และกำรถำมค ำถำม   

  Example  (ตัวอย่ำง)   

  

–Watches the fish in the fish 

tank intently after a conversation 

about how fish breathe 

underwater.  มองดูปลำในตู้
หลังจำกฟังครูพูดเกีย่วกับกำร
หำยใจของปลำ 

–Drops a marble in a maze and 

uses hands to follow its path as 

it rolls to the bottom. หย่อน
ลูกแก้วลงในเขำวงกต เพื่อให้มัน
ไหลลงหลมุ  

–Compares leaves gathered on a 

nature walk by color or shape. 

เปรียบเทยีบสีหรือรูปร่ำงใบไม้ที่เจอ
ระหว่ำงทำง  
–Asks, “How do I make the story 

play?” while in the learning center. 

ถำมว่ำ "อันนี้กดเล่นยังไง" เมื่อเจอ
ของเล่นวำงอยูท่ี่มุมเรยีนรู ้

– Examines images from 

informational books to learn 

about the habitats of different 

animals ดูภำพจำกหนังสือเพื่อ
เรียนรู้ที่อยู่ของสตัว์แตล่ะ
ประเภท 

–Looks through a prism held 

up to the light, directing its 

motion until a rainbow of 

colors appears on the wall มอง
ผ่ำนปริซมัเพื่อท ำให้แสงผำ่นและ
เกิดรุ้งที่ผนัง 

–Adds blue paint to a saucer 

of yellow paint a few drops at 

a time, stirring after each 

addition, to see how the green 

color changes เอำสีฟ้ำค่อยๆ
หยดลงในสเีหลือง คนดู เติมเพิ่ม 
สังเหตุ แล้วดูว่ำมันกลำยเป็นสี
เขียว 

–Communicates, “But that’s 

different from what my daddy told 

me,” and asks why, after hearing 

an adult’s response to a question 

about why plants are green สื่อสำร
ได้ว่ำ "ที่พ่อบอกหนูมันไม่ใช่แบบนี้
นะ" และถำมต่อว่ำท ำไม หลังจำก
ผู้ใหญ่ตอบไปแล้วว่ำพืชสเีขียว 

  

  
Curiosity and Initiative in learning ความใคร่รู้และความคดิริเริม่ 

 



  
Approaches to Learning—Self Regulation         
2. Self-control of feeling and behavior การแสดงออกทางอารมณ์และควบคุมตนเอง     

Child increasingly develops strategies for regulating feelings and behavior, becoming less reliant on adult guidance over time  

เด็กๆมีพัฒนำกำรในด้ำนทักษะกำรควบคุมอำรมณ์ พฤติกรรม และต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญน่้อยลง 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Demonstrates capacity to 

regulate emotional or behavioral 

reactions in some moderately 

stressful situations, occasionally 

needing adult support แสดงให้
เห็นว่ำสำมำรถควบคมุตนเองได้ใน
สถำนกำรณ์ตึงเครียด อำจต้องกำร
ควำมช่วยเหลือบ้ำงบำงท ี

Expresses strong feelings 

through constructive forms of 

communication, seeking the 

assistance of familiar adults 

when needed แสดงควำมรูส้ึกท่ี
รุนแรงผ่ำนรูปแบบกำรสื่อสำรที่
สร้ำงสรรค์ ขอควำมช่วยเหลือ
จำกผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเมื่อจ ำเป็น 

Uses socially appropriate 

strategies (e.g., negotiation, 

compromise, verbal reminders 

to self) to regulate own feelings 

or behaviors ใช้ทักษะสังคมที่
เหมำะสม (เช่น กำรต่อรอง กำร
ประนีประนอม กำรเตือนตนเอง
ด้วยวำจำ) เพื่อควบคุมควำมรูส้ึก
หรือพฤติกรรมของตนเอง 

Uses self-control strategies to 

regulate feelings and 

behaviors in order to prevent 

self from acting impulsively  

ใช้ทักษะกำรควบคุมตนเองเพื่อ
ควบคุมควำมรู้สึกและพฤติกรรม
ตนเองไม่ให้รุนแรง 

Uses mental strategies (e.g., changing 

goals, reappraising the situation) to 

manage emotions, with some success 

สื่อสำร ยืดหยุ่น ปลอบตัวเองได้เมือ่มีสิ่งท่ีไม่
เป็นไปตำมคำดหวัง  

  

  Example   

  

–Waits to ride a favorite toy 

without trying to take it from 

another child รอต่อคิวใช้ของเล่น
จำกเด็กคนอ่ืนได้  

–Insists that another child 

return a favorite item, but when 

refused, asks familiar adult for 

help บอกให้เพื่อนคืนของให้ แต่
พอเพื่อนไม่คืน ก็บอกผู้ใหญ่ให้
ช่วยเหลือ  

–Communicates feelings of 

anger, through words or 

gestures, to a familiar adult 

บอกว่ำโกรธผ่ำนค ำพูดหรือ
ท่ำทำงกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย 

–Communicates, “I want a turn. 

Can I use the scooter after you 

go around two times?” after 

watching another child ride for 

a while บอก ฉันของเล่นต่อนะ 

เธอเล่นอีกสองรอบนะ หลังจำก
เห็นเพื่อนเล่นของช้ินนั้นมำสักพัก
แล้วไมไ่ดเ้ล่นสักที 

–Waits to be acknowledged by 

the adult before answering a 

question at circle time ยกมือ
แล้วรอให้ครูอนุญำตก่อนพูด
ระหว่ำงท ำกิจกรรมวงกลม  

–“I don’t like it when you 

push! I was here first,” when 

pushed by peer  

สื่อสำร ฉันไม่ชอบเวลำที่เธอผลัก
ฉัน ฉันมำก่อน เวลำที่โดนเพื่อน
ผลัก 

–Communicates to an adult, “It’s sad that 

my daddy doesn’t live with us, but that 

means I have two birthdays: one with my 

mommy, and one with my daddy!” 

สื่อสำร หนูเศร้ำที่พ่อไมไ่ด้อยู่กับหนู แต่ก็มี
ข้อดีคือหนูได้ฉลองวันเกิดสองรอบ  

–Turns to play with another child and 

later communicates, “I don’t like to play 

with them, they’re mean,” after being 

excluded by favorite playmates  

พูดกับเพื่อนว่ำ ฉันไม่ชอบเล่นกับเขำ(คนอ่ืน)
เลย เพรำะเขำใจร้ำย หลังจำกโดนกันไม่ให้
เล่นด้วย 

  

  
Self-control of feeling and behavior การควบคุมความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง 

 



  
Approaches to Learning—Self Regulation         
3. Engagement and persistence การให้ความร่วมมือในช้ันเรียนและความพยายาม     

Child increasingly persists in understanding or mastering activities, even if they are challenging or difficult เด็กๆมีควำมเข้ำใจและเช่ียวชำญในกิจกรรมมำกขึ้น แม้กิจกรรมจะมคีวำมท้ำทำยและยำกก็ตำม 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting  

  

Continues self-selected 

activities with adult support, 

even though interest briefly 

shifts to other activities ท ำ
กิจกรรมที่เลือกด้วยตนเองโดย
ได้รับควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่ 
แม้ว่ำจะมีควำมสนใจในช่วงสั้นๆ
และเปลี่ยนปท ำกิจกรรมอื่นก็ตำม 

Continues self-selected activities 

on own, seeking adult support to 

work through challenges ท ำ
กิจกรรมที่เลือกด้วยตนเอง โดยมีกำร
ขอควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญเ่พื่อท่ีจะ
ท ำกิจกรรมนั้นใหส้ ำเร็จ 

Returns to activities, including 

challenging ones, on multiple 

occasions to practice a skill or 

to complete the activity ท ำ
กิจกรรมเดิมซ ้ำ รวมไปถึง
กิจกรรมที่มคีวำมท้ำทำย หลำยๆ
ครั้งเพื่อฝึกฝนทักษะ หรือเพื่อท ำ
กิจกรรมนั้นใหส้ ำเร็จ 

Pursues simple multistep 

activities, following the steps 

through to completion ท ำ
กิจกรรมง่ำยๆที่มีหลำยขั้นตอน 
โดยท ำตำมขั้นตอนจนส ำเร็จ 

Completes complex multi-step 

activities, making and adjusting 

plans as needed ท ำกิจกรรมหลำย
ขั้นตอนท่ีซับซ้อน จัดท ำและปรับแผน
ตำมควำมจ ำเป็น 

  

  Example   

  

– Continues self-selected 

activities with adult support, 

even though interest briefly 

shifts to other activities ท ำ
กิจกรรมที่เลือกเองต่อไปโดยไดร้ับ
กำรสนับสนุนจำกผู้ใหญ่ แม้ว่ำ
ควำมสนใจจะเปลีย่นไปท ำ
กิจกรรมอื่นในช่วงสั้นๆ 

–Continues working on a difficult 

puzzle, asking an adult for help 

when needed. พยำยำมแก้ปริศนำ
ยำกๆ ต่อไปและ ขอควำมช่วยเหลอื
จำกผู้ใหญเ่มื่อจ ำเป็น  

–Continues looking at a book as an 

adult encourages other children 

entering the same area to find a 

book. ยังคงดูหนังสือต่อไป แมเ้ดก็คน
อื่นๆจะหำหนังสืออยู่ในบริเวณ
เดียวกัน 

–Continues to work on 

spinning a round hoop around 

own waist over successive 

days. ยังคงฝึกเล่นฮลู่ำฮูปแม้
ตนเองจะท ำได้แล้ว 

–Revisits a painting started on 

a previous day to add more 

detail and color. กลับไป
ตรวจสอบรำยละเอียดภำพของ
ตนเองที่วำดไว้และเพิ่มเติ่มสีและ
รำยละเอียด 

–Makes a necklace of tiny 

beads, following a chosen 

pattern and correcting any 

errors along the way. ท ำ
สร้อยคอจำกลูกปัดเล็กๆตำมแบบ
ที่เลือกและปรับเปลี่ยนแกไ้ข
ระหว่ำงท ำ 

–Makes a landscape on the 

sand table, planning roads, 

bridges and houses. ท ำ
แผนภำพบนทรำย วำงแผน
เส้นทำงถนน สะพำนและ
บ้ำนเรือน 

–Creates a model of a bridge, 

consulting pictures, finding blocks 

of the right size, and getting other 

materials, as needed. สรำ้ง
แบบจ ำลองของสะพำน ภำพอ้ำงองิ 
ค้นหำบล็อกขนำดที่เหมำะสม และรับ
วัสดุอื่นๆ ตำมต้องกำร 

–Finishes current activity, puts 

away materials, and goes to the 

lunch table with no reminders after 

an adult announces it is time for 

lunch. เมื่อเสร็จกจิกรรม เก็บวัสด ุ

และไปท่ีโต๊ะอำหำรกลำงวันโดยไมม่ี
กำรเตือนหลังจำกประกำศว่ำได้เวลำ
อำหำรกลำงวันแล้ว 

  

  
Engagement and persistence การมสี่วนร่วมและความพยายาม 

 



 

 

 

 

  

Approaches to Learning—Self Regulation         

4. Shared Use of Space and Materials การใช้พื้นที่และของส่วนรวมร่วมกัน 
      

Child develops the capacity to share the use of space and materials with others เด็กๆพัฒนำควำมสำมำรถในกำรแบ่งสิ่งของและพื้นที่กับผู้อื่น   

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Shows awareness that  

other children might  

want to use materials, by  

taking action to control  

the materials คิดได้ว่ำคนอื่น
อำจจะก ำลังต้องกำรของที่ตนเอง
ใช้อยู่ 

Maintains control of some preferred 

materials, allowing others to use the 

rest, but will need adult support to 

share preferred materials with other 

children ยังคงใช้ของช้ินท่ีชอบอยู่ แต่
ยอมให้คนอ่ืนใช้ช่ินอ่ืนๆที่เหลือ และ
ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญเ่มื่อ
ต้องกำรใช้สิ่งของที่เพ่ือนใช้อยู่ 

Offers to share space or 

materials with others in the 

absence of explicit expectations 

for sharing เสนอกำรแบ่งปัน
สิ่งของและพื้นที่กับผู้อื่น โดยยังไม่
คำดหวังกำรแบ่งปันท่ีชัดเจน 

Shows concern about everyone 

being treated fairly in 

collaborative activities with 

others แสดงควำมกังวลว่ำทุกคนที่
ร่วมกิจกรรมจะไดร้ับควำมเท่ำ
เทียมกันทุกคนหรือไม ่

Engages in sustained 

collaborative activities that 

involve mutual assistance มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  

  Example   

  

–Keeps all of the crayons 

nearby even if only using one or 

two colors.  เกบ็สีเทียนท้ังหมดไว้
ใกล้ๆ แม้ว่ำจะใช้เพียงสีเดียวหรือ
สองสีก็ตำม  
–Communicates, “It’s mine,” 

when another child reaches for 

a red counting bear ` สื่อสำรว่ำ 
“เป็นของฉัน” เมื่อเด็กอีกคนเอื้อม
มือไปหยิบหมีสีแดง 

–Holds onto all the pencils while at 

the writing center, but then gives 

some to other children, with adult 

prompting.  เก็บดินสอท้ังหมดไวก้ับตัว
ในขณะเขียน แต่จำกนั้นแบ่งบำงสว่นให้
เด็กคนอ่ืน ๆ โดยมผีู้ใหญ่คอยกระตุ้น 

–Keeps favorite crayons nearby, and 

pushes the basket of other colored 

crayons to the center of the table. 

เก็บดินสอสีที่ช่ืนชอบไว้ใกล้ๆ และดัน
ตะกร้ำดินสอสีอื่นๆ ไปท่ีกลำงโตะ๊ 

–Brings a carpet square to 

another child while getting 

ready for story time, without 

being asked. เตรยีมเบำะที่นั่ง
ให้กับเด็กคนอ่ืนๆเมื่อถึงเวลำเล่ำ
นิทำนโดยไม่ต้องบอก                  

–Makes room for another child 

who wants to join in the writing 

activity, and then offers a pencil 

to the child. จัดที่ว่ำงให้คนอื่นที่
ต้องกำรใช้โต๊ะเขียนแล้วยื่นดินสอ
ให ้

– Helps a peer find a favorite 

book in the classroom library. 

ช่วยเพื่อนหำหนังสือท่ีชอบใน
ห้องสมุด` Communicates, “It’s 

not fair!” when a peer is 

excluded from a game. สื่อสำรวำ่ 

"ไม่ยตุิธรรมเลย" เมื่อเพื่อนต้อง
ออกจำกเกม ` –Passes the dice 

to another child who has been 

watching them play a math 

game ส่งลูกเต๋ำต่อให้เพื่อนๆที่
ก ำลังดูตัวเองเล่นเกม 

– Works with one or two peers 

to assemble a puzzle, accepting 

and offering help to figure out 

where the pieces go. ท ำกิจกรรม
ต่อจิ๊กซอว์ร่วมกันกับเพื่อนหนึ่งถึง
สองคนและช่วยกันหำช้ินส่วนท่ี
หำยไป  

–Communicates, “Look at the 

picture.” to a peer who has 

trouble identifying a word 

during shared storybook 

reading. สื่vสำรกับเพื่อนว่ำ"ดูรูป
สิ" เมื่อเพื่อนมีปัญหำในกำรบอก
ค ำศัพท์ระหว่ำงกำรเล่ำนิทำน 

  

  
Shared Use of Space and Materials การใช้พื้นที่และของส่วนรวมร่วมกัน 

 



  
SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT พฒันาการทางสังคมและอารมณ์     

1. Identity of Self in Relation to Others ระบุตวัตนด้วยความสัมพนัธ์กบัผู้อ่ืน       

Identity of Self in Relation to Others   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Expresses simple ideas about 

self and connection to others 

เล่ำเกีย่วกับตัวเองและ
ควำมสัมพันธ์กับผู้อื่น 

Describes self or others based on 

physical characteristics อธิบำย
ลักษณะตนเองหรือผู้อื่นจำกลักษณะ
ภำยนอก 

Compares own preferences or 

feelings to those of others

เปรียบเทยีบควำมชอบหรือควำมรูส้ึก
ของตนเองกับผู้อื่น 

Describes and compares self 

and others using personality 

characteristics อธิบำยและ
เปรียบเทยีบตนเองและผู้อื่นโดย
ใช้ลักษณะนิสยั 

Identifies and evaluates 

strengths and weaknesses by 

comparing self with others ระบุ
และประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อน 
โดยกำรเปรยีบเทียบตนเองกับผู้อืน่ 

  

  Example   

  

–Acts out roles from own family 

in pretend play. แสดงบทบำท
เป็นคนในครอบครัวจนเอง 
–Communicates, “I’m making 

cookies— just like Grandma!” 

while rolling play dough.  

สื่อสำรว่ำ “ฉันก ำลังท ำคุกกี—้
เหมือนคุณยำยเลย!” ขณะกลิ้ง
แป้งเล่น 

–Communicates, using 

communication board, “His hair is 

red!” สื่อสำรโดยใช้กระดำนสื่อสำร 

“เขำมผีมสีแดง!”  
– Identifies own height, as 

indicated on a growth chart posted 

on the wall.ระบุส่วนสูงของตัวเอง
ตำมที่ระบุในแผนภมูิกำรเจริญเติบโตที่
ติดไว้บนผนัง 

–Selects a pink crayon for a friend 

whose favorite color is pink, then 

selects a blue crayon for self. เลือก
ดินสอสสีีชมพูส ำหรับเพื่อนท่ีชอบสี
ชมพ ูจำกนั้นเลือกดินสอสีน ้ำเงิน
ส ำหรับตัวเอง 
–Communicates to a peer that they 

both like peanut butter and jelly 

sandwiches สื่อสำรกับเพื่อนว่ำท้ังคู่
ชอบแซนด์วิชเนยถั่วและเยลลี ่

– Tells her grandma, “I’m a 

good friend in school because 

I share the markers,” at the 

end of the day when she 

comes to pick her up. บอกคุณ
ยำยของ“หนูเป็นเพื่อนที่ดีใน
โรงเรียนเพรำะหนูแบ่งปำกกำให้
เพื่อนใช้” ในตอนท้ำยของวันท่ี
ยำยมำรับเธอ 

–Communicates, “I like to be 

first to the door, but Michael 

doesn’t care about being first.”

สื่อสำรว่ำ “ฉันชอบเป็นคนแรกที่
ไปถึงประตู แต่ไมเคิลไม่ชอบ 

–Communicates to a peer, “I’m 

great at math, but I’m not so 

good at reading,” after an adult 

explains they will do a reading 

activity next. สื่อสำรกับเพื่อนว่ำ 
“ฉันเก่งคณิตศำสตร์ แต่ฉันอ่ำน
หนังสือไม่เก่ง” หลังจำกท่ีครูบอก
ว่ำต่อไปจะท ำกิจกรรมกำรอ่ำน   

–Moves to the back of a group 

of children when an adult asks, 

“Who knows how to use the 

microscope?” เมื่อครูถำมว่ำ"มี
ใครรูวีใช้กล้องจุลทรรศน์บ้ำง" ก็
เดินหลบไปหลังกลุ่มเพื่อน 

  

  
Identity of Self in Relation to Others ระบตุวัตนและความสัมพันธก์ับผู้อื่น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT พฒันาการทางสังคมและอารมณ์     

2.  Social and Emotional Understanding ความเข้าใจทางสังคมและอารมณ์       

Child shows developing understanding of people’s behaviors, feelings, thoughts, and individual characteristics  

เด็กๆแสดงพัฒนำกำรควำมเข้ำใจกี่ยวกับพฤติกรรมของคน ควำมคดิ ควำมรูส้ึก และลักษณะเฉพำะตวัแต่ละคน 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Identifies own or others’ 

feeling ระบุควำมรู้สึกของ
ตนเองหรือผู้อื่นได ้

Communicates, with adult 

assistance, about feelings that 

caused own behavior or others’ 

behavior สื่อสำรโดยควำมช่วยเหลือ
จำกผู้ใหญเ่กี่ยวกับควำมรู้สึกท่ี
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของตนเองหรอื
พฤติกรรมของผู้อื่น 

Communicates ideas about how 

own or another’s personality 

affects how one thinks, feels, 

and acts สื่อสำรแนวคิดเกีย่วกับ
ลักษณะบคุลิกภำพของตนเองหรือ
ของผู้อื่นที่ส่งผลต่อวิธีคดิ 

ควำมรูส้ึก และกำรกระท ำ 

Compares people’s 

personality traits; and 

Demonstrates consideration 

for the thoughts or feelings of 

other เปรียบเทียบลักษณะ
บุคลิกภำพของผู้คน และแสดง
ให้เห็นถึงกำรค ำนึงถึงควำมคิด
หรือควำมรูส้ึกของผู้อื่น 

Uses understanding of another’s 

personality traits to explain and predict 

their behavior ใช้ควำมเข้ำใจในลักษณะ
บุคลิกภำพของผู้อื่นเพื่ออธิบำยและท ำนำย
พฤติกรรมของพวกเขำ 

  

  Example   

  

–Communicates, “I like to 

listen to music, too; it 

makes me happy,” after 

noticing a child playing with 

a musical triangle.  สื่อสำรว่ำ 
“ฉันชอบฟังเพลงเหมือนกัน 

มันท ำให้ฉันมีควำมสุข” 
หลังจำกสังเกตเห็นเด็กเล่น
เครื่องดนตรี –Communicates 

that a crying child is sad. 

สื่อสำรว่ำเด็กที่ร้องไห้ คือเด็ก
ที่เสียใจ 

–Responds that a friend is sad, 

when an adult asks, “Why did 

your friend get his blanket?” เมือ่
ครูถำมว่ำ"เพื่อนไปเอำผ้ำห่มท ำไม" 

ก็สำมำรถบอกได้ว่ำเพื่อนเศร้ำ 

– Communicates that the turtle in 

the story was scared, when an 

adult asks, “Why did the turtle go 

into its shell?” ตอบได้ว่ำเตำ่กลัว 

เมื่อครูถำมว่ำเต่ำเข้ำไปในกระดอง
ท ำไม 

–Communicates to a peer, 

“You’re silly,” when the peer 

starts giggling and other 

children join in. สื่อสำรกับเพื่อน
ว่ำ "เธอเป็นคนตลก” เมื่อเพื่อน
เริ่มหัวเรำะคิกคักและเด็กคนอื่นๆ 
ก็เข้ำร่วม  

–Communicates that a peer is 

shy when seeing her hide as an 

unfamiliar adult approaches. 

สื่อสำรได้ว่ำเพื่อนอำย เมื่อมผีู้ใหญ่
ที่ไม่คุ้นเคยเข้ำหำ 

–Communicates that a new 

friend is nice, just like his 

sister. สื่อว่ำเพื่อนใหม่น่ำรัก
เหมือนน้องสำวของเขำ 

 –Communicates to a child 

who is new to the class at 

pick-up time, “Don’t worry. 

Your mommy will come.”   ` 

สื่อสำรกับเด็กท่ีเพิ่งเข้ำเรียนใหม่
เมื่อเวลำรับ "อย่ำกังวล เดีย๋วแม่
จะมำ” 

–Communicates to a friend, “I think Joey 

left these crayons out. He’s always so 

messy,” after discovering crayons still out 

in the art area. บอกเพื่อนๆเมื่อเจอดินสอสีที่
ตกอยู่ว่ำ "ฉันคิดว่ำโจอี้ทิ้งเอำไว ้เพรำะเค้ำไม่
เรียบร้อยทุกทีเลย"                

–Gestures toward a specific child and 

communicates, “She can do it, she isn’t 

scared of anything,” when the adult asks 

who wants to hold the baby chick.  

ช้ีไปท่ีเด็กคนใดคนหนึ่งและสื่อสำรว่ำ “เขำ
ท ำได้ ไม่กลัวอะไรเลย” เมื่อครูถำมว่ำใคร
ต้องกำรอุ้มลูกเจี๊ยบ 

  

  
Social and Emotional Understanding ความเข้าใจทางสังคมและอารมณ ์

 



  SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT พัฒนาการทางสังคมและอารมณ์     
3. Relationships and Social Interactions with Familiar Adults ความสัมพันธ์และทักษะทางสังคมกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย     
Child develops close relationships with one or more familiar adults (including family members) and interacts in an increasingly competent and cooperative manner with familiar adults  

เด็กๆพัฒนำควำมสนิทสนมกับผู้ใหญ่ หนึ่งถึงสองคน ที่คุ้นเคยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่อย่ำงมีควำมมั่นใจและให้ควำมร่วมมือมำกขึ้น   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Engages in extended  

interactions with familiar  

adults in a variety of  

situations (e.g., sharing  

ideas or experiences,  

solving simple problems) มีส่วนร่วมในกำร
สำนสมัพันธ์กับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยในดำ้นต่ำงๆ
สถำนกำรณ์ (เช่น กำรแบ่งปัน ควำมคิดหรือ
ประสบกำรณ์แก้ปัญหำง่ำยๆ 

Seeks a familiar adult’s 

ideas or explanations 

about events or 

experiences that are 

interesting to the child 

ค้นหำแนวคิดหรือค ำอธิบำย
ของผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเกีย่วกับ
เหตุกำรณ์หรือประสบกำรณ์
ที่น่ำสนใจส ำหรับเด็ก 

Works cooperatively with 

familiar adults, over 

sustained periods, to plan 

and carry out activities or 

to solve problems ท ำงำน
ร่วมกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยไดเ้ป็น
ระยะเวลำนำนข้ึน วำงแผน
และท ำกิจกรรมหรือแก้ไข
ปัญหำ 

Seeks to be cooperative or to 

promote cooperation by showing 

understanding of familiar adults’ 

goals through words or actions 

พยำยำมที่จะร่วมมือหรือส่งเสริมควำม
ร่วมมือโดยแสดงควำมเข้ำใจใน
เป้ำหมำยของผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย ผ่ำน
ค ำพูดหรือกำรกระท ำ 

Shows interest in how familiar 

adults’ experiences, feelings and 

thoughts affect their behavior 

แสดงควำมสนใจว่ำประสบกำรณ์ 
ควำมรูส้ึก และควำมคดิของผู้ใหญท่ี่
คุ้นเคยส่งผลต่อพฤติกรรมของพวก
เขำอย่ำงไร 

  

  Example   

  

–Communicates to a familiar adult, “Want 

to read with me?” during free-choice time. 

สื่อสำรกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย “อยำกอ่ำนกับหนู
ไหม” ในช่วงเวลำเลือกเสร ี

–Completes a simple puzzle with a familiar 

adult, taking turns to fit pieces ต่อจิ๊กซอว์
ง่ำยๆ กับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย ผลัดกันตอ่ช้ินส่วน 

–Asks a familiar adult 

what they might see when 

they go on a field trip. ` 

ถำมผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยว่ำพวก
เขำจะได้เห็นอะไรเมื่อไป
ทัศนศึกษำ 

–Asks a teacher why 

another child is not going 

outside with the group 

ถำมครูว่ำท ำไมมีคนไม่
ออกไปข้ำงนอกกับกลุ่ม 

–Works together with a 

familiar adult to complete a 

puzzle over several days, 

organizing pieces in 

different ways.  

ท ำงำนร่วมกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย
เพื่อต่อจิ๊กซอว์ให้เสร็จภำยใน
เวลำหลำยวัน จดัระเบียบ
ช้ินส่วนในรูปแบบ 

–Communicates to peer who is 

talking loudly, “The teacher said to 

use our inside voices.” ` สื่อสำรกับ
เพื่อนที่คุยกันเสียงดัง “ครูบอกว่ำให้
ใช้เสียงเบำ` Communicates to 

peers, “It’s time to clean up and get 

ready for snack,” after noticing a 

familiar adult clearing off the lunch 

table สื่อสำรกับเพื่อนร่วมงำนว่ำ “ได้
เวลำท ำควำมสะอำดและเตรียมอำหำร
ว่ำงแล้ว” หลังจำกสังเกตเห็นผู้ใหญ่
ก ำลังเก็บโตะ๊อำหำรกลำงวัน 

–Laughs and communicates, 

“That was funny!” while watching 

as a familiar adult tells a joke and 

laughs. หัวเรำะและสื่อสำรว่ำ “มนั
ตลกดี!” ขณะดผูู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเล่ำ
เรื่องตลก  
–Asks a familiar adult what kinds 

of things they like to do together 

after the adult shares a picture of 

being outside with a dog. ถำม
ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยว่ำพวกเขำชอบท ำ
อะไรร่วมกันหลังจำกท่ีผู้ใหญ่แบ่งปัน
ภำพกำรอยู่นอกบ้ำนกับสุนัข 

  

  Relationships and Social Interactions with Familiar Adults ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับผู้ใหญ่ที่คุ้นเคย 

 



 

 

 

 

 

  

SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT พัฒนาการทางสังคมและอารมณ ์
    

4. Relationships & social interactions with peers ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อน   

Child becomes increasingly competent and cooperative in interactions with peers and develops friendships with several peers  

เด็กๆมีควำมพร้อมและให้ควำมร่วมมือในกำรมปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและพัฒนำควำมเป็นเพ่ือนกับหลำยๆคน   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

–Participates in brief episodes of 

cooperative play with one or two 

peers, especially those with 

whom child regularly plays มี
ส่วนร่วมในตอนสั้น ๆ ของกำรเล่น
แบบร่วมมือกับเพื่อนหนึ่งหรือสอง
คน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนที่เล่น
ด้วยเป็นประจ ำ 

–Participates in extended episodes 

of cooperative play (including 

pretend play) with one or two 

friends – เข้ำร่วมกำรเล่นแบบร่วมมือ
ได้นำนขึ้น (รวมถึงกำรเล่นบทบำท
สมมติ) กับเพื่อนหนึ่งหรือสองคน 

Organizes or participates in 

planning cooperative play 

activities with several peers, 

particularly with friends จัดกำร
หรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
กิจกรรมกำรเล่นร่วมกับเพื่อนๆ 

Demonstrates understanding of 

feelings and thoughts of other 

children (e.g., shows concern for 

another’s feelings or negotiates 

conflicts in a fair and balanced 

way) แสดงให้เห็นถึงควำมเขำ้ใจใน
ควำมรูส้ึกและควำมคิดของเด็กคน
อื่นๆ (เช่น แสดงควำมกังวลต่อ
ควำมรูส้ึกของผู้อื่นหรือเจรจำควำม
ขัดแย้งอย่ำงยุติธรรมและเป็นกลำง) 

Explains own feelings,  

thoughts, and opinions to 

other children อธิบำย
ควำมรูส้ึกของตัวเอง 
ควำมคิดและควำมคิดเห็นท่ีให้
คนอ่ืนฟัง 

  

  Example   

  

–Takes a few turns trying on 

hats with a peer. สลับกันใส่หมวก
กับเพื่อน 

–Plays chase briefly outside with 

two peers, and then goes to play 

alone on the slide. เล่นวื่งไล่จับ
กับเพื่อนๆสองคนด้ำนนอกแล้ว
กลับเข้ำมำเล่นสไลด์คนเดียวข้ำงใน
ห้อง 
–Plays cars with a peer for a 

short while. เล่นรถของเล่นกับ
เพื่อนช่วงเวลำสั้นๆ 

–Builds a train track with two 

friends, taking turns connecting the 

track pieces. สร้ำงรำงรถไฟกับเพือ่น
สองคนสลับกันต่อช้ืนส่วนรำงรถไฟ 

– Laughs and makes funny noises 

or faces with a friend while singing 

a song together. หัวเรำะและท ำเสียง
ตลกๆ หรือหน้ำตำตลกกับเพื่อนๆ
ขณะทีร่้องเพลง 

–Plans how to design a large 

drawing on a poster with several 

peers, choosing materials AND 

negotiating tasks. ช่วยกันกับเพื่อน
หลำยๆคนในกำรวำงแผน เลือก
อุปกรณ์ วำดภำพใบใหญ่ รวมทั้งแบ่ง
หน้ำท่ีกัน 

–Acts out a familiar story with 

peers, planning different 

characters AND scenarios. แสดง
เป็นครอบครัวร่วมกับเพื่อนๆ มีกำร
วำงแผนตัวละครและเหตุกำรณ์ตำ่งๆ 

–Asks a friend, “What should we 

play, blocks or puppets?” and plays 

the activity the friend chooses. ถำม
ควำมเห็นเพื่อว่ำจะเล่นอะไรดี แลว้
เล่นในสิ่งท่ีเพื่อนเลือก 

– Suggests taking turns when they 

both want to play on the swings. 

สลับกันนั่งชิงช้ำ  – Defends a friend 

who is teased by another child. 

ช่วยปกป้องเพื่อนเมื่อถูกแกล้งโดยคน
อื่น 

–Shares with a friend that 

blue is the prettiest color 

and that’s why it is her 

favorite. แสดงควำมคิดเห็นใน
สิ่งที่ตนชอบพร้อมเหตผุล 

–Communicates to another 

child, “I was scared when 

the door slammed shut, I 

thought it was a stranger 

สื่อสำรกับเพื่อนว่ำ "ฉันกลัว
เวลำที่ประตูปิดดัง เพรำะคิด
ว่ำเป็นคนแปลกหน้ำ" 

  

  
Relationships & social interactions with peers ความสมัพันธ์และการเข้าสังคมกับเพ่ือน 

 



 

 

 

 

 

 

  

SOCIAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT พฒันาการทางสังคมและอารมณ์     

5. Symbolic and Sociodramatic Play การใช้สัญลักษณ์และบทบาทสมมุต ิ
  

Child develops the capacity to use objects to represent other objects or ideas and to engage in symbolic play with others  

เด็กๆพัฒนำควำมสำมำรถฝนกำรใช้วัตถุต่ำงๆหรือไอเดียเพ่ือใช้ในกำรเล่นบทบำทสมมติ   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Engages in pretend-play  

sequences เล่นบทบำทสมมุต ิ

Engages in pretend play with 

others around a shared idea   

เล่นบทบำทสมมุติกับเพื่อน 

Engages in pretend play 

sequences with others by 

organizing and negotiating roles 

or rules around a shared 

elaborated idea บทบำทสมมุติกบั
เพื่อน มีกำรจัดกำร ต่อรองบทบำท 
และแบ่งปันกำรแต่งเรื่องรำว 

Adjusts pretend play activity as it 

proceeds, taking into consideration 

the ideas, interests, and 

preferences of other children in 

the play group ปรับเปลีย่นบทบำท 

และสถำนเพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำร
ของเพื่อนที่ร่วมเล่น 

Engages in complex pretend 

play, especially with friends, 

involving complicated roles and 

a well-coordinated activity 

based on a shared story line 

เล่นบทบำทสมมุติที่ซับซ้อนมีกำร
วำงแผน มีเรื่องรำว มีบทพูดทีเ่ข้ำ
กับเรื่อง 

  

  Example   

  

– Pretends to be a doctor and 

takes care of a stuffed bear that 

is “sick.” เล่นเป็นหมอที่ดูแลหมีที่
ป่วย  

–Makes a pretend cake and 

offers a “taste” to an adult ท ำ
เค้กปลอมแล้วให้ผู้ใหญ่ชิม/กิน 

–Sits in a box with a peer, holding 

a “steering wheel,” and 

communicates, “My turn to drive 

the bus.” นั่งในกล่องกับเพื่อนแลว้
ท ำท่ำขับรถ พูดว่ำ ฉันก ำลังขับรถเมล์  
–Pours “coffee” for friends while 

seated together at a table in the 

dramatic play area เทกำแฟปลอมๆ 

เสิร์ฟให้เพื่อนท่ีโต๊ะ 

 –Plans with peers to pretend to 

be a family going on a trip: 

using chairs as seats for a car, 

negotiating roles, and deciding 

where they will go วำงแผน
ร่วมกับเพื่อนว่ำเรำจะเป็น
ครอบครัวที่ไปเที่ยว โดยใช้เก้ำอี้
เป็นที่น่ังในรถ ต่อรองกันว่ำใครจะ
เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก และ
ตัดสินใจว่ำจะเดินทำงไปไหนด ี

–Communicates, “We can pretend 

we are in the jungle, instead of the 

beach, if we want to be lions,” in 

response to another child’s request 

to be a lion instead of a dolphin 

เมื่อมีเพื่อนบอกว่ำอยำกเล่นเป็น
ปลำโลมำ สำมำรถเสนอได้ว่ำ ง้ันเรำ
เล่นสมมุติว่ำไปทะเลแทนกำรไปปำ่ 
จะไดเ้ป็นสตัว์ทะเลได้  

–Communicates, “I don’t want 

to go near the water because 

I’m scared of the water,” while 

pretending to be a character in 

a story who is scared of the 

water. สื่อสำรว่ำ ฉันไม่อยำกลงน ้ำ
เพรำะฉันกลัวน ้ำ ขนำดเล่น
บทบำทสมมตุิแล้วต้องแกล้งเป็น
กลัวน ้ำ  

  

  
Symbolic and Sociodramatic Play การใช้สญัลักษณ์และบทบาทสมมุต ิ

 



 

 

 

 

 

  

THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่) 
1. Understanding of Language (Receptive) ความเข้าใจภาษา       

Child understands increasingly complex communication and language เขำ้ใจกำรสื่อสำรและภำษำที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น 
    

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Shows understanding of  

a wide variety of phrases  

or sentences แสดงควำมเข้ำใจ 

วลีที่หลำกหลำย 

หรือประโยค 

Shows understanding of some 

complex vocabulary, phrases, or 

sentences as used in conversations, 

stories, or learning activities แสดง
ควำมเข้ำใจค ำศัพท์ วลี หรือประโยคที่
ซับซ้อนบำงค ำที่ใช้ในกำรสนทนำ 
เรื่องรำว หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

Shows understanding of a 

series of complex statements 

that explain how or why things 

happen แสดงควำมเข้ำใจใน
ชุดค ำสั่งที่ซับซ้อนซึ่งอธิบำยว่ำเหตุ
ใดจึงเกิดขึ้น 

Shows understanding that 

language can be used to 

express different intentions; and 

demonstrates understanding of 

word play, jokes, and riddles 

แสดงควำมเขำ้ใจว่ำสำมำรถใช้
ภำษำเพื่อแสดงเจตนำท่ีแตกต่ำง
กันได้ และแสดงควำมเข้ำใจในกำร
เล่นค ำ เรื่องตลก และปริศนำ 

Demonstrates understanding of 

common figurative language 

such as idioms, metaphors, and 

similes แสดงให้เห็นถึงควำม
เข้ำใจในภำษำอปุมำอุปไมยทั่วไป 
เช่น ส ำนวน ค ำอุปมำอุปไมย และ
ค ำเปรียบเทียบ 

  

  Example   

  

–Collects different types of art 

supplies after an adult explains 

an art project and where to find 

the supplies. ` สำมำรถไปหยิบ
อุปกรณ์ศลิปะประเภทต่ำงๆ 

หลังจำกครูอธิบำยศิลปะที่จะท ำ
และที่เก็บอุปกรณ ์
–Hands crayons from the shelf 

after an adult asks, “Can you 

hand me the crayons that are on 

the shelf?” หยิบดินสอสีจำกช้ันวำง
หลังจำกท่ีครูขอ ให้ช่วยส่งดินสอสี
บนช้ันวำงให้ 

– Adds blocks to a tower after a 

peer says, “Let’s make our 

skyscraper the tallest!” เพิ่มบล็อกเข้ำ
ไปในหอคอยหลังจำกเพื่อนชวนให้มำ
สร้ำงตึกสูงๆด้วยกัน  
–Holds the door open, after an adult 

asks the child to do so, until all of 

the other children have come into 

the room. เปิดประตูรอให้เพื่อนเข้ำให้
ครบทุกคน เมื่อคณุครูขอ 

–Explains how to plant seeds to 

a peer after an adult reads a 

book about planting seeds. ` 

อธิบำยวิธีเพำะเมล็ดใหเ้พื่อนฟัง
หลังจำกท่ีครูอ่ำนหนังสือเกี่ยวกับ
กำรเพำะเมลด็          
–Draws a picture about the 

changing seasons, after an 

adult talks about why the 

weather has changed. วำดภำพ
เกี่ยวกับฤดูกำลทีเ่ปลี่ยนไป
หลังจำกท่ีครูพูดถึงว่ำท ำไมอำกำศ
ถึงเปลี่ยนไป 

–Communicates, “It must have 

been an accident,” when 

another child says, “I didn’t 

mean to break the vase.” เมื่อ
เพื่อนท ำแจกันแตก ก็พยำยำมจะ
สื่อสำรว่ำมันเป็นอุบตัิเหต ุ       ` 

–Communicates, “No way,” 

when adult says dramatically, 

“It’s so cold I think my nose will 

fall off. สื่อสำรว่ำ"ไม่จริง" เมือ่ครู
บอกว่ำหนำวมำกเหมือนจมูกจะ
หลุดออกมำเลย 

– Looks outside at the rain 

storm when an adult says, “It’s 

raining cats and dogs.” มองไป
ด้ำนนอกเมื่อครูบอกว่ำฝนตกหนัก                 

– Nods and places hand on 

friend’s shoulder when the 

friend communicates, “I 

couldn’t remember what to say, 

I got cold feet,” after a school 

play. พยักหน้ำและวำงมือบ่นบ่ำ
เพื่อน เมื่อเพื่อนบอกว่ำจ ำไม่ได้
แล้วว่ำจะพูดอะไร 

  

  Understanding of Language (Receptive) ความเข้าใจภาษา 
 



  
THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่) 

      

2. Responsiveness to Language การตอบสนองต่อภาษา 
      

Child understands increasingly complex communication and language เดก็แสดงความเข้าใจการสื่อสารและภาษาที่ซับซ้อน 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Responds to one-step requests 

or questions involving an action 

that will happen right away 
ตอบสนองค ำสั่งหรือค ำถำม 1 ข้ัน 
โดยเด็กท ำทันที 

Carries out a one-step request that 

relates to a new or an unfamiliar 

activity or situation ท ำตำมค ำขอร้อง 
1 ข้ันตอน แม้ค ำขอจะไม่ใช่ค ำขอที่ใช้
ประจ ำ  

Carries out multi-step requests that 

involve a new or unfamiliar activity, 

situation, or concept 
ท ำตำมค ำขอได้หลำยข้ันตอน ไม่วำ่จะ
เป็นค ำขอใหม่หรือไม่คุ้น ในกิจกรรม 
สถำนกำรณ์  

Carries out multi-step 

detailed instructions that 

involve a new or unfamiliar 

sequence of events or 

directions ท ำตำมค ำขอหลำย
ขั้นตอนท่ีมีรำยละเอียดวิธีกำร
เพิ่มขึ้น ค ำขอที่ไม่คุ้นเคย  

Carries out multi-step detailed 

instructions that involve 

imaginary sequences of events 

or directions or rules of a new 

or unfamiliar activity (e.g., a 

game) สำมำรถท ำตำมค ำสั่งหลำย
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกำร
จินตนำกำร วิธีกำร กฎ ใหม่ๆ เกม    

  Example   

  

–Picks up crayons after an adult 

says, “Please pick up the 

crayons.” หยิบสเีทียนเมื่อได้ยิน
ผู้ใหญ่สั่งว่ำ หยบิสีเทียน 
–Brings a water bottle to the 

classroom plants after a peer 

says, “Let’s get water for the 

plants.” เอำชวดน ้ำมำรดน ้ำต้นไม้
ในห้องเรียนเมื่อได้ยินเพื่อนพูดว่ำ 
เรำไปเอำน ้ำมำรดต้นไม้กันเถอะ 

–Puts used paper into recycling bin 

that was recently added to the room 

after adult communicates, “Please 

put used paper in the recycling 

bin.” เอำกระดำษใช้แล้วไปใส่ในช่องรี
ไซเคลิ เมื่อผู้ใหญ่บอกว่ำให้เอำไปใส่
ช่องรีไซเคิล 
–Follows simple direction to tag 

another child when learning a new 

game ท ำตำมค ำสั่ง เช่น วิ่งไปแตะตัว
เพื่อนตอนเล่นไล่จับ 

–Chooses a book and then carries it 

to the library counter after an adult 

says, “Find a book and take it to the 

library counter.” เลือกหนังสือแลว้ถือ
มำที่เค้ำเตอร์ห้องสมดุ เมื่อผู้ใหญส่ั่ง  
–Gathers several materials from the 

science center and places them on a 

table, as suggested by an adult, to 

prepare to plant seeds for a class 

experiment. หยิบวัสดุหลำยอย่ำงจำก
โซนวิทยำศำสตร์และวำงลงบนโตะ๊เมื่อ
ผู้ใหญ่สั่งให้เตรยีมเมล็ดส ำหรับทดลอง 

–Follows adult’s directions 

to line up in a pair with 

another child next, wait for a 

turn, and then pass the ball 

back and forth with the peer 

while practicing soccer 

during gym or outside 

recess. ท ำตำมค ำแนะน ำของ
ผู้ใหญ่เพื่อเข้ำแถวคู่กับเด็กคน
ถัดไป รอจังหวะ แล้วส่งบอล
ไปมำกับเพื่อนขณะฝึกเตะบอล
ในวิชำพละหรือช่วงพัก
กลำงวัน 

–Participates in linking arms 

and moving body with a peer 

while standing back-to-back, in 

response to adult suggestion to 

be a “shadow” during a 

movement activity. สำมำรถท ำ
ตัวเป็นเงำของเพื่อน ขยับตัวตำม
เพื่อน ตัวประกบเพื่อน เมื่อครูสั่ง
ให้เล่นเกมเงำ   
–Repeats and writes down the 

rules of a new game a peer 

created. พูดซ ้ำและจดกฎของเกม
ที่เพ่ือนคิดขึ้นใหม ่

  

  
2. Responsiveness to Language การตอบสนองต่อภาษา 

 



  THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่) 
      

3. Communication and Use of Language (Expressive) การสื่อสารและใช้ภาษา 
    

Child’s communication develops from nonverbal communication to using language with increasingly complex words and sentences 
พัฒนาการสื่อสารจากการที่ไม่ใช้ค าพูดจนเป็นการใช้ค าหรือประโยคท่ีซับซ้อนขึ้น   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Uses short phrases or 

sentences of more than 

two words to 

communicate. 

ใช้วลีหรือประโยคสั้นๆ 
สื่อสำรมำกกว่ำ 2 ค ำ 

Uses short sentences that contain 

nouns, verbs, and other words, 

such as adjectives and recently 

encountered vocabulary, to 

communicate. 

ใช้ประโยคสั้นๆ ท่ีประกอบด้วย
ค ำนำม กิริยำ และค ำอื่นๆ เช่น
คุณศัพท์ และศัพท์ใหม่ทีเ่พิ่งรู้จักมำ
สื่อสำร 

Combines phrases and sentences 

with a variety of word forms to 

communicate ideas or to describe 

people, objects, or events. 

ผสมวลีและประโยคทีม่ีรูปแบบค ำที่
หลำกหลำยมำอธิบำยผู้คน สิ่งของและ
เหตุกำรณ์ตำ่งๆ ได ้

Uses much of the grammar of 

adult-like speech, sometimes 

with grammatical errors; and 

adapts own speech to the level 

of the listener. 

ใช้ค ำพูดที่เหมือนผู้ใหญค่่อนข้ำง
เยอะ เพ่ือมำปรับเป็นค ำพูดของ
ตัวเองเพื่อให้คนฟังเข้ำใจ 

Uses most of the grammar  

of adult-like speech;  

 and 

Converses about a broad  

range of abstract ideas and  

concepts. 

ใช้ค ำพูดแบบผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญม่ำ
สื่อสำรในมุมมองควำมคดิกว้ำงๆ  
    

  Example   

  

–Communicates, “It’s my 

turn,” when an adult 

brings the pet rabbit for a 

visit.  

สื่อสำร “ขอจับบ้ำง” เมื่อ
ผู้ใหญ่เอำกระต่ำยมำใหด้ ู
–Communicates, “I want 

Mommy.” 

สื่อสำร “อยำกเจอแม”่ 

– Communicates, “The rabbit is 

scared,” when sharing a story 

about a rabbit who went into the 

bushes. (“Scared” is an adjective.) 

สื่อสำร “กระต่ำยกลัว” ตอนฟังนิทำน
ว่ำกระต่ำยวิ่งเข้ำไปท่ีพุ่มไม้ (กลัว 
เป็นค ำคุณศัพท์)  
– Communicates using a 

communication board, “I need a 

tissue. My nose is runny.” 

(“Tissue” is a noun and “runny” is 

an adjective.) 

สื่อสำรโดยใช้กระดำนสื่อสำร “ มี
น ้ำมูก อยำกได้ทิชชู่”  

(ทิชชู่เป็นนำม มีน ้ำมูกเป็นคณุศัพท์) 

–Communicates via spoken words, 

signs, or a communication device, 

‘The dog ate the cat’s food, and 

then he got in trouble. We put him 

outside and he was very sad.”  

สื่อสำรโดยใช้ค ำพูด สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องมือสื่อสำรอื่นๆ “เพรำะสุนัขกิน
อำหำรแมว มันเลยเดือดร้อน เรำเอำ
มันไปไว้นอกบ้ำน มันเสยีใจมำก”   
– Communicates, “Dragons don’t 

need bikes ’cause they can fly. 

They have really big wings.” 

สื่อสำร “ มังกรไม่ต้องกำรจักรยำน 
เพรำะมันบินไดเ้อง และปีกมันก็ใหญ่
มำกๆ” 

–Communicates, “I used to like 

those cookies,” pointing to a cookie 

and then repeats to a friend who 

can’t see over the counter, “I used to 

like chocolate chip cookies, but now 

I like sugar cookies.”  

สื่อสำรพร้อมกับชี้ไปที่คุ้กกี้บนเค้ำน์เตอร์
ว่ำ “ฉันเคยชอบคุ้กกี้พวกนั้น” และพูดอกี
ทีกับเพื่อนที่มองไม่เห็นเค้ำน์เตอร์ว่ำ “ฉนั
เคยชอบคุ้กกี้ช็อคโกแลตชิป แต่ตอนนี้
ชอบคุ้กกี้น ำตำล” 
– Begins communicating loudly and 

then lowers to a whisper, “I am 

going to read this book over there,” 

to an adult in the room. 

ตอนแรกพูดเสยีงดังและลดเสียงเป็นกระซิบ
บอกผู้ใหญ่ว่ำจะไปอ่ำนหนังสืออกีทีน่ึง 

–Communicates, “I don’t always 

understand how to make the video 

player work, but if I think of it like my 

game player, I figure out how to make it 

work.”  

สื่อสำร “ ฉันไม่เคยเข้ำใจวำ่เครื่องเล่นวิดีโอ
ท ำงำนได้ยังไง แต่ถ้ำนึกถึงแบบวิดิโอเกมที่เล่น
อยู่ ก็พอจะนึกภำพออก” 
–Communicates to peer while looking at 

a book about the moon and planets, “I 

used to think the moon was following 

me. Now I understand that it looks like 

its moving because the earth is moving. 

สื่อสำรกับเพื่อนเกีย่วกับหนังสือเร่ืองดวงจันทร์
และดำวเครำะหว์่ำ “เคยคิดว่ำดวงจันทร์
เคลื่อนที่ตำมฉัน ตอนนี้รู้แล้วว่ำ ที่เห็น
เคลื่อนที่ เพรำะดวงจันทร์เคลื่อนที่ตำมโลก” 
   

  
Communication and Use of Language (Expressive) การสื่อสารและใช้ภาษา 

 



  
THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่) 

      

4. Reciprocal Communication and Conversationการสื่อสารและสนทนา       

Child engages in back-and-forth communication that develops into increasingly extended conversations  

เด็กๆ มีส่วนร่วมในการโต้ตอบซ่ึงจะพัฒนาต่อยอดการสื่อสาร 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Engages in brief back-and 
forth communication, using 

short phrases and 

sentences. 

มีส่วนร่วมในกำรโตต้อบบท
สนทนำช่วงสั้นๆ โดยใช้วลีและ
ประโยคสั้นๆ 

Engages in brief conversations 

with a shared focus. 

มีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวคิด
ร่วมกันในบทนทนำสั้นๆ 

Engages in extended focused 

conversations that involve 

reasoning, predicting, 

problem solving, or 

understanding ideas. 

มีส่วนร่วมในบทสนทนำท่ีต่อ
ยอดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเหตุและผล 
กำรคำดคะเน กำรแก้ปญัหำ 
หรือกำรเข้ำใจควำมนึกคิด 
 

Builds on both concrete and 

abstract ideas of others during 

extended conversations. 

สร้ำงหรือท ำให้เกดิแนวคิดทั้งนำมธรรม
และรูปธรรมในบทสนทนำท่ีมีกำรต่อ
ยอด 
 

Seeks additional information during 

extended conversations in order to 

understand and build on the ideas of 

others; and Displays appropriate turn 

taking and social conventions of 

conversation. 

ค้นหำข้อมูลเพิ่มเติมระหวำ่งที่มีกำรสนทนำเพื่อท ำ
ควำมเข้ำใจผู้อื่นและท ำให้ผู้อื่นเกิดไอเดยี และ
แลกเปลี่ยนบทสนทนำทำงสังคมอย่ำงเหมำะสม 

  

  Example   

  

–Communicates, “I’m the 

baby,” after a peer 

communicates, “I’m the 

mommy,” while playing 

house. 

สื่อสำร ”ฉนัเป็นลกู” ตอนที่เพือ่นบอก

ว่ำ “ ฉนัเป็นแม”่  ตอนเลน่ 

–Hands play dough to a 

peer. When the peer takes 

the play dough and says, 

“I’m going to make a dog,” 

responds, “I’m making a 

snake.” 
ยื่นแป้งโดว์ให้เพือ่น และพูดว่ำฉนัจะท ำ
งู เมื่อเพื่อนหยิบโดว์และพูดว่ำ ฉนัจะ
ท ำสุนขั 

–Communicates, “That’s my 

family,” while sharing a family 

photo with a peer. When the 

peer says, “You have two 

sisters,” responds, “I have a big 

sister, and that’s my baby 

sister.” 

สื่อสำร นั้นคือครอบครัวของฉัน 
ตอนท่ีให้เพื่อนดูรูป เมื่อเพื่อนพูด
ว่ำมีน้องสำว 2 คน ก็ตอบว่ำ ฉันมี
พี่สำว 1 คน อีกคนเป็นน้องสำว 

–Has a conversation with an 

adult while planting 

sunflower seeds together, 

asking how to plant the seeds 

and making guesses about 

how big the plants will get 

and how long it will take 

before the plants begin to 

grow. 

สนทนำกับผู้ใหญต่อนท่ีปลูก
เมลด็ทำนตะวันด้วยกันว่ำ ปลูก
ยังไง เดำว่ำต้นไม้จะโตได้ขนำด
ไหนและใช้เวลำนำนแคไ่หนกว่ำ
จะเริม่โต 

–Asks a peer, “Would you like to 

come over to my house to play?” 

When peer asks, “Today?” child 

responds,  

“I’ll ask my mom if it’s okay to invite 

a friend over today.” Conversation 

continues. 

ชวนเพ่ือนไปเล่นท่ีบ้ำน เมื่อเพื่อนถำม
ว่ำ วันน้ีหรอ ตอบกลับไปวำ่ จะขอถำม
แม่ก่อนว่ำจะโอเคมั้ยถ้ำชวนเพื่อนไป
บ้ำนวันนี้ และพูดคุยกันตำมประสำกัน
ต่อไป 

–Asks an adult if it is a lie to tell 

your friend you don’t feel well if you 

don’t want to play with them. Listens to 

adult’s ideas about making choices and 

being truthful about what you want. 

Responds to adult, “Maybe I will just 

say that I don’t feel like playing.”  

ถำมผู้ใหญ่ว่ำเป็นกำรโกหกมั้ยถ้ำอำ้งว่ำไม่
ค่อยสบำย เพรำะไม่อยำกเล่นกับเพื่อน ฟัง
ค ำแนะน ำท่ีผู้ใหญ่ให้มำและจริงใจกับควำม
ต้องกำรของตัวเอง และตกลงตัดสนิใจได้ว่ำ 
“จะบอกเพื่อนว่ำ ยังไม่อยำกเล่น” 

  

  Reciprocal Communication and Conversationการสื่อสารและสนทนา 

 



  

THAI LANGUAGE (NATIVE)         

5. Interest in Literacy การรู้ภาษา 
        

Child shows interest in books, songs, rhymes, stories, and other literacy activities in increasingly complex ways 

เด็กๆ แสดงความสนใจหนังสือ เพลง ค าคล้องจอง นิทาน และกิจกรรมการอ่านการเขียนแบบที่ซับซ้อนขึ้น     

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Looks at books page by page, or 

participates, from beginning to 

end, in listening to stories, singing 

songs, or playing rhyming games, 

when supported by an adult. 

ดูหนังสือทีละหน้ำ จำกหน้ำแรกไปจน
จบ สนใจฟังนิทำน ร้องเพลง หรือเล่น
เกมค ำคล้องจอง โดยมผีู้ใหญ่ให้ควำม
ช่วยเหลือ 

Pretends to read a book 

from start to finish. 
Explores book with Braille 

and tactile content with 

hands. 

มีท่ำทำงอ่ำนหนังสือจำก
เริ่มแรกจนจบ ส ำรวจหนังสือ
ด้วยกำรมองและใช้มือสัมผัส 

Initiates literacy activities that 

relate to classroom 

experiences as well as to own 

experiences or interests. 

เริ่มสนใจกิจกรรมในห้องเรียน
รวมถึงประสบกำรณ์นอก
ห้องเรียนที่เกี่ยวกับกำรอ่ำนกำร
เขียน  
 

Initiates literacy activities to explore 

and understand new or unfamiliar 

words, ideas, or concepts. 

เริ่มส ำรวจและท ำควำมเข้ำใจค ำศพัท์ 
ไอเดียหรือแนวควำมคดิใหม่ๆ หรอืท่ี
ไม่คุ้นเคยที่เกี่ยวกบกำรอ่ำนกำรเขยีน 
 

Engages in independent and shared 

book reading; and Uses text to 

research topics of interest; and 

participates in adult-led discussions 

exploring literature. 

อ่ำนหนังสือคนเดียวได้และแบ่งปนักำร
อ่ำนกับเพื่อนๆ น ำข้อควำมไปค้นคว้ำ
หัวข้อท่ีสนใจเพิ่มเตมิ และมีส่วนรว่มใน
บทสนทนำท่ีมีผู้ใหญ่น ำ เพื่อส ำรวจและ
น ำไปสู่กำรอ่ำนกำรเขียน   

  
Example 

  

  

–Pretends to read a book from 

start to finish.  

ท ำท่ำทำงว่ำอ่ำนหนังสือจำกหน้ำเริ่ม
จนจบ 
 

–Explores book with Braille and 

tactile content with hands. 

ส ำรวจหนังสือโดยกำรมองและมือ
สัมผสั 
  

–Asks questions or 

communicates about why 

something happened in a 

story.  

ถำมหรือสื่อสำรถึงเรื่องรำวท่ี
เกิดขึ้นในนิทำน  

–Chooses to read a book 

related to a particular theme or 

interest (e.g., dinosaurs or 

fairies).  
เลือกอ่ำนหนังสอืหัวขอ้ที่สนใจหรอืหัวขอ้

เฉพำะ ( เชน่ ไดโนเสำร์, นำงฟ้ำ) 

–Asks for help finding a book 

about bugs after listening to a 

story about ladybugs. 
ขอให้ช่วยหำหนังสอืเกี่ยวกับแมลง
หลังจำกฟังเรื่องรำวเกีย่วกับแมลงเต่ำทอง 

–Constructs a storybook about 

places to visit that includes pictures 

from a travel magazine. 
ท ำหนังสือเกี่ยวกบัสถำนทีท่ี่น่ำเที่ยว โดยน ำภำพ
จำกนิตยสำรท่องเที่ยวมำตกแต่ง 

 –Looks at a book about the “phases” 

of the moon after moon phases had 

been introduced by an adult. 

ค้นหำหนังสือเรื่อง “ข้ำงขึน้ข้ำงแรม” หลังจำกฟัง
เรื่องรำวจำกผู้ใหญเ่รื่องข้ำงขึ้นข้ำงแรม 

  

–Communicates excitedly about the 

story of a baseball hero he read with an 

adult yesterday and asks for the book to 

be read during group reading.  
พูดคุยอย่ำงออกรสเกี่ยวกับหนงัสือนักกีฬำเบสบอลที่
เคยอำ่นกบัผู้ใหญ่ และขอให้อำ่นหนังสือนี ้

–Resumes reading a chapter book from 

the library during free time. 
ช่วงเวลำว่ำง หยิบหนงัสือที่หอ้งสมุดมำอ่ำน โดยอ่ำนต่อ
จำกตอนที่อ่ำนคำ้งไว้ 

  

  
Interest in Literacy การรู้ภาษา  

 



  
THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่) 

      

6. Comprehension of Age-Appropriate Text เข้าใจค าและอักษรตามความเหมาะสม 
    

Child develops capacity to understand details and ideas from age-appropriate text presented by adults 
เด็กพัฒนาความสามารถในการเข้าใจรายละเอียดและไอเดียท่ีผู้ใหญ่เสนอแนะอย่างเหมาะสมตามวัย 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Makes comments or asks 

questions about text presented 

in books or the environment. 

ให้ค ำแนะน ำหรือถำมเกี่ยวกับ
ข้อควำมในหนังสือหรือเรื่องรำว
รอบตัว 

Demonstrates knowledge of 

main characters, events, or 

ideas in familiar narrative or 

informational text. 

รู้ว่ำใครเป็นตัวเอกของเรื่อง 
เหตุกำรณ์หรือมีไอเดียอย่ำงไรโดย
ใช้ค ำพูดตำมที่ฟังหรือตำมข้อมูลที่
มี 

Demonstrates understanding of 

both narrative and informational 

text by summarizing, 

comparing, or making 

inferences about people, 

objects, or events. 

แสดงให้เห็นว่ำเข้ำใจเร่ืองรำว  กำร
เปรียบเทียบ หรอืข้อมูลเกีย่วกบัผู้คน 
สิ่งของ หรือเหตุกำรณ์โดยใช้ค ำพูด
ตำมที่ฟังหรือตำมข้อมูลที่ม ี

Demonstrates an 

understanding of detailed 

informational and narrative 

text by summarizing and 

stating inferences about its 

meaning. 

แสดงให้เห็นว่ำเข้ำใจรำยละเอียด
ข้อมูล และขอ้ควำมตำมที่ฟังโดยกำร
สรุป และอนุมำนควำมหมำยได ้
 

Demonstrates an understanding of 

detailed informational and narrative text 

by asking or answering questions to 

monitor own comprehension. 

แสดงให้เห็นว่ำเข้ำใจรำยละเอยีดข้อมูล 
และข้อควำมตำมที่ฟังโดยกำรถำมหรือ
ตอบค ำถำมเพื่อตรวจสอบควำมเขำ้ใจของ
ตนเอง 

  

  Example   

  

–Communicates, “Elephants 

have really big ears,” after an 

adult reads about elephants. 

สื่อสำร “ช้ำงมีหูใหญ่มำก”หลังจำก
ที่ฟังผู้ใหญ่อ่ำนเรื่องช้ำง  
 
–Asks, “Why did they go 

there?” during the reading of a 

story. 

มีค ำถำมว่ำ “ท ำไมเขำไปท่ีนั่น?”

ช่วงฟังนิทำน 

–Reenacts a story about 

firefighters with peers, using 

props for hoses, boots, and 

hats.  
จ ำลองเรื่องรำวเกีย่วกับนัก
ดับเพลิงกับเพื่อน โดยใช้อุปกรณ์
ประกอบฉำก พวกสำยยำง บู้ท 
และหมวก 
–Pretends to direct traffic after 

listening to a book about what 

community helpers do. 
ท ำท่ำทำงบอกสัญญำณจรำจรหลังจำกอ่ำน
หนังสือเกีย่วกับอำชีพผู้ชว่ยเหลือในชุมชน 

–Communicates, using a 

communication board, 

“Firefighters have to wear 

special clothes so that they 

don’t get burned,” after an adult 

reads a book about what 

firefighters do. 

สื่อสำร โดยใช้กระดำนกำรสื่อสำร 
“นักดับเพลิงต้อมสวมชุดพิเศษเพื่อ
ป้องกันไฟ” หลังจำกท่ีฟังเรื่อง
เกี่ยวกับนักดับเพลิง 

–Communicates, “At first, I 

thought the blue fish swam 

fast, and then I realized that 

he was lonely and wanted to 

find his mom. That is why he 

was in such a hurry,” after 

reading a book together with 

an adult. 

สื่อสำร “ครั้งแรก คิดว่ำปลำตัวสีฟำ้
เป็นปลำที่ว่ำยน ้ำได้เร็ว แต่มำรู้ทีหลัง
ว่ำมันเหงำ และอยำกหำแม ่มันเลย

ว่ำยน ำ้เร็ว” หลังจำกอ่ำนหนังสือ
ด้วยกันกับผู้ใหญ ่

–Asks, “How can you go back in time?” 

after hearing a story about time travel.  
ถำมว่ำ “จะย้อนเวลำกลับไปได้ยังไง?” 

หลังจำกฟังเรื่องเกี่ยวกับมติิเวลำ 
– Asks a peer, “In the story, did the 

wizard cast a spell over the children or 

did they just change?” 

ถำมพือ่นว่ำ “ ในเรื่อง พ่อมดเสกคำถำใส่
เด็กจริงๆ หรือแค่เปลี่ยนตัว?” 

  

  
Comprehension of Age-Appropriate Text เข้าใจค าและอักษรตามความเหมาะสม 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่)       

7. Concepts About Print ความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสือ 

Child shows an increasing understanding of the conventions and physical organization of print material and that print carries meaning 
เด็กแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ การจัดภาพของหนังสือว่าหนังสือสื่อความหมายใดๆ ได้มากขึ้น 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Demonstrates awareness of the 

way books are handled. 

แสดงให้เห็นว่ำ รู้วิธีกำรรักษำ
หนังสือ 
 

Demonstrates understanding 

that print and symbols carry 

meaning. 

แสดงว่ำ เข้ำใจว่ำตัวหนังสือและ
สัญลักษณ์มคีวำมหมำย 

Demonstrates understanding 

that print is organized into units, 

such as letters, sounds, and 

words. 

แสดงให้เห็นว่ำ เข้ำใจว่ำตัวหนังสอื 
ประกอบด้วย ตัวอักษร เสียง และ
ค ำ 
 

Demonstrates understanding 

that different types of printed 

materials are organized to 

communicate specific ideas or 

information. 

เข้ำใจว่ำหนังสือประเภทต่ำง ๆ ถูก 
จัดรูปแบบเพื่อถำ่ยทอดแนวคิดหรือ
ข้อมูลที่มีควำมเฉพำะ  

Demonstrates understanding that print 

material is organized into sentences 

that have first letter capitalization and 

ending punctuation. 

แสดงให้เห็นถึงควำมเข้ำใจว่ำหนังสือถูกจัด
ระเบียบรูปแบบเป็นประโยคที่มีตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่และเครื่องหมำยวรรคตอนลงท้ำย 

  

  
Example 

  

  

–Picks up a book, opens it up, 

and then turns it right side up. 

หยิบหนังสือทีละเล่ม เปิดอำ่นทำงด้ำน
ขวำ 
 – “Reads” to self, attempting to 

turn pages from front to back.  

อ่ำนหนังสือเอง พยำยำมเปิดอ่ำนจำก
ด้ำนหน้ำไปด้ำนหลัง 
–Turns pages of an adapted book 

using ice pop stick handles.  

–Points at a stop sign and then 

communicates, “That means stop,” 

while looking at pictures on a felt 

board.  

ชี้ไปที่ป้ำยหยุดแล้วสื่อสำรว่ำ “นั่น
หมำยถึงหยุด” ขณะมองดูรูปภำพบน
กระดำนสักหลำด 
–Points to the print while 

pretending to read a page with both 

print and pictures. 

ชี้ไปที่ตัวหนังสือขณะท ำทีเป็นอ่ำนหน้ำที่
มีทั้งตัวหนังสือและรูปภำพ 
 

– Communicates, “There are two 

words on this sign,” while looking 

at a sign with the words “Writing 

Center.”  

บอกได้ว่ำ “มีค ำสองค ำบนป้ำยนี้” 
ขณะที่มองป้ำยที่มีค ำว่ำ “Writing 

Center” 
–Creates a pretend grocery list with 

letters that look like words, then 

names the words as grocery items, 

such as “corn,” “milk,” and “bread.” 

จ ำลองสร้ำงรำยกำรขำยของช ำ เขยีน
ตัวอักษรที่ดูเหมือนเป็นค ำที่มี
ควำมหมำย และตั้งชื่อรำยกำรขำยของ
ช ำ เช่น "ขำ้วโพด" "นม" และ "ขนมปัง" 
 

–Communicates, “I got three 

birthday cards in the mail and 

one had a letter from my 

grandpa.” 

สื่อสำรว่ำ “ฉันได้รับกำร์ดวันเกิดสำม
ใบทำงไปรษณีย์ และใบหนึ่งเป็น
จดหมำยจำกคุณปู่” 
 – Communicates, “For the 

scavenger hunt at my party, let’s 

leave clues on note cards or 

sticky notes so my friends know 

where to go for the next clue.” 

สื่อสำรว่ำ “ส ำหรับเกมลำ่สมบัติใน
งำนปำร์ตี้ของฉัน ให้ทิ้งเบำะแสไว้ใน
กระดำษโน้ต เพื่อให้เพื่อนของฉันรู้ว่ำ
จะต้องไปหำเบำะแสต่อไปที่ใด” 

–Uses index finger to track the sentences 

in a story while an adult reads the story, 

pausing finger at the punctuation at the end 

of sentences.  

ใช้นิ้วชี้ชี้ตำมประโยคในนิทำนขณะที่ผู้ใหญ่อ่ำน
เร่ือง หยุดนิ้วที่เครื่องหมำยวรรคตอนท้ำยประโยค 
 
–Communicates, “This is the beginning of 

the sentence because the first word has a 

capital letter.” 

สื่อสำร “นี่คือจุดเริ่มต้นของประโยคเพรำะค ำแรก
มีอักษรตัวใหญ ่

  

  
Concepts About Print ความรู้เกี่ยวกบัการใช้หนังสือ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่)       

8. Phonological Awareness ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร       

Child shows increasing awareness of the sounds (elements) that make up language, including the ability to manipulate them in language 
เด็กแสดงความความรู้เกี่ยวกับเสียง (องค์ประกอบ) ท่ีประกอบกนัเป็นภาษา รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษามากขึ้น 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Engages actively in play with 

Sounds in words or rhymes, 

or sings simple songs, or 

Repeats simple nursery 

rhymes. 

มีส่วนร่วมในกำรเล่นเกมที่ใช้
เสียงหรือมีค ำคล้องจอง หรือ
ร้องเพลงง่ำยๆ หรือเล่นเพลง
เด็กที่ร้องง่ำยๆ มีเนื้อเพลงซ ้ำๆ 

Demonstrates awareness of 

larger units of language (e.g., 

words, syllables). 

รู้ว่ำมีหน่วยภำษำที่ใหญ่ขึ้น (เช่น ค ำ 
พยำงค์) 

Blends smaller units of language 

(e.g., onsets and rimes), with or 

without the support of pictures 

or objects; and Segments 

smaller units of language (e.g., 

onsets and rimes), with or 

without the support of pictures 

or objects. 

ผสมและแบ่งหน่วยภำษำทีเ่ล็กลง (เช่น dog 

onsets:/d/ และ rimes:/og/) โดยมี
หรือไม่มรีูปภำพหรือวัตถอุื่นใดประกอบได้  

Matches initial and final 

sounds of words; and 

Segments and blends initial 

and final phonemes of words. 

จับคู่ แบ่งกลุ่ม และผสมเสียง
พยัญชนะต้นและตัวสะกดได ้

Isolates the initial sound, middle vowel, 

and final sound in three phoneme 

(consonant-vowel consonant) words. 

แยกเสียงพยญัชนะต้น สระ และตวัสะกด
ในสำมหน่วยเสียงได้ (พยัญชนะตน้-สระ-
ตัวสะกด) 

  

  Example   

  

–Rhymes children’s names 

with other words during a 

group sing-along. 

คิดค ำคล้องจองช่ือเด็กกับค ำ
อื่นๆ ระหว่ำงกำรร้องเพลงกลุม่
ได ้

–Sings “Twinkle, Twinkle, 

Little Star” with a group. 

ร้องเพลง "Twinkle, Twinkle, 

Little Star" กับกลุ่มเพื่อนได ้

– Drums out each word in “I am 

Matt” in a name game in the 

classroom, after an adult has 

modeled drumming while saying 

single words. 

เลือกหรือแยกแต่ละค ำจำกประโยค 
“I am Matt” ในเกมเรียกช่ือ 
หลังจำกฟังผู้ใหญ่พูดค ำโดด  

–Communicates, “Cup,” at the 

snack table, after an adult says, “I 

have a c– up. What do I have?” 

หลังจำกผู้ใหญ่พูดว่ำ “I have a c– 

up. รู้ว่ำหมำยถึง “Cup”   
–Communicates, “Ice,” after an 

adult asks what word is left when 

the m– is removed from the 

word “’mice,’” while playing a 

word game. 

หลังจำกผู้ใหญ่ถำมว่ำยังเหลือค ำ
อะไร เมื่อถอด m– ออกจำกค ำว่ำ 
“mice”  ตอบได้ว่ำคือ “ice”    

–Chooses the picture of a 

mouse after an adult shows 

her a picture of milk and asks 

her to find another picture that 

begins with the same initial 

sound as milk.  
เลือกรูป mouse หลังจำกที่ผู้ใหญ่โชว์

รูป milk แล้วให้หำรูปอืน่ที่ขึน้ตน้ด้วย

เสียงเหมือน milk 

–Selects a picture of a bat 

when asked to find the word 

that ends the same as ‘pet’ 

เลือกรูป bat เมื่อขอให้หำค ำทีม่ี
ค ำลงท้ำยเหมือนกับค ำว่ำ 'pet' 

–Sounds out the word cat, “/p/ /e/ /t/,” 

when adult playing sound game asks, 

“What are the sounds in pet?” 
ออกเสียงอย่ำงค ำว่ำ cat “/c /a/ /t/” ได้ 
เมื่อถำมว่ำ “มีเสียงอะไรบ้ำงในค ำว่ำ “pet” 
– Sings the name “Mary” then sings the 

name “Gary” by substituting “/G/” for 

“/M/” to make Gary, when playing the 

name game. 

ร้องเพลงเรียกช่ือ "Mary" จำกนั้นร้องเพลง
เรียกช่ือ "Gary" โดยเปลี่ยน "/G/" เป็น "/
M/" เพื่อสร้ำง Gary เมื่อเล่นเกมเปลี่ยนช่ือ 

  

  
Phonological Awareness ความตระหนักรู้เกี่ยวกับเสียงอักษร 

 



  
THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่)         

9. Letter and Word Knowledge การรู้ตัวอักษรและค า       

Child shows increasing ability to write using scribbles, marks, drawings, letters, characters, or words to represent meaning 
เด็กแสดงความสามารถในการเขียนโดยใช้การขีดเขียน เคร่ืองหมาย ภาพวาด ตัวอักษร อักขระ หรือค าเพ่ือแสดงความหมายได้มากขึ้น 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Demonstrates awareness of a 

few letters in the environment. 

รู้จักตัวอักษรสองสำมตัวที่ปรำกฏ
บริเวณรอบๆ ตัวได ้

Identifies some letters by name. 

ระบุตัวอักษรบำงตัวในช่ือตัวเองได้ 
Identifies most uppercase 

letters and most lowercase 

letters (not necessarily at the 

same time); and shows 

understanding that letters 

correspond to sounds in 

words.  

Demonstrates knowledge of 

all of the letters of the 

alphabet (upper and lower 

case) and corresponding 

sounds for the majority of 

consonants and many vowels; 

and identifies frequently used 

words (e.g., the, of, is, to, 

you, she, my). 

Assembles or splits apart words to 

make new words; and identifies both 

short vowel sounds, and long vowel 

sounds for most vowels. 

ประกอบหรือแยกค ำเพื่อสร้ำงค ำใหม่ และ
ระบุท้ังเสียงสระเสยีงสั้นและเสียงสระเสียง
ยำวได ้

  

  
Example 

  

  

–Holds up hand or 

communicates, “Me,” when an 

adult holds up a sign with child’s 

name.  

ยกมือตอบได้ว่ำเป็นตัวเองเมื่อโดน
ขำนช่ือ 
–Finds the first letter of own 

name in the environment, such 

as on labels, artwork, cubbies, 

or chairs. 

หำอักษรตัวแรกของช่ือตัวเองใน
สิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น บนฉลำก
สินค้ำ หรืองำนศลิปะได ้

–Names some letters while 

looking at an alphabet book.  

รู้ตัวอักษรในหนังสือ 
–Points and names some letters 

in an alphabet puzzle. 

ช้ีและบอกได้บำงตัวว่ำเป็นตัวอักษร
ใดในปริศนำตัวอักษร 

–Communicates, “I have two 

as in my name, one big A and 

one little a,” when reading 

own name, Anna, on cubby. 

บอกได้ว่ำ “ช่ือของฉันมี น 2 
ตัว” เมื่ออ่ำนช่ือของตัวเอง แอน
นำ 
– Names, by sight or touch, 

most of the letters of the 

alphabet, when reading an 

alphabet book. 

บอกช่ือพยัญชนะโดยใช้กำรมอง 
หรือช้ีไปท่ีตัวอักษรในหนังสือ
พยัญชนะ 
 

–Says every letter while 

reading an alphabet book, 

sometimes also sounding out 

the letters, such as “h,/ha/.”  

 “h,/ha/” 
–Says the sound of each 

letter, “/c/-/a/-/t/, cat,” after 

identifying the word “cat” by 

sight or touch. 

–Communicates, “There are two ways 

you can say this letter,” while pointing 

to the lowercase letter “a.”  

 
–Looks at the word “bait,” and 

accurately says “the second vowel 

means it’s not “bat,” it’s “bait.” 

  

  
Letter and Word Knowledge การรู้ตัวอักษรและค า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAI LANGUAGE (NATIVE) ภาษาไทย (ภาษาแม่)         

10. Emergent Writing ความพร้อมด้านการเขียน         

Child shows increasing ability to write using scribbles, marks, drawings, letters, characters, or words to represent meaning 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Makes scribble marks or 

simple drawings that represent 

people, things, or events. 

ท ำเครื่องหมำยขดีเขียนหรือ
ภำพวำดง่ำยๆ ท่ีแสดงถึงผู้คน 
สิ่งของ หรือเหตุกำรณ์ตำ่งๆ 

Writes letter-like shapes or a 

few letters to represent own 

name or words. 

เขียนรูปรำ่งคล้ำยตัวอักษรหรือ
ตัวอักษรเพียงสองสำมตัว(หรือ
ส่วนหน่ึง) เพื่อแสดงช่ือของตนเอง 

Writes several words or a few 

simple phrases, but may make 

errors. 

สำมำรถเขียนได้หลำยค ำหรือวลีงำ่ยๆ 
ได้ 2- 3 วลี แต่มีข้อผิดพลำด 

Writes and composes 

simple sentences to 

communicate ideas to 

others. 

เขียนและเรียบเรียงประโยค
ง่ำยๆ เพื่อสื่อสำรควำมคิดกับ
ผู้อื่นได ้

Writes and composes brief paragraphs 

that describe an experience (e.g., 

fictional, autobiographical) or that 

provide information about people, 

things, places, or events. 

เขียนและเรียบเรียงย่อหนำ้สั้น ๆ ที่อธิบำย
ประสบกำรณ์ (เช่น เรื่องสมมติ 
อัตชีวประวัติ) หรือข้อมลูเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของ สถำนท่ี หรือเหตุกำรณต์่ำงๆ ได ้

  

  
Example 

  

  

–Draws circles and lines and 

comments “Baby” and 

“Mommy.”  

วำดวงกลมและเส้นและบอกว่ำ
เป็น “ลูก” กับ “แม่” 

–Makes marks on paper and 

then explains that it is a 

birthday cake. 

ท ำเครื่องหมำยบนกระดำษแล้ว
อธิบำยว่ำเป็นเค้กวันเกดิ 

–Makes marks that are linear 

and spaced like letters or 

words while writing a pretend 

grocery list.  

ขีดเขียนเส้นตรงและเว้นระยะห่ำง
เหมือนเขียนเป็นค ำ ท ำทีเป็น
รำยกำรขำยของช ำ 

–Makes marks to write down a 

restaurant order in the dramatic 

play area. 

ขีดเขียนหรือท ำเป็นเครื่องหมำย
เหมือนเป็นกำรสั่งซื้อใน
ร้ำนอำหำร ขณะที่เล่นกับเพื่อน 
 

– Writes, “bog” [“dog”], copying the 

word from a book, to label a drawing 

of a dog.  

เขียนว่ำ "หมำ" ["หมำ"] คัดลอกค ำจำก
หนังสือเพื่อติดป้ำยก ำกับภำพวำดสุนัข 

–Writes “STOP” on a stop sign in a 

drawing.  

เขียนว่ำ “หยุด” บนปำ้ยหยดุใน
ภำพวำด 

– Writes “I love you” on a drawing 

made for a family member. 

เขียนว่ำ "ฉันรักคุณ" บนภำพวำดที่ท ำ
ขึ้นส ำหรับสมำชิกในครอบครัว 

– Writes a simple 

sentence, e.g., “I want a 

dog,” when asked to write 

a letter to his parents.  

เขียนประโยคง่ำยๆ เช่น “ฉัน
ต้องกำรสุนัข” เมื่อถูกขอให้
เขียนจดหมำยถึงพ่อแม ่

–Writes “I love you, Daddy 

and Mommy,” correctly on 

a drawing. 

เขียนว่ำ “ผมรักพ่อกับแม่” 
อย่ำงถูกต้องบนภำพวำด 

–Writes a short autobiographical story 

about the day he learned to ride a 

bicycle. ` Writes directions for how to 

get to his house from school. 

เขียนเรื่องรำวอัตชีวประวัตสิั้น ๆ เกี่ยวกับ
วันท่ีเขำหัดขี่จักรยำน ` เขียนค ำแนะน ำ
กำรเดินทำงไปบ้ำนของเขำจำกโรงเรียนได ้

  

  
Emergent Writing ความพร้อมด้านการเขียน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENGLISH LANGUAGE (2nd LANGUAGE)       

 1. Comprehension of English (Receptive English)        

Child is progressing toward fluency in understanding English        

Lion Kitten Cat Tiger 

 Discovering English Exploring English Developing English Integrating English Integrating English  

  

Shows understanding of 

words and phrases in 

conversations, stories, and 

interactions in home 

language (may show little 

understanding of common 

words and phrases in 

English)แสดงความเข้าใจคำและวลีใน
บทสนทนา/นิทาน และมีปฏกิิรยิา
ตอบสนองโดยใช้ภาษาแม ่(แสดงความ
เข้าใจวลแีละคำที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ
เล็กน้อย) 

Attends to interactions in 

English and sometimes 

participates in activities 

conducted in English; and 

Shows understanding of a 

few common English words 

in familiar contexts or 

routines ร่วมพูดคุยโตต้อบเป็น
ภาษาองักฤษ มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ี
เป็นภาษาองักฤษในบางคร้ัง และแสดง
ความเขา้ใจค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชบ่้อย
ทัว่ไป  2- 3 ค าหรือในชีวิตประจ าวนั 

Shows understanding of 

some common words and 

phrases in English during 

interactions and activities 

conducted in English, 

occasionally with support of 

home language, nonverbal 

cues, or both แสดงความเขา้ใจวลี/
ค  าศพัทท์ัว่ไปท่ีพบเห็นบ่อย ในระหว่าง
การพูดคุยโตต้อบในกิจกรรม
ภาษาองักฤษ บางคร้ังส่ือสารโดยใชภ้าษา
แม่/ภาษาท่ีไม่ใชค้  าพูด หรืออาจส่ือสาร
โดยทั้งสองแบบ 

Shows understanding of 

many words, phrases, and 

concepts in English during 

interactions and activities 

conducted in English, 

occasionally with support of 

home language, nonverbal 

cues, or both แสดงความเขา้ใจวลี/
ค  าศพัทห์ลายค า และคอนเซปตก์าร
สนทนาภาษาองักฤษระหว่างการพูดคุย
โตต้อบในกิจกรรมภาษาองักฤษ บางคร้ัง
ส่ือสารโดยใชภ้าษาแม/่ภาษาท่ีไม่ใช้
ค  าพูด หรืออาจส่ือสารโดยทั้งสองแบบ 

Shows understanding of 

most information and 

concepts communicated in 

English for both 

instructional and social 

purposes แสดงความเขา้ใจขอ้มูล
และคอนเซ็ปตก์ารสนทนาภาษาองักฤษท่ี
ใชใ้นการเรียนและทางสังคมเกือบ
ทั้งหมด (เป็นส่วนใหญ่) 

  

  
Example 

  

  

-Passes a book to another 

child when requested in the 

child’s home language, 

having not responded to the 

same request in English. 

ส่งหนังสือให้เด็กคนหน่ึงตำมที่
เด็กขอร้อง แต่ไมโ่ตต้อบเป็น
ภำษำเดมิที่เด็กพูดมำ   

 - Begins to put blocks on a 

shelf when a peer says in 

English, “Clean-up time.”  
 

เริ่มเก็บของเล่นเข้ำท่ีเมื่อไดย้ินค ำ
ว่ำ "Clean up time" 

-Goes to get markers after 

an adult asks in English if 

child would like to use paint 

or markers to make a 

birthday card for a peer.  

เดินไปหยิบปำกกำมำร์กเกอร ์

เมื่อมีผู้ใหญ่ถำมว่ำจะใช้ปำกกำ
มำร์กเกอรห์รือดินสอสเีขียนลง
บนกำร์ดวันเกดิที่จะให้เพื่อน 

- Pretends to talk on the 

phone when a peer says in 

English, “Baby’s sick. Call 

the doctor.”ท ำท่ำคุยโทรศัพท์ 
เมื่อไดย้ินประโยค "Baby's 

sick. Call the doctor" 

-Sorts orange and green 

counting bears after an 

adult says in English, “Let’s 

separate them by color.”  

  แยกกลุม่หมตีำมสี เมื่อได้ยิน
ผู้ใหญ่พุดว่ำ "Let's separate 

them by color"                       

  

  Comprehension of English (Receptive English) 
 



 

 

 

  

ENGLISH LANGUAGE (2nd LANGUAGE)         
2. Self-Expression in English (Expressive English)         

Child shows increasing progress toward fluency in speaking English 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Discovering English Exploring English Developing English Building English Integrating English   

  

Communicates in home language 

or nonverbally, or both สื่อสำรโดย
ใช้ภำษำแม่ หรือภำษำทีไ่ม่ใช้ค ำพูด 
หรือท้ังสองแบบ 

Occasionally using single words 

or short memorized sequences 

of words in English สื่อสำร
ภำษำอังกฤษโดยใช้ค ำเดีย่วหรือ
สื่อสำรเป็นค ำพูดสั้นๆ ท่ีจ ำมำได ้

Communicates in English, 

using single words and 

common phrases (may mix 

English with home language) 
สื่อสำรภำษำอังกฤษโดยใช้ค ำ
เดี่ยวและวลีทั่วไปท่ีใช้บ่อย (อำจ
สื่อสำรภำษำอังกฤษผสมกับภำษำ
แม่) 

Communicates in English, 

using single words and 

common phrases (may mix 

English with home language) 
สื่อสำรภำษำอังกฤษโดยใช้ค ำ
เดี่ยวและวลีทั่วไป (อำจผสม
ภำษำอังกฤษกับภำษำแม่) 

Communicates in English, 

using sentences that may be 

incomplete (may contain 

grammatical errors and may 

mix English with home 

language) สื่อสำรภำษำอังกฤษ
โดยใช้ประโยคที่อำจยังไม่สมบูรณ ์
(ไวยำกรณ์อำจผดิ และอำจใช้
ภำษำอังกฤษร่วมกับภำษำแม่)   

  Example   

  

-Nods “Yes” and responds in 
home language in response to 
a routine question such as 
“Do you want more milk?” 
while an adult holds up a 

pitcher of milk.  พยักหน้ำที่
หมำยถึง ใช่ เพื่อตอบค ำถำมใน
ภำษำอังกฤษ ครูถำมเป็น
ภำษำอังกฤษว่ำ อยำกเติมนมเพิ่มมั้ย 

-Communicates in English, 

“Bye,” to a peer when leaving at 

the end of the day. สื่อสำรเป็น
ภำษำอังกฤษว่ำ "Bye" กับเพื่อน
หลังเลิกเรียน 

–Communicates in English, 

“Marker,” to ask for a marker 

from a peer while playing 

restaurant in the dramatic play 

area. สื่อสำรเป็นภำษำอังกฤษว่ำ 
"Marker" เมื่อต้องกำรปำกกำ
มำร์กเกอรจ์ำกเพื่อนขณะเล่น
บทบำทสมมตุิในร้ำนอำหำร                   
–Communicates in English, “I 

do a house,” when drawing. [“I 

made a house.”] *สื่อสำรเป็น
ภำษำอังกฤษว่ำ " I do a house" 

ตอนก ำลังวำดรูปบ้ำน 

–Communicates to a peer 
while playing with play dough, 

“I make [“cookies” in Thai] and 

pan [“bread” in Thai]. You like 

it?”  *สื่อสำรกับเพื่อนตอนก ำลัง
เล่นแป้งโดว์ว่ำ "I make คุกกี้ and 

ขนมปัง" 
 

–Communicates in English, 

“This is happy new year. This 

is mommy and me. We saw the 

dragon,” in response to an 

adult asking, “Tell me about 

your picture.”  

 

- เมื่อมีครูถำมว่ำ " Tell me 

about your picture" ตอบเป็น
ภำษำอังกฤษว่ำ "This is happy 

new year. This is mommy and 

me. We saw the dragon"          

  

  Self-Expression in English (Expressive English) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH LANGUAGE (2nd LANGUAGE) 

3. Understanding and Response to English Literacy Activities เข้าใจและตอบสนองการรู้ภาษาองักฤษ 

Child shows an increasing understanding of and response to books, stories, songs, and poems presented in English 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Discovering English Exploring English Developing English Building English Integrating English   

  

Participates in literacy activities in 

home language; and Attends to 

simple literacy activities in English 

with some support มสี่วนร่วมท ำ
กิจกรรมกำรอ่ำนกำรเขียนโดยใช้ภำษำ
แม่ รวมทั้งร่วมกิจกรรมกำรอ่ำนกำร
เขียนโดยใช้ภำษษอังกฤษง่ำยๆ โดย
ได้รับกำรช่วยเหลือจำกผู้อื่นบำ้ง 

Uses home language, gestures, 

or single words in English to 

show understanding of literacy 

activities in English ใช้ภำษำแม่ 
ใช้ภำษำท่ำทำง หรือใช้
ภำษำอังกฤษค ำเดี่ยวเพื่อแสดงว่ำ
เข้ำใจกิจกรรมอ่ำนเขียนท่ีเป็น
ภำษำอังกฤษ 

Uses simple words and short 

phrases in English (often uses 

actions; may mix English with 

home language) to 

communicate understanding 

about a book, story, song, or 

poem told or read in English ใช้
ค ำอังกฤษง่ำยๆและวลสีั้นๆ (อำจ
แสดงท่ำทำงและใช้ภำษำอังกฤษ
ผสมกับภำษำแม่บ่อยๆ) เพื่อ
สื่อสำรว่ำเข้ำใจหนังสือ นิทำน 
เพลง หรือบทกลอนที่ได้ยินได้ฟัง 

Uses words and phrases in 

English (sometimes uses 

actions; may mix English with 

home language) to 

communicate understanding 

about key ideas of a book, 

story, song, or poem told or 

read in English ใช้ค ำและวลี

ภำษำอังกฤษ (อำจแสดงท่ำทำงและใช้
ภำษำอังกฤษผสมกับภำษำแม่เป็นบำงครั้ง) 
เพื่อสือ่สำรว่ำเข้ำใจใจควำมส ำคัญของ
หนังสือ ของนิทำน ของเพลง และของบท
กลอนที่ไดย้ินได้ฟัง 

Uses elaborated English 

phrases with a variety of 

vocabulary and grammatical 

structures (may mix English 

with home language) to 

communicate understanding of 

the content of a book, story, 

song, or poem ใช้วลภีำษำอังกฤษที่ลง
รำยละเอยีดพร้อมค ำศัพทแ์ละโครงสร้ำงทำง

ไวยำกรณ์ที่หลำกหลำย (อำจผสม
ภำษำอังกฤษกับภำษำบ้ำนเกิด) เพือ่สื่อสำร
ควำมเข้ำใจในเนื้อหำของหนงัสือ นิทำน 
เพลง หรอืบทกว ี

  

  Example   

  

– Joins in with peers who are 

singing a song or chant in home 

language. * ร่วมกับเพื่อนที่ก ำลังร้อง
เพลงหรือสวดมนตโ์ดยใช้ภำษำแม ่

–Looks at pages of a picture book 

with a peer while an adult reads the 

book aloud in English. ดูตำมหนำ้
หนังสือภำพกับเพื่อนในขณะทีผู่้ใหญ่อ่ำน
หนังสือเป็นภำษำอังกฤษให้ฟัง 

– Makes faces, gestures, or 

sounds like a tiger when an 

adult reads an illustrated poem 

in English about tigers. ท ำสีหนำ้ 
ท่ำทำง หรือเสียงเหมือนเสือเมื่อ
ผู้ใหญ่อ่ำนบทกลอนท่ีมี
ภำพประกอบเป็นภำษำอังกฤษ
เกี่ยวกับเสือ 

– Draws a picture and 

communicates, “This is spider. 

This is fly.” after listening to the 

book The Very Busy Spider. *

วำดรูปและสื่อสำรว่ำ “น่ีคือแมง
มุม น่ีคือแมลงวัน” หลังจำกฟัง
หนังสือ The Very Busy Spider 

– น ำหนังสือ Rosie's Walk ไปให้
เพื่อนและบอกว่ำ "Chicken take a 

walk. Fox want eat her. Oh No!"   

* ระหว่ำงกำรพูดคุยเป็น
ภำษำอังกฤษเรื่อง The Three 

Bears ซึ่งมีกำรอ่ำนและเล่ำให้ฟัง
กันหลำยครั้ง 

– Communicates to a peer, 

“Sharks have sharp teeth to bite, 

and they swim fast,” while 

paging through a book about 

the ocean. 

สื่อสำรกับเพื่อนเป็นภำษำอังกฤษ
ว่ำ “ฉลำมมีฟันแหลมคม และพวก
มันก็ว่ำยน ้ำเร็ว” ขณะที่อ่ำน
หนังสือเกี่ยวกับมหำสมุทร  

  

   Understanding and Response to English Literacy Activities 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH LANGUAGE (2nd LANGUAGE)         
4 : Symbol, Letter, and Print Knowledge in English 

        

Child shows an increasing understanding that print in English carries meaning 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Discovering English Exploring English Developing English Building English Integrating English   

  

Demonstrates awareness that 

symbols carry meaning or that 

print in home language carries 

meaning เมื่อเห็นสญัลักษณ์ รู้ว่ำมี
ควำมหมำย หรือรู้ว่ำหนังสือหรือ
สิ่งพิมพ์ใดๆ ที่เป็นภำษำแม่มี
ควำมหมำย 

Demonstrates awareness that 

print in English carries meaning 

แสดงกำรรับรู้ว่ำหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์
ที่เป็นภำษำอังกฤษมีควำมหมำย 

Demonstrates understanding 

that English print consists of 

distinct letters with names in 

English แสดงควำมเข้ำใจว่ำ
ตัวหนังสือภำษำอังกฤษมีหลำยตัว
และมีชื่อเรียกต่ำงกัน 

Identifies several English 

letters; and Recognizes own 

name in English print ระบุ
ตัวอักษรภำษำอังกฤษได้หลำยตัว 
และจดจ ำช่ือของตัวเองเป็น
ภำษำอังกฤษได ้

Identifies at least ten English 

letters; and Identifies a few 

printed words frequently used 

in English ระบุตัวอักษร
ภำษำอังกฤษได้อย่ำงน้อยสิบตัว 
และระบุค ำภำษำอังกฤษท่ีใช้บ่อย
ในหนังสือได้ 2 - 3 ค ำ   

  Example   

  

–Shows an adult a book and 

requests, “Can you read me this 

book?” in other languages   

ยื่นหนังสือให้ผู้ใหญดู่และถำมว่ำ 
“อ่ำนหนังสือน้ีให้ฟังได้ไหม” เป็น
ภำษำอื่น 

–Points to a caption written in 

English under a picture and asks 

an adult, in home language, what 

it says. ช้ีไปท่ีค ำบรรยำย
ภำษำอังกฤษใต้ภำพ แล้วถำมโดยใช้
ภำษำแม่ว่ำ ป้ำยเขียนว่ำอะไร  

–Communicates in English, 

“M,” while gesturing at a letter 

on a sign written in English 

during a neighborhood walk 

(the sign may or may not have 

the letter M). พูดขึ้นมำว่ำ M 

แล้วชี้ไปที่ตัวอักษรบนป้ำย
ภำษำอังกฤษ ขณะเดินเล่น (ป้ำย
ภำษำอังกฤษน้ันอำจมีหรือไม่มีตัว 
M ก็ได้) 

–Gestures at name printed in 

English and communicates, in 

English or home language, 

“That’s my name.” ช้ีไปท่ีป้ำยช่ือ
ภำษำอังกฤษและพูดเป็น
ภำษำอังกฤษหรือภำษำแม่วำ่ 
"That's my name"       

–Names all the letters in own 

name correctly one by one, and 

then gestures at a friend’s 

name and names several 

letters, while standing at the 

name chart   *บอกตัวอักษรใน
ช่ือตัวเองได้ถูกต้องทั้งหมดทีละตัว 
แล้วชี้ช่ือเพื่อน บอกตัวอักษรใน
ช่ือเพื่อนได้หลำยตัว ขณะที่ยืนอยู่
ที่ผังรำยชื่อนักเรียน 

  

  Symbol, Letter, and Print Knowledge in English 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         
1. Classification การจ าแนก
หมวดหมู่           

Child shows an increasing ability to compare, match, and sort objects into groups according to their attributes  
เด็กแสดงความสามารถในการเปรียบเทียบ จบัคู่ และจดัเรยีงวตัถเุป็นกลุ่มตามคณุลกัษณะ 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Sorts objects into two groups 

based on one attribute, but 

not always accurately จัดเรียง
วัตถุออกเป็น 2 กลุ่มจำกวัตถุ
คุณลักษณะเดียว แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

Sorts objects accurately into two 

or more groups based on one 

attribute จัดเรียงวัตถุออกเป็น 2 หรือ 3 
กลุ่มจำกวัตถุคุณลักษณะเดียว ได้ถูกต้อง
ทั้งหมด 

Sorts objects into groups based 

on at least two attributes, 

sometimes sorting by one 

attribute and then subdividing 

those groups based on a 

second attribute จัดเรียงวัตถุตำม
คุณลักษณะอย่ำงน้อยได้ 2 ลักษณะ 
บำงครั้งก็จัดเรียงตำมคุณลักษณะแบบ
เดียวและแบ่งกลุ่มย่อยได้เพิ่มเติมตำม
คุณลักษณะที่สอง 

Sorts objects by attributes that are 

subtle and not immediately obvious 

and describes the resulting 

categorical groups จัดเรียงวัตถุตำม
คุณลักษณะที่ละเอียดได้ (ต้องพินิจ มองครั้ง
แรกยังไม่รู้) และอธิบำยผลลัพธ์เป็นหมวดหมู่
ได้ 

Sorts objects to gather and 

organize information, compares 

the groups of objects, and 

interprets the information 
จัดเรียงวัตถุเพื่อรวบรวมและจัดระเบยีบ
ข้อมูล เปรียบเทียบกลุ่มวัตถ ุและ
ตีควำมข้อมูลได้ 

  

  
Example 

  

  

–Separates blocks into a blue 

pile and a green pile, leaving a 

few green blocks in the blue 

pile. แยกกองของเล่นสัตว์ตำม
ประเภท (เช่น สุนัข แมว และนก)  

–Sorts rocks into two piles, 

big and small, after a 

neighborhood walk. แยกสีเทียน 
ดินสอ และปำกกำมำร์คเกอร์ลงใน
ภำชนะต่ำงกัน 

–Separates a pile of toy animals 

by kind (e.g., dogs, cats, and 

birds). แยกแผ่นสีออกเป็นสี่กลุ่ม: 
วงกลมสีน ้ำเงิน สี่เหลี่ยมสีน ้ำเงิน วงกลมสี
แดง และสี่เหลี่ยมสีแดง   

–Puts crayons, pencils, and 

markers into different containers 
น ำช้อนส้อมออกจำกครัวเด็กเล่นและแยก
ประเภทกลุ่มเป็น: ช้อนใหญ ่ช้อนเล็ก 
ส้อมใหญ่ และส้อมเล็ก 

–Separates tiles into four 

groups: blue circles, blue 

squares, red circles, and red 

squares.  แบ่งตำมกลุ่ม ได้แก่ วงกลม
สีฟ้ำ สี่เหลี่ยมสีฟำ้ วงกลมสีแดง 
สี่เหลี่ยมสีแดง  

– Puts pictures of a scarf, hat, and 

warm jacket together and pictures 

of a bathing suit, sandals, and 

bucket together. Communicates, 

“These three you use in the winter 

and these three you use in the 

summer.” จัดกลุ่มรวมรูปภำพผำ้พันคอ 
หมวก และแจ็คเก็ตเข้ำด้วยกัน และจัดกลุ่ม
ภำพชุดว่ำยน ำ้ รองเท้ำแตะ และถังน ้ำเข้ำ
ด้วยกัน  สื่อสำรว่ำ สำมสิ่งนี้คุณใช้ในฤดู
หนำวและสำมสิ่งนี้คุณใช้ในฤดูร้อน 

– Places a variety of apples 

into three bowls based on 

color, counts the number of 

apples in each bowl and 

communicates, “The most 

apples we have are green, then 

red, then yellow.” วำงแอปเป้ิล
หลำกหลำยชนิดลงในชำมสีสำมใบ นับ
จ ำนวนแอปเป้ิลในแต่ละชำมและพูดว่ำ, 
“เรำมีแอปเป้ิลสีเขียวมำกที่สุด รองลงมำคอื
สีแดง และนอ้ยสดุคือสเีหลือง” 

  

   Classification การจ าแนกหมวดหมู่ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         
2. Number Sense of Quantity จ านวนและปริมาณ 

Child shows developing understanding of number and quantity เด็กแสดงพฒันาการความเขา้ใจเร่ืองจ านวนและปริมาณ 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Child shows developing 

understanding of number and 

quantity  

เด็กแสดงพัฒนำกำรควำมเข้ำใจเรือ่ง
จ ำนวนและปริมำณ 

Counts to five objects 

using one to-one 

correspondence; and 

Recites numbers in 

order, one through ten 

นับวัตถุไดสู้งสุด 5 ช้ิน
โดยใช้กำรนับทีละหนึ่ง 
ตำมล ำดับ 1-10 

Solves simple everyday 

problems involving numbers 

by counting up to 10 objects 

using one-to-one 

correspondence; and Recites 

numbers correctly, up to 20 

แก้ปัญหำง่ำยๆ ใน
ชีวิตประจ ำวันเกีย่วกับตัวเลข
ด้วยกำรนับสิ่งของได้ถึง 10 ช้ิน
โดยใช้กำรนับเพิ่มทลีะหนึ่ง และ
นับเลขได้ถูกต้องถึง 20  

Recites numbers in order up to 100 by 

ones and by tens, starting at any given 

number; and Counts at least 20 objects 

correctly using one- to-one 

correspondence; and Demonstrates 

understanding that teen numbers are 

composed of ten and additional ones 

(10-19); and Reads and writes 

numerals 0 to 20  

นับเพิ่มทีละหนึ่ง และทีละสิบ ได้จนถึง 100 ที 

จำกตัวเลขทีก่ ำหนดให ้และนับวัตถุอย่ำงน้อย 20 

ชิ้นได้ถูกต้องโดยใช้โดยกำรนับทีละหนึ่ง และเข้ำใจ

จ ำนวน teen numbers ( เลขหลักสบิตั้งแต่ 

10-19) และอำ่น/เขียนตัวเลข 0 ถึง 20ได ้

Counts beyond 100, starting at any 

given number; and demonstrates 

understanding that in two- digit 

numbers the first digit represents the 

number of tens and the second digit 

represents the number of ones; and 

Reads and writes two digit numerals 

up to 100  

นับได้เกิน 100 โดยเริ่มจำกจ ำนวนท่ี
ก ำหนด และแสดงควำมเข้ำใจว่ำในเลข
สองหลัก หลักแรกแทนจ ำนวนหลกัสิบ 
และหลักท่ีสองแทนจ ำนวนหลักหน่วย; 

อ่ำนและเขียนตัวเลขสองหลักได้ถงึ 100 

  

  Example   

  

–Communicates a desire for two 

apple slices after noticing that a 

peer has two apple slices.บอกควำม
ต้องกำรแอปเปิ้ลสองช้ิน หลังจำก
สังเกตเห็นว่ำเพื่อนคนหนึ่งมีแอปเปิ้ล
สองช้ิน     Communicates, “Three 

dogs,” while looking at a picture of 

three dogs. พูดว่ำ “สุนัขสำมตัว” 
ขณะที่ดภูำพสุนัขสำมตัว 

–Counts out loud, 

“One, two, three, four, 

five,” saying the next 

number as the next 

cup is placed on the 

table. นับจ ำนวนถ้วยท่ี
วำงอยู่บนโต๊ะออกมำดัง 
ๆ ว่ำ “หน่ึง สอง สำม สี่ 
ห้ำ” 

–Counts six chairs, then 

counts seven children, and 

communicates, “We need one 

more chair.” นับเก้ำอ้ีหกตัว 

แล้วนับเด็กได้เจ็ดคน แล้ว
สื่อสำรกันว่ำ , “เรำต้องกำร
เก้ำอี้เพิ่ม.”  ` Counts 

accurately to 20 นับอย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำได้ถึง 20  

– Counts days on a number chart 

continuously up to 100 marking the 

100th day of school on the class 

calendar. นับจ ำนวนวันบนแผนภมูิตัวเลข
ได้ต่อเนื่องถึง 100 ท ำมำร์คกิ้งวันที่มำ
โรงเรียนครบ 100 วันในปฏิทินได้ –
Arranges 25 small rocks in a line, and 

counts them in order, one at a time เรยีง
หินก้อนเล็ก 25 ก้อน และนับทีละก้อน
ตำมล ำดับ 

–Counts 34 straws by first counting 

three bundles of ten straws, “ten, 

twenty, thirty,” and then counts four 

loose straws “31, 32,33,34,” and 

writes down that there are “34” 

straws. นับหลอดจ ำนวน 34 หลอด โดย
เริ่มนับจำก 3 มัดที่มีจ ำนวน 10 หลอด
ต่อมัดก่อน "10, 20, 30" และนับจ ำนวน
ที่เหลือ “31, 32, 33, 34,” และเขยีน
จ ำนวนรวมได้ “34 หลอด” 

  

 
Number Sense of Quantity จ านวนและปริมาณ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         

3.Number Sense of Math Operations กระบวนการแนวคิดทางคณิตศาสตร์     

              

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Attends to or explores changes in 

numbers of objects ร่วมหรือท ำกำร
ส ำรวจกำรเปลี่ยนแปลงของจ ำนวนวัตถุ 

Identifies the new 

number of objects 

after one object is 

added to or removed 

from a set of two or 

three objects ระบุ
จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงได้จำกจ ำนวน
วัตถสุองหรือสำมชิ้น 

Solves simple addition 

or subtraction word 

problems by using 

fingers or objects to 

represent numbers or 

by mental calculatio 

แก้ปัญหำกำรบวกหรือ
ลบค ำอย่ำงง่ำยโดยใช้นิ้ว
หรือวัตถุแทนตัวเลขหรือ
โดยกำรคิดในใจ 

Represents and solves addition and 

subtraction problems with totals up to 10, 

by using objects, drawings, or fingers, or 

by mental calculation; and Demonstrate 

understanding that numbers (ten or 

smaller) can be decomposed in more 

than one way (i.e., 7=5+2; 7=6+1) แสดง
และแก้ปัญหำกำรบวกและกำรลบที่มีผลรวมไม่เกิน 
10, ค ำณวนโดยใช้ส่ิงของ, กำรวำด, นับนิ้ว หรือคิด
ในใจ และแสดงควำมเข้ำใจว่ำตวัเลข (จ ำนวนสิบหรือ
น้อยกว่ำ) สำมำรถคิดแยกยอ่ยได้มำกกว่ำหนึ่งวธิี 
(เช่น 7=5+2; 7=6+1) 

Represents and solves addition and 

subtraction word problems with totals 

up to 20, by using objects, drawings 

and equations, applying advanced 

strategies (e.g., count-on), including 

strategies that reflect understanding of 

properties of addition and subtraction 

แสดงและแก้ปัญหำกำรบวกและกำรลบจำกโจทย์
ปัญหำที่มีผลรวมไม่เกิน 20, ค ำณวนโดยใช้ส่ิงของ, 
กำรวำด, และวธิีกำรคิดขั้นสูง (เช่นกำรนับ) 
รวมถึงกลยุทธ์ทีแ่สดงถึงควำมเข้ำใจในคุณสมบัติ
ของกำรบวกและกำรลบ 

  

  Example   

  

–Communicates, “Now we have 

more,” when an adult combines 

markers from the สื่อสำรว่ำ “ตอนนี้เรำ
มีมำกข้ึน” เมื่อครูรวมปำกกำมำรก์เกอร์
จำกช้ันวำงกับท่ีอยู่บนโต๊ะ  

–Communicates, “They’re almost 

gone,” after taking the next-to- last 

unit block out of the basket สื่อสำรว่ำ 
“มันใกล้จะหมดแล้ว” หลังจำกหยิบ
บล็อคของเล่นอันเกือบสดุท้ำยออกจำก
ตะกร้ำ 

–Communicates, 

“Now we have 

three,” when adding 

a third snail to the 

two collected from 

the yard. สื่อสำรว่ำ 

"เรำมี 3 อัน" เมือเพิ่ม
หอยทำกตัวท่ี 3 เข้ำ
ไปจำกท่ีมี 2 ตัว 

–Communicates, “I 

had four hair clips, but 

I gave one to my 

sister. Now I have 

three.” สื่อสำรวำ่ “ฉันมี
กิ๊บติดผม 4 อัน แต่ฉัน
ให้น้องสำวไป 1 อัน 
ตอนนี้ฉันมี 3 ”  

– Holds up five fingers on one hand and 

three fingers on the other hand and 

counts to self, “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,” 

when presented with a word problem 

about how many balloons you would have 

if you were given five balloons and then 

three more balloons. มือข้ำงนึงชูห้ำนิ้ว และ
มืออีกข้ำงนึงชูสำมนิ้ว และนับด้วยตัวเอง “1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8” เมื่อคิดโจทย์ปญัหำที่ถำม
ว่ำ ถ้ำได้ลูกโป่งมำ 5 ลูก และได้เพิ่มมำอีก 3 

ลูก รวมไดลู้กโป่งกี่ลูก? 

–Writes the equation “11 + 3,” then 

counts aloud, “11, 12, 13, 14,” and 

replies “14,” when presented with a 

word problem about a child who has 11 

balloons and gets three more balloons. 

(count–on strategy) เขียนสมกำร “11 + 

3” จำกนั้นนับออกเสียง “11, 12, 13, 14” 

แล้วตอบว่ำ “14” เมื่อคดิโจทย์ปญัหำถำม
ว่ำ เด็กมีลูกโป่ง 11 ลูก และได้ลูกโป่งอีก 3 

ลูก รวมแล้วได้กีลู่ก . (นับเพิ่มจำกจ ำนวน
เดิม) 

  

  3.Number Sense of Math Operations กระบวนการแนวคิดทางคณิตศาสตร์  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         
4. Measurement การวัด           
Child shows an increasing understanding of measurable properties such as size, length, weight, and capacity (volume), and how to quantify those properties เด็กแสดงความเขา้ใจมากข้ึนเร่ืองคุณสมบติัการวดั เช่น ขนาด ความยาว 
น ้าหนกั และความจุ (ปริมาตร) และวิธีการหาปริมาณ 

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Shows understanding of some 

measurable properties (e.g., 

size, length, weight, capacity) 

or uses words (e.g., “big,” 

“heavy”) to describe some 

measurable properties แสดง
ควำมเข้ำใจเรื่องคุณสมบัติกำรวัด
บำงส่วน (เช่น ขนำด ควำมยำว 
น ้ำหนัก ควำมจุ) หรือใช้ค ำ (เชน่ 

"ใหญ"่ "หนัก") เพื่ออธิบำย
คุณสมบัติที่วัดได้บำงส่วน 

Identifies differences in size, length, 

weight, or capacity between two 

objects, using comparative words 

(e.g., “bigger,” “smaller”) or 

showing understanding of 

comparative words ระบุควำม
แตกต่ำงของขนำด ควำมยำว น ้ำหนัก 

หรือควำมจรุะหว่ำงวัตถสุองช้ิน โดยใช้
ค ำเปรียบเทียบ (เช่น "ใหญ่กว่ำ" "เล็ก
กว่ำ") หรือแสดงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
ค ำเปรียบเทียบ 

Explores the properties of objects 

(e.g., size, length, weight, capacity) 

through either the use of 

measurement tools with standard 

units (e.g., ruler, scale) or the use 

of nonstandard units (e.g., 

footsteps, blocks) ส ำรวจคณุสมบัติ
ของวัตถ ุ(เช่น ขนำด ควำมยำว 
น ้ำหนัก ควำมจุ) ผ่ำนกำรใช้เครื่องมือ
วัดที่มีหน่วยมำตรฐำน (เช่น ไม้บรรทัด 
มำตรำส่วน) หรือกำรใช้หน่วยท่ีไมไ่ด้
มำตรฐำน (เช่น รอยเท้ำ บล็อก) 

Measures objects (e.g., length, area, 

volume), using multiple units and 

counting the number of units, but 

not always accurately, and may not 

recognize the need for equal-size 

units วัดขนำดวัตถุ (เช่น ควำมยำว 
พื้นที่ ปริมำตร) โดยใช้หน่วยได้หลำย
หน่วยและนับจ ำนวนหน่วยนั้นๆ ได้แต่
อำจไม่แม่นย ำเสมอไป และอำจไม่
เข้ำใจกำรวัดขนำดที่ต้องกำรหน่วยที่มี
ขนำดเท่ำกัน 

Measures objects (e.g., 

length, area, volume), 

using equalsize units, 

and counting the number 

of units, avoiding gaps or 

overlaps between units 

วัดขนำดวัตถุ (เช่น ควำม
ยำว พ้ืนท่ี ปริมำตร) โดยใช้
หน่วยขนำดเท่ำกัน และนับ
จ ำนวนหน่วย วำงชิดกันดี 
ไม่มีช่องว่ำงหรือวำงซ้อนกัน 

  
  Example   

  

–Gestures to indicate how big 

the family dog is, when asked. 

ท ำท่ำทำง บอกว่ำสุนัขที่บ้ำนตัว
ใหญ่แค่ไหนเมื่อถูกถำม ` 
Communicates, “This pumpkin 

is so heavy.” – Communicates, 

“My braid goes down my back. 

It’s long.”สื่อสำรว่ำ “ฟักทองลูก
นี้หนักมำก”                     ` 

สื่อสำร “เปยีของฉันยำวเลยไหล่ 
มันยำวแล้ว 

–Identifies differences in size, 

length, weight, or capacity between 

two objects, using comparative 

words (e.g., “bigger,” “smaller”) or 

showing understanding of 

comparative words ระบุควำม
แตกต่ำงของขนำด ควำมยำว น ้ำหนัก 

หรือควำมจรุะหว่ำงวัตถสุองช้ิน โดยใช้
ค ำเปรียบเทียบ (เช่น "ใหญ่กว่ำ" "เล็ก
กว่ำ") หรือแสดงควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ
ค ำเปรียบเทียบ 

–Fills a measuring cup twice to add 

two cups of oatmeal during a 

cooking activity. ` Uses a balance 

scale to find out which of two fruits 

is heavier. ใช้ถ้วยตวงเติมข้ำวโอ๊
ตสองครั้งระหว่ำงกำรท ำอำหำร            

` ใช้เครื่องช่ังเพื่อดูว่ำผลไมส้องชนิด 

ชนิดใดหนักกว่ำกัน 

–Lays cubes of different sizes in a 

line along a table to measure how 

long the table is. ` Places same-size 

blocks along the edge of the rug, 

with some gaps between blocks, 

when using the blocks to measure 

the length of the rug. วำงลูกบำศก์ขนำด
ต่ำงๆ กันเป็นแนวยำวตำมโตะ๊เพื่อวัดควำม
ยำวของโต๊ะ ` วำงบล็อกขนำดเดียวกันตำม
ขอบพรม ยังเว้นช่องว่ำงระหว่ำงบล็อกบ้ำง 
(วำงไม่ต่อกัน) เมื่อใช้บล็อกวัดควำมยำวของ
พรม 

–Measures how far his 

friend jumped by placing 

same-sized rulers end- 

to-end, counting them, 

and communicating, “You 

jumped two rulers.  วดั
ระยะทำงที่เพ่ือนกระโดด
โดยใช้ไม้บรรทัดวำงทำบ
พื้นเพื่อวัดโดยกำรนับไม้
บรรทัดและบอกว่ำ “ เธอ
กระโดดได้สองไม้บรรทัด” 

  

  Measurement การวดั 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         
5. Patterning แบบรูป           

Child shows an increasing ability to recognize, reproduce, and create patterns of varying complexity เด็กแสดงความสามารถเพ่ิมขึ้นในการรับรู้ ท าซ ้า และสร้างแพทเทิร์น
ซบัซอ้นท่ีแตกต่างกนั 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Matches simple sequences 
that are seen, heard, or 
experienced จบัคู่ล  าดบัง่ายๆจากส่ิง
ท่ีเห็น ไดย้ิน หรือจากประสบการณ์ 

Attempts to create simple 
repeating patterns (with 
two elements) พยายามสร้างแบบ
รูปท่ีมีองคป์ระกอบ 2 แบบ 

Creates, copies, or 
extends complex 
patterns (with three 
or more elements) 
สร้าง คดัลอก หรือขยาย
รูปแบบ (แพทเทิร์น)ท่ีซับซอ้น 
(ท่ีมี 3 องคป์ระกอบขึ้นไป) 

Identifies smallest repeating unit 
of the pattern; and Translates 
pattern from one mode of 
representation to another (e.g., 
using an ABB pattern with shapes 
and then with movement) ระบุหน่วย
การท าซ ้ าท่ีเล็กท่ีสุดของแพทเทิร์น และถ่ายทอด
รูปแบบจากรูปแบบหน่ึงไปยงัอีกรูปแบบหน่ึง (เช่น 
การใชแ้พทเทิร์น ABB กบัรูปร่างและการ
เคล่ือนไหว) 

Identifies growing patterns (i.e., 
patterns that increase with every 
repetition) by describing their 
numeric or geometric progressions 
ระบุแพทเทิร์นท่ีเพิ่มขึ้นได ้(เช่น แพทเทิร์นใดเป็นแพท
เทิร์นท่่ีเพิ่มขึ้นทุกคร้ังท่ีเกิดซ ้า) โดยอธิบายส่ิงท่ีเกิดเป็น
ตวัเลขหรือเป็นรูปทรงเรขาคณิต 

  

  Example   

  

–Lines up toy farm animals 

in the same order as a peer 
does. เรียงสัตวข์องเล่นตามแบบเพื่อน 

– Repeats series of actions 
of touching head, 
shoulders, knees, and toes 
during the song “Head, 
Shoulders, Knees, and 
Toes.” สามารถแตะหวั ไหล่ เข่า 
น้ิวเทา้ ในเพลง “Head, 

Shoulders, Knees, and 
Toes.” ได ้

–Creates a simple 

repeating pattern using 
two different stamps, such 
as circle, star, circle, star. 
สร้างแพทเทิร์นซ ้าอยา่งง่าย โดยใชต้รา
ประทบัท่ีแตกต่างกนัสองแบบ เช่น 
วงกลม ดาว วงกลม ดาว   
–Claps, stomps, and then 
repeats.ตบมือ กระทืบเทา้ แลว้ท าซ ้า
ได ้

–Add cubes to 
continue red 
yellow-blue 
pattern. เพิ่มลูกบาศกเ์พื่อ
ต่อแพทเทิร์นสีแดง-สีเหลือง-สี
น ้าเงิน      

–Makes up a 
rhythmic sequence 
by clapping, 
patting, and 
stomping    สร้างจงัหวะ
ดว้ยการปรบมือ ตี และกระทืบ
เทา้ 

– Observes the square-circle 
circle pattern on the rug and 
communicates, “Square, circle, 
circle repeats over and over.” 
สังเกตแพทเทิร์นวงกลม-ส่ีเหล่ียมบนพรมและ
ส่ือสารว่า “ส่ีเหล่ียม วงกลม วงกลมแลว้วงกลมอีก”   
–Creates a movement pattern of 
jump-clap-clap to match the 
musical sounds of drum-cymbal 
cymbal. สร้างแพทเทิร์นการขยบัร่างกาย :
กระโดด-ตบมือ-ตบมือ เพื่อให้เขา้กบัเสียงดนตรี
ของฉาบ กลอง ฉ่ิง 

– Communicates, “This is the 
smallest square and then it is 
getting bigger and bigger,” when 
describing the progression in a 
square growing pattern. ส่ือสารว่า “น่ีคือ
ส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีเล็กท่ีสุด จากนั้นมนัก็ใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ” 
เมื่ออธิบายถึงแพทเทิร์นส่ีเหล่ียมจตัุรัสท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้น          

– Communicates, “Here there is one 
circle, then there are two more 
circles and here there are three 
more circles, so the next one will 
have four more circles. ส่ือสารว่า “ตรงน้ีมี
วงกลม 1 วง ตรงนั้นมวีงกลมอีก 2 วง และตรงโนน้มี
วงกลมอีก 3 วง ดงันั้นวงถดัไปก็จะมวีงกลมอีก 4 วง”” 

  

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition-Mathematics คณิตศาสตร์         
5. Patterning แบบรูป           

Child shows an increasing ability to recognize, reproduce, and create patterns of varying complexity เด็กแสดงควำมสำมำรถเพิม่ขึ้นในกำรรับรู้ ท ำซ ำ้ และสร้ำงแพทเทิร์นซับซ้อนท่ีแตกต่ำงกัน 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Matches simple sequences that 

are seen, heard, or experienced 

จับคู่ล ำดบัง่ำยๆจำกสิ่งที่เห็น ได้
ยิน หรือจำกประสบกำรณ ์

Attempts to create simple 

repeating patterns (with two 

elements) พยำยำมสร้ำงแบบรูป
ที่มีองค์ประกอบ 2 แบบ 

Creates, copies, or 

extends complex 

patterns (with three or 

more elements) สร้ำง 
คัดลอก หรือขยำย
รูปแบบ (แพทเทิร์น)ท่ี
ซับซ้อน (ท่ีมี 3 

องค์ประกอบขึ้นไป) 

Identifies smallest repeating unit of the 

pattern; and Translates pattern from 

one mode of representation to another 

(e.g., using an ABB pattern with 

shapes and then with movement) ระบุ
หน่วยกำรท ำซ ้ำท่ีเล็กท่ีสดุของแพทเทิร์น 
และถ่ำยทอดรูปแบบจำกรูปแบบหนึ่งไป
ยังอีกรูปแบบหนึ่ง (เช่น กำรใช้แพทเทิร์น 
ABB กับรูปร่ำงและกำรเคลื่อนไหว) 

Identifies growing patterns (i.e., patterns 

that increase with every repetition) by 

describing their numeric or geometric 

progressions ระบุแพทเทิร์นที่เพิม่ขึ้นได้ 
(เช่น แพทเทิร์นใดเปน็แพทเทิร์นที่เ่พิ่มขึ้นทุก
ครั้งท่ีเกิดซ ้ำ) โดยอธิบำยสิ่งที่เกิดเป็นตัวเลข
หรือเป็นรูปทรงเรขำคณิต 

  

  Example   

  

–Lines up toy farm animals in 

the same order as a peer does. 

เรียงสตัว์ของเล่นตำมแบบเพื่อน 

– Repeats series of actions of 

touching head, shoulders, 

knees, and toes during the 

song “Head, Shoulders, Knees, 

and Toes.” สำมำรถแตะหัว ไหล่ 
เข่ำ นิ้วเท้ำ ในเพลง “Head, 

Shoulders, Knees, and Toes.” 

ได ้

–Creates a simple repeating 

pattern using two different 

stamps, such as circle, star, 

circle, star. สร้ำงแพทเทิร์นซ ้ำ
อย่ำงง่ำย โดยใช้ตรำประทับที่
แตกต่ำงกันสองแบบ เช่น วงกลม 
ดำว วงกลม ดำว   

–Claps, stomps, and then 

repeats.ตบมือ กระทืบเท้ำ แล้ว
ท ำซ ้ำได ้

–Add cubes to 

continue redyellow-

blue pattern. เพิ่ม
ลูกบำศก์เพื่อต่อแพ
ทเทิร์นสีแดง-สเีหลือง-สี
น ้ำเงิน      

–Makes up a rhythmic 

sequence by clapping, 

patting, and stomping    

สร้ำงจังหวะด้วยกำร
ปรบมือ ตี และกระทืบ
เท้ำ 

– Observes the square-circlecircle 

pattern on the rug and communicates, 

“Square, circle, circle repeats over and 

over.” สังเกตแพทเทริ์นวงกลม-สีเ่หลี่ยม
บนพรมและสื่อสำรว่ำ “สีเ่หลีย่ม วงกลม 

วงกลมแล้ววงกลมอีก”   

–Creates a movement pattern of jump-

clap-clap to match the musical sounds 

of drum-cymbal cymbal. สร้ำงแพ
ทเทิร์นกำรขยับร่ำงกำย :กระโดด-ตบมือ-
ตบมือ เพื่อให้เข้ำกับเสียงดนตรีของฉำบ 
กลอง ฉ่ิง 

– Communicates, “This is the smallest 

square and then it is getting bigger and 

bigger,” when describing the progression 

in a square growing pattern. สื่อสำรว่ำ “นี่
คือสี่เหลี่ยมจตัุรสัที่เล็กท่ีสุด จำกนัน้มันก็ใหญ่
ขึ้นเรื่อยๆ” เมื่ออธิบำยถึงแพทเทิรน์สี่เหลี่ยม
จัตุรสัที่มีขนำดใหญ่ขึ้น          

– Communicates, “Here there is one 

circle, then there are two more circles and 

here there are three more circles, so the 

next one will have four more circles. 

สื่อสำรว่ำ “ตรงนี้มีวงกลม 1 วง ตรงนั้นมี
วงกลมอีก 2 วง และตรงโน้นมีวงกลมอีก 3 

วง ดังนั้นวงถัดไปก็จะมีวงกลมอีก 4 วง”” 
  

   Patterning แบบรูป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cognition - Science วิทยาศาสตร์          

7.Cause and Effect เหตุและผล         

Child observes and investigates objects (living and nonliving things) and events in the environment and becomes increasingly sophisticated in pursuing knowledge about them 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Acts on objects to cause a 

specific result ลองท ำบำงสิ่ง
เพื่อให้ได้ผลที่ต้องกำร 

Acts in ways that take into account an 

anticipated result แสดงพฤติกรรมที่คำด
เดำเหตุที่ก ำลังจะเกิด 

Shows understanding that 

variations in actions or 

degrees of actions with the 

same objects or materials 

cause different results  

แสดงควำมเขำ้ใจว่ำ ถ้ำกระท ำ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในแบบท่ีแตกต่ำง
ไป จะไดผ้ลที่แตกต่ำง 

Shows understanding that 

effects may arise from 

causes that are not easily 

perceived or that actions 

can cause an effect that 

causes another effect  แสดง
ควำมเข้ำใจว่ำผลของกำร
กระท ำอำจจะไมไ่ด้ออกมำ
ทันที แต่ต้องใช้เวลำ หรือ
อำจจะมองไมเ่ห็น 

Conducts investigations to 

gather evidence to support 

ideas about causes of 

observable events เริ่ม
ทดลองด้วยกำรเก็บหลักฐำน 
ตั้งสมมตุิฐำนสิ่งที่น่ำจะเกิดขึ้น 

  

  Example   

  

–Pours water into a water 

wheel to make it spin. เทน ้ำลง

ในใบพัดเพื่อให้ใบพัดหมุน  

–Puts a toy car in a tube and 

watches it roll out the other 

end when the tube is tilted. ใส่

รถของเล่นลงในท่อแล้วรอดมูัน

ไหลออกมำอีกฝั่ง 
 

–Gets rocks to hold paper down during 

an outdoor art activity on a windy day. 

ใช้หินทับกระดำษตอนที่ออกไปท ำ
กิจกรรมนอกห้องเรียน (กลัวปลิว)   
–Puts hands over ears before someone 

pops a balloon or makes another type 

of loud noise. เอำมือปิดหูตอนเหน็คน
เป่ำลูกโป่งจนใหญ่ (รู้ว่ำอำจจะแตก) 

–Communicates, “If I kick 

the ball harder, it will go 

really far!” during outdoor 

play พูดว่ำ ถ้ำหนูเตะแรงกว่ำ
นี้ มันจะไปไกลมำกๆ  

–Communicates, “We need 

to wash our hands with 

soap to get rid of the germs 

so we don’t get sick. สื่อสำร
ว่ำ ถ้ำเรำล้ำงมือ ก็จะไมม่ีเช้ือ
โรค แล้วเรำก็จะไมป่่วย 

–Uses a ruler to measure 

how far a marble travels on 

the ground each time it rolls 

down a ramp of a different 

height ใช้ไม้บรรทัดวัดวำ่
ลูกแก้วไหลไปไดไ้กลแคไ่หน 

เมื่อปล่อยมันลงจำกทำงลำดที่
แตกต่ำงกัน  

  

  Cause and Effect เหตุและผล 
 



  
Cognition - Science วิทยาศาสตร์          

8. Inquiry Through Observation and Investigation แสวงหาความรู้ผ่านการสังเกตุและส ารวจ 
Child observes and investigates objects (living and nonliving things) and events in the environment and becomes increasingly sophisticated in pursuing knowledge about them  

เด็กสังเกตุ แสวงหำควำมรู้ และส ำรวจวัตถุ (สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต) ตำมสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ซับซ้อนข้ึน 

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Engages in sustained  

explorations มีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

Observes objects and  

events of interest in the  

environment, makes  

simple predictions about  

them, and checks the  

predictions สังเกตวัตถุและ 
เหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจรอบตัว 
คำดคะเนเร่ืองง่ำยๆ และ 
ตรวจสอบกำรคำดคะเนนั้นๆ 

Contributes to planning and 

carries out detailed observations 

and complex investigations to 

answer questions of interest เริม่
วำงแผนและชวนคุยเกีย่วกับสิ่งท่ีสงั
เหตุ ตั้งค ำถำมที่จะน ำไปสู่ค ำตอบ 

Uses information from resources 

(e.g., print or digital) to expand on 

observations and investigations to 

answer specific questions of 

interest on scientific topics ใช้
ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล (เช่น สิ่งพิมพ์
หรือดิจิทัล) เพื่อเพ่ิมขอบเขตกำร
สังเกตและกำรสืบสวน ในกำรตอบ
ค ำถำมเฉพำะที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ
หัวข้อทำงวิทยำศำสตร ์

Conducts systematic 

observations and investigations 

to collect data that provide 

evidence to answer specific 

questions on scientific topics 

สังเกตกำรณ์และสอบสวนอย่ำงเปน็
ระบบเพื่อรวบรวมข้อมลูที่เป็น
หลักฐำนในกำรตอบค ำถำมเฉพำะ
ในหัวข้อทำงวิทยำศำสตร ์

  
  Example   

  

– Notices a drooping plant 

and comments, “How can 

we make  it better?” and 

tries different ways to 

support it, such as  

holding it or leaning it 

against  

something. เห็นว่ำต้นไมม้ัน
เอน เลยบอกว่ำ เรำจะท ำยังไง
ให้มันไมล่้มแบบนี ้จะใช้อะไร
มำค ้ำหรือท ำยังไงกับมันด ี

–  Communicates that when 

you add water to flour, that 

the flour will be sticky, during 

a small group activity led by 

an adult. 
บอกได้ว่ำ เมื่อ 
เติมน ้ำลงในแป้ง แป้งจะเหนียว 
ระหว่ำงกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม ท่ี
น ำโดยคร ู

– Asks an adult, “How do you 

know if a fruit is really a fruit?”  

After adult responds that fruit 

have seeds, plans with adult to 

open several different types of 

fruits to see if they all have 

seeds. ถำมผู้ใหญ่ว่ำ เรำจะรูไ้ด้
ยังไงว่ำผลไม้ คือ ผลไม้ หลังจำกท่ี
ผู้ใหญ่บอกสว่ำผลไมม้ีเมล็ด และ
อยำกจะแกะผลไม้หลำยๆ ชนิดดู
ข้ำงใน 

–  Measures the height of bean 

plants, and then finds a book to 

see how tall the bean plants  

will grow. วัดควำมสูงของถั่วและไป
ดูในหนังสือว่ำต้นถั่วสำมำรถสูงได้
เท่ำไหร ่(หำข้อมลูเพิ่มเติม) 

–  Places different materials (i.e., 

wax paper, cardboard, clear 

plastic) in front of a beam of light 

and records the level of 

transparency (e.g., block all of 

the light, blocks some of the 

light, or allows the light to pass 

through) วำงของที่ท ำมำจำก
หลำกหลำยวัสดุเพื่อดูว่ำแสงจะผ่ำน
ได้มำกน้อยแค่ไหน  

  

  
Inquiry Through Observation and Investigation แสวงหาความรู้ผา่นการสังเกตุและส ารวจ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition - Science วิทยาศาสตร์          

9.Documentation and Communication of Inquiry       

Child develops the capacity to describe and record observations and investigations about objects (living and nonliving things) and events, and to share ideas and explanations with others 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Intergrating Expanding Connecting   

  

Communicates similarities or 

differences in the characteristics 

of objects 

Records information in simple 

ways (e.g., drawings, models, 

words dictated to an adult) about 

observations or investigations 

Participates in recording 

detailed information by 

tallying, charting, simple 

graphing, or making complex 

drawings; and Communicates 

about findings, related ideas, 

or simple explanations 

Identifies patterns by 

summarizing recorded data 

(e.g., tallies, charts, simple 

graphs) in order to describe 

detailed findings to others 

Constructs thoughtful 

explanations based on 

recorded evidence and 

communicates explanations 

to others 

  

  Example   

  

` Communicates, “This one has 

a leaf, but that one doesn’t,” 

after an adult asks, “How are our 

plants doing?” ` Gathers several 

rocks while outside and 

communicates which are heavy 

and which are light. 

` Looks at an ant through a 

magnifying glass, and then draws 

a simple picture of what it looked 

like. ` Holds and looks at a 

caterpillar closely, and asks an 

adult to write down, “It’s wiggling. 

It tickles.” 

` Draws a picture of a recent 

rainstorm, including clouds, 

slanted raindrops, puddles, 

and lightning, and shares it 

with peers. ` Collaborates in 

collecting data, using tally 

marks to show objects that 

stick to a magnet and objects 

that do not, and shares 

results in a discussion 

facilitated by an adult 

` Uses tally marks to record 

other children’s favorite 

colors. Counts the tallies and 

states, “Six like green and 

five like pink. Green is the 

most favorite color.” 

` Observes a graph about the 

speed of cars going down 

ramps of different heights 

and communicates, “We need 

to make the ramp really high 

to make the car go fast 

because the higher ramp 

gives the car more power.” 

  

  Documentation and Communication of Inquiry 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognition - Science วิทยาศาสตร์          

10.Knowledge of the Natural World         
Child develops the capacity to understand objects (living and nonliving things) and events in the natural world, including how they change and their characteristics  

เด็กพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขำ้ใจวัตถุ (สิ่งมีชีวิตและไมม่ีชีวิต) และเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในโลก รวมถึงกำรเปลีย่นแปลงและลักษณะของวัตถุต่ำงๆ 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Identifies basic  

characteristics of living  

things, earth materials, or  

events in the environment  

(e.g., how they look, feel,  

sound, or behave)  

ระบุพ้ืนฐำนของสิ่งมีชีวิต 
ส่วนประกอบโลก หรือ 

ส่งแวดล้อมรอบตัวต่ำงๆ  

(เช่น ลักษณะ ควำมรูส้ึก 

เสียงหรือพฤติกรรม) 

Demonstrates awareness of  

basic needs and processes  

that are unique to living  

things (e.g., need for water  

and food; change and  

growth) ตระหนักรู้ควำมต้องกำร
พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรอยู่อำศยั (เช่น 
ต้องกำรน ้ำและอำหำร มีกำร
เปลี่ยนแปลงและกำรเจริญเติบโต) 

Demonstrates knowledge of  

categories of living things,  

earth materials, or events  

in the environment, and  

knowledge of processes  

unique to living things (e.g.,  

breathing, healing, changes  

through the life cycle) 

ตระหนักรู้ประเภทของสิ่งมีชีวิต 

ส่วนประกอบโลก หรืvสิ่งแวดล้อม
รอบตัวและมีควำมรู้เกี่ยวสิ่งที่จ ำเป็น
ต่อสิ่งมีชีวิต (เช่น กำรหำยใจ กำร
เยียวยำรักษำ กำรเปลี่ยนแปลง 
ตำมวัฏจักรชีวิต) 

Demonstrates knowledge of 

what living things (plants, 

animals, and humans) need 

to survive; 

 and 

Demonstrates knowledge of 

the relationship between what 

living things need to survive 

and where they live  

ตระหนักรู้ว่ำสิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ และ
มนุษย์) ต้องอยู่รอด; 

และมีควำมรู้วำ่สิ่งมีชีวิตต้องกำรอะไร
เพื่อควำมอยู่รอดและควรอยู่ใน
สถำนที่แบบใด 

Demonstrates knowledge of  

patterns that can be predicted  

in living things (e.g., life  

cycle, similarities between  

plants and animals and their  

offspring) and in the natural  

environment (e.g., seasonal  

changes; movement of objects 

in the sky)รู้รูปแบบของสิ่งมีชีวิต (วฏั
จักรชีวิต ควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงพืช
และสัตว์และเผ่ำพันธ์)และรู้จัก
สิ่งแวดล้อมที่เกิดตำมธรรมชำติ  (เช่น 
ฤดูกำล กำรเคลื่อนที่ของวัตถุในท้องฟ้ำ) 

  

  Example   

  

Touches wet ground and 

communicates, “Muddy.” ` 

Communicates that a worm is 

long and wiggly. 

Communicates, “My puppy  

likes to eat a lot because he’s  

growing and getting bigger.”สื่อสำร
ว่ำ “ลูกสุนัขของฉันกินเก่งมำกเพรำะ
มันก ำลังโตและตัวใหญ่ขึ้น” 

Observes that the water is  

below the roots in a sweet potato 

jar and adds more water. 

สังเกตว่ำน ้ำในขวดที่ปลูกต้นไม้ ลดลง
จนเห็นรำก จึงเติมน ้ำลงไป 

` Communicates, “It needs 

lettuce to grow. All animals need 

food,” after reading a book about 

a rabbit. สื่อสำรว่ำ “มันต้องกินผกั
เพื่อเติบโต สัตว์ทุกตวัต้องกำร
อำหำร”หลังจำกอำ่นหนังสือเกี่ยวกบั
กระต่ำย     

Comments during sorting 

through a collection of rocks and 

shells, “Animals live in shells, 

but not in rocks.” แสดงควำม
คิดเห็นในขณะที่จัดหินและเปลือก
หอยว่ำ“สัตวอ์ำศัยอยู่ในเปลือก แต่
ไม่ได้อยู่ในหิน” 

` Communicates, “I saw cactus 

in the desert. Cactus don’t need 

a lot of water so they can live in 

the desert.”สื่อสำร “ฉันเห็น
กระบองเพชรในทะเลทรำย  

กระบองเพชรไม่ต้องกำรน ้ำมำก มัน
เลยอยู่ในทะเลทรำยได้” 

Communicates, “Plants need 

water and light to live,” during a 

discussion about what to include 

in building a terrarium. สือ่สำร 
“พืชต้องกำรน ้ำและแสงสว่ำงในกำร
ด ำรงชีวิต” ในระหว่ำงกำรพูดคุย 

เกี่ยวกบักำรสร้ำงสวนขวด 

` Points to drawings that show the 

stages of growth of a sunflower 

seed, and explains, “The seed 

sprouted, then the plant grew, then 

the flowers grew, and now we have 

seeds again.”` ชี้ไปที่ภำพวำดที่แสดง 
ขั้นตอนกำรเจริญเติบโตของดอก
ทำนตะวันเมล็ด และอธิบำยว่ำ “เมล็ด
พืชนั้นแตกหน่อแล้วต้นไม้ก็เติบโต
จำกนั้นดอกไม้ก็เติบโตและตอนนี้เรำมี
เมล็ดอีกแล้ว” 

  

  
 Knowledge of the Natural World ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYSICAL/HEALTH กายภาพ/สุขภาพ         

1. Perceptual-Motor Skills and Movement Concepts 
Child moves body and interacts with the environment, demonstrating increasing awareness of own physical effort, body awareness, spatial awareness, and directional awareness. 
เด็กเคลื่อนไหวร่ำงกำยและมีปฏสิมัพันธ์กับสิ่งรอบตัว กำรออกก ำลังกำย ควำมตระหนักรู้ทำงรำ่งกำย ควำมสัมพันธ์ของตนเองกับสิ่งแวดล้อม(มติิสมัพันธ์) และกำรรับรู้ทศิทำง 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Tries different ways to 

coordinate movements 

of large or small body 

parts พยำยำมใช้วิธีต่ำงๆ 

เพื่อประสำนกำร
เคลื่อนไหวของส่วนต่ำงๆ 
ของกล้ำมเนื้อมัดใหญ่และ
มัดเล็ก 

Adjusts aspects of movement 

(e.g., effort, spatial, 

directional) in relation to 

people and objects, with adult 

guidance ปรับลักษณะกำร
เคลื่อนไหว (เช่น ควำมพยำยำม มติิ 
ทิศทำง) ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและ
วัตถุ โดยได้รับค ำแนะน ำจำกคร ู

Anticipates and adjusts aspects of 

movement (e.g., effort, spatial, 

directional) during new activities, in 

changed environments, or on different 

surfaces คำดกำรณ์และปรับลักษณะของ
กำรเคลื่อนไหว (เช่น ควำมพยำยำม เชิง
พื้นที่ ทิศทำง) ระหว่ำงกำรท ำกิจกรรม
ใหม่ ในสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 
หรือบนพ้ืนผิวที่แตกตำ่งไป 

Maintains spacing of body in 

relation to coordinated 

movements of others while 

coordinating own body 

movements รักษำระยะห่ำงของ
ร่ำงกำยตัวเองให้สมัพันธ์กับกำร
เคลื่อนไหวของผู้อื่นได ้

Adjusts movement of body in time 

and space to meet the requirements 

of structured physical play activities, 

including games and dance ปรับกำร
เคลื่อนไหวของร่ำงกำยได้ทันเวลำและใน
พื้นที่ท่ีเหมำะสมเพื่อท ำกิจกรรมทำง
ร่ำงกำย รวมถึงเล่นเกมและกำรเตน้ร ำได ้

  

  Example   

  

–Changes movements 

when shaking the 

parachute during gym 

or recess.  เปลี่ยนท่ำทำง
เมื่อเขย่ำผ้ำร่มชูชีพระหว่ำงออก
ก ำลังกำยหรือพกั    

–Starts and stops 

movements of different 

body parts during a 

freeze- dance game. 

–Avoids bumping into orange 

cones on a path for wheel 

toys by moving around them, 

after an adult points to the 

cones. หลกีเล่ียงกำรชนกรวยสีส้มบน
ทำง หลังจำกที่ผู้ใหญ่ชี้ไปทีก่รวย                

– Raises knees high when 

following an adult marching ` 

`ยกเข่ำสูงเมื่อท ำท่ำเดินขบวนตำมผู้ใหญ่ 

–Carries a large-sized empty box 

through a doorway, with the help 

of another child. ถือกลอ่งเปล่ำขนำดใหญ่
ผ่ำนทำงเข้ำประตู โดยมีเด็กอกีคนคอยช่วยเหลือ 

– Tries several different ways to 

move through sections of a new 

obstacle course.  พยำยำมเคลื่อนที่ผ่ำน

เส้นทำงอุปสรรค (Obstacle course) ด้วย
วิธีที่แตกต่ำง 

–Moves in sync with others 

who are moving in the same 

direction while dancing or 

marching. เต้น เดินขบวน หรือ
เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคนอื่น 

– Stands back-to-back with 

another child, links arms, 

then walks forward and 

backward, coordinating 

movements together.  ยืนหัน
หลังชนกันกับเด็กอีกคนหนึ่ง ประสำน
แขน จำกนั้นเดินไปข้ำงหน้ำและข้ำงหลงั 
ประสำนกำรเคลื่อนไหวเข้ำดว้ยกัน 

–Engages in a soccer- type game, 

maintaining spacing of self in 

relation to other teammates, and 

passing ball when another teammate 

is open. มีส่วนรว่มในเกมประเภทฟตุบอล 
รักษำระยะห่ำงระหว่ำงตัวเองกับเพือ่นรว่มทีมคน
อื่นๆ และกำรผ่ำนบอลเมื่อเพื่อนรว่มทมีคนอื่นเปิด
ให้ได้       

– Places self in a defensive position 

in relationship to an opponent 

approaching a basketball net.วำงตัวเอง
ในต ำแหน่งป้องกันโดยสัมพันธก์ับฝ่ำยตรงข้ำมที่
เข้ำใกล้ตำข่ำยบำสเก็ตบอล 

  

   Perceptual-Motor Skills and Movement Concepts 

 



  PHYSICAL/HEALTH กายภาพ/สุขภาพ         

2. Gross Locomotor Movement Skills การควบคุมกล้ามเน้ือมัดใหญ่       

Child shows increasing proficiency in fundamental locomotor skills (e.g., rolling, crawling, cruising, walking, running, jumping, galloping)  

เด็กแสดงความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นในทกัษะการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน (เช่น การกล้ิง การคลาน การล่องเรือ การเดิน การว่ิง การกระโดด การควบมา้) 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Attempts to coordinate 

movements, in an upright 

position, that momentarily 

move whole body off the 

ground พยำยำมประสำน
กำรเคลื่อนไหวในท่ำตั้งตรง 
ซึ่งจะท ำให้ร่ำงกำยทั้งหมด
ตั้งข้ึนจำกพ้ืนช่ัวขณะ 

Coordinates and controls  

individual locomotor  

movements, with some  

success ควบคมุกำรเคลื่อนไหวของ
กล้ำมเนื้อมดัใหญไ่ด้บ้ำง 

Combines a variety of 

locomotor movements and 

moves effectively across a 

range of activities กล้ำมเนื้อมดั
ใหญ่ท ำงำนประสำนกันได้อย่ำง
เหมำะสม 

Combines a variety of 

locomotor movements with 

refined coordination (with 

control, flexibility, speed, 

rhythm) 

ใช้กำรเคลื่อนไหวท่ีหลำกหลำย
และบังคับควำมเร็ว จังหวะของ
กำรเคลื่อนไหว 

Applies a variety of locomotor skills 

with manipulative and stability skills 

to organized games and dance 

activities 

ใช้กำรควบคุมกล้ำมเนื้อมัดใหญ่ในกำร
เล่นเกม และ เต้น 

  

  Example   

  

Runs with short, uneven 

steps, arms to the side, 

and often loses balance. 

ยังทรงตัววิ่งไม่ได ้เสียกำร
ทรงตัว 

Crouches down and 

attempts to jump up, with 

heels barely coming off of 

the ground. พยำยำม
กระโดดแต่ขึ้นจำกพ้ืนได้นดิ
เดียว 

Runs with short strides, and  

sometimes has difficulty  

stopping วิ่งเร็วๆแล้ว หยดุตัวเอง
กระทันหันได้ล ำบำก 

Moves along a low balance  

beam or along the side of a  

curb, stepping sideways เดินทรงตัว
บนขอบปูนเตี้ยๆ ได้ทั้งแนวตรงและ
แนวโค้ง 

Changes direction and stops 

quickly and easily while 

running 

วิ่งเลี้ยวได้ และหยุดได้ทันที 

Swings arms back and then 

forward in preparation for 

jumping ใช้แขนแกว่งไปข้ำงหน้ำ
เพื่อเตรียมกระโดดไกล 

Changes body speed and 

position with quick 

movements to match 

rhythmic changes in music 

สำมำรถเต้นตำมจังหวะเพลงได้ 
เปลี่ยนท่ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

Leaps over low objects by 

varying speed and stride 

while running วิ่งแล้วกระโดด
ข้ำมสิ่งกีดขวำงได ้

Moves body while bouncing and 

catching a ball in response to 

changes in a rhythmical beat 

วิ่งเดำะผลอและโยนบอลได ้

Runs and moves a ball down the 

field, as in the game of soccer วิ่งและ
เตะลูกบอลได ้

  

  Gross Locomotor Movement Skills 
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3. Gross Motor Manipulative Skills         

Child shows increasing proficiency in gross motor manipulative skills (e.g., reaching, kicking, grasping, throwing, and catching)  
เด็กแสดงความสามารถท่ีเพ่ิมขึ้นในทกัษะการเคล่ือนไหวขั้นตน้ (เช่น เอ้ือม เตะ ควา้ ขวา้ง และจบั) 
Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Manipulates objects  

using one or more body  

parts, with stability but  

limited coordination จัดการ/หยบิ
จับวัตถุโดยใช้อวัยวะหนึ่งส่วนหรือ
มากกว่า 

ได้มั่นคงแต่การประสานงานของ
อวัยวะยังจำกัด 

Uses two or more 

movements sequentially 

to manipulate objects, 

sometimes pausing 

briefly between 

movements ใช้การ
เคลื่อนไหวสองครั้งขึ้นไป
ตามลำดับเพื่อจดัการกับ
วัตถุ บางครั้งก็หยุดชั่วคราว
ระหว่างการเคลื่อนไหว 

Applies a variety of manipulative 

skills, in combination with locomotor 

skills, in different physical activities ใช้
ทักษะหลากหลายร่วมกับทักษะการ
เคลื่อนไหวในกิจกรรมทางร่างกายที่
แตกต่างได ้

Combines a variety of 

manipulative skills with 

locomotor and stability skills in 

play activities with refined 

coordination (with control, 

flexibility, speed, rhythm) 
ผสมผสานทักษะต่างๆ เข้ากับการ
เคลื่อนไหวร่างกายและทักษะการทรงตัว
ในกิจกรรมการเล่นที่มีการประสานงานที่
ละเอียดอ่อนได้ (การควบคุม ความ
ยืดหยุ่น ความเร็ว จังหวะ) 

Applies a variety of manipulative skills 

with locomotor and stability skills to 

organized games and dance activities 

ใช้ทักษะที่หลากหลายร่วมกับการ
เคลื่อนไหวและทักษะการทรงตัวรว่มกับ
เกมและกิจกรรมเต้นรำ 

  
  Example   

  

–Practices throwing a ball by 

bringing it behind the head, 

sometimes dropping it but 

continuing the arm motion. 

ฝึกขว้างลูกบอลโดยนำไปไวด้้านหลัง
ศีรษะ บางครั้งก็ทำหล่น แต่ยังขยบั
แขนทำท่าขว้างบอลต่อไป 

–Bends knees and jumps up to 

move a parachute or bed sheet 

that is also being held by others, 

sometimes losing grasp. ย่อเข่า
แล้วกระโดดขึ้นเพือ่ขยบัผ้าร่มชูชีพหรือผ้า
ปูเตียงที่ถืออยู่ บางครั้งผ้าหลุดมือ 

–Catches a stuffed 

animal, with hands, 

keeping arms extended 

and then uses hands to 

hold onto it. จับตุ๊กตาสัตว์
ด้วยมือ โดยการกางแขน
ออกแล้วใช้มือจับไว้ 

– Runs, with arm and leg opposition 

(e.g., left foot forward, right arm 

back), to try to catch a butterfly with a 

net. วิ่งโดยใช้แขนและขาตรงกันขา้ม (เช่น เท้า
ซ้ายไปข้างหน้า แขนขวาไปข้างหลัง) เพือ่
พยายามจบัผีเส้ือด้วยตาข่าย 

–Runs and kicks a moving ball 

forcefully, showing arm and leg 

opposition (e.g., left food forward, 

right arm back), maintaining balance 
วิ่งและเตะลูกบอลทีก่ำลังเคลื่อนที่อย่างแรง 
ท่าทางแขนและขาสลับกันถูกต้อง รักษาสมดุล
ได้ (เช่น เท้าซ้ายไปข้างหน้า แขนขวาไปข้าง
หลัง)  

–  Plays catch with a friend 

using progressively more force 

to throw the ball while moving 

farther away from the friend. 

เล่นโยนบอลกับเพื่อนโดยใช้แรง
มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อโยนลูกบอลใน
ขณะที่เคลื่อนที่ออกห่างจากเพื่อน 
` Moves quickly and precisely 

to catch a beanbag or tennis 

ball thrown just outside of reach 

เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
เพื่อจับลูกเทนนิสทีโ่ยนออกไป
นอกระยะเอื้อม 

–  Tosses and catches a foam ball 

with a peer while moving closer to and 

away from the peer, tossing the ball 

higher or lower and to the left or right. 
โยนและจับลูกบอลโฟมกบัเพื่อนในขณะที่
เคลื่อนที่เข้าใกล้และออกห่างจากเพื่อน โยนลูก
บอลสูงขึ้นหรือต่ำลง และไปทางซ้ายหรอืขวา   

– Throws for accuracy and distance 

and catches fly balls and ground balls 

while playing T-ball with peers โยนได้
ระยะทางที่ต้องการและมีความแม่นยำ รับบอล
ลอยพื้นและบอลเลียบพื้นขณะเล่น T-ball กับ
เพื่อนได้ 

  

  Gross Motor Manipulative Skills  
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4. Fine motor manipulative skills การควบคุมกล้ามเน้ือมัดเลก็       

Child demonstrates increasing precision, strength, coordination, and efficiency when using muscles of the hand for play and functional tasks  
เด็กแสดงให้เห็นถึงควำมแม่นย ำ แข็งแรง ของกำรท ำงำนประสำนกัน ของกำรใช้กล้ำมเนื้อมือในกำรเล่นและท ำงำน 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Manipulates objects with 

one hand while stabilizing 

the objects with other hand 

or with another part of 

body บังคับวัตถุด้วยมือเดียว 

ในขณะที่ใช้มืออีกข้ำงจับวัตถุ
อีกช้ินหนึ่ง (หรือใช้ส่วนอ่ืน
ของร่ำงกำยช่วยจับ) 

Manipulates objects with both 

hands doing different movements 

จับ/จัดกำรวัตถุด้วยมือทั้งสองข้ำงใน
กำรเคลื่อนไหวท่ีแตกต่ำงกัน 

Performs with efficiency a 

variety of tasks that require 

precise manipulation of small 

objects ใช้มือจับ/จัดกำรกับวัตถุ
ขนำดเล็กโดยใช้วิธีที่หลำกหลำย
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
แม่นย ำ 

Performs with efficiency  

a variety of tasks  

that require precise  

manipulation of small  

objects สำมำรถใช้มือในกำรควบคุม
สิ่งเล็กๆได ้

Performs a variety of tasks with 

sequential steps that require precision 

of one hand while manipulating or 

repositioning small objects in that 

handใช้มือจับด้วยวิธีท่ีเป็นขั้นตอน และ
ต้องใช้ควำมแม่นย ำกำรจดักำรหรอืจัด
ต ำแหน่งสิ่งของที่มีขนำดเล็ก 

  

  Example   

  

–Holds play dough with 

one hand while cutting it 

with a wooden knife. มือ
ข้ำงหนึ่งจับแป้งโดว์เพื่อตัด
บนเขียงไมไ้ด้     
 –Steadies a container of 

block accessories on lap 

while picking out the tree-

shaped blocks. วำงกล่องใส่
บล็อกไว้บนตักขณะหยิบ
บล็อกรูปต้นไม้ออกมำเล่น 

–Uses scissors to cut out simple 

shapes (e.g. circle, square) on 

paper. ใช้กรรไกรตัดกระดำษเป็น
รูปทรงง่ำยๆ (เช่น วงกลม สีเ่หลี่ยม
จัตุรสั) บนกระดำษ    

–Pushes a cord through a large 

bead, using one hand, while 

moving the bead onto the cord with 

the other hand. ร้อยลูกปัดขนำดใหญ่
ด้วยเส้นเอ็นเอ็นท่ีมีมืออัสจะปลดล็อก
ลูกปัดเพื่อทดสอบอีกข้ำง 

–Makes a necklace by stringing 

a variety of small beads with 

narrow holes. ท ำสร้อยคอโดย
ร้อยลูกปัดขนำดเล็กหลำยรูปทรง 
–Uses a computer mouse to 

draw details of a picture on a 

computer screen. ใช้เมำส์
คอมพิวเตอร์วำดรำยละเอียดของ
รูปภำพบนหน้ำจอคอมพิวเตอรไ์ด ้

–Ties a bow using thick 

shoelaces.  

ผูกเชือกรองเท้ำเป็นโบวไ์ด้  
–Uses scissors held in one hand 

to cut a pattern that has angles 

and curves, pausing to reposition 

the scissors with the other hand. 

ใช้กรรไกรตัดกระดำษเป็นมุม โค้ง ตัด
แล้วหยุดเลี้ยว มืออีกข้ำงขยับ
กระดำษ 

–Ties a bow using thin laces or 

ribbon. ผูกเชือกหรือโบว์ด้วยเชือกเส้น
เล็ก   

–Uses scissors held in one hand to 

cut a pattern that has angles and 

curves, while maintaining continuous 

cutting motion. ใช้กรรไกรตัดรูปที่มีมุม
และเส้นโค้งด้วยมือเดยีว และตัดได้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

  

  
Fine motor manipulative skills การควบคุมกล้ามเน้ือมัดเลก็ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYSICAL/HEALTH กายภาพ/สุขภาพ 
        

5. Safety ความปลอดภัย 
        

Child shows awareness of safety and increasingly demonstrates knowledge of safety skills when participating in daily activities 
  

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Follows basic safety 

practices, with close adult 

supervision ท ำตำมกฎเพื่อ
ควำมปลอดภัยโดยมผีู้ใหญ่
คอยควบคุมดูแล 

Follows basic safety practices on 

own in familiar and novel situations 

ท ำตำมกฎเพื่อควำมปลอดภัยใน
สถำนกำรณ์ที่คุ้นเคย 

Communicates an 

understanding of some safety 

practices to others 

สื่อสำร บอกผู้อื่นเกี่ยวกับควำม
ปลอดภัย 

Identifies potentially unsafe 

situations and communicates the 

need to be safe to others 

สำมำรถเห็นอันตรำยล่วงหน้ำก่อนท่ี
จะเกิดขึ้นและสื่อสำรไปยังผู้อื่นได ้

Identifies potentially unsafe 

situations and communicates 

detailed strategies for staying safe 

to others มองเห็นว่ำอำจจะเกดิ
อันตรำยขึ้นได้ล่วงหน้ำและสำมำรถ
วำงแผนเพื่อให้ตัวเองและผู้อื่น
ปลอดภัย 

  

  
Example 

  

  

Stops and reaches for an 

adult’s hand when 

approaching a crosswalk รู้
ว่ำต้องหยุดและรอผู้ใหญ่เวลำ
จะเดินข้ำมถนน 

Follows classroom safety rules when 

using scissors, such as holding 

scissors with blade pointed down 

รู้จักว่ำจะถือกรรไกรอย่ำงไรเวลำเดินใน
ห้องเรียน (จับปลำยกรรไกร) 

Holds out arm to stop a peer 

from walking through a spill on 

the floor เอำมือกั้นเพื่อนไม่ให้เข้ำ
ไปในพ้ืนท่ีที่มีน ้ำหกอยู่ 
Communicates, “Slow down! No 

running inside!” to a peer บอก
เพื่อนว่ำ อย่ำวิ่งในห้องเรียน  

Communicates to a peer who is 

running, “Be careful, you might 

knock somebody over.” บอกเพือ่นที่
ก ำลังวิ่ง ว่ำ ระวัง เดี๋ยวจะวิ่งชนคนอ่ืน
ล้ม  

 Communicates to a peer, “You 

should be careful when you use 

scissors" บอกเพื่อนว่ำ ใช้กรรไกร
อย่ำงระวังนะ  

เลือกที่จะวำงของเล่นขนำดเล็กไว้
นอกห้อง เพรำะรู้ว่ำถ้ำเด็กเล็กหยบิ
ไปจะเกดิอันตรำยได้  

  

  
Safety ความปลอดภัย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PHYSICAL/HEALTH กายภาพ/สุขภาพ 
        

6. Personal Care Routines สุขอนามัยส่วนตวั         

Child understands, responds to, and initiates personal care routines and shows increasing knowledge and skills of how and when to apply them   

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Carries out parts of personal 

care routines, with specific 

adult guidance or some 

demonstration from adult 

ดูแลรำ่งกำยตนเองโดยมผีู้ใหญ่
แนะน ำหรือท ำให้ด ู

Carries out most steps of familiar 

personal care routines with 

occasional reminders of when or 

how to do them 

สำมำรถดูแลควำมสะอำดของตนเอง
ได้เกือบท้ังหมด โดยมีครเูตือนบ้ำง
บำงครั้ง 

Initiates and completes on own 

all personal care routines; and 

Demonstrates to others how to 

carry out their own personal 

care routines ดูแลตนเองและดูแล
เพื่อนให้ดูแลตนเอง  

Demonstrates a general 

understanding about why personal 

care routines are important for 

health 

แสดงให้เห็นว่ำมคีวำมเข้ำใจว่ำท ำไม
กำรดูแลตนเองถึงมีควำมส ำคัญต่อ
สุขภำพ 

Communicates detailed 

explanations about why personal 

care routines are important for 

health 

สื่อสำรอย่ำงมีรำยละเอียดว่ำท ำไม
ถึงจะต้องดูแลตนเองเพื่อสุขภำพ 

  

  Example   

  

Puts hands under running 

water and reaches for soap 

to wash hands and paper 

towel to dry hands while 

looking at the picture 

sequence showing the steps 

to washing hands above the 

sink เอำมือไปลำ้งน ้ำท่ีไหล 
ฟอกสบู่ และเช็ดมือ โดยดู
วิธีกำรล้ำงมือท่ีแปะป้ำยไว ้

Brushes sand off legs after being 

reminded by adult, but misses a 

few spots  

ปัดทรำออกจำกตัว แต่ปดัไม่หมด ยัง
ต้องให้ครูช่วยช้ีจุดที่ลืมปดั 

Shows a peer how to wash 

hands, including using soap, 

washing between fingers, and 

rinsing สอนเพื่อนล้ำงมือด้วยสบู่ 
และกำรถรูะหว่ำงนิ้ว แล้วล้ำงออก
ด้วยน ้ำ  

Places dirty spoon in dirty-dish 

bin and takes a new spoon after 

dropping spoon on the floor 

during mealtime เอำช้อนที่หล่น
แล้วไปใส่อ่ำงล้ำงจำนและหยิบช้อน
ใหม ่ 

Communicates, “I need to wash my 

finger and put a bandage on it,” 

after cutting his finger during 

outdoor play สื่อสำรได้ว่ำ ต้องล้ำง
แผลและใช้ผ้ำปดิแผลเมื่อโดนอะไร
บำดจำกสนำมเด็กเล่น 

Communicates to peer, “Germs 

are tiny things you can’t see, but 

they can hurt you, so we need to 

wash the germs off our hands 

before we eat. บอกเพื่อนว่ำ เชื้อ
โรคมันมีขนำดเล็กแบบที่เรำมองไม่
เห็น แต่มันท ำให้เรำป่วยได้ ดังนั้น
เรำจึงต้องล้ำงมือก่อนกินข้ำว 

  

  
Personal Care Routines สุขอนามยัส่วนตัว 

 



  

HISTORY-SOCIAL SCIENCE 

1. Sense of Time การรับรู้เวลา 

Child increasingly communicates or demonstrates awareness about past and future events and relates them to present activity 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Communicates about or acts 

out events that just 

happened; and asks about 

activities that will happen 

soon 

Communicates about past events 

and future events, but is 

sometimes unclear about how far 

in the past they happened or how 

far in the future they will happen 

Distinguishes what happened a 

long time ago from what 

happened in the recent past or 

distinguishes what will happen 

in the near future from what will 

happen much later 

Anticipates events in the weekly 

schedule, or describes the way 

things were in own past, or predicts 

future events related to personal 

experience, or describes age 

differences among people (such as 

family members) 

Distinguishes the sequence of 

events that occurred in the past 

few weeks or months or events 

that will occur in the next few 

weeks or months, but has difficulty 

sequencing events in the distant 

past or distant future 

  

  Example   

  

–Communicates about 

seeing a dog and a squirrel, 

after coming back from a 

walk. สื่อสำรหลังจำกไปเดิน
เล่นมำว่ำ เจอหมำและกระรอก  

– Communicates, “Is it time 

for snack?” when finishing 

painting. ถำมว่ำ ถึงเวลำกิน
ของว่ำงหรือยังหลังจำกระบำย
สีเสร็จ 

–Communicates, using a 

communication board, “We are 

going to the zoo,” when an adult 

asks where they are going 

tomorrow. เมื่อผู้ใหญ่ถำมวำ่ พรุ่งนี้ไป
ไหน สำมำรถบอกได้ว่ำ พรุ่งนี้ไปสวน
สัตว ์

– Communicates to an adult that 

the firemen came to visit yesterday, 

even though they actually came 

two weeks ago. เล่ำให้ผู้ใหญ่ฟังได้ว่ำ 

มีนักดับเพลิงมำที่บ้ำนเมื่อวำนน้ี 

ถึงแม้นักดับเพลิงอำจจะมำเมื่อสองวีค
ก่อน  

–Draws a picture showing the  

progression of a plant growing  

from a seed to a tall plant with  

flowers, after planting flower  

seeds. วำดรูปพัฒนำกำรของกำร
เติบโตของต้นไม้ หลังจำกหว่ำน
เมลด็พืช 

–Communicates, “Today is Monday, 

on Wednesday we get to go on a 

field trip to the fire station.” สื่อสำร
ว่ำ วันน้ีวันจันทร์ และวันพุธเรำจะไป
สถำนีดับเพลิงกัน  Communicates, 

“When I was little, I only crawled, 

and then I learned to walk, and now 

I can run fast. Someday, I want to 

run in a race like my uncle.” สื่อสำร
ว่ำ ตอนหนูเด็กๆ หนูคลำน แล้วหนูก็
เดินได้ และตอนนี้หนูก็ว่ิงไดเ้ร็ว และใน
วันหน่ึงหนูจะวิ่งแข็งกับคุณลุง 

Communicates that her 

grandmother arrived for a visit last 

week, after her father repainted the 

bedroom where her grandmother 

usually stays. สื่อสำรว่ำ เมื่ออำทติย์
ก่อนคุณยำยมำเยี่ยมเรำที่บ้ำน เมือ่
เห็นพ่อทำสีห้องที่คุณยำยเคยมำนอน  

Communicates, “My cousin will 

visit during spring break. In the 

summer we all go camping 

together.” สื่อสำรได้ว่ำ ญำติจะมำ
เยี่ยมช่วงเบรคฤดูร้อน และเรำจะไป
แคมป์ด้วยกัน 

  

  
Sense of Time การรับรู้เวลา 

 



  
HISTORY-SOCIAL SCIENCE         

2. Sense of Place การรับรู้สถานที ่
        

Child demonstrates increasing awareness of the characteristics of physical environments and connections among their attributes, including the people and 

activities in them เด็กรับรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับลักษณะของสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและควำมเชื่อมโยงระหว่ำงลักษณะต่ำงๆ ผู้คนและกิจกรรมต่ำงๆ 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Recognizes changes in  

familiar environments or  

in the people associated  

with them (e.g., a new  

adult in the classroom) 
รู้ว่ำสภำพแวดล้อมท่ีคุ้นเคย
เปลี่ยนแปลงไปหรือผู้คนท่ี
เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง 
(เช่น มีครูคนใหม่) 

Recognizes the routes  

between familiar  

locations รู้เส้นทำง 
กำรเดินทำงไปสถำนท่ีที่
คุ้นเคย 

Compares unfamiliar  

locations (e.g., other  

communities) with familiar  

ones, identifying the  

characteristics or people  

associated with them เปรียบเทียบสถำนที่
ที่ไม่คุ้นเคย 

(เช่น ชุมชนอื่นๆ) กับสิ่งที่คุ้นเคย 1 อย่ำง 
โดยระบุลักษณะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
พวกเขำได ้

Compares details about social and physical 

characteristics of home community with how 

people live elsewhere or demonstrates 

understanding of both obvious and less 

apparent aspects of familiar physical 

locations เปรียบเทียบรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะทำงสังคมและกำยภำพของชุมชนแถว
บ้ำนกับวิถีผู้คนท่ีอื่น หรือแสดงควำมเข้ำใจทั้ง
ลักษณะทีเ่ด่นชัดและไม่เด่นชัดของสถำนท่ีที่
คุ้นเคยได ้

Uses simple maps and 

globes with adult 

assistance; and draws 

maps to represent familiar 

environments ใช้แผนที่และ
ลูกโลกได้อยำ่งง่ำย โดยมี
ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ และ
วำดแผนท่ีเพื่อแสดง
สภำพแวดล้อมท่ีคุ้นเคยได ้

  

  Example   

  

Asks, “Who’s that?” when a 

peer’s grandma comes to visit. 

ถำมว่ำ “น่ันใคร” เมื่อย่ำของ
เพื่อนมำเยี่ยม       

Looks closely at new block 

shaped pictures attached to a 

shelf before placing blocks on 

the appropriate shelf, during 

clean-up timeสนใจมองรปูภำพ
บล็อกรูปใหม่ที่ตดิมำกับช้ันวำง
ของก่อนวำงบล็อคเก็บเข้ำชั้นวำง 
ในช่วง clean up time 

Communicates, “We go 

that way,” while on the 

way down the hall from 

the classroom to the 

bathroom. 

สื่อสำรว่ำ “เรำไปทำงนั้น
กัน” ระหว่ำงทำงเดินจำก
ห้องเรียนไปห้องน ้ำ 

Communicates, “It snows where my 

auntie lives, but not here because it’s 

hot.” สื่อสำรว่ำ “ป้ำของฉันอำศัยอยู่ท่ีที่มี
หิมะตก แตไ่ม่ใช่ที่น่ี เพรำะที่นี่อำกำศร้อน”  

` Draws pictures of houses on farms 

and apartments in cities after an adult 

reads a story about different types of 

homes where people live. วำดภำพบ้ำน
ในฟำร์มและอพำร์ตเมนต์ในเมืองหลังจำกท่ี
ฟังนิทำนเกี่ยวกับบ้ำนประเภทต่ำงๆ ที่ผู้คน
อำศัยอยู่ 

Draws a picture of farmers taking care of 

farm animals, and talks about her uncle, the 

farmer, and how he takes care of the animals 

in the wintertime. วำดภำพชำวนำดูแลสัตว์ใน
ฟำร์ม และเล่ำถึงลุงของเธอท่ีเป็นชำวนำ และวิธี
ดูแลสตัว์ในฤดูหนำว   

After hearing a story about people who live 

in Scotland, asks if children learn the same 

things like we do here. หลังจำกได้ฟังนิทำน
กี่ยวกับผู้คนท่ีอำศัยอยู่ในสกอตแลนด์ ก็ถำมว่ำ
เด็ก ๆ ได้เรียนรูส้ิ่งเดยีวกันกับท่ีเรำท ำท่ีนี่หรือไม่ 

Draws a simple map of 

familiar areas of the 

school, although the 

relative distances between 

rooms and other 

landmarks may be 

inaccurate วำดแผนท่ี
บริเวณโรงเรียนท่ีคุ้นเคย
อย่ำงง่ำยๆ แม้ว่ำระยะหำ่ง
ระหว่ำงห้องกับจุดสังเกต
อื่นๆ อำจคลำดเคลื่อน 

  

  
Sense of Place การรับรู้สถานที่ 

 



  
HISTORY-SOCIAL SCIENCE         

3. Ecology ส่ิงแวดล้อม           

Child develops an awareness of and concern for the natural world and human influences on it   
เด็กพัฒนำกำรตระหนักรู้และมีควำมกังวลต่อธรรมชำติและอิทธิพลของมนุษยท์ี่มีต่อโลก 

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Demonstrates simple  

understanding that  

people tend to the basic  

needs of plants and  

animals (e.g., watering  

and feeding) มีควำมเข้ำใจ
แบบง่ำยๆ ว่ำพืชและสตัว์
ต้องกำรกำรดูแลขั้นพื้นฐำน 

(เช่น กำรรดน ้ำและให้อำหำร) 

Demonstrates simple  

understanding  

that people tend to  

environments of plants and 

animals in caring for them 

(e.g., keeping cages clean, 

putting plants in  

the sun มีควำมเข้ำใจแบบง่ำยๆ 
ว่ำสิ่งแวดล้อมอยำ่งพืชและสตัว์
ต้องกำรคนดูแล (เช่น ขังกรงท ำ
ควำมสะอำด ย้ำยต้นไม้ไปในท่ีที่
มีแสงอำทิตย ์

Demonstrates simple  

understanding of the effects  

that humans have on the  

environment beyond own  

direct experience (e.g.,  

natural habitats for animals,  

climate change, clean air,  

clean water) มีควำมเข้ำใจแบบง่ำยๆ 
ว่ำจะกำรกระท ำของมนุษย์ต่อสิ่งแวดลม้ 

จะส่งผลกระทบโดยตรงกับมนุษย์เอง
และโดยออ้ม (เช่น ผลกระทบต่อที่อยู่
อำศัยตำมธรรมชำติของสัตว์ อำกำศ
เปลี่ยนแปลง อำกำศบริสุทธิ์ น ำ้สะอำด) 

Seeks information about natural 

environments (e.g., the Arctic, 

tropical climates, rainforests) 

and natural phenomena (e.g., 

floods, tornadoes, earthquakes 

ค้นหำข้อมูลเกีย่วกับ
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ (เช่น 
อำร์กติก ภูมิอำกำศเขตร้อน ป่ำ
ฝน) และปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติ (เช่น น ้ำท่วม พำยุทอร์
นำโด แผ่นดินไหว 

Communicates about possible solutions 

and choices that people can make to 

reduce the impacts of human activity on 

the natural environment (e.g., littering, 

reducing pollution, erosion) สื่อสำรเกีย่วกับ
แนวทำงแก้ไขท่ีเป็นไปได้และวิธีทำงเลือกที่
ผู้คนสำมำรถท ำได้เพื่อลดผลกระทบของ
กิจกรรมของมนุษย์ท่ีมตี่อสภำพแวดล้อมทำง
ธรรมชำติ (เช่น กำรทิ้งขยะ กำรลดมลพิษ กำร
กัดเซำะ) 

  

  Example   

  

–Feeds the fish, with adult 

assistance in measuring the 

food. ให้อำหำรปลำ โดยมี
ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในกำรตวง
อำหำร   –Communicates 

about helping daddy feed 

the dog because it was 

hungry บอกว่ำช่วยพ่อให้
อำหำรสุนัขเพรำะมันหิว 

– Communicates that a pet’s 

cage needs to be cleaned. 

สื่อสำรว่ำต้องท ำควำมสะอำด
กรงสัตว์เลี้ยง 
 –Communicates that the 

bunny needs to be in the 

shade สื่อสำรว่ำกระต่ำยต้องอยู่
ในที่ร่ม 

Communicates to another child, 

“Just use one paper towel so we 

can save trees.” สื่อสำรกับเด็กอกีคน
หนึ่งว่ำ “แค่ใช้กระดำษเช็ดมือผืนเดียว 
เรำก็สำมำรถช่วยต้นไม้ได้”   

 Communicates to peers, “Don’t 

throw stuff in the water. It hurts 

the fish.” สื่อสำรกับเพื่อนว่ำ 
“อย่ำทิ้งของลงน ้ำ มันท ำร้ำยปลำ” 

Pages through a book to find 

out how people live in the 

Arctic. เปิดดูหนังสือเพื่อค้นหำว่ำ
ผู้คนใช้ชีวิตอย่ำงไรในแถบอำร์กตกิ  

 Wonders out loud whether the 

river flooded because it rained 

all night. มีควำมสงสัยมำกว่ำถ้ำ
ฝนตกท้ังคืน น ้ำจะท่วมเพรำะ
หรือไม ่

` Suggests placing rocks around outdoor 

plants to keep the dirt from washing away 

when discussing how to protect plants 

from flooding. แนะน ำให้วำงหินรอบ ๆ ต้นไม้ที่อยู่
กลำงแจ้งมื่อพูดถึงวธิีป้องกันต้นไม้จำกน ้ำท่วม    

 Communicates, “More people should ride 

their bikes so we don’t have so much 

pollution from cars.” สื่อสำร “ผูค้นควรขี่
จักรยำนมำกขึ้น เพื่อจะได้เกิดมลพิษจำก
รถยนต์มำกนัก”   

  Ecology สิ่งแวดล้อม 
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4. Conflict Negotiation การต่อรองเพือ่แก้ไขความขัดแย้ง   

Child shows increasing understanding of the needs of other children and is increasingly able to consider alternatives and to negotiate constructively in conflict situations 
เด็กแสดงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมต้องกำรของเด็กคนอ่ืน ๆ และสำมำรถพิจำรณำทำงเลือกอ่ืน ๆ และเจรจำอย่ำงสร้ำงสรรค์ในสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งได้มำกขึ้น   

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Uses words or gestures to 

express desires in some conflict 

situations, but  

requires adult assistance to 

communicate constructively and 

resolve conflict ใช้ค ำพูดหรือท่ำทำง
เพื่อแสดงควำมต้องกำรได้ในบำง
สถำนกำรณ์ที่มีควำมขดัแย้ง แต่
ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่
เพื่อสื่อสำรและแกไ้ขข้อขัดแย้งอยำ่ง
สร้ำงสรรค ์

Express desires in some 

conflict situations and uses 

appropriate words and actions 

to express desires, often 

seeking adult assistance to 

resolve conflict  

แสดงควำมต้องกำรในสถำนกำรณ์
ที่ขัดแย้งบำงสถำนกำรณ์ได้ แต่
ยังคงต้องกำรควำมช่วยเหลือจำก
ผู้ใหญ่เรื่องกำรพูดคุยแบบ
สร้ำงสรรค์ เหมำะสมเพื่อแสดง
ควำมต้องกำร 

Considers the needs and 

interests of others when there 

is a conflict or attempts to 

negotiate a compromise 

ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและ
ผลประโยชน์ของผู้อื่นเมื่อเกิด
ควำมขัดแย้ง มีควำมพยำยำม
เจรจำประนีประนอม 

Proposes, negotiates, and 

carries out solutions to 

conflicts without adult 

assistance เสนอ เจรจำ และ
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำควำม
ขัดแย้งโดยปรำศจำกควำม
ช่วยเหลือจำกผู้ใหญ ่

Anticipates and avoids potential 

conflicts, especially when interacting 

with friends คำดกำรณไ์ด้ว่ำจะเกดิควำม
ขัดแย้งและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งท่ีอำจ
เกิดขึ้น โดยเฉพำะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพื่อน 

  

  Example   

  

Communicates, “I want the ball,” 

while trying to take a ball away 

from a peer, but stops after an 

adult says, “He is using  

it now. Let’s find another one.
ส่ือสารว่า “ฉนัตอ้งการบอล” ในขณะท่ี
พยายามแยง่บอลจากเพื่อน แต่หยดุ 
หลงัผูใ้หญ่ทกั “เพื่อนเล่นอยู ่ไปเอาลูกบอลอื่น
มาเล่น" 

 Communicates, “I’m sitting 

here,” while looking at an adult 

for support, as another child 

squeezes onto the same carpet 

square.   สื่อสำรว่ำ “ฉันจะนั่งตรง
นี้” ขณะที่มองดูผู้ใหญ่เพื่อขอ
ก ำลังใจ ขณะที่เด็กอีกคนเบียดกัน
บนพรมผืนเดียวกัน 

Suggests a plan to take turns 

choosing a computer game 

when arguing with a peer 

about which game to play 

first. พูดคุยวำงแผน ผลดักัน
เลือกเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับ
เพื่อนว่ำจะเล่นเกมไหนก่อน 

Attempts to negotiate who 

gets the first turn with a new 

toy. พยำยำมเจรจำว่ำใครจะได้
เล่นของเล่นใหม่ก่อน 

Communicates to a peer 

wearing the red hat from 

the dress up area, “I want 

to wear the red hat, too. 

How about if you wear it a 

little longer, then it’s my 

turn?”  สื่อสำรกับเพื่อนที่
สวมหมวกสีแดงตรงพ้ืนท่ี
แต่งตัวว่ำ “ฉันก็อยำกสวม
หมวกสีแดงเหมือนกัน เธอใส่
มันอีกสักพกัก็ถึงตำฉันใส่บำ้งนะ”   

Suggests to a peer who arrived at the 

block corner at the same time that they 

divide the blocks equally. แนะน ำเพื่อนท่ี
มำถึงมุมบล็อกในเวลำเดียวกันใหแ้บ่ง
บล็อกเท่ำๆ กัน  

 Communicates, “There is only one spot 

left, why don’t you go first?” when a 

friend also shows interest in working at 

the science table.   สื่อสำรว่ำ “เหลือที่เดียว 
ท ำไมคุณไม่ไปก่อนล่ะ” เมื่อเพื่อนแสดงควำมสนใจ
ที่จะท ำงำนโต๊ะวิทยำศำสตร์ 
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5. Conflict Negotiation การต่อรองเพือ่แก้ไขความขัดแย้ง   

Child shows increasing understanding of the needs of other children and is increasingly able to consider alternatives and to negotiate constructively in conflict situations 
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Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Uses words or gestures to 

express desires in some conflict 

situations, but  

requires adult assistance to 

communicate constructively and 

resolve conflict ใช้ค ำพูดหรือท่ำทำง
เพื่อแสดงควำมต้องกำรได้ในบำง
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Express desires in some 

conflict situations and uses 

appropriate words and actions 

to express desires, often 

seeking adult assistance to 

resolve conflict  

แสดงควำมต้องกำรในสถำนกำรณ์
ที่ขัดแย้งบำงสถำนกำรณ์ได้ แต่
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ควำมต้องกำร 

Considers the needs and 

interests of others when there 

is a conflict or attempts to 

negotiate a compromise 

ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและ
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ควำมขัดแย้ง มีควำมพยำยำม
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Proposes, negotiates, and 

carries out solutions to 

conflicts without adult 

assistance เสนอ เจรจำ และ
ด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำควำม
ขัดแย้งโดยปรำศจำกควำม
ช่วยเหลือจำกผู้ใหญ ่

Anticipates and avoids potential 

conflicts, especially when interacting 

with friends คำดกำรณไ์ด้ว่ำจะเกดิควำม
ขัดแย้งและหลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งท่ีอำจ
เกิดขึ้น โดยเฉพำะเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
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  Example   

  

Communicates, “I want the ball,” 

while trying to take a ball away 

from a peer, but stops after an 

adult says, “He is using  

it now. Let’s find another one. 
ส่ือสารว่า “ฉนัตอ้งการบอล” ในขณะท่ี
พยายามแยง่บอลจากเพื่อน แต่หยดุ 
หลงัผูใ้หญ่ทกั “เพื่อนเล่นอยู ่ไปเอาลูกบอลอื่น
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 Communicates, “I’m sitting 

here,” while looking at an adult 

for support, as another child 

squeezes onto the same carpet 

square.   สื่อสำรว่ำ “ฉันจะนั่งตรง
นี้” ขณะที่มองดูผู้ใหญ่เพื่อขอ
ก ำลังใจ ขณะที่เด็กอีกคนเบียดกัน
บนพรมผืนเดียวกัน 

Suggests a plan to take turns 

choosing a computer game 

when arguing with a peer 

about which game to play 

first. พูดคุยวำงแผน ผลดักัน
เลือกเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับ
เพื่อนว่ำจะเล่นเกมไหนก่อน 

Attempts to negotiate who 

gets the first turn with a new 

toy. พยำยำมเจรจำว่ำใครจะได้
เล่นของเล่นใหม่ก่อน 

Communicates to a peer 

wearing the red hat from 

the dress up area, “I want 

to wear the red hat, too. 

How about if you wear it a 

little longer, then it’s my 

turn?”  สื่อสำรกับเพื่อนที่
สวมหมวกสีแดงตรงพ้ืนท่ี
แต่งตัวว่ำ “ฉันก็อยำกสวม
หมวกสีแดงเหมือนกัน เธอใส่
มันอีกสักพกัก็ถึงตำฉันใส่บำ้งนะ”   

Suggests to a peer who arrived at the 

block corner at the same time that they 

divide the blocks equally. แนะน ำเพื่อนท่ี
มำถึงมุมบล็อกในเวลำเดียวกันใหแ้บ่ง
บล็อกเท่ำๆ กัน  

 Communicates, “There is only one spot 

left, why don’t you go first?” when a 

friend also shows interest in working at 

the science table.   สื่อสำรว่ำ “เหลือที่เดียว 
ท ำไมคุณไม่ไปก่อนล่ะ” เมื่อเพื่อนแสดงควำมสนใจ
ที่จะท ำงำนโต๊ะวิทยำศำสตร์ 
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5. Responsible Conduct as a Group Member ความรับผิดชอบ พฤติกรรมเหมาะสม   

Child develops skills as a responsible group member in an education setting, acting in a fair and socially acceptable manner and regulating behavior according to group 

expectationsเด็กพัฒนำทักษะกำรเป็นสมำชิกกลุ่มท่ีมีควำมรับผิดชอบในโรงเรียน ปฏิบัติตัวยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีพฤติกรรมที่เหมำะสมตำมควำมคำดหวังของกลุ่ม   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Follows simple group  

expectations with  

occasional adult reminders, but 

needs specific guidance when 

wanting to do something else or 

having to stop a preferred activity 

ติดตำมข้อตกลงกลุม่ง่ำยๆ ด้วยตัวเอง 
และจำกกำร 

เตือนของผู้ใหญ่เป็นครั้งครำว แต่
ต้องกำรค ำแนะน ำเฉพำะ 

เมื่อต้องกำรไปท ำอย่ำงอื่นหรือเมือ่ถึง
เวลำที่ต้องหยุดกจิกรรมที่อยำกท ำ 

Carries out group  

expectations during  

extended activities,  

needing adult reminders to 

follow expectations from  

beginning to end เมื่อเพิ่มเวลำ
ในกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 

ยังคงด ำเนนิกำรตำมสิ่งที่
คำดหวัง/ข้อตกลงกลุ่มได้ โดยมี
ผู้ใหญ่คอยเตือนให้อยู่ใน
ข้อตกลงตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสดุ
กิจกรรม 

Communicates about group  

expectations; and 
cooperates with others in  

carrying group expectations 

สื่อสำรเกี่ยวกับสิ่งที่คำดหวัง/
ข้อตกลงและร่วมมือกับผู้อื่น
เพื่อด ำเนินกำรให้ควำม
คำดหวังของกลุ่มด ำเนินต่อไป
ได ้

Participates in making new group 

expectations; and demonstrates 

understanding of the difference between 

fair and unfair expectations, at times 

protesting when expectations seem 

unfair มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมคำดหวัง/
ข้อตกลงใหม่ของกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึง
ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำม
คำดหวัง/ข้อตกลงที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรม 

บำงครั้งจะประท้วง (แสดงว่ำไม่เหน็ด้วย) 
เมื่อควำมคำดหวัง/ข้อตกลงนั้นดูไม่ยุติธรรม 

Demonstrates understanding that 

group expectations are to ensure 

people’s welfare แสดงให้เห็นถึง
ควำมเข้ำใจว่ำควำมคำดหวัง/
ข้อตกลงของกลุ่มคือทุกคนในกลุ่มมี
สวัสดภิำพที่ด ี

  

  Example   

  

Stops building a road with blocks 

and begins to put away blocks 

when an adult models for child 

and sings the “clean up” song 

หยุดเล่นสร้ำงถนนด้วยบล็อกและเริ่ม
เก็บบล็อกเมื่อได้ยินพลง “clean up” 

Follows the morning routine 

of putting away belongings, 

but then needs adult reminder 

before washing hands and 

going to the breakfast table. 

ปฏิบัติกิจวัตรตอนเช้ำได้ เช่น 
เก็บข้ำวของ แต่ยังมีกำรเตือน
จำกผู้ใหญ่ใหล้้ำงมือก่อนทำน
อำหำรเช้ำ 

Suggests to a peer, while 

holding the class pet, “Let’s 

take turns. I can hold it 

now, and you can hold it 

next”; then, after a few 

minutes, gives the class pet 

to the peer. แนะน ำเพื่อน 
ขณะที่อุ้มสัตว์เลี้ยงในห้องเรียนอยู่
ว่ำ เรำมำสลับกันนะ เรำอุ้มก่อน
แล้วเธออุ้มตอ่เรำ หลังจำกนั้นก็ให้
เพื่อนอุ้มตำมแจ้ง 

Communicates to an adult, “It’s not fair 

that I always go last because my name 

begins with a Z!” สื่อสำรกับผู้ใหญ่ว่ำ “ไม่
ยุติธรรมเลยที่ฉันจะเป็นคนสดุท้ำยเสมอ 

เพรำะช่ือของฉันข้ึนต้นด้วย ฮ นกฮูก”  

Suggests to an adult a new rule that 

only three people can be in the reading 

area at one time. แนะน ำกฎใหมว่่ำพ้ืนท่ี
อ่ำนหนังสือ เข้ำได้ครั้งละสำมคนเท่ำน้ัน 

 Communicates to a peer where 

the back of the line is to wait for a 

turn to look in the microscope. 

สื่อสำรกับเพื่อนที่อยู่แถวหลังว่ำรอ
เปลี่ยนกันดูกล้องจุลทรรศน์  
Communicates while in the 

reading area that we need to be 

quiet so that others can read.     

สื่อสำรในขณะที่อยู่ในพ้ืนท่ีอ่ำน
หนังสือว่ำเรำต้องเงียบเพื่อคนอ่ืนจะ
ได้อ่ำนหนังสือ   

  
Responsible Conduct as a Group Member ความรับผิดชอบ พฤตกิรรมเหมาะสม 

 



 

 

  

HISTORY-SOCIAL SCIENCE   

5. Responsible Conduct as a Group Member ความรับผิดชอบ พฤติกรรมเหมาะสม   

Child develops skills as a responsible group member in an education setting, acting in a fair and socially acceptable manner and regulating behavior according to group 

expectationsเด็กพัฒนำทักษะกำรเป็นสมำชิกกลุ่มท่ีมีควำมรับผิดชอบในโรงเรียน ปฏิบัติตัวยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม มีพฤติกรรมที่เหมำะสมตำมควำมคำดหวังของกลุ่ม   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Follows simple group  

expectations with  

occasional adult reminders, but 

needs specific guidance when 

wanting to do something else or 

having to stop a preferred activity 

ติดตำมข้อตกลงกลุม่ง่ำยๆ ด้วยตัวเอง 
และจำกกำร 

เตือนของผู้ใหญ่เป็นครั้งครำว แต่
ต้องกำรค ำแนะน ำเฉพำะ 

เมื่อต้องกำรไปท ำอย่ำงอื่นหรือเมือ่ถึง
เวลำที่ต้องหยุดกจิกรรมที่อยำกท ำ 

Carries out group  

expectations during  

extended activities,  

needing adult reminders to 

follow expectations from  

beginning to end เมื่อเพิ่มเวลำ
ในกำรท ำกิจกรรมกลุ่ม 

ยังคงด ำเนินกำรตำมสิ่งที่
คำดหวัง/ข้อตกลงกลุ่มได้ โดยมี
ผู้ใหญ่คอยเตือนให้อยู่ใน
ข้อตกลงตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสดุ
กิจกรรม 

Communicates about group  

expectations; and 
cooperates with others in  

carrying group expectations 

สื่อสำรเกี่ยวกับสิ่งที่คำดหวัง/
ข้อตกลงและร่วมมือกับผู้อื่น
เพื่อด ำเนินกำรให้ควำม
คำดหวังของกลุ่มด ำเนินต่อไป
ได ้

Participates in making new group 

expectations; and demonstrates 

understanding of the difference between 

fair and unfair expectations, at times 

protesting when expectations seem 

unfair มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมคำดหวัง/
ข้อตกลงใหม่ของกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึง
ควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงระหวำ่งควำม
คำดหวัง/ข้อตกลงที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรม 

บำงครั้งจะประท้วง (แสดงว่ำไม่เหน็ด้วย) 
เมื่อควำมคำดหวัง/ข้อตกลงนั้นดูไม่ยุติธรรม 

Demonstrates understanding that 

group expectations are to ensure 

people’s welfare แสดงใหเ้ห็นถึง
ควำมเข้ำใจว่ำควำมคำดหวัง/
ข้อตกลงของกลุ่มคือทุกคนในกลุ่มมี
สวัสดภิำพที่ด ี

  

  Example   

  

Stops building a road with blocks 

and begins to put away blocks 

when an adult models for child 

and sings the “clean up” song 

หยุดเล่นสร้ำงถนนด้วยบล็อกและเริ่ม
เก็บบล็อกเมื่อได้ยินพลง “clean up” 

Follows the morning routine 

of putting away belongings, 

but then needs adult reminder 

before washing hands and 

going to the breakfast table. 

ปฏิบัติกิจวัตรตอนเช้ำได้ เช่น 
เก็บข้ำวของ แต่ยังมีกำรเตือน
จำกผู้ใหญ่ใหล้้ำงมือก่อนทำน
อำหำรเช้ำ 

Suggests to a peer, while 

holding the class pet, “Let’s 

take turns. I can hold it 

now, and you can hold it 

next”; then, after a few 

minutes, gives the class pet 

to the peer. แนะน ำเพื่อน 
ขณะที่อุ้มสัตว์เลี้ยงในห้องเรียนอยู่
ว่ำ เรำมำสลับกันนะ เรำอุ้มก่อน
แล้วเธออุ้มตอ่เรำ หลังจำกนั้นก็ให้
เพื่อนอุ้มตำมแจ้ง 

Communicates to an adult, “It’s not fair 

that I always go last because my name 

begins with a Z!” สื่อสำรกับผู้ใหญ่ว่ำ “ไม่
ยุติธรรมเลยที่ฉันจะเป็นคนสดุท้ำยเสมอ 

เพรำะช่ือของฉันข้ึนต้นด้วย ฮ นกฮูก”  

Suggests to an adult a new rule that 

only three people can be in the reading 

area at one time. แนะน ำกฎใหมว่่ำพ้ืนท่ี
อ่ำนหนังสือ เข้ำได้ครั้งละสำมคนเท่ำน้ัน 

 Communicates to a peer where 

the back of the line is to wait for a 

turn to look in the microscope. 

สื่อสำรกับเพื่อนที่อยู่แถวหลังว่ำรอ
เปลี่ยนกันดูกล้องจุลทรรศน์  
Communicates while in the 

reading area that we need to be 

quiet so that others can read.     

สื่อสำรในขณะที่อยู่ในพ้ืนท่ีอ่ำน
หนังสือว่ำเรำต้องเงียบเพื่อคนอ่ืนจะ
ได้อ่ำนหนังสือ   

  
Responsible Conduct as a Group Member ความรับผิดชอบ พฤตกิรรมเหมาะสม 

 



  
  VISUAL ART/PERFORMING         

  1.Visual Art ศิลปะ         

              

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Experiments with tools and 

materials for painting or 

drawing (two dimensional) or 

sculpting or assemblage  

(three dimensional), 

sometimes representing a 

concrete thing ทดลอง ส ารวจการ
ระบายสีดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ (สองมิติ) 
และการป้ัน (สามมิติ) 

Creates two-dimensional 

and three-dimensional 

representations of 

things; and Experiments 

with detail or color 

สร้างภาพ 2 และ 3 มิติท่ีเป็น
ตวัแทนของส่ิงของโดยมี
รายละเอียดและสี 

Creates increasingly complex 

two-dimensional and three-

dimensional representations 

that are expressive of mood, 

feeling, or interaction among 

things, using detail, shape, 

color, or organization สร้าง
รูปภาพ 2 มิติและ 3 มติิ ท่ีมีรายละเอียดท่ี
ซบัซอ้นขึ้น เช่น อารมณ์ ความรู้สึก มี
รายละเอียด รูปร่าง สี การจดัวาง  

Creates increasingly complex 

representations (through drawing 

or painting and sculpting or 

assemblage), and explains 

moods, feelings, actions, or 

interactions among objects that 

are represented 

Manipulates tools in skillful ways when 

creating two- dimensional and three- 

dimensional works in a variety of media 

(paint, pencil, clay, tissue, etc.); and Identifies 

artistic elements (texture, shape, color, 

shadow, etc.) in nature and the surrounding 

environment 

  

  Example   

  

Combines lines and circles, 

when painting with 

paintbrushes, to symbolize 

familiar things (e.g., 

houses, trees, people) ใช้
เส้นและวงกลมขณะระบายสีดว้ย
พู่กนัเพื่อเป็นภาพ เช่น บา้น ตน้ไม ้
คน  

Rolls clay into balls, and 

shapes balls into pretend 

food, hot dogs, or 

pancakes ป้ันดินน ้ามนัเป็นกอ้น
กลมแลว้เล่นเป็นอาหาร เช่น แพน
เคก้ 

Draws a familiar thing 

(e.g., sun, flower, 

house) on paper with a 

crayon or marker.  วาด
ภาพท่ีมีในชีวิตจริง เช่น ดวง
อาทิตย ์ดอกไม ้บนกระดาษ
ดว้ยสีเทียนหรือมาร์คเกอร์  
 

Rolls and stacks balls 

of clay in order to 

make a head and body 
ป้ันคนจากดินน ้ามนั 

Draws a scene with animals 

in enclosures and people 

watching them, after a trip to 

the zoo วาดภาพสัตวท่ี์อยูใ่นสวน
สัตวแ์ละมีคนมองสัตวอ์ยู ่หลงัจากท่ี
กลบัมาจากสวนสัตว ์
 

Paints teardrops below the 

eyes on a face to show 

sadness ระบายน ้าตาลดา้นล่างของ
ดวงตา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคนร้องไห้
อยู่ 

Draws a wind trail behind a 

drawing of a person running 

and communicates, “This 

swoosh is to show how fast he 

is running up the mountain.” 
วาดเส้นทางลมดา้นหลงัภาพวาดคนว่ิง 
เพ่ือส่ือสารว่า เขาว่ิงขึ้นเขาเร็วแค่ไหน  

Draws face illustrating anger by 

showing tensing of the jaw and 

furrowing of the brow and 

states, “He is mad, see how his 

forehead is wrinkled วาดใบหนา้ท่ี
แสดงถึงความโกรธดว้ยการเกร็งกรามและ
ขมวดคิ้วและพูดว่า “เขาบา้ไปแลว้ ดูสิว่า
หนา้ผากของเขามีรอยยน่อย่างไร 

Paints leaves using different brushes and 

strokes to represent the color, texture, and 

shape of leaves that had fallen to the 

ground during a recent walk outdoors 
ระบายสีใบไมโ้ดยใชพู่้กนั แสดงสี พ้ืนผิว และรูปร่าง
ของใบไมท่ี้ร่วงหล่นลงสู่พ้ืนหลงัการเดินเล่นกลางแจง้
คร้ังล่าสุด 
 

Combines rolled columns, balls, and 

flattened shapes using rollers and duct 

tape to make a clay sculpture that 

represents a state capitol building รวมเสา 
ลูกบอล และรูปทรงแบนเขา้ดว้ยกนัโดยใชลู้กกลิ้งและ
เทปพนัสายไฟเพ่ือสร้างประติมากรรมดินเหนียวท่ีแสดง
ถึงอาคารรัฐสภา"   

  
Visual Art ศิลปะ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  VISUAL ART/PERFORMING         

  2. Music ดนตรี           

              

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Intergrating Expanding Connecting   

  

Engages in brief segments of 

musical activities initiated by 

others, by making musical 

sounds using voice, body, or 

instrument 

Adapts to changes in the 

qualities of basic music 

elements (e.g., faster/ 

slower, higher/lower, 

louder/softer) by making 

musical sounds using 

voice, body, or 

instruments 
ปรับเปลี่ยนจงัหวะชา้เร็ว ต ่า สูง ดงั 
เบา โดยใชเ้คร่ืองดนตรีเคาะ เขยา่ 
หรือเสียงปรบมือ 

Extends or varies music with 

new words or sounds through 

voice, body, or instruments, 

using basic music elements 

(e.g., faster/slower, higher/ 

lower, louder/softer 
เรียนรู้ดนตรีใหม่ๆ ค าหรือเสียงใหม่ผา่น
การร้องเพลง ร่างกาย หรือเคร่ืองดนตรี 
โดยใชอ้งคป์ระกอบดนตรีพ้ืนฐาน (เช่น 
เร็วขึ้น/ชา้ลง สูงขึ้น/ต ่าลง ดงัขึ้น/เบาลง 

Creates sound through 

instruments, voice, or with 

objects independently or 

Demonstrates understanding 

of how and where music is 

used within everyday life 

experiences 
สร้างเสียงผา่นเคร่ืองดนตรี เสียง หรือ
กบัวตัถุอยา่งอิสระ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความเขา้ใจว่าดนตรีถูกใชอ้ยา่งไรและท่ี
ไหนในประสบการณ์ชีวิตประจ าวนั 

Varies musical qualities (rhythm, pitch, 

tempo) systematically to create music 

through instruments, voice, or with 

objects or Identifies details in music 

heard or constructed เปลี่ยนแปลงดนตรี 
(จงัหวะ ระดบัเสียง จงัหวะ) อย่างเป็นระบบเพื่อ
สร้างเสียงดนตรีผ่านเคร่ืองดนตรี เสียง หรือวตัถุ 
หรือระบุรายละเอียดในเพลงท่ีไดยิ้นหรือสร้างขึ้น 

  

  Example   

  

–Hums softly to self  with a 

recognizable melody and 

sings some words when the 

song is initiated by an adult 
ฮมัเพลงท่ีคุน้เคย ร้องเพลงตามเมื่อ
ผูใ้หญ่เปิดหรือร้อง 
–Shakes a string of bells a 

few times, following a peer 

who is making a few taps on 

a drum เขยา่กระด่ิงได ้ตีกลองไดส้อง
สามคร้ัง  

– การปรบมือตามจงัหวะโดยมี
ผูใ้หญ่เป็นคนน า 

–  Sings a familiar song on own, 

first softly, then loudly.  

– Strums a guitar or ukulele, or 

taps a xylophone, along with a 

song, changing the tempo of the 

strumming or tapping from faster 

to slower or slower to faster. 

– Hums a variation of sounds in 

a rhythmic pattern and 

communicates, “This is how my 

dad sings when he is doing 

housework.” 

– Uses a rain stick during a 

song, and explains to peers, 

“Every time it rains in the song 

we will move the rain stick to 

make it sound like it is raining.” 

– Plays higher and lower sounds on a 

xylophone while singing a song and 

comments, “I’m matching the sound on 

the xylophone to the words in my new 

song.”  

 

– Communicates, “The piano is playing 

the melody,” while listening to music with 

several instruments playing. 

  

  Music 
 



    VISUAL ART/PERFORMING         

  3.Drama การแสดงบทบาทสมมตุ ิ         

              

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

Portrays a familiar character in a 

simple way, using facial 

expressions, voice, gestures, or 

body movements แสดงเป็นตวัละคร
ท่ีคุน้เคยดว้ยวิธีง่ายๆ โดยใชส้ีหนา้ น า้เสยีง 
ท่าทาง หรือการเคลื่อนไหวรา่งกาย 

Creates and maintains 

details of a character when 

contributing to an 

improvised drama (e.g., 

dialogue, plot, setting) 

without adult prompting สรา้ง
และรกัษารายละเอยีดของตวัละคร
เมื่อแสดงละครดน้สด (เช่น บท
สนทนา โครงเรื่อง ฉาก) โดยไม่มี

ผูใ้หญ่` 

Communicates details about a 

character’s emotions or thoughts 

when contributing to an 

improvised drama สื่อสารรายละเอียด
เกี่ยวกบัอารมณห์รือความคิดของตวัละคร
เมื่อมีส่วนรว่มในละครดน้สด 

Considers and builds on ideas 

of others in creating an 

improvised drama that includes 

dialogue, plot and setting or 

seeks to refine body, voice, and 

facial expressions related to 

character portrayal พิจารณาและต่อ
ยอดจากความคิดของผูอ้ื่นในการสรา้ง
ละครดน้สดท่ีมีบทสนทนา โครงเรื่อง และ
ฉาก หรือพยายามปรบัแต่งรา่งกาย 
น า้เสียง และสีหนา้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการแสดง
ตวัละคร 

Collaborates with peers to plan an 

extended improvised drama including 

characters, sequenced plot, relevant 

dialogue and setting รว่มมือกบัเพื่อนรว่มงานใน
การวางแผนละครดน้สดท่ีขยายออกไป รวมถึงตวัละคร 
โครงเรื่องท่ีต่อเน่ืองกนั บทสนทนาและฉากที่เกี่ยวขอ้ง 

  

  Example   

  

- Pretends to be a bunny 

sneaking a carrot out of a 

garden, after hearing a story 

about Peter Rabbit. แกลง้ท าเป็น
กระต่ายแอบกินแครอทจากสวน หลงัจาก
ไดย้ินเร่ืองราวของปีเตอร์ แรบบิท 

Puffs up cheeks and swirls 

arms around to portray the 

wind while dramatizing, with 

peers, a story about a windy 

day, repeating the actions 

each time the wind blows in 

the story. พองแกม้และหมุนแขน
ไปรอบ ๆ เพื่อแสดงภาพลมในขณะท่ี
แสดงละครกบัเพื่อน ๆ เร่ืองราว
เก่ียวกบัวนัท่ีมีลมแรง พองแกม้และ
หมุนแขนไปรอบ ๆ เพื่อแสดงภาพลม
ในขณะท่ีแสดงละครกบัเพื่อน ๆ 
เร่ืองราวเก่ียวกบัวนัท่ีมีลมแรง  
Wears a cape and pretends 

to fly, as a peer repeatedly 

communicates, “Help!” 

Extends a plot by creating a new 

ending during a dramatization of 

a story about a trip under the 

sea: “I like the octopus. I’m 

going to stay in the sea and be 

her friend because she’s lonely.” 
ขยายโครงเร่ืองโดยสร้างฉากจบใหม่
ระหว่างการสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัการ
เดินทางใตท้ะเล: “ฉนัชอบปลาหมึก ฉนัจะ
อยูท่ะเลเป็นเพื่อนเธอเพราะเธอเหงา” 

Communicates, “A boat will take 

too long. I like the idea to take 

an airplane. It’s faster,” while 

negotiating with peers about 

how to cross the ocean in an 

imaginary journey to Japan.
ส่ือสาร “เรือจะใชเ้วลานานเกินไป ฉนัชอบ
ความคิดท่ีจะขึ้นเคร่ืองบิน มนัเร็วกว่า” 
ในขณะท่ีก าลงัเจรจากบัเพื่อนเก่ียวกบั
วิธีการขา้มมหาสมุทรในการเดินทางใน
จินตนาการไปยงัประเทศญี่ปุ่น   

Works with a peer to show sadness by 

making the set darker and by adding 

expressive dialogue for a story 

dramatization. ` Creates scenery with 

peers using blue and green fabric for a 

story dramatization that has an underwater 

scene and shares ideas about the story’s 

characters who live in that setting ท างาน
รว่มกบัเพื่อนเพื่อแสดงความโศกเศรา้โดยท าใหฉ้ากมืด
ลงและเพิ่มบทสนทนาท่ีสื่ออารมณส์ าหรบัเรื่องราวท่ีเป็น

ละคร ` สรา้งฉากรว่มกบัเพื่อนโดยใชผ้า้สฟี้าและสเีขียว
ส าหรบัการแสดงเรื่องราวท่ีมีฉากใตน้ า้ และแบ่งปัน
แนวคิดเกี่ยวกบัตวัละครของเรื่องราวท่ีอาศยัอยู่ในฉาก
นัน้ 

  

  
Drama การแสดงบทบาทสมมตุ ิ

 



  
  VISUAL ART/PERFORMING         

  4. Dance/Thai Dancing เต้นรำ/รำไทย         

              

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting  

  

Moves body or body parts 

through space in response to 

music, rhythms, others’ 

movements, or adults’ cues 
เคลื่อนไหวรา่งกายหรือส่วนต่างๆ ของ
รา่งกายผ่านท่ีว่างเพื่อตอบสนองต่อ
ดนตรี จงัหวะ และการเคลื่อนไหว หรือ
ท าตามผูใ้หญ่ 

Produces dance-like 

movements with increasing 

body control and awareness, 

in response to music tempo, 

rhythms, others’ movements, 

or adults’ cues  
สรา้งการเคลื่อนไหวคลา้ยการเตน้โดย
เพิ่มการควบคมุรา่งกายและการรบัรู ้
เพื่อตอบสนองต่อจงัหวะดนตรี จงัหวะ 
การเคลื่อนไหวของผูอ้ื่น หรือสญัญาณ
ของผูใ้หญ ่

Improvises dances by 

changing tempos (e.g., 

fast/slow) and by varying 

qualities of movements (e.g., 

big/small, high/low, 

smooth/jerky) in response to 

music เตน้ดน้สดโดยการเปล่ียน
จงัหวะ (เช่น เรว็/ชา้) และโดยคณุภาพ
การเคลื่อนไหวท่ีหลากหลาย (เช่น 
ใหญ่/เล็ก สงู/ต ่า เรยีบ/กระตกุ) เพื่อ
ตอบสนองต่อดนตรี 

Creates an improvised dance with a 

beginning and an end, dancing 

spontaneously in the middle; and Uses 

dance language when reflecting on a 

dance during an adult- led discussion 
สรา้งการเตน้ร  าแบบดน้สดโดยมีจดุเริ่มตน้และ
จดุสิน้สดุ เตน้ร  าอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงกลาง และ
ใชภ้าษาเตน้ร  าเมื่อใครค่รวญถึงการเตน้ร  าระหว่าง
การสนทนาท่ีน าโดยผูใ้หญ่ 

Creates an improvised dance by 

coordinating varying qualities of 

movements throughout all phases 

(beginning, middle, end); and 

Initiates using dance language to 

describe dance movements สรา้งการ
เตน้ร  าแบบดน้สดโดยประสานคณุสมบติัการ
เคลื่อนไหวท่ีหลากหลายในทกุช่วง (ตน้ กลาง 
ปลาย) และริเริ่มใชภ้าษานาฏศิลป์เพื่ออธิบาย
ท่วงท่าการรา่ยร  า 

  

  Example   

  

-Marches around the room in 

response to drumming by a 

peer.  
- Sways arms while holding a 

streamer and dancing to 

music 
- เดินไปรอบ ๆ หอ้งเพื่อตอบสนองต่อ
เสียงกลองโดยเพื่อน 
- แกวง่แขนขณะถือล าแสงและเตน้ไป
ตามเสียงเพลง 

-Sways, twirls, or leans back 

and forth to follow 

movements of peers while 

listening to music.  
-Steps sideways, frontwards 

and backwards without 

bumping into peers during a 

line dance led by an adult- 
แกว่ง หมุน หรือเอนไปมาเพื่อติดตาม
การเคล่ือนไหวของเพื่อนขณะฟังเพลง 
- กา้วไปดา้นขา้ง ขา้งหนา้ และขา้งหลงั 
โดยไม่ชนกบัเพื่อนระหว่างการเตน้ไลน์
ท่ีน าโดยผูใ้หญ่ 

- Makes up own dance while 

listening to music, by 

tiptoeing, lowering self to 

floor and rolling on floor, 

jumping up, and then 

spinning.  
-Moves body slowly, with 

pauses, in a variety of 

positions while dancing to 

music. - เตน้เองขณะฟังเพลง โดย
เขยง่เทา้ ยอ่ตวัลงไปกล้ิงบนพื้น 
กระโดดขึ้น แลว้หมุนตวั 
- เคล่ือนไหวร่างกายชา้ ๆ โดยหยดุ
ชัว่คราวในท่าต่าง ๆ ในขณะท่ีเตน้ไป
ตามเสียงเพลง 

-Creates an improvised dance using 

slow heavy movements at the 

beginning, moving freely in the middle, 

and running on tiptoes at the end.  
- Begins improvised dance with fast 

running movements and ends with slow 

slithering movements on the floor.สร้าง
การเตน้แบบดน้สดโดยใชก้ารเคล่ือนไหวชา้ๆ หนกัๆ 
ในช่วงเร่ิมตน้ เคล่ือนไหวอยา่งอิสระในช่วงกลาง 
และวิ่งดว้ยการเขยง่ปลายเทา้ในตอนทา้ย 
- เร่ิมตน้การเตน้แบบดน้สดดว้ยการเคล่ือนไหวอยา่ง
รวดเร็วและจบลงดว้ยการเคล่ือนไหวชา้ๆ บนพื้น 

- Performs an improvised dance by 

standing with open arms and legs, 

then by alternating jerky and smooth 

arm and leg movements, and ending 

with arms and legs closed and back 

curved.  
- Communicates on own initiative 

after performing a dance, “I started 

my dance in high shape with my 

arms above my head and ended in a 

low shape crouched in a ball on the 

floor.” - ส่ือถึงความคิดริเร่ิมของตวัเองหลงัจาก
แสดงการเตน้ “ฉนัเร่ิมเตน้ดว้ยรูปร่างสูงโดยให้
แขนอยูเ่หนือหวัและจบลงดว้ยรูปร่างเตี้ยหมอบ
อยูใ่นลูกบอลบนพื้น” 

  

  
Dance/Thai Dancing เต้นรำ/รำไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINESE LANGUAGE            
1. Comprehension & Responsiveness ความเข้าใจและการตอบสนอง       

             

Lion Kitten Cat Tiger 

  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

นักเรียนพยำยำมสื่อสำรด้วย
ท่ำทำง เช่น กำรส่ำยหน้ำ พยัก
หน้ำ สำมำรถตอบเป็นค ำได้
เมื่อครูกระตุ้น  
Can response Chinese 

instruction with body 

language with teacher’s 

help 

นักเรียนพูดสื่อสำรกับครเูป็นค ำ
ทันที นักเรียนสำมำรถร้องเพลง
ภำษำจีนได้นักเรยีนสนุกกับกำร
พูดและร้องเพลงจีน 
Can greet and answer 

questions in Chinese one 

word, and enjoy singing 

Chinese songs 

นักเรียนสื่อสำรภำษำจีนได้เป็นวลี
หรือประโยค  Can greet and 

answer Chinese question in a 

phase or full sentences  

นักเรียนสำมำรถสื่อสำร สนทนำตอบโต้
ในภำษำจีน พูดเป็นประโยคและชวน
คุณครคูุยเพิ่มเติมเป็นภำษำจีน Can 

greet and answer Chinese 

question in a phase or full 

sentences and make conversation 

without prompt 

นักเรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำน
เป็นภำษำจีนหน้ำช้ันเรียน สื่อสำร
ภำษำจีนอย่ำงเป็นธรรมชำติ Can 
speak confidently and able to 
talk in from of the classroom 
in Chinese for 2 minutes 

  

  Example   

  

คณุครูทกัทาย你好！ 

(สวสัดี)แต่นกัเรียน เงยีบ มอง
แต่ไม่ตอบกลบั คณุครูกระตุน้
โดยการพดูซ า้อกีครัง้ นกัเรียน
ถึงจะตอบกลบั 你好！(
สวสัดี) 
 
 
 
  

คณุครู 你好! (สวสัด)ี 
นกัเรียน 你好!(สวสัด)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณุครูถาม 
你好吗? (คณุสบายดีไหม) 
นกัเรียนตอบ  

我很好。(ฉนัสบายด)ี 
 

คณุครูถาม 
你吃饭了吗？ 

(คณุกินขา้วหรือยงั) 
นกัเรียนตอบ 

我吃了。ฉนักินขา้วแลว้ 

คณุครูถาม  
你好! (สวสัดี) 
 

นกัเรียนตอบ 
你好!(สวสัดี) 
你好吗? 

(คณุสบายดีไหม) 
นกัเรียนชวนคยุต่อเอง 
 
 

 
 

แนะน าตวัเองหนา้ชัน้เรียน 

你好！我叫sunny 。 

(สวสัดี! ฉนัชื่อ Sunny )  
今年我五岁了。 

(ปีนีฉ้นัอาย ุ5 ขวบแลว้) 
我的家在曼谷。 

(บา้นของฉนัอยู่ที่กรุงเทพฯ) 
 
 
 
    

  Comprehension & Responsiveness 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHINESE LANGUAGE 
 2. Listening การฟัง           
             

Lion Kitten Cat Tiger 
  Developing Understanding Integrating Expanding Connecting   

  

นักเรียนยังไม่รู้ว่ำภำษำจีน
เป็นภำษำที่มีควำมหมำย ยัง
ไม่สนใจฟัง และไมเ่ข้ำใจ 

นักเรียนตั้งใจฟังเมื่อได้ยินครูพูด
ภำษำจีน ท ำตำมค ำสั่ง 1 ขั้นตอน
ได ้

นักเรียนฟังค ำสั่ง 2 ขั้นตอนได ้
นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำในนิทำน
ภำษำจีน 

นักเรียนฟังบทควำมภำษำจีน เนื้อหำ
ภำษำจีนเข้ำใจ  
สรุปใจควำมจำกเรื่องที่ฟังได้ 

นักเรียนสำมำรถตั้งช่ือเรื่องจำก
บทควำมที่ฟังได้ นักเรียนเข้ำใจ
ภำษำสแลงในภำษำจีน   

  

  Example   

  

ไม่มอง เหมอลอย เวลำ
คุณครูพูด  

คุณครูบอกให้หยิบดินสอ 
นักเรียนสำมำรถ ฟังและ
หยิบดินสอได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ครูครูบอกให้หยิบกรรไกร 
และน ำมำตัดกระดำษเป็น
วงกลม นักเรียนสำมำรถฟัง
และท ำตำมได้ 
 
 
 
 
 

 
 

สำมำรถตอบค ำถำมจำกเรื่องที่
ฟังได้ เช่น ใคร ท ำอะไร ที่ไหน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  Listening การฟัง 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPANISH           

  1. Comprehension of Spanish (Receptive Spanish)       

  Child shows understanding of vocabulary and language structures in Spanish that give coherence and meaning to the child’s world   

Lion Kitten Cat Tiger 

  Discovering Spanish Exploring Spanish Developing Spanish Building Spanish Integrating Spanish   

  

Follows simple (one-step) 

requests in Spanish;  or 

กemonstrates 

understanding of  

simple questions and 

comments in Spanish ท ำ
ตำมค ำของ่ำยๆ (ขั้นตอน
เดียว)ในภำษำสเปน; หรือ 
เข้ำใจค ำถำมและควำม
คิดเห็นง่ำยๆในภำษำสเปน 

Follows two to three step 

instructions in Spanish; or Shows 

understanding of sentences or 

phrases in Spanish that 

communicate two or more ideas in 

the context of activities and 

routines ปฏิบัตติำมค ำสั่ง 2 - 3 

ขั้นตอน หรือแสดงควำมเข้ำใจ
ประโยคหรือวลีที่ถ่ำยทอดควำมคดิ
จำกกิจกรรมหรือกิจวัตรประจ ำวัน 2 

ขั้นขึ้นไป 

Shows understanding of Spanish 

language that refers to location of people 

and objects (e.g., here, there, under, 

over, next to) and sequences of two 

events in Spanish (e.g., next, now, then) 

in the context of activities and routines 

เข้ำใจค ำท่ีระบตุ ำแหน่งท่ีตั้งของผูค้นและ
วัตถุ (เช่น ที่น่ี ท่ีนั่น ใต้ บน ถัดไป ถัดไป) 
และล ำดับเหตุกำรณ์ 2 เหตุกำรณ ์(เช่น 
ถัดไป เดีย๋วนี้ จำกนั้น) ในบริบทของกิจกรรม
และกิจวัตรประจ ำวัน 

Shows understanding that 

Spanish language can be 

used to describe sequences 

of events or relationships 

between events and people’s 

feelings and intentions เข้ำใจ
ว่ำภำษำสเปนสำมำรถใช้
อธิบำยล ำดับเหตุกำรณ์ 
ควำมสัมพันธ์หรือควำมรู้สึก
ของผู้คน 

Shows understanding that 

Spanish words and 

phrases can have different 

meanings depending on 

the context เข้ำใจว่ำค ำและ
วลีภำษำสเปนอำจมี
ควำมหมำยต่ำงกันขึ้นอยู่กับ
บริบท 

  

  Example   

  

ลุกจำกโต๊ะและเดินไปท่ีพื้นที่
เล่นละคร เมื่อเพื่อนคนหน่ึง
พูดว่ำ “¡Hora de juego 

libre!” 

ยกมือเมื่อครูถำมว่ำ “¿Quién quiere 

pasar al pizarrón para escribir la 

respuesta?” 

 รดน ้ำต้นไม้ในกระถำงและวำงไวบ้นโต๊ะข้ำง
หน้ำต่ำงหลังจำกท่ีครูพูดว่ำ “Hoy tenemos 

que regar nuestras plantas. Rieguen su 

maceta y pónganla en la mesa junto a la 

ventana”             

อธิบำยว่ำ “¡ Enojados! 

อัซสตำดอส!” เมื่อครูถำมว่ำ 
“¿Cómo se sienten los osos 

cuando ven que alguien se 

comió su comida?” ระหว่ำง
กำรสนทนำเกีย่วกับหมีน้อย
สำมตัว   

รีบไปท่ีตูเ้ก็บของเพื่อเก็บข้ำว
ของของเธอ และเดินไปหำ
กับแม่ของเธอท่ีประตู 
หลังจำกท่ีแม่ของเธอพูดว่ำ 
“¡Salimos volando, que 

tenemos que ir al dentala!” 

  

  Comprehension of Spanish (Receptive Spanish) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SPANISH           
  2. Self-Expression in  Spanish (Expressive Spanish)       

  Child uses increasingly complex oral language in Spanish to communicate        

Lion Kitten Cat Tiger 

  Discovering Spanish Exploring Spanish Developing Spanish Building Spanish Integrating Spanish   

  

Uses short utterances1 in 

Spanish to express needs, 

interests, and experiences 

or events  

ใช้ค ำพูดสั้นๆ ในภำษำสเปน
เพื่อแสดงควำมต้องกำร 
ควำมสนใจ และประสบกำรณ์
หรือเหตุกำรณ์ต่ำงๆ 

Uses extended utterances1 in 

Spanish with minimal errors to 

express needs, interests, and 

experiences or events  

ใช้ค ำพูดขยำยควำมโดยมี
ข้อผิดพลำดน้อยท่ีสุด เพื่อแสดง
ควำมต้องกำร ควำมสนใจ และ
ประสบกำรณ์หรือเหตุกำรณ์
ต่ำงๆ 

Combines a variety of sentences 

in Spanish to communicate and to 

describe a sequence of events or 

actions  

รวมประโยคต่ำงๆ ในภำษำสเปนเพื่อ
สื่อสำรและอธิบำยล ำดับเหตุกำรณ์
หรือกำรกระท ำ 

Uses elaborated language2 in 

Spanish to explain the needs, 

feelings, and intentions of people 

and characters  

ใช้ภำษำที่ลงรำยละเอียดเพื่อ
อธิบำยควำมต้องกำร ควำมรู้สึก 

และควำมตั้งใจของผู้คนและตัว
ละคร 

Uses elaborated language in Spanish 

to reflect on experiences or stories 

and communicates causes, 

consequences, goals, and opinions 

about them  

ใช้ภำษำที่ลงรำยอย่ำงละเอียดเพื่อ
สะท้อนประสบกำรณ์หรือเรื่องรำวและ
บอกสำเหต ุผลที่ตำมมำ เป้ำหมำย และ
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งเหล่ำนั้น 

  

  Example   

  

Says, “Muñeca, se rompió,” 

and brings a doll to the 

teacher. 

พูดว่ำ “Muñeca, se rompió” 

และน ำตุ๊กตำมำให้คร ู

Says, “Mi mamá me llevó al 

parque a jugar,” in response to 

an adult asking, “¿Te acuerdas 

de lo que hiciste el domingo?” 

พูดว่ำ “Mi mamá me llevó al 

parque a jugar” เพื่อตอบค ำถำม
ว่ำ “¿Te acuerdas de lo que 

hiciste el domingo?”     

` Says, “El señor estaba pintando 

y el niño vino y se manchó toda la 

ropa y las manos,” while turning 

the pages of a book. ` Says to a 

peer, “Me voy a comprar un 

regalo y después voy al birthday 

party. Tú te quedas aquí,” during 

pretend play. 

Says, “Este perro está comiendo 

toda la comida que tiene en su 

plato. Tiene hambre,” while 

drawing  

กล่ำวว่ำ “Este perro está 

comiendo toda la comida que 

tiene en su plato Tiene hambre” 

ขณะก ำลังวำดภำพ 

Says, “Tenemos que lavarnos los 

dientes para que no se piquen,” in 

response to adult asking, “¿Por qué 

tienen que lavarse los dientes?” (Goal 

and cause)  

พูดว่ำ “Tenemos que lavarnos los 

dientes para que no se piquen” เพื่อ
ตอบผู้ใหญ่ที่ถำมว่ำ “¿Por qué tienen 

que lavarse los dientes?” (เป้ำหมำย
และสำเหตุ) 

  

  Self-Expression in  Spanish (Expressive Spanish) 
 


