คำนำ
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้า นเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้า หมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้า นเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
นาไปสู่การกาหนดทักษะสาคัญสาหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสาคัญต่อการกาหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษได้มีการพัฒนาการการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้ง คณะทางาน
พิจารณาหลังสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
จาเป็น พิเศษตามประเภทความพิการของผู้เรียนและสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นหลักสูต ร
สถานศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม ศูนย์ การศึก ษาพิเศษประจ าจั ง หวัด ศรีส ะเกษ ฉบับ ปรั บปรุ ง พุทธศัก ราช 2563
เป็นหลักสูต รเพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนการจัด การเรียนการสอน จัด เทคโนโลยี สิ่ง อานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ตามธรรมชาติ อย่า ง
เต็ มศั กยภาพ โดยมี การก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒนาเด็ก ที่มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เศษให้ มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะที่จาเป็นเฉพาะความพิการ เป็นคน
ดี มีวินัย สานักความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ใ น
อนาคต
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ศรีสะเกษ ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาจนแล้วเสร็จ สามารถ
นาไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการต่อไป

นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดศรีสะเกษ

ควำมนำ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้
ประกาศใช้หลักสูต รการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใช้ใ นการจัด การศึกษาปฐมวัยที่ต้อง
พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่า งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้
และสร้างรากฐานชีวิตใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ค วามเป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใ จใน
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
(๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ กาหนดไว้ว่า “การจัด การศึกษาต้องจัด ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า สิบสองปีที่รัฐต้องจัด ให้อย่างทั่วถึงและมี คุณภาพโดยไม่
เสีย ค่า ใช้จ่า ย” และพระราชบั ญญัติ การจัด การศึกษาส าหรั บคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕
กาหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้ งได้รับ เทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวก สื่อ บริก ารและความช่วยเหลืออื่ นใดทาง
การศึก ษา เลือ กบริก ารทางการศึ กษา สถานศึก ษา ระบบ และรูป แบบการศึก ษาโดยค านึ ง ถึ ง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลนั้น
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คมและมีสติปัญญาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ศูนย์การศึกษา
พิเศาประจาจังหวัด ศรีสะเกษ แต่งตั้ง คณะทางานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มี
ความต้องการจาเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดศรี
สะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 โดยคณะทางานได้เพิ่มทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการ
สาหรับเด็กพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความพิการและศักยภาพของแต่ละบุคคล
หลักสูต รนี้จึงเหมาะสาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กเล็กและ
หน่วยงานที่มีเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ สามารถนาไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
เด็กที่มีค วามต้องการจ าเป็นพิเศษระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่า งกาย อารมณ์ จิต ใจ สัง คม
สติปัญญา และทักษะที่จาเป็นสาหรับเด็กพิการแต่ละประเภทเพื่อให้ด ารงชีวิต อยู่ในสัง คมได้อย่างมี
ความสุข

ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็กที่มคี วำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
การศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามสภาพความพิการของเด็กแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ ภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้า ใจของทุกคน
เพื่อสร้า งรากฐาน คุณ ภาพชีวิต ให้เด็กพัฒนาไปสู่ค วามเป็นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ เกิด คุณ ค่า ต่อตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

วิสัยทัศน์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มุ่ง พัฒนาเด็กทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาด้านร่า งกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม สติปัญญา และทักษะที่จ าเป็นสาหรับเด็กพิการ
แต่ละประเภท อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่า งมีความสุขและ
เหมาะสมตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มี
วินัย และสานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก

หลักกำร
เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลาดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่า ง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยกาหนดหลักการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัย ที่มีค วามต้องการ
จาเป็นพิเศษทุกคน
๒. ยึด หลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ โดยค านึ ง ถึง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย
๓. ยึด พัฒ นาการและการพั ฒนาเด็ก โดยองค์ รวม ผ่า นการเล่ นอย่ า งมี ค วามหมาย มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอานวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ได้ลงมือกระทาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับ สภาพความพิการ
และมีการพักผ่อนเพียงพอ
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใ ห้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข
๕. สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และประสานความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาเด็ ก ระหว่ า ง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่า ยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีค วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษ

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
สำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็กที่มคี วำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ สำหรับ
เด็กอำยุแรกเกิด -๖ ปี
หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีค วามต้องการจาเป็นพิเศษ อายุแรกเกิด -๖ ปี
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้า น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะที่จาเป็นสาหรับเด็กพิการแต่ละประเภทตามสภาพ
ความพิการ และความสามารถของแต่ละบุคคล

จุดหมำย
หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีค วามต้องการจ าเป็นพิเศษ มุ่ง ให้เด็กที่มีค วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีค วามพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกาหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี
๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม
๓. มีทักษะชี วิต และปฏิบัติต นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง มีวินั ย และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย
๕. มีทักษะที่จาเป็นเฉพาะความพิการสาหรับเด็กพิการแต่ละประเภท
กลุ่มเป้ำหมำย
กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552
๑. บุ ค คลที่ มีค วามบกพร่อ งทางการเห็น ได้แ ก่ บุ ค คลที่ สูญ เสี ยการเห็ นตั้ ง แต่ร ะดั บ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้
๑.๑ คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หากตรวจวัด ความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน
๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง
๑.๒ คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุ ค คลที่สูญ เสียการเห็น แต่ยัง สามารถอ่า นอั กษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก หากวัด
ความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐)
๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง
น้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง บุค คลที่สูญ เสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้า ใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใ ส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป
๒.๒ คนหูตึง หมายถึง บุค คลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จ ะได้ยินการพูด ผ่า น
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่ง หากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน น้อย
กว่า ๙๐ เดซิเบลลงมา ถึง ๒๖ เดซิเบล

๓. บุคคลที่มีค วามบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีค วามจ ากัดอย่างชัดเจนในการ
ปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ากว่า เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
นัยสาคัญร่วมกับความจากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การ
สื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิต ภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนาความรู้มาใช้ใ นชีวิตประจาวันการ
ทางาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อน
อายุ ๑๘ ปี
๔. บุ ค คลที่มีค วามบกพร่องทางร่า งกายหรือ การเคลื่ อนไหวหรือสุ ขภาพ ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น
๒ ประเภทดังนี้
๔.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดัง กล่าวอาจเกิด จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้า มเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ
มาแต่กาเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ
๔.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี
โรคประจาตัวซึ่งจาเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลทาให้
เกิดความจาเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทางานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคานวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่อง
ได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ
๖. บุคคลที่มีค วามบกพร่องทางการพูด และภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการ
เปล่ง เสียงพูด เช่ น เสีย งผิด ปกติ อัต ราความเร็ วและจัง หวะการพูด ผิด ปกติ หรือบุค คลที่มี ค วาม
บกพร่ อ งในเรื่ อ งความเข้ า ใจหรื อ การใช้ ภ าษาพู ด การเขี ย นหรื อ ระบบสั ญ ลั ก ษณ์ อื่ น ที่ ใ ช้
ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา
๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่า งต่อเนื่อง ซึ่ง เป็นผลจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิต
เภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น
๘. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีค วามผิดปกติของระบบการทางานของสมองบางส่วน
ซึ่ง ส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้า นสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสัง คม และมี
ข้อจากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้
ก่อนอายุ ๓๐ เดือน
๙. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุค คลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน

มำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีค วามต้องการจ าเป็นพิเศษ กาหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จานวน ๑๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย
๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน
๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจทีด่ ีงาม
๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ตามศักยภาพ
๕. พัฒนำกำรด้ำนทักษะที่จำเป็นเฉพำะควำมพิกำร ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ ๑๓ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท
ในมาตรฐานนี้ แบ่งมาตรฐานได้ 8 ประเภทความพิการ คือ
มาตรฐานที่ ๑๓.๑ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น
มาตรฐานที่ ๑๓.๒ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความความบกพร่องทางการได้ยนิ
มาตรฐานที่ ๑๓.๓ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๑๓.๔ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
มาตรฐานที่ ๑๓.๕ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๓.๖ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการพูดและภาษา
มาตรฐานที่ ๑๓.๗ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
มาตรฐานที่ ๑๓.๘ มีการพัฒนาทักษะจาเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กที่มีค วามสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

สภำพที่พึงประสงค์
สภาพที่ พึงประสงค์ เป็นพฤติกรรมหรื อความสามารถตามวัยที่ ค าดหวัง ให้ เด็กเกิด บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติใ นแต่ละระดับอายุ เพื่อนาไปใช้ใ นการ
กาหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้

มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ น้ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๓ ปี 1. น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
2. เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์
๓ – ๖ ปี
1. น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีสุขภำพอนำมัยสุขนิสัยที่ดี
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๓ ปี 1. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ป่วยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา รับประทานอาหาร
นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย
๒. กิจกรรมการเคลื่อนไหวสอดคล้องตามพัฒนาการ
๓ – ๔ ปี
1. ยอมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้าที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้า
ห้องส้วมเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยมีผู้ชี้แนะ
๔. นอนพักผ่อนเป็นเวลา
๕. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
๔ – ๕ ปี
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้าสะอาดด้วยตนเอง
2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้า
ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง
๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการบ้วนปาก/แปรงฟันได้ด้วยตนเอง
๔. นอนพักผ่อนเป็นเวลา
๕. ออกกาลังกายเป็นเวลา

อำยุ
๕ – ๖ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่
และดื่มน้าสะอาดได้ด้วยตนเอง
2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้า
ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง
๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันได้ด้วยตนเอง
๔.นอนพักผ่อนเป็นเวลา
๕. ออกกาลังกายเป็นเวลา

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. เล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1. เล่นและทากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง
๕ – ๖ ปี
1. เล่น ทากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย
มำตรฐำนที่ ๒ กล้ำมเนื้อใหญ่และกล้ำมเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและ
ประสำนสัมพันธ์กัน
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วประสำนสัมพันธ์และทรงตัวได้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. นอนหงายควบคุมศีรษะ
2. นอนหงายยกแขนขาทั้งสองข้างขึ้นมาเล่นโดยเหยียดแขน
3. เตะขาไป-มา ขณะนอนหงาย
4. เมื่อจัดให้นอนคว่าสามารถยกศีรษะและหันหน้าไปข้างใดข้างหนึ่งได้
๒ – ๔ เดือน
1. นอนคว่ายกศีรษะตั้งขึ้นได้
2. พลิกตะแคงซ้าย-ขวา ได้
3. นอนพลิกคว่าและหงายได้
๔ – ๖ เดือน
1. ยันหน้าอกพ้นพื้นโดยใช้แขนช่วย
2. สามารถคืบได้
3. นั่งได้โดยต้องมีผู้ประคอง นั่งโดยใช้มือยันพื้นด้วยตนเอง
๖ – ๙ เดือน
1. นั่งได้อย่างมั่นคง
2. นั่งหลังตรงและเอี้ยวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ
3. คลานได้โดยใช้มือและเข่า
4. นั่งชันเข่า/ยืนเข่า
5. เกาะ ยืนได้เครื่องเรือนสูงระดับอกได้
6. เกาะยืนแล้วนั่งลงที่พื้นได้

อำยุ
๙ เดือน – ๑ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
1. ยืนทรงตัว (ตัง้ ไข่) ได้ช่วงสั้น ๆ
2. นั่งจากท่ายืนได้
3. เกาะเดิน
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. ลุกขึ้นยืนด้วยตนเอง
2. ยืนได้ด้วยตนเอง
3. ยืนบนพื้นก้มตัวหยิบสิ่งของได้
4. เดินได้เองและแกว่งแขนตามสบาย
5. เดินลากจูงของเล่นหรือสิ่งของได้
6. เดินข้ามสิ่งกีดขวางได้
7. เริ่มวิ่งหรือเดินเร็ว ๆ ได้
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. เดินถอยหลังได้
2. เดินขึ้นบันไดโดยจับมือผู้ใหญ่หรือราวบันได
3. วิ่งและหยุดได้ทันทีและเริ่มวิ่งใหม่ได้
๒ – ๓ ปี
1. นั่งยองๆ เล่น โดยไม่เสียการทรงตัว
2. กระโดดอยู่กับที่ โดยเท้าทั้งสองข้างลอยพ้นพื้น
3. ยืนขาเดียวได้
๓ – ๔ ปี
๑. เดินตามทิศทางที่กาหนดได้
๒. เดินบนเส้นตรง
๓. เดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับราวบันไดได้
๔. เดินขึ้น-ลงบันไดแบบพักเท้า
๕. กลิ้งลูกบอลออกจากตัวได้
๖. รับลูกบอลโดยใช้มือและลาตัวช่วย
๔ – ๕ ปี
1. กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้
2. กระโดดจากที่สูงลงพื้นที่ต่ากว่าได้
3. เดินขึ้น-ลงบันไดแบบสลับเท้าได้
4. ยืนเตะลูกบอลได้
5. ยืนขาเดียวได้ 4 วินาที ทั้ง 2 ข้าง
6. วิ่งไปข้างหน้าได้
7. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้
8. วิ่งเตะลูกบอลได้
9. ยืนใช้เท้าหยุดลูกบอลได้
10. รับลูกบอลโดยใช้มือทั้งสองข้าง
๔ – ๖ ปี
๑.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว
๒.วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว
3.รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นได้

อำยุ

สภำพที่พึง ประสงค์
4. ยืนขาเดียวได้ 6 วินาที ทั้ง 2 ข้าง
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ใช้มือ-ตำประสำนสัมพันธ์กัน
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. มองตามวัตถุที่อยู่กึ่งกลางลาตัว
2. มองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว
๒ – ๔ เดือน
1. กาหรือจับสิ่งของที่ใส่ให้ในมือ
๒. มองหาเมื่อสิ่งของหายไปจากตา
๔ – ๖ เดือน
1. เอื้อมคว้าใกล้ๆ ตัวได้
2. เปลี่ยนมือถือของได้ทีละมือ
๖ – ๙ เดือน
1. มองตามของตก
2. จับของมากระทบกันด้วยมือ ๒ ข้าง
3. หยิบจับสิ่งของที่มีน้าหนักได้
4. เขย่าสิ่งของ
๕.ใช้นิ้วโป้งร่วมกับนิ้วอื่นหยิบสิ่งของได้
๙ เดือน – ๑ ปี ๑. ควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปาก
๒. หยิบของชิ้นเล็กใส่ภาชนะแล้วเทออก
๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน 1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๒ ก้อน
2. เปิดหนังสือทีละ ๓-๔ หน้า
3. ผลัก ทุบ ตี ดึง บิด หมุน ทุกสิ่งที่มือสามารถเอื้อมถึง
4. แกะหรือฉีกวัตถุได้
๑ ปี ๖ เดือน 1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๔-๖ ก้อน
– ๒ ปี 2. ร้อยลูกปัดลูกใหญ่ได้
3. เปิดพลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่น
๒ – ๓ ปี 1. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อขีดเขียนตามกรอบที่กาหนดได้
2. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องหรือเส้นตรงแนวดิ่ง
3. ลากเส้นตรงได้ด้วยตนเอง
๓ – ๔ ปี
1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้
2. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้
3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. ได้
4. หมุน/บิด สิ่งของและวัตถุได้
5. ควบคุมการเคลื่อนไหวนิ้วมืดแต่ละนิ้วได้
6. เลียนแบบวาดรูปกากบาท
7. พับกระดาษตามแบบที่พับให้ดไู ด้
8. ปั้นดินน้ามันตามจินตนาการได้

อำยุ
๔ – ๕ ปี

๕ – ๖ ปี

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

สภำพที่พึง ประสงค์
ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้
เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. ได้
ฉีกกระดาษและปะติดรูปภาพได้
ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้
เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ชม. ได้
ร้อยเชือกขึ้นลงบนแผ่นพลาสติกที่เป็นรูได้
จับดินสอได้ถูกวิธี

มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๓ ปี 1. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสุข
2. มีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียง
3. แสดงอาการว่ารับรู้ถึงการตาหนิว่ากล่าว
4. ตอบสนองต่อการกระตุ้นทางสังคมจากคนเคยรู้จัก
๓ – ๔ ปี
1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
๔ – ๕ ปี
1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตาม สถานการณ์
๕ – ๖ ปี
1. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ยิ้มและหัวเราะได้เมื่อพอใจ
2. สบตา จ้องหน้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู
๒ – ๔ เดือน
๑. ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย
๔ – ๖ เดือน 1. แสดงอารมณ์ที่หลากหลายผ่านการส่งเสียง
๑.แสดงอารมณ์สีหน้า หรือท่าทาง เพื่อบ่งบอกอารมณ์และความต้องการ
ของตนเองต่อผู้อื่น
๖ – ๙ เดือน
1. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
2. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า
๙ เดือน – ๑ ปี
๑. แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้น
๒.ตอบสนองเสียงที่ค้นเคยเช่น เสียงแม่ เสียงโทรศัพท์ เสียงของเล่น
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้

อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. แสดงความรักต่อผู้อื่น
๒ – ๓ ปี
1. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งสิ่งต่างๆ สาเร็จ
๓ – ๔ ปี
1. กล้าพูดกล้าแสดงออก
2. แสดงความพอใจในผลงานตนเอง
๔ – ๕ ปี
1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์
2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง
๕ – ๖ ปี
1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น
3. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร

มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรี และกำรเคลื่อนไหว
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน ๑. แสดงปฏิกิริยาพอใจเมื่อรู้สึกสบายและไม่พอใจเมื่อรู้สึกไม่สบาย
๒. สบตาจ้องหน้า
๒ – ๔ เดือน
1. มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อเห็นหรือได้ยิน
เสียงคนและสิ่งที่คุ้นเคย
2. สนใจมองและยิ้มให้กับตนเองในกระจก
3. เรียกร้องความสนใจเมื่อแม่หรือคนใกล้ชิดเดินมา
๔ – ๖ เดือน
1. ยิ้มทักทายแสดงอาการดีใจ เมื่อเห็นสิ่งที่ตัวเองพอใจ
2. จาหน้าแม่และคนคุ้นเคยได้
3. เล่นของเล่นที่มีเสียงได้
๖ – ๙ เดือน
๙ เดือน – ๑ ปี
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี
๒ – ๓ ปี

1. แสดงออกถึงการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น
2. เลียนแบบกิริยาท่าทางของผู้อื่นอย่างง่ายๆ
1. มองผู้ใหญ่หรือเด็กคนอื่นๆทากิจกรรมอย่างใกล้ชิด
๒. แยกตัวเองจากเงาในกระจกได้
๓. สนใจการเล่นและของเล่น
1. เริ่มคุ้นเคยกับคนอื่น
๒. เข้าใจท่าทางและสีหน้าคนอื่น
๓. มองหาผู้ใหญ่เวลาถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว
1. ชอบการออกไปเที่ยวนอกบ้าน
2. แสดงความเป็นเจ้าของ
1. สนใจหรือมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงดนตรี

อำยุ
๓ – ๔ ปี

๔ – ๕ ปี

๕ – ๖ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
7. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง
8. เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง
9. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
5. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
6. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ
7. ขอของเล่นที่เพื่อนกาลังเล่นอยู่
1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง
จังหวะ และดนตรี
4. เลือกของเล่นชนิดต่าง ๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์งา่ ยๆ
5. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
6. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่
7. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร
8. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
10. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมี
11.การดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อื่น
๔ – ๕ ปี
1. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕ – ๖ ปี
1 ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ำใจและช่วยเหลือ แบ่งปัน
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1.แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา สัตว์เลี้ยง
2.รู้จักการแบ่งปัน
๔ – ๕ ปี
1.แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง
๕ – ๖ ปี
1. แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา สัตว์เลี้ยง
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๕ – ๔ ปี
1.แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
๔ – ๕ ปี
1.แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
๕ – ๖ ปี
1แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่นอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์
๒. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกผู้อื่นได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ มีควำมรับผิดชอบ
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1.ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ
๔ – ๕ ปี
1.ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๖ ปี
1.ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง

มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๖ – ๙ เดือน
1. ต้องการถือขวดนมด้วยตนเอง
2. ถือหรือจับภาชนะแบบมีหูจับสองข้างได้
3. เคี้ยวอาหารแล้วกลืนได้
๙ เดือน – ๑ ปี
1. หยิบอาหารกินได้
2. ดื่มน้าจากแก้ว
3. ให้ความร่วมมือเวลาแต่งตัว
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน ๑. เริ่มช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันล้างมือ โดยมีผู้ใหญ่ดูแล
๒.ถอดกางเกงเอวยืดได้
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก
๒. ล้างและเช็ดมือได้เอง
๓.ถอด-สวมรองเท้าได้
๒ – ๓ ปี
๑. สามารถให้ความร่วมมือในการแต่งกายได้
๒. สามารถให้ความร่วมมือในการทาความสะอาดหลังการขับถ่ายได้

อำยุ
๓ – ๔ ปี
๔ – ๕ ปี
๕ – ๖ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
๑. สามารถทาความสะอาดร่างกายได้
๒. แสดงท่าทางหรือพูดบอกความต้องการในการขับถ่ายได้
๑. สามารถทาความสะอาดห้องน้าหลังการขับถ่ายได้
๒. เก็บของเข้าที่ได้
๓. สามารถแต่งกายได้อย่างเหมาะสม
๑. สามารถทาความสะอาดร่างกายหลังการขับถ่ายได้ด้วยตนเอง
๒. สามารถช่วยงานบ้านได้
(ระบุ...........)
- เก็บที่นอนได้
- พับผ้า
- ซักผ้าได้
- กวาดบ้าน
- ถูบ้าน
- ล้างจาน

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ มีวินัยในตนเอง
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่เมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง
2. เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
๕ – ๖ ปี
1. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง
2. เข้าแถวตามลาดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง โดยการช่วยเหลือ
๔ – ๕ ปี
1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕ – ๖ ปี
1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง ด้วยตนเอง

มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ สนใจและเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1.จ้องมองสิง่ ของที่เคลื่อนไหวหรือเครื่องแขวน
2.เงียบเสียงเมื่อเห็นหน้าคน หรือมีคนมาอุ้ม
๒ – ๔ เดือน
1.มองหาเมื่อสิ่งของหายไปจากตา
2. สนใจมองและยิ้มให้กับตนเองในกระจก
3. หยุดฟังเสียง หันตามเสียงเคาะ
4. จาเสียงบุคคลที่ใกล้ชิด
๔ – ๖ เดือน
1. ส่งเสียงตามเมื่อได้ยินเสียงพูด
2. เข้าใจคาเรียกชื่อคนหรือสิ่งของง่ายๆ
3. แยกแยะเสียงบุคคลที่คุ้นเคยได้
๖ – ๙ เดือน
1. เริ่มรู้จักสิ่งของในชีวิตประจาวัน
๒. หันหาเมื่อเรียกชื่อ
๓. ตอบสนองตามคาสั่งง่ายๆ
๔. ใช้มือสารวจส่วนต่างๆ ของใบหน้า
๙ เดือน – ๑ ปี
1. รับรู้และแสดงออกถึงการกลับมาของบุคคลหรือสิ่งของ
๒. เลียนแบบการเคลื่อนไหวหน้าตา แลบลิ้นปากจู๋
๓. ใช้นิ้วสารวจพื้นที่ที่มีช่อง หรือ รู
๔. ตอบชื่อวัตถุได้ถูกต้อง
๖. ค้นหาของที่ปิดซ่อนจากสายตาได้
๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน ๑. สารวจสิ่งของ โดยใช้หลายๆวิธี
๒. สนใจสารวจสิ่งรอบตัว
๓. ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคาบอก อย่างน้อย 1 อย่าง
๔. หยิบหรือชี้ตามคาบอก
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. สังเกต สารวจลองผิดลองถูกกับคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ
๒.ปฏิบัติตามคาสั่งได้ 2 คาสั่งต่อเนื่อง
๓. เรียกหรือชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
๔. หยอดรูปทรงลงช่อง
๒ – ๓ ปี
1. อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ
2. ถามบ่อยถามซ้า
3. จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น
4. พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได้
5. แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดถามคาถาม เช่นอะไร/ทาไม

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
๑. เก็บและทิ้งขยะได้ถูกที่โดยการช่วยเหลือ /มีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1. ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง
๕ – ๖ ปี
1. เก็บและทิ้งขยะได้ถูกที่ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย และรักควำมเป็นไทย
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. เล่นได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้จินตนาการในการเล่นได้
3. ทาตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนา
4. รู้จักการ ขอ ขอบคุณ ขอโทษ
๔ – ๕ ปี
1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง
2. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี
3. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ
4. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ
5. ขอของเล่นที่เพื่อนกาลังเล่นอยู่
๕ – ๖ ปี
1. เลือกของเล่นชนิดต่างๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์ง่ายๆ
2. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
3. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่
4. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร
5. ทางานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จด้วยตนเอง
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ ๘.๑ ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ทาตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะนา
๔ – ๕ ปี
1. เล่นและทากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน
๕ – ๖ ปี

1. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์

ตัวบ่งชี้ ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. เล่นร่วมกับเพื่อนเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1. เล่นหรือทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง
๕ – ๖ ปี
1. เล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย
2. ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
ตัวบ่งชี้ ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในกำรเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามเมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้ด้วยตนเองเมื่อมีผู้ชี้แนะ
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เมื่อมีผู้ชี้แนะ
๕ – ๖ ปี
1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง

มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมตำมศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของภำษำได้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ตอบสนองต่อเสียง
2. ส่งเสียงอ้อแอ้
3. ทาเสียงในลาคอ (อู อา อือ)
๒ – ๔ เดือน
1. หยุดฟังเสียง และหันตามเสียงเคาะ
๒.หัวเราะเสียงดังดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้วย
๕ – ๖ เดือน 1.หันตามเสียงจ้องมองปากคน
2.ส่งเสียงตามเมื่อได้ยินเสียงพูด
3.ส่งเสียงได้หลายเสียง
4.เลียนแบบการเล่นทาเสียง

๖ – ๙ เดือน

๙ เดือน – ๑ ปี

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี
๒ – ๓ ปี

1. รับรู้ภาษาและแสดงสีหน้าท่าทาง
2. ตอบสนองต่อคาสั่งง่ายๆ
3. เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋
4. เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่าๆ
5. มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง
6. หันหาเมื่อเรียกชื่อ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกชื่อตนเอง
1. รู้ว่าคา แต่ละคามีความหมายต่างกัน อย่างน้อย 3-5 คา
2. ปฏิบัตติ ามคาสัง่ ง่าย ๆ โดยใช้ทา่ ทางประกอบ
3. ตอบสนองต่อคาโดยใช้ท่าทางประกอบคา
4.หยุดกระทาเมื่อได้ยินเสียงห้าม
5.รู้จักเชื่อมโยงคาพูดกับการกระทา เช่น ไม่ จะส่ายหน้า
6.พูดคาพยางค์เดียวได้
1. หยิบหรือชี้ตามคาบอก
2. ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามคาบอกอย่างน้อย ๑ ส่วน
3.แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้
4.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดบอกความต้องการได้
5.พูดคาที่มีความหมายได้อย่างน้อย ๒ คา
6.เลียนคาพูดได้ 2 คาต่อกัน เช่น ไปเที่ยว
1. ปฏิบัติตามคาสั่งได้ ทีละ 1 คาสั่ง
2. สนใจของจาลองหรือรูปภาพตามระยะเวลาที่ครูกาหนดไว้
3. แสดงความรักต่อผู้อื่น
1. ฟังและสนใจดูหนังสือนิทานภาพ
2. แสดงท่าทางประกอบเพลง
3. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งต่างๆสาเร็จ
4. ร้องเพลงได้บางคา และร้องเพลงคลอตามทานอง
5. พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได้
6. แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดถามคาถาม เช่นอะไร/ทาไม
7. ใช้คาสรรพนามแทนตนเองหรือผู้อื่นได้ เช่น ผม หนู

ตัวบ่งชี้ ๙.๒ แสดงออกและ/หรือพูดเพื่อสื่อควำมหมำยได้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ส่งเสียงในคอ
2. ส่งเสียงอ้อแอ้
3. ตอบสนองต่อเสียง
4. ทาเสียงในลาคอ (อู อา อือ)
5. ส่งเสียงตามเมื่อได้ยินเสียงพูด
6. ส่งเสียงได้หลายเสียง
7. เลียนแบบการเล่นทาเสียง
๒ – ๔ เดือน
1. ส่งเสียง อ้อแอ้ โต้ตอบ
2. ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย
3. หัวเราะเสียงดังดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้วย
4. หยุดฟังเสียง และหันตามเสียงเคาะ
5. มีโทนเสียงสูงๆ ต่าๆ
6. มีการสะดุ้งหรือเคลื่อนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียง
๔ – ๖ เดือน
1. ส่งเสียงที่ไม่มีความหมาย
2. ส่งเสียงได้หลายเสียง
3. แสดงอารมณ์ที่หลากหลายผ่านการส่งเสียง
4. ยิ้มทักทายแสดงอาการดีใจ เมื่อเห็นสิ่งที่ตัวเองพอใจ
5. ยิ้มให้คนอื่นชอบเล่นกับคน
6.หันตามเสียงจ้องมองปากคน
7. ส่งเสียงตามเมื่อได้ยินเสียงพูด
8. ส่งเสียงได้หลายเสียง
9. เลียนแบบการเล่นทาเสียง
๖ – ๙ เดือน
1. พยายามเลียนเสียงต่างๆ
2. ทาเสียงซ้าๆ เช่น หม่า หม่า
3. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก
4. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า
5. เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋
6. เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่าๆ
7. มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง
7. หันหาเมื่อเรียกชื่อ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกชื่อตนเอง
๙ เดือน – ๑ ปี
1. รู้จักเชื่อมโยงคาพูดกับการกระทา เช่น ไม่จะสั่นหัว
2. พูดคาพยางค์เดียวได้อย่างน้อย ๒ คา
3. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก

อำยุ

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี
๒ – ๓ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
4. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า
1.เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋
2.เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่าๆ
3.มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง
4.หันหาเมื่อเรียกชื่อ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกชื่อตนเอง
5.แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้นโดยทาท่าหรือส่งเสียง
6.ตอบสนองเสียงที่ค้นเคยเช่น เสียงแม่ เสียงโทรศัพท์ เสียงของเล่น
7.หยุดกระทาเมื่อได้ยนิ เสียงห้าม
8.รู้จักเชื่อมโยงคาพูดกับการกระทา เช่น ไม่ จะส่ายหน้า
9.พูดคาพยางค์เดียวได้
1. พูดคาพยางค์เดียว
2.แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้
3.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดบอกความต้องการได้
4.พูดคาที่มีความหมายได้อย่างน้อย ๒ คา
1. พูดคาตามพยางค์ท้าย
2.เลียนคาพูดได้ 2 คาต่อกัน เช่น ไปเที่ยว
3.แสดงความรักต่อผู้อื่น
1. พูดเป็นวลีสั้นๆ เช่น ไปเที่ยว กินข้าว
2. มักจะถามคาถาม “อะไร” และ “ทาไม”
3.แสดงความภาคภูมิใจเมื่อทาสิ่งต่างๆสาเร็จ
4.ร้องเพลงได้บางคา และร้องเพลงคลอตามทานอง
5.พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได้
6.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดถามคาถาม เช่นอะไร/ทาไม
7.ใช้คาสรรพนามแทนตนเองหรือผู้อื่นได้ เช่น ผม หนู

ตัวบ่งชี้ ๙.๓ สนทนำโต้ตอบและเล่ำเรื่องให้ผู้อื่นเข้ำใจ
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1.บอกชื่อเล่นตนเองได้
2.บอกชื่อเล่นผู้อื่นได้
3.บอกชื่อและนามสกุลจริงของตนเองได้
4.ฟังผู้อื่นพูดจนจบและพูดโต้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
5.เล่าเรื่องจากภาพด้วยภาษาของตน
6.พูดถึงเหตการณ์ที่เพิ่งผ่านไปใหม่ๆได้
๗. ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม

๔ – ๕ ปี

๕ – ๖ ปี

1. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว
2.บอกอายุของตนเองได้
3.เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
4.ตอบคาถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/ ไม่สบาย/ หิว จะทา
อย่างไร
5.พูดมีเหตุผล
6. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ดังนี้ ก ง ด น ย
1. ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือนิทาน
2.บอกที่อยู่ของตนได้
3.บอกวันเดือนปีเกิดได้
4.สามารถบอกชื่อได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้า อาหาร
5.สามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่างน้อย 6 ชนิด

ตัวบ่งชี้ ๙.๔ อ่ำน เขียนภำพและสัญลักษณ์ได้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. อธิบายรูปภาพต่างๆ ในหนังสือได้
2. ท่องเลข 1-10 และนับจานวนได้
๔ – ๕ ปี
1.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
๒.จับดินสอหรือสีเทียนขีดเขียนตามกรอบที่กาหนดได้
3.เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง
4.เลียนแบบลากเส้นเป็นเส้นตรงแนวดิ่ง
5.ลากเส้นตรงได้ด้วยตนเอง
6.เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
๕ – ๖ ปี
1.เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน
2.จับดินสอได้ถูกวิธี

มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๑ มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส
2. เข้าใจตาแหน่ง บน ล่าง
3. แยก/จาแนกสีได้
4. จับคู่สิ่งของหรือรูปภาพที่เหมือนกันได้
5. ต่อจิ๊กซอว์ได้

อำยุ
๔ – ๕ ปี

๕ – ๖ ปี

สภำพที่พึง ประสงค์
6. บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายได้
1. เรียงลาดับขนาดของสิ่งของ อย่างน้อย 3 ลาดับ
2. เลือกสีตามคาสั่งได้
3. เลือกวัตถุอันดับแรกและอันดับสุดท้ายได้
4. บอกเวลาเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนได้
5. บอกอุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้
1. เรียงลาดับขนาดของสิ่งของอย่างน้อย 4 ลาดับ
2. นับนิ้วจากมือข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งและบอกจานวนนิ้วที่
นับได้
3. จับคู่ตัวเลขกับจานวนสิ่งของได้
4. ต่อภาพ โดมิโนรูปภาพ

ตัวบ่งชี้ ๑๐.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระทาเมื่อมีผู้ชี้แนะ
๔ – ๕ ปี
1.บอกเวลาเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนได้
2.บอกอุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้
๓. ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก
๕ – ๖ ปี
1.ใช้เงินในการซื้อขายได้
ตัวบ่งชี้ ๑๐.๓ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ
๔ – ๕ ปี
2. ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก
๕ – ๖ ปี
1.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
2. ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ ๑๑.๑ ทำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด อย่างอิสระ

๔ – ๕ ปี
๕ – ๖ ปี

1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง
2.เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ
1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
2. แสดงความสนใจในอาชีพต่างๆ

ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง
๔ – ๕ ปี
1. เคลื่อนไหวท่าทางเพื่อสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง
หลากหลายหรือแปลกใหม่
2. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ
๕ – ๖ ปี
1. เลือกของเล่นชนิดต่างๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์ง่ายๆ
2. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่

มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้
ตำมศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อ กำรเรียนรู้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. สนใจฟังด้วยตนเอง
2. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
๔ – ๕ ปี
1. สนใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือที่พบเห็น
๕ – ๖ ปี
1. สนใจหยิบหนังสือมาอ่านสื่อความคิดด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้
อำยุ
สภำพที่พึง ประสงค์
๓ – ๔ ปี
1. ใช้ประโยคคาถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาคาตอบ
๔ – ๕ ปี
1. ค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ
2. ใช้ประโยคคาถามว่า “ที่ไหน” “ทาไม” ในการค้นหาคาตอบ
3. ตอบคาถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/ ไม่สบาย/ หิว จะทา
อย่างไร
๕ – ๖ ปี
1. สามารถบอกชื่อได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้า อาหาร
2. สามารถอธิบายหน้าที่ หรือคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่างน้อย 6
ชนิด

มำตรฐำน ๑๓ มีกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำรแต่ละประเภท
มำตรฐำน ๑๓.๑ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
ตัวบ่งชี้
๑. มีความสามารถในการบูรณาการ
ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการ
ดารงชีวิต

๒. มีความสามารถในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหวของคนตาบอด

3. มีการเตรียมความพร้อมในการอ่าน
อักษรเบรลล์
4. มีการเตรียมความพร้อมในการเขียน
อักษรเบรลล์
๕. มีความสามารถในการอ่านอักษร

สภำพที่พึง ประสงค์
๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นที่
เหลืออยู่
(สาหรับบุคคลสายตาเลือนราง) ในการมองสิ่ง
ต่างๆรอบตัวได้
๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินเสียง
ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมได้
๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการดมกลิ่นสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวได้
๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการชิมรสสิ่ง
ต่างๆในชีวิตประจาวันได้
๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาทสัมผัสทางผิวกายสัมผัสสิ่ง
ต่างๆ รอบตัวและในสภาพแวดล้อมได้
๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การทรงตัวได้
๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การเคลื่อนไหว
เอ็นและข้อต่อได้
๑.๘ ใช้ประสาทสัมผัสในการรับประทานอาหาร
๒.๑ มีความคิดรวบยอดที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการ
เคลื่อนไหวของคนตาบอด
๒.๒ เดินทางกับผู้นาทางได้อย่าง เหมาะสมและ
ปลอดภัย
๒.๓ เดินโดยอิสระในสถานที่คุ้นเคยได้อย่างอิสระและ
และปลอดภัย
๓.๑ เคลื่อนที่มือและนิ้วมือในการสัมผัสจุดนูน เส้นนูน
และภาพนูนได้ตามแบบ
4.๑ ใส่และเลื่อนกระดาษในสเลส (Slate) ได้อย่าง
ถูกวิธี
๔.๒ จับสไตลัส (Stulus) ในการเขียนจุดนูนได้อย่าง
ถูกวิธี
๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์ไทยที่เป็นพยัญชนะเซล
เดียวและตัวเลข

ตัวบ่งชี้
เบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียวและ
ตัวเลข
๖. มีความสามารถในการเขียนอักษร
เบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียวและ
ตัวเลข
๗. มีความสามารถในการใช้ลูกคิด
8. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

สภำพที่พึง ประสงค์

๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์ที่เป็นพยัญชนะไทยเซล
เดียว และตัวเลข
๗.๑ การใช้ลูกคิดในการบวกลบง่ายๆ
8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
8.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อกา
เรียนรู้
8.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๒ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
ตัวบ่งชี้
๑. สามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟังหรือ
เครื่องประสาทหูเทียม

สภำพที่พึง ประสงค์
๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม
๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังได้ถูกต้องหรือเครื่องประสาทหู
เทียม
๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม

๒. สามารถใช้การได้ยินที่หลงเหลืออยู่ใน
ชีวิตประจาวัน

๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง
๒.๒ บอกเสียงที่ได้ยิน
๒.๓ บอกแหล่งที่มาของเสียง

๓. สามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ

๓.๑ เปล่งเสียงคาที่ไม่มีความหมายตามแบบ
๓.๒ พูดคาง่ายๆ ที่มีความหมายตามแบบ
๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ
๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆตามแบบ
๔.๑ อ่านริมฝีปากและเข้าใจความหมาย
๔.๒ ทารูปปากเป็นคาที่มีความหมายและผู้อื่นเข้าใจได้
๔.๓ ทารูปปากเป็นวลีง่ายๆ และผู้อื่นเข้าใจได้
๔.๔ ทารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ และผู้อื่นเข้าใจได้

๔. สามารถอ่านริมฝีปาก

๕. สามารถใช้ภาษาท่าทางและภาษามือ
ในการสื่อสาร
๖. สามารถสะกดนิ้วมือ

7. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร
๕.๒ ใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
๕.๓ ใช้ภาษามือเพื่อการสนทนาและสื่อสาร
๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย
๖.๒ สะกดนิ้วมือ สระและสระเปลี่ยนรูป
๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์
๖.๔ สะกดนิ้วมือชื่อตนเอง
๖.๕ สะกดนิ้วมือคาง่ายๆ
๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ
7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
7.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๓ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
ตัวบ่งชี้
๑. สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
๒. สามารถดูแลตนเองและความปลอดภัย
ในชีวิตประจาวัน
๓. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม
๔. รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

สภำพที่พึง ประสงค์
๑.๑ สื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๒.๑ ดูแลตนเองและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๓.๑ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม
๔.๑ ใช้สิ่งของสาธารณะอย่างเหมาะสม
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๔ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำร
เคลื่อนไหว หรือสุขภำพ

ตัวบ่งชี้
๑. ดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน

สภำพที่พึง ประสงค์
๑.๑ ดูแลหรือทาความสะอาดแผลกดทับได้
๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อคงสภาพได้
๑.๓ จัดท่านั่ง ท่านอน หรือทากิจกรรมในท่าทางที่
ถูกต้อง
๑.๔ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องช่วยส่วนตัวได้
๒. สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์
๒.๑ เคลื่อนย้ายตนเองในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้ายตนเอง
๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
(Walker รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ายัน ฯลฯ)
เคลื่อนย้ายตนเองได้
๒.๓ เคลื่อนย้ายตนเองด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วย บนทาง
ราบและทางลาดได้
๒.๔ เก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคลื่อนย้ายตนเองได้
๓. สามารถใช้และดูแลรักษากาย
๓.๑ ถอดและใส่กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
อุปกรณ์ดัดแปลง
ดัดแปลง
๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
ดัดแปลงในการทากิจกรรม
๓.๓ เก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เสริม
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง
๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ ๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียนรู้
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้
๕. ควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการพูด การเคี้ยว ๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบปากได้
และการกลืน
๕.๒ ควบคุมการใช้ลิ้นได้
๕.๓ เป่าและดูดได้
๕.๔ เคี้ยวและกลืนได้
๕.๕ ควบคุมน้าลายได้

มำตรฐำน ๑๓.๕ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
๑. มีความสามารถในการรับรู้การได้ยิน

สภำพที่พึง ประสงค์
๑.๑ จาเสียงจากสิ่งที่ได้ยินในชีวิตประจาวัน
๑.๒ จาแนกเสียงที่แตกต่าง
๑.๓ แยกเสียงที่กาหนดให้ออกจากเสียงอื่นๆได้

ตัวบ่งชี้
๒. มีความสามารถในการรับรู้การเห็น

สภำพที่พึง ประสงค์
๒.๑ การจาภาพที่เห็นในชีวิตประจาวัน
๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัวพยัญชนะที่กาหนดให้อยู่
ในพื้นฉากที่ต่างกัน
๒.๓ ตากับมือเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน
๒.๔ การบอกส่วนที่หายไปของรูปภาพที่กาหนด
๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของคุณลักษณะตาแหน่ง
ลาดับ รูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัว

๓. มีความสามารถในการจัดลาดับความคิด ๓.๑ เรียงลาดับเหตุการณ์ ขั้นตอนในการเล่นหรือการ
ทากิจกรรมได้
๔. มีความสามารถในการจัดระเบียบ
๔.๑ จัดการตนเองได้
ตนเอง
๔.๒ จัดลาดับกิจกรรมตนเองได้
๕. มีความสามารถในการบอกตาแหน่ง/
ทิศทาง

๕.๑ บอกทิศทางหรือตาแหน่งของสิ่งต่างๆ

6. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
6.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๖ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
ตัวบ่งชี้
สภำพที่พึง ประสงค์
๑. สามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง ๑.๑ เคลื่อนไหวอวัยวะในการพูด
๑.๒ ควบคุมอวัยวะในการพูด
๒. สามารถออกเสียงตามหน่วยเสียงได้
๒.๑ การออกเสียง หน่วยเสียงสระได้ชัดเจน
ชัดเจน
๒.๒ การออกเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะได้ชัดเจน
๒.๓ การออกเสียงคาได้ชัดเจน
๓. สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับ
๓.๑ เปล่งเสียงในระดับเสียงที่ทาให้ผู้อื่นฟังได้
ธรรมชาติของแต่ละคน
๔. สามารถควบคุมจังหวะการพูด

๔.๑ ควบคุมจังหวะการพูดได้เป็นจังหวะปกติ
(๗๐-๑๐๐ คาต่อนาที)
๔.๒ พูดได้คล่องหรือลดภาวะการติดอ่าง
๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง

ตัวบ่งชี้
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

สภำพที่พึง ประสงค์
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
5.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๗ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ
อำรมณ์
ตัวบ่งชี้
สภำพที่พึง ประสงค์
๑. สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ ๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองได้
๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์
๒. สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ๒.๑ ควบคุมตนเองในการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
ได้อย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสม
๓. สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม ๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาททางสังคมได้
อย่างถูกต้อง
๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ ๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

มำตรฐำน ๑๓.๘ กำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก
ตัวบ่งชี้
สภาพที่พึงประสงค์
๑. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัส ๑.๑ ตอบสนองต่อการทรงตัวได้เหมาะสม
ได้เหมาะสม
๑.๒ ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเอ็นและข้อต่อได้
เหมาะสม
๑.๓ ตอบสนองต่อกายสัมผัสได้เหมาะสม
๑.๔ ตอบสนองต่อการดมกลิ่นได้เหมาะสม
๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินได้เหมาะสม
๑.๖ ตอบสนองต่อการเห็นได้เหมาะสม
๑.๗ ตอบสนองต่อการลิ้มรสได้เหมาะสม
๒. เข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้ ๒.1 ปฏิบัติตามคาสั่งได้
อย่างเหมาะสม

ตัวบ่งชี้
๓. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้

สภาพที่พึงประสงค์
๒.๒ สื่อสารโดยการใช้ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์
คาพูดในชีวิตประจาวัน
๓.๑ รับรู้และแสดงอารมณ์ของตนเองและบุคคลอื่น
อย่างเหมาะสม
๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน
๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานการณ์ ต่าง ๆ
3.4 สามารถรอคอยในสถานการณ์ตา่ งๆได้
3.5 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ต่างๆ ได้
3.6 สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้
๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

กำรจัดเวลำเรียน
หลั ก สูต รการศึก ษาปฐมวัย ส าหรั บ เด็ ก ที่มี ค วามต้อ งการจ าเป็ นพิ เ ศษ ก าหนดกรอบ
โครงสร้า งเวลาในการจัด ประสบการณ์ให้กับเด็ก ใน 1 ปีการศึกษาโดยประมาณ มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่กับอายุของเด็ก ที่เริ่มเข้ า
สถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลาเรียนจึงขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของ
เด็กพิการตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล

สำระกำรเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ใ ห้กับเด็ก เพื่อส่ง เสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้า น ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูต รที่กาหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
สาคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้
๑. ประสบกำรณ์สำคัญ ประสบการณ์สาคัญ เป็นแนวทางสาหรับผู้สอนนาไปใช้ใ นการ
ออกแบบการจัด ประสบการณ์ใ ห้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่ง เสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้
๑.๑ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้า มเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่า งกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการทากิจ วัต รประจาวันหรือทากิจ กรรมต่า งๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

ด้ำนร่ำงกำย
๑.๑.๑ กำรใช้กล้ำมเนื้อใหญ่

๑.๑.๒ กำรใช้กล้ำมเนื้อเล็ก

๑.๑.๓ กำรรักษำสุขภำพ
อนำมัยส่วนตน
๑.๑.๔ กำรรักษำควำม
ปลอดภัย

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)

ประสบกำรณ์สำคัญ
การเคลื่อนไหวอยู่กับที่
การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์
การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ
ใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ
การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ
การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก
การเขียนภาพและการเล่นกับสี
การปั้น
การประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ
การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ
การร้อยวัสดุ
การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจาวัน

(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจาวัน
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เกี่ยวกับการป้องกัน และ
รักษาความปลอดภัย
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ
๑.๑.๕ กำรตระหนักรู้เกี่ยวกับ (1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
ร่ำงกำยตนเอง
พื้นที่
(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง
๑.๒ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ
ที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
ด้ำนอำรมณ์
๑.๒.๑ สุนทรียภำพ ดนตรี

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
(2) เสียงดนตรี
(3) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ
(4) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(5) การเล่นบทบาทสมมติ

ด้ำนอำรมณ์

ประสบกำรณ์สำคัญ
(6) การทากิจกรรมศิลปะต่างๆ
(7) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
๑.๒.๒ กำรเล่น
(1) การเล่นอิสระ
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์
(4) การเล่นนอกห้องเรียน
๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
(2) การฟังนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม
๑.๒.๔ กำรแสดงออกทำง
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
อำรมณ์
(2) การเล่นบทบาทสมมติ
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี
(4) การร้องเพลง
(5) การทางานศิลปะ
๑.๒.๕ กำรมีอัตลักษณ์เฉพำะ (1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง
ตนและเชื่อว่ำตนเองมี
ควำมสำมำรถ
๑.๒.๖ กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า
(2) หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
๑.๓ ประสบกำรณ์ สำคัญที่ส่ง เสริม พัฒนำกำรด้ำนสัง คม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
ทางสังคม เช่น การเล่น การทางานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ
ด้ำนสังคม
ประสบกำรณ์สำคัญ
๑.๓.๑ กำรปฏิบัติกิจวัตร
(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจาวัน
ประจำวัน
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๓.๒ กำรดูแลรักษำ
(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ธรรมชำติและ
ภายนอกห้องเรียน
สิ่งแวดล้อม
(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า
(3) การทางานศิลปะที่นาวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้
ซ้าหรือแปรรูปแล้วนากลับมาใช้ใหม่
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้
(5) การเลี้ยงสัตว์

ด้ำนสังคม
๑.๓.๓ กำรปฏิบัติตำม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย
๑.๓.๔ กำรมีปฏิสัมพันธ์
มีวินัย มีส่วนร่วม
และบทบำทสมำชิก
ของสังคม
๑.๓.๕ กำรเล่นและทำงำน
แบบร่วมมือร่วมใจ
๑.๓.๖ กำรแก้ปัญหำ
ควำมขัดแย้ง
๑.๓.๗ กำรยอมรับในควำม
เหมือนและควำม
แตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล

ประสบกำรณ์สำคัญ
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวัน
(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย
(3) การประกอบอาหารไทย
(4) การศึกษานอกสถานที่
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย
(1) การร่วมกาหนดข้อตกลงของห้องเรียน
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน
(5) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
(1) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(2) การเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) การทาศิลปะแบบร่วมมือ
(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(1) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน

๑.๔ ประสบกำรณ์สำคั ญที่ส่ง เสริม พัฒนำกำรด้ำนสติปัญ ญำ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่ งต่า งๆ รอบตัวผ่า นการมีปฏิสัมพันธ์กั บสิ่ง แวดล้อม บุค คลและสื่อต่า งๆ ด้ว ย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเปิด โอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้า งสรรค์ การแก้ปัญหา การคิด เชิง เหตุผล และการคิด รวบยอดเกี่ ยวกับสิ่ง ต่า งๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
กำรพัฒนำด้ำน
ประสบกำรณ์สำคัญ
๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ
(1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม
(2) การฟังและปฏิบัติตามคาแนะนา
(3) การฟังเพลง นิทาน คาคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว
ต่างๆ
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ
(5) การพูดกับผู้อื่นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า
เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง

กำรพัฒนำด้ำน

๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอด
กำรคิดเชิงเหตุผล
กำรตัดสินใจและ
แก้ปัญหำ

ประสบกำรณ์สำคัญ
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์
ของสิ่งต่างๆ
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระทาต่างๆ
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด
(9) การพูดเรียงลาดับคาเพื่อใช้ในการสื่อสาร
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ
(11) การอ่านอย่างอิสระตามลาพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย
มีผู้ชี้แนะ
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร คา และข้อความ
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก
ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคาคุ้นเคย
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นคาผ่านการอ่านหรือเขียน
ของผู้ใหญ่
(17) การคาดเดาคา วลี หรือประโยค ที่มีโครงสร้างซ้าๆ กัน จาก
นิทาน เพลง คาคล้องจอง
(18) การเล่นเกมภาษา
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ
(21) การเขียนคาที่มีความหมายกับตัวเด็ก/คาคุ้นเคย
(22) การคิดสะกดคาและเขียนเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง
อย่างอิสระ
(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม
(2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน
(3) การบอกและแสดงตาแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง
ต่างๆ ด้วยการกระทา ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ทรงกระบอก กรวย
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจาแนกสิ่งต่างๆ ตาม
ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก
ชิ้นส่วน

กำรพัฒนำด้ำน

๑.๔.๓ จินตนำกำรและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อกำร
เรียนรู้และกำร
แสวงหำควำมรู้

ประสบกำรณ์สำคัญ
(7) การทาซ้า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป
(8) การนับและแสดงจานวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลาดับจานวนของสิ่งต่างๆ
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ
(11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ
(12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่
หน่วยมาตรฐาน
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงลาดับ สิ่งต่างๆ
ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้าหนัก ปริมาตร
(14) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม
ช่วงเวลา
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
หรือการกระทา
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี
เหตุผล
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา
(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น
และชิ้นงาน
(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวและศิลปะ
(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่
หลากหลาย
(1) การสารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว
(2) การตั้งคาถามในเรื่องที่สนใจ
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาคาตอบของข้อสงสัยต่างๆ
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลจาก
การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย

๑.๕ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำร
๑.๕.๑ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรเห็น
๑. มีควำมสำมำรถในกำร
(1) การมองแสงในทิศทางต่างๆ
บูรณำกำรประสำทสัม ผัส (2) การมองวัตถุที่มีสีสันสดใสที่อยู่กับที่
ที่ เหลืออยู่ในกำร
(3) การมองตามวัตถุที่มีสีสันสดใสที่เคลื่อนไหว
ดำรงชีวิต
(4) การมองหาวัตถุกาหนดให้
(5) การหยิบสิ่งของที่มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน
๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
(6) การสารวจสิ่งต่างๆรอบตัว
(7) การโยงเส้นไปตามตาแหน่งที่กาหนดให้
สัมผัสทางการเห็นที่
(8) การมองภาพตามที่กาหนด
เหลืออยู่ (สาหรับบุคคล
สายตาเลือนราง) ในการ (9) การมองของจริงแล้วให้เลือกภาพที่ตรงกับสิ่งที่มองเห็น
(10) การบรรยายภาพจากสิ่งที่เห็น
มองสิ่งต่างๆรอบตัวได้
(11) การเลียนแบบสีหน้าท่าทาง
(12) การบอกรายละเอียดของวัตถุที่เห็น
๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
(1) การบอกเสียงจากสิ่งที่ได้ยิน
สัมผัสทางการได้ยินเสียง (2) การบอกแหล่งที่มาของเสียง
ต่างๆในสภาพแวดล้อม (3) การแยกความแตกต่างของเสียงชนิดต่างๆ
(4) การบอกจังหวะของเสียง
ได้
๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการดมกลิ่นสิ่ง
ต่างๆรอบตัวได้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
(1)
สัมผัสทางการชิมรสสิ่ง
(2)
ต่างๆในชีวิตประจาวันได้ (3)
๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาท (1)
สัมผัสทางผิวกายสัมผัส (2)
สิ่งต่างๆรอบตัวและใน
สภาพแวดล้อมได้
(3)

การดมกลิ่นของใช้ประเภทต่างๆ
การดมกลิ่นอาหารประเภทต่างๆ
การดมกลิ่นผลไม้ประเภทต่างๆ
การดมกลิ่นดอกไม้ประเภทต่างๆ
การดมกลิ่นต่างๆในสภาพแวดล้อม
การชิมและบอกรสชาติของอาหารชนิดต่างๆ
การชิมและบอกชื่ออาหาร ผัก ผลไม้ประเภทต่างๆ
การชิมและบอกลักษณะของอาหาร ประเภทต่างๆ
การบอกชื่อสิ่งของต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิวกาย
การบอกลักษณะรูปร่า งของสิ่ง ต่า งๆด้วยการสัมผัสทางผิว
กาย
การบอกลั กษณะพื้น ผิวของสิ่ ง ต่า งๆด้ว ยการสัม ผัสทางผิ ว
กาย

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น

๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
การรับรู้การทรงตัวได้

๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
การรับรู้การเคลื่อนไหว
เอ็นและข้อต่อได้

๑.๘ การรับรู้ต่อการใช้
ประสาทสัมผัสในการ
รับประทานอาหาร

ประสบกำรณ์สำคัญ
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)

การบอกสภาพแวดล้อมโดยการรับรู้ทางผิวกาย
การสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
การบอกสถานะของสิ่งต่างๆ
การเล่นเครื่องเล่นที่ใช้การปีน ป่าย ห้อย โหน กระโดด
การเล่นเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่าง
กัน
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว
(4) การยืนทรงตัวในรูปแบบต่างๆ
(5) การเดินทรงตัว
(6) การหมุนศีรษะและการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่างกัน
(7) การนั่งทรงตัว
(8) การเคลื่อนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ
(1) การกระโดดในรูปแบบต่างๆ
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการโหนหรือปีนป่าย
(3) การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก สิ่งของหรือวัตถุที่มีน้าหนัก
(4) การออกกาลังกายในท่าต่างๆ
(5) การคลานบนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
(6) การทาท่าประกอบเพลงที่มีจังหวะเบาๆ สบายๆ
(7) การเคี้ยวอาหารหรือวัตถุที่มีความเหนียว
(8) การนวดที่มีการลงน้าหนักที่ข้อต่อ
๑. ตาแหน่งของภาชนะใส่อาหาร
๒. ตาแหน่งของอุปกรณ์ใช้สาหรับรับประทานอาหาร

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น
๒. กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ
สภำพแวดล้อม และกำร
เคลื่อนไหวของคนตำบอด
๒.๑ ความคิดรวบยอดที่
เกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความคุน้ เคยกับ
สภาพแวดล้อม และการ
เคลื่อนไหว
๒.๒ การเดินทางกับผู้นาทาง
๒.๒.๑ การแตะนา และ
การจับแขนผู้นาทาง

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

การรับรู้เกี่ยวกับเวลา
การรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง
การรับรู้เกี่ยวกับระยะทาง
การรับรู้เกี่ยวกับพื้นผิว
การรับรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิ
การรับรู้เกี่ยวกับกลิ่น
การรับรู้เกี่ยวกับเสียง
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
การเรียงลาดับของสถานที่ เหตุการณ์ หรือเวลา

(1) การยืนก่อนการเดินกับผู้นาทางเมื่อผู้นาทาง
(2) การรับรู้สัญลักษณ์ก่อนการเดินทาง
(3) การเลื่อนมือและจับแขนของผู้นาทาง

๒.๒.๒ การก้าวเดินโดยมี (1) การก้าวเดินกับผู้นาทาง
ผู้นาทาง
(2) การรู้จังหวะการเดินกับผู้นาทาง
๒.๒.๓ การเปลี่ยนข้าง

(1) การเลื่อนมือก่อนการเปลี่ยนข้าง
(2) การจับแขนผู้นาทางขณะเปลี่ยนข้าง

๒.๒.๔ การหมุนกลับตัว

(1) การหมุนตัวเข้าหากัน
(2) การยื่นมือไปจับแขนอีกข้างของผู้นาทาง
(3) การปล่อยแขนและเดินต่อ

๒.๒.๕ การตอบรับหรือ
ปฏิเสธการนาทาง

(1) การตอบรับการนาทาง
(2) การปฏิเสธการนาทาง

๒.๒.๖ การเดินทางแคบ
โดยมีผู้นาทาง

(1)
(2)
(3)
(4)

๒.๒.๗ การเดินกับ
ผู้นาทาง ขึน้ ลงบันไดได้

(1) การขึ้น-ลงบันไดกับผู้นาทางโดยไม่จับราว
(2) การขึน้ -ลงบันไดกับผู้นาทางและจับราวบันได

การใช้สัญลักษณ์เมื่อต้องการเดินในทางแคบ
การจับแขนผู้นาทางเมื่อเดินในทางแคบ
การก้าวเดินกับผู้นาทางเมื่อเดินในทางแคบ
การกลับมาเดินในเส้นทางปกติ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรเห็น
๒.๒.๘ การเดินกับ
(1) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดผลักออกจากตัว
ผู้นาทาง ในการเข้า-ออกประตู (2) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดเปิดเข้าหาตัว
(3) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดเลื่อน
๒.๒.๙ การนั่งเก้าอี้
(1) การสารวจ การจับ และการนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิง
(2) การสารวจ การจับ และการนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิง
(3) การนั่งเก้าอี้ที่ไม่มีโต๊ะ
(4) การนั่งเก้าอี้ที่มีโต๊ะ
๒.๒.๑๐ การหาของ
(๑) การหาของบนโต๊ะ
(๒) การหาของที่พื้น
๒.๒.๑๑ การขึ้น-ลง
(๑) การขึ้นรถ
ยานพาหนะ
(๒) การลงรถ
๒.๒.๑๒ การเข้า-ออก
(๑) การเข้าลิฟต์
ลิฟต์
(๒) การออกลิฟต์
๒.๓ กำรเดินโดยอิสระใน
(1) การใช้แขนในการป้องกันตนเองส่วนบน
สถำนที่คุ้นเคย
๒.๓.๑ การเดินโดยการ
ป้องกันตนเองส่วนบน
๒.๓.๒ การเดินโดยการ (1) การใช้แขนในการป้องกันตนเองส่วนล่าง
ป้องกันตนเองส่วนล่าง
๒.๓.๓ การเดินโดยการ (1) การยื่นมือจับราวในการเดิน
เกาะราว
๒.๓.๔ การเดินโดยการ (1) การยื่นมือแตะผนังหรือราวในการเดินละเลาะ
ละเลาะ
๒.๓.๕ การเดินโดยใช้ไม้ (๑) การจับไม้เท้า
เท้าขาว
(๒) การแกว่งไม้เท้า
(๓) การเดินร่วมกับไม้เท้า
(๔) การเดินบนพื้นต่างระดับโดยใช้ไม้เท้าขาว
๓. กำรเตรียมควำมพร้อม
(1) การเคลื่อนมือและนิ้วมือข้างเดียว สัมผัสภาพนูน เส้นนูน จุด
กำร
นูน ในทิศทางต่างๆ
อ่ำนอักษรเบรลล์
(2) การเคลื่อนมือและนิ้วมือทั้งสองข้างสัมผัสภาพนูน เส้นนูน
๓.๑ การเคลื่อนที่ของมือ
จุดนูน ในทิศทางต่างๆ
และนิ้วมือในการสัมผัส
(3) การเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์
๔. กำรเตรียมควำมพร้อม
(1) การรู้จักอุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์
กำร
(2) การใส่และเลื่อนกระดาษ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น
เขียนอักษรเบรลล์
๔.๑ การใส่และเลื่อน
กระดาษ
๔.๒ การจับสไตลัส
(Stylus) ในการเขียนจุด
๕. มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน
อักษรเบรลล์พยัญชนะ
ไทย
ที่มีเซลเดียวและตัวเลข
๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์
ไทยที่เป็นพยัญชนะเซลเดียว
และตัวเลข
๖.มีควำมสำมำรถในกำร
เขียน
อักษรเบรลล์พยัญชนะไทย
ที่มีเซลเดียวและตัวเลข
๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์
ที่เป็นพยัญชนะไทยเซลล์เดียว
และตัวเลข
๖.๒ การเขียนอักษรเบรลล์
ที่เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ระดับ๑
๗. มีควำมสำมำรถในกำรใช้
ลูกคิด
๗.๑ การใช้ลูกคิดในการ
บวกลบง่ายๆ
8. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้

ประสบกำรณ์สำคัญ

(1) การจับสไตลัส ในการเขียน
(2) การกดจุดอักษรเบรลล์
(1) การอ่านอักษรเบรลล์ พยัญชนะภาษาไทย
กลุ่มจุด ๑, ๒, ๔, ๕
(2) การอ่านอักษรเบรลล์พยัญชนะภาษาไทย
กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
(3) การอ่านอักษรเบรลล์พยัญชนะภาษาไทย
กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
(4) การอ่านตัวเลขอักษรเบรลล์ จานวน ๑-๑๐

(1) การเขียนพยัญชนะ กลุ่มจุด ๑, ๒, ๔, ๕
(2) การเขียนพยัญชนะ กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕
(3) การเขียนพยัญชนะ กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖
(4) การเขียนตัวเลขอักษรเบรลล์ จานวน ๑-๑๐
(๑) การเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z
(๒) การเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z
(1) การตั้งค่าและอ่านค่าลูกคิด
(2) การบวกจานวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกินสิบ
(3) การลบจานวนที่มีตัวตั้งไม่เกินสิบ
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรเห็น
8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
8.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
8.๓ ใช้โปรแกรมเสริม
ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้

๑.๕.๒ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
๑. สำมำรถใช้และดูแล
(1) การบอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหู
เครื่องช่วยฟัง
เทียมจากของจริง
๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม
(1) การใส่และถอดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม
๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังหรือ
(2) การเปิด-ปิดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม
เครื่องประสาทหูเทียมได้ถูกต้อง (3) การปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม
(4) การตรวจสอบการทางานของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม
๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วย (1) การทาความสะอาดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม
ฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม (2) การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
๒. สำมำรถใช้กำรได้ยินที่
หลงเหลืออยู่ใน
ชีวิตประจำวัน
๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง
๒.๒ บอกเสียงที่ได้ยิน

๒.๓ บอกแหล่งที่มาของ
เสียง
๓. สำมำรถเปล่งเสียงหรือพูด
ตำมแบบ
๓.๑ เปล่งเสียงคาที่ไม่มี
ความหมายตามแบบ

๓.๒ พูดคาง่ายๆ ที่มี
ความหมายตามแบบ
๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตาม
แบบ
๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆ
ตามแบบ
๔. สำมำรถอ่ำนริมฝีปำก
๔.๑ อ่านริมฝีปากและ
เข้าใจความหมาย
๔.๒ ทารูปปากเป็นคาที่มี
ความหมายและผู้อื่นเข้าใจได้

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(1) การเคาะ ดีด สี ตี เป่า เขย่า เครื่องดนตรี
(2) การฟังเสียงจากเครื่องเล่น
(3) การฟังเสียงจากสิ่งแวดล้อม
(1) การบอกเสียงที่ได้ยินจากเครื่องดนตรี
(2) การบอกเสียงที่ได้ยินจากเครื่องเล่น
(3) การบอกเสียงที่ได้ยินจากสิ่งแวดล้อม
(4) การจาแนกเสียง
(5) การเปรียบเทียบเสียง
(1) การฟังเสียงสิ่งต่างๆ รอบตัว และบอกแหล่งที่มาเสียง
(1) การกาหนดลมหายใจเข้าออก
(2) การกลั้น/กักลมหายใจ
(3) การเปล่งเสียงคาที่ไม่มีความหมายตามแบบ
(4) การเปล่งเสียงพยัญชนะตามฐานการเกิดเสียงตามแบบ
(5) การเปล่งเสียงสระ และเปรียบเทียบเสียงสระสั้น-ยาว ตามแบบ
(6) การเปล่งเสียงวรรณยุกต์ และเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์
สูง-ต่า ตามแบบ
(7) การจัดรูปริมฝีปากตามฐานการเกิดเสียงตามแบบ
(1) การพูดเป็นคาง่ายๆเกี่ยวกับตนเองตามแบบ
(2) การพูดเป็นคาง่ายๆเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมตามแบบ
(3) การพูดเป็นคาง่ายๆเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวตามแบบ
(4) การพูดเป็นคาง่ายๆเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวตามแบบ
(1) การพูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ
(1) การพูดเป็นประโยคง่ายๆ ตามแบบ
(1) การอ่านริมฝีปากและปฏิบัติตาม
(1) การทารูปปากเป็นคาที่มีความหมายง่ายๆ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
๔.๓ ทารูปปากเป็นวลีง่ายๆ
และผู้อื่นเข้าใจได้
๔.๔ ทารูปปากเป็นประโยค
ง่ายๆ และผู้อื่นเข้าใจได้
๕. สำมำรถใช้ภำษำมือในกำร
สื่อสำร
๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการ
สื่อสาร
๕.๒ ใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่ง
ต่างๆ รอบตัว

๕.๓ ใช้ภาษามือเพื่อการ
สนทนาและสื่อสาร

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(1) การทารูปปากเป็นวลีง่ายๆ
(1) การทารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ
(1) การจัดท่าและการเคลื่อนไหวของมือพื้นฐานในการใช้ภาษามือ
การใช้สีหน้าประกอบท่าทางในการสื่อสาร
(1) การใช้ภาษามือบอกชื่อบุคคล
(2) การใช้ภาษามือบอกชื่ออาหาร ผักและผลไม้
(3) การใช้ภาษามือบอกชื่อสัตว์
(4) การใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งของ
(5) การใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว
(1) การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง
(2) การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่
(3) การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัว
(4) การใช้ภาษามือเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว

๖. สำมำรถสะกดนิ้วมือ
๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะ (1) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ก ข ค ฆ
ไทย
(2) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ต ถ ฐ ฒ ฑ ฏ
(3) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ส ศ ษ
(4) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด พ ป ผ ภ
(5) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ห ฮ
(6) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ด ฎ
(7) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ฟ ฝ
(8) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ล ฬ
(9) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ย ญ
(10) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด น ณ ง
(11) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ท ธ
(12) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ฉ ช ฌ
(13) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย จ ซ บ ร ม ว อ
๖.๒ สะกดนิ้วมือ สระและ (1) การสะกดนิ้วมือสระ อิ อี อึ อือ โอ ไอ ใอ
สระเปลี่ยนรูป
(2) การสะกดนิ้วมือสระ อะ อา อุ อู เอ แอ อา ไม้ไต่คู้
(3) ไม้หันอากาศ การันต์ ฤ และ เครื่องหมาย ฯ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
บกพร่องทำงกำรได้ยิน
๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์ (1) การสะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์
๖.๔ สะกดนิ้วมือชื่อตนเอง (1) การสะกดนิ้วมือชื่อตนเอง
๖.๕ สะกดนิ้วมือคาง่ายๆ (1) การสะกดนิว้ มือคาง่ายๆ เกี่ยวตนเอง
(2) การสะกดนิ้วมือคาง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อม
(3) การสะกดนิ้วมือคาง่ายๆ เกี่ยวกับ ธรรมชาติรอบตัว
(4) การสะกดนิ้วมือคาง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว
๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษร
(1) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F
ภาษาอังกฤษ
(2) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ G H I J K
(3) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ L M N O P
(4) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ Q R S T U
(5) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ V W X Y Z
7. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
อำนวยควำมสะดวเครื่องช่วย
ในกำรเรียนรู้
7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
7.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน (1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้
๑.๕.๓ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงสติปัญญำ
๑. สำมำรถสื่อสำรได้เหมำะสม
(1) การใช้ภาษาท่าทางบอกความต้องการ
กับสถำนกำรณ์
(2) การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์
๑.๑ สื่อสารได้เหมาะสมกับ
(3) การสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้
สถานการณ์

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ
๒. สำมำรถดูแลตนเองและควำม
ปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
๒.๑ ดูแลตนเองและความ
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
๓. มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับผู้อื่น
อย่ำงเหมำะสม
๓.๑ การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม

๔. รู้จักใช้ทรัพยำกรในชุมชน
๔.๑ การรู้จักใช้ทรัพยากรใน
ชุมชน

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1) การทากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันด้วยตนเอง
(2) การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
(3) การระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเอง
(4) การทางานบ้านง่ายๆ
(1) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
(2) การเล่นกับเพื่อน
(3) การเล่นเลียนแบบผู้อื่น
(4) การเล่นตามกติกา
(5) การเล่นบทบาทสมมุติ
(6) การปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม
(1) การใช้สิ่งของสาธารณะอย่างเหมาะสม
(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้สิ่งของสาธารณะอย่าง
เหมาะสม
(3) การดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะได้อย่างเหมาะสม

5. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
อำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ เรียนรู้
๑.๕.๔ ประสบกำรณ์สำคัญที่ ส่ง เสริม กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่อ งทำง
ร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย
๑. ดูแลสุขอนำมัยของตนเอง
เพื่อป้องกันภำวะแทรกซ้อน
๑.๑ การป้องกัน ดูแลและ
รักษาความสะอาดแผลกดทับ
๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อเพื่อคงสภาพ

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)

การใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันแผลกดทับ
การพลิกตะแคงตัว
การยกตัวขณะอยู่ในท่านั่ง
การดูแลและรักษาความสะอาดผิวหนัง
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
การลงน้าหนัก
การเพิ่มกาลังกล้ามเนื้อ

๑.๓ จัดท่านอน ท่านั่ง และ (1) การจัดท่านอนที่ถูกต้อง
ทากิจกรรมในท่าทางที่ถูกต้อง (2) การจัดท่านั่งที่ถูกต้อง
(3) การจัดท่าขณะทากิจกรรมที่ถูกต้อง
๑.๔ ดูแลอุปกรณ์
(1) การดูแลและการปฏิบัติตนเมื่อใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยส่วนตัว
เครื่องช่วยส่วนตัวได้
ได้ เช่น สายสวนปัสสาวะ ถุงขับถ่ายบริเวณหน้าท้อง ท่อ
อาหาร ฯลฯ
๒. สำมำรถใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยในกำร
เคลื่อนย้ำยตนเอง (Walker
รถเข็น ไม้เท้ำ ไม้ค้ำยัน
๒.๑ เคลื่อนย้ายตนเองใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยและป้องกันตนเอง
ขณะเคลื่อนย้ายตนเองได้

(1) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปจับ Walker
(2) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปนั่งเก้าอี้รถเข็น
(3) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปจับไม้เท้า
(4) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปใช้ไม้ค้ายัน

(1) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเอง
(2) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเองเมื่อมีแรงต้าน
(3) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเองโดยมีการถ่ายน้าหนักไปในทิศทางต่างๆ
(4) ป้องกันตนเองขณะล้มจากการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคลื่อนย้ายตนเอง
๒.๓ เคลื่อนย้ายตนเองด้วย (1) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางราบ
อุปกรณ์เครื่องช่วยได้
(2) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางลาด
(3) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางต่าง
ระดับ

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย
๒.๔ เก็บรักษาและดูแล
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคลื่อนย้ายตนเอง
๓. สำมำรถใช้และดูแลรักษำ
กำยอุปกรณ์เสริม
กำยอุปกรณ์เทียม
อุปกรณ์ดัดแปลง
๓.๑ ถอดและใส่กาย
อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม
หรืออุปกรณ์ดัดแปลง
๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม
กายอุปกรณ์เทียม หรืออุปกรณ์
ดัดแปลงในการทากิจกรรม

๓.๓ เก็บรักษาและดูแล
กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์
อุปกรณ์เทียม หรืออุปกรณ์
ดัดแปลง
๔. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้
๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
๔.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้
๕. ควบคุมอวัยวะที่ใช้ใน
กำรพูด กำรเคี้ยว และกำร
กลืน

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(1) การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเอง
(1) การถอดและใส่กายอุปกรณ์เสริม
(2) การถอดและใส่กายอุปกรณ์เทียม
(3) การถอดและใส่อุปกรณ์ดัดแปลง

(1) การใช้กายอุปกรณ์เสริมในการทากิจกรรม หรือเมื่อมีแรง
ต้านต่างๆ
(2) การใช้กายอุปกรณ์เทียมในการทากิจกรรมหรือเมื่อมีแรง
ต้านต่างๆ
(3) การใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในการทากิจกรรมหรือเมื่อมีแรง
ต้านต่างๆ
(1) การเก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เสริม
(2) การเก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เทียม
(3) การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์ดัดแปลง

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้
(1) การเคลื่อนไหวริมฝีปาก
(2) การควบคุมกล้ามเนื้อรอบปาก

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
บกพร่องทำงร่ำงกำย
๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบ
ปาก
๕.๒ ควบคุมการใช้ลิ้น
(1) การเคลื่อนไหวลิ้นตามที่กาหนด
๕.๓ เป่าและดูด
(1) การเป่าลมออกจากปาก
(2) การดูดของเหลว
๕.4 การกลืนและเคี้ยวได้ (1) การขยับขากรรไกร
(2) การกลืนน้าลาย
(3) การกลืนอาหารข้น
(4) การกลืนอาหารเหลว
(5) การกัดอาหารประเภทต่างๆ
(6) การเคี้ยวอาหารประเภทต่างๆ
5.4 การควบคุมน้าลาย
(1) การปิดริมฝีปาก
(2) การใช้ริมฝีปากคาบ
(3) การบริหารริมฝีปาก

๑.๕.๕ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
๑. มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ (1) การพูดตามเสียงที่ได้ยิน
กำรได้ยิน
(2) การพูดย้อนกลับจากเสียงที่ได้ยิน
๑.๑ จาเสียงที่ได้ยินใน
(3) การบอกเสียงที่เคยได้ยิน
ชีวิตประจาวัน
๑.๒ จาแนกเสียงที่แตกต่าง (1) การแยกเสียงบุคคล เสียงสัตว์ เสียงในชีวิตประจาวัน
(2) การแยกเสียงธรรมชาติ
(3) การแยกเสียงเหมือน- ต่าง ดัง – เบา
๑.๓ แยกเสียงที่กาหนดให้ (1) การบอกเสียงที่กาหนดออกจากเสียงอื่นๆ
ออกจากเสียงอื่นๆได้

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
๒. มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้
กำรเห็น
๒.๑. การจาภาพที่เห็นใน
ชีวิตประจาวัน
๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัว
พยัญชนะที่กาหนดให้อยู่ในพื้น
ฉากที่ต่างกัน

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(1) การบอกภาพจากการจดจา
(2) การบอกภาพสัญลักษณ์จากการจดจา

(1) การแยกวัตถุที่กาหนดให้ออกจากสิ่งต่างๆที่ตา่ งกัน
(2) การแยกภาพที่กาหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน
(3) การแยกตัวอักษรที่กาหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน
(4) การแยกสัญลักษณ์ที่กาหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน
๒.๓ ตากับมือเคลื่อนไหว (1) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม
สัมพันธ์กัน
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี
(3) การปั้น
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ
(5) การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการ
ร้อยวัสดุ
๒.๔ การบอกส่วนที่หายไป (1) การบอกส่วนที่หายไปของรูปภาพ
ของรูปภาพที่กาหนด
(2) เติมองค์ประกอบของรูปภาพที่หายไปให้สมบูรณ์
(3) เติมส่วนของรูปเรขาคณิตที่หายไป
๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของ (1) การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของตาแหน่ง ลาดับ รูปร่าง
คุณลักษณะตาแหน่ง ลาดับ
ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้อย่างเหมาะสม
รูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัว
(2) การบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว
(3) การบอกตาแหน่งของสิ่งต่างๆตามที่กาหนด
(4) การวางวัตถุหรือสิ่งของตามตาแหน่งที่กาหนด
(5) การเรียงลาดับรูปร่าง ตัวเลข พยัญชนะ คาศัพท์ตามแบบ
(6) การประกอบรูปร่างเรขาคณิตเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ คน
(7) การต่อเติมและการสร้างแบบรูปตามจินตนาการ
(8) การคัดลอกรูปภาพ
(9) สร้างภาพวาดด้วยตนเอง
๓. มีควำมสำมำรถในกำร
จัดลำดับควำมคิด
๓.๑. เรียงลาดับเหตุการณ์
ขั้นตอนในการเล่นหรือการทา
กิจกรรมได้

(1) การบอกและเรียงลาดับกิจกรรม
(2) การบอกและเรียงลาดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา
(3) การบอกขั้นตอนในการเล่นหรือการทากิจกรรม
(4) การเล่านิทาน
(5) การเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน

๔. มีควำมสำมำรถในกำรจัด

(1) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ระเบียบตนเอง
๔.๑ จัดการตนเองได้
๔.๒ จัดลาดับกิจกรรม
ตนเองได้

ประสบกำรณ์ที่สำคัญ
(2) การร่วมมือในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(1) การจัดลาดับกิจกรรมตนเองในชีวิตประจาวัน
(2) การปฏิบัติกิจรรมประจาวันตามตารางที่กาหนด

๕. มีควำมสำมำรถในกำรบอก (1) การวางสิ่งของที่อยู่ทางซ้าย-ขวา บน-ล่าง หน้า-หลัง
ตำแหน่ง/ทิศทำง
(2) การบอกหรือชี้ตาแหน่งสิ่งของหรือวัตถุ
๕.๑ บอกทิศทางหรือ
(3) การจัดตาแหน่งของภาพ สัญลักษณ์ สิ่งของหรือวัตถุตามที่
ตาแหน่งของสิ่งต่างๆ
กาหนด
(4) การจัดตาแหน่งหรือทิศทางสิ่งของหรือวัตถุให้อยู่ทิศทาง
เดียวกัน
(5) การจัดตาแหน่งหรือทิศทางรูปภาพให้อยู่ทิศทางเดียวกัน
(6) การบอกตาแหน่ง ทิศทางของสถานที่ที่คุ้นเคย
6. สำมำรถใช้เทคโนโลยี
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้
6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
6.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน (1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้
เรียนรู้
๑.๕.๖ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่อ งทำงกำร
พูดและภำษำ
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
๑.สำมำรถควบคุมอวัยวะใน (1) การควบคุมอวัยวะในปาก
กำรออกเสียง
(2) การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ
๑.๑ ควบคุมอวัยวะในการ
การพูด
พูด
(3) การควบคุมลมหายใจ
(4) การกักและพ่นลม

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
๑.๒ เคลื่อนไหวอวัยวะใน (1) การเคลื่อนไหวลิ้น
การพูด
(2) การอ้า หุบ ห่อปาก
(3) การยิงฟันและพ่นลมผ่านไรฟัน
๒. สำมำรถออกเสียงตำม
หน่วยเสียงได้ชัดเจน
๒.๑ ออกเสียงให้ชัดเจน
๓. เปล่งเสียงให้เหมำะสมกับ
ธรรมชำติของแต่ละคน
๓.๑ เปล่งเสียงในระดับ
เสียงที่ทาให้ผู้อื่นฟังได้

(1) การออกเสียงพยัญชนะตามหน่วยเสียง
(2) การออกเสียงตามฐานที่เกิดเสียงจากง่ายไปหายาก
(3) การออกเสียงคาควบกล้า
(4) การออกเสียงคาที่ขาดหาย
(1) การเปล่งเสียงสูงต่าประกอบจังหวะ
(2) การเปล่งเสียงพูดโดยใช้คาง่ายๆในระยะใกล้-ไกล
(3) การเปล่งเสียงดังหรือเบา

๔. สำมำรถควบคุมจังหวะ
กำรพูด
๔.๑ ควบคุมจังหวะการพูด
ได้เป็นจังหวะปกติ
(๗๐-๑๐๐คาต่อนาที)

(1) การพูดตามจังหวะที่กาหนด
(2) การออกเสียงตามจังหวะที่เคาะ ช้า-เร็ว
(3) การกาหนดการหายใจเข้า-ออก/ท้องโป่ง-แฟบ
(4) การเล่าเรื่องกับกับตนเอง
(5) การเล่านิทานสั้นๆ

๔.๒ พูดได้คล่องหรือลด
ภาวะการติดอ่าง

(1) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากรรไกรและอวัยวะในการพูด
(2) การลากเสียงสระและพยัญชนะให้ยาวจนสุดลมหายใจ
(3) การเคลื่อนไหวอวัยวะของการพูดหนึ่งช่วงลมหายใจ
(4) การหายใจและการผ่อนลมหายใจ
(1) การพูดหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง
(2) การอ่านข้อความโดยทาเครื่องหมายวรรคตอน
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก

๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้อง
5. สำมำรถใช้เทคโนโลยี
สิ่งอำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
ประสบกำรณ์สำคัญ
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน (1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้
เรียนรู้
๑.๕.๗ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่อง
ทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์
ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ
ประสบกำรณ์สำคัญ
อำรมณ์
๑. สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ (1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
ของตนเอง
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ
๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรือ (3) การได้ทาในสิ่งที่นักเรียนชอบ
อารมณ์ของตนเองได้
(4) การทางานศิลปะ
(5) การเล่นเป็นกลุ่ม
๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์ (1) การเล่นบทบาทสมมุติ
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ (2) การทากิจกรรมดนตรี
(3) การทากิจกรรมศิลปะ
(4) การฟังนิทานและเล่าเรื่อง
(5) การนั่งสมาธิ ทากิจกรรมฝึกสมาธิ
(6) การออกกาลังกาย
(7) การทากิจกรรมนันทนาการ
(8) การทากิจกรรมในชุมชน
(9) การเดินเล่น
(10) การทากิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพื่อน
๒. สำมำรถควบคุมพฤติกรรม (1) การมอบหมายงานให้ทาร่วมกับเพื่อน
ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม (2) การเล่นกับเพื่อนแบบมีกติกา
๒.๑ ควบคุมตนเองในการ (3) การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของชั้นเรียน
ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
(4) การฝึกระเบียบวินัย
อย่างเหมาะสม
(5) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
(6) การเล่นบทบาทสมมุติ
(7) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
๓. สำมำรถปรับตัวในกำรอยู่
ร่วมกับสังคม

(1) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน

ทักษะจำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ
อำรมณ์
๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกา
และมารยาททางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม

ประสบกำรณ์สำคัญ
(3) การปฏิบัติตามกติกาการเล่น
(4) การปฏิบัติตนในสถานทีต่ ่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(5) การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม

๑.๕.๘ ประสบกำรณ์สำคัญที่ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก
ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับ
บุคคลออทิสติก
๑. ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำก
ประสำทสัมผัสได้
เหมำะสม
๑.๑ ตอบสนองต่อการ
ทรงตัวได้เหมาะสม

๑.๒ ตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเอ็นและ
ข้อต่อได้เหมาะสม

๑.๓ ตอบสนองต่อกาย
สัมผัสได้เหมาะสม

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1) การเล่นเครื่องเล่นที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ง
ของศีรษะ การปีนป่าย ห้อย โหน
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่
แตกต่างกัน
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่นไหว
(4) การยืนทรงตัวบนอุปกรณ์หรือในรูปแบบต่างๆ
(5) การเดินทรงตัว
(6) การหมุนศีรษะและการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่างกัน
(7) การเคลื่อนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)

การกระโดดในรูปแบบต่างๆ
การเล่นเครื่องเล่นที่มีการโหนหรือปีนป่าย
การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก สิ่งของหรือวัตถุที่มีน้าหนัก
การออกกาลังกายในท่าต่างๆ
การคลานบนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
การทาท่าประกอบเพลงที่มีจังหวะช้าหรือเร็ว
การเคี้ยวอาหารหรือวัตถุที่มีความเหนียว
การลงน้าหนักที่ข้อต่อ
การเพิ่มแรงกดลงบริเวณผิวหนัง ร่างกาย
การกอดรัดหรือใส่อุปกรณ์ที่มีการลงน้าหนักบนร่างกาย
ของเด็ก
(3) การทากิจกรรมศิลปะที่ใช้วัสดุที่มีพื้นผิวหรือลักษณะที่
แตกต่างกัน
(4) การเล่นอิสระบนพื้นผิวหรือลักษณะที่แตกต่างกัน

ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับ
บุคคลออทิสติก

๑.๔ ตอบสนองต่อการดม
กลิ่นได้เหมาะสม
๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงที่
ได้ยินได้เหมาะสม

๑.๖ ตอบสนองต่อการ
เห็นได้เหมาะสม

ประสบกำรณ์สำคัญ
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)

การนวดสัมผัสแบบต่างๆ
การสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีอุณหภูมิและลักษณะที่แตกต่างกัน
การดมกลิ่นสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจาวัน
การไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ที่มีกลิ่นต่างๆ
การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นต่างๆ

(1) การฟังเสียงที่มีระดับความดังที่แตกต่างกัน
(2) การเล่นเครื่องดนตรี
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง
(4) การร้องเพลง
(5) การเล่นของเล่นที่มีเสียง
(6) การทัศนศึกษานอกสถานที่ที่มีเสียงต่างๆ
(1) การลดแสงสว่างป้องกันการหันเหความสนใจ
(2) การทากิจกรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่าง หรือ
แสง
สีแตกต่างกัน
(3) การเล่นของเล่นที่ต้องใช้สายตา
(4) การเล่นของเล่นที่มีแสงและสีสันสดใส
(5) การทากิจกรรมที่ใช้วัสดุที่มีแสงสว่าง หรือแสงสี
กระตุ้นความสนใจ

๑.๗ ตอบสนองต่อการลิ้ม
รสได้เหมาะสม

(1)
(2)
(3)
(4)

การชิมอาหารที่มีรสชาติต่างๆ
การชิมอาหารที่มีอุณหภูมิต่างๆ
การชิมอาหารที่มีลักษณะต่างๆ
การประกอบอาหารง่ายๆ

๒. เข้ำใจภำษำและแสดงออก
ทำงภำษำได้อย่ำงเหมำะสม
๒.1 ปฏิบัติตามคาสั่งได้

(1) การปฏิบัติตามคาสั่งง่ายๆ
(2) การปฏิบัติตนตามตารางกิจกรรม

ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับ
บุคคลออทิสติก
๒.๒ สื่อสารโดยการใช้
ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์
คาพูดในชีวิตประจาวัน

๓. แสดงพฤติกรรมที่
เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
๓.๑ รับรู้และแสดง
อารมณ์ของตนเองและบุคคล
อื่น
อย่างเหมาะสม

๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียนและโรงเรียน

๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามสถานการณ์ต่างๆ

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

การบอกความต้องการโดยใช้ท่าทาง ชี้รูปภาพหรือพูด
การตอบคาถามโดยใช้ท่าทาง ชี้รูปภาพหรือพูด
การพูดโดยใช้สื่อ
การใช้วิธีการสื่อสารทางเลือก
การเล่นบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสื่อสาร
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น

(1) การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นเกี่ยวกับอารมณ์
(2) การบอกหรือเลือกภาพอารมณ์จากการดูภาพสถานการณ์
ต่างๆ
(3) การฟังนิทาน
(4) การดูวีดีทัศน์นิทานสั้นๆ
(5) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตรี
(6) การแสดงสีหน้า ท่าทางเกี่ยวกับอารมณ์หน้ากระจก
(7) การเล่นหรือทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
(8) การร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นในชุมชน
(1) การร่วมกาหนดข้อตกลง กติกาและเงื่อนไขของห้องเรียน
และโรงเรียน
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน
และโรงเรียน
(1) การปฏิบัติตนตามมารยาทของสังคม
(2) การแสดงบทบาทสมมุติ
(3) การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นชี้บอกพฤติกรรม
ที่เหมาะสม
(4) การร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
(5) การศึกษานอกสถานที่
(6) การทากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
(7) การไปในสถานที่ต่างๆ
(8) การทากิจกรรมตามมุมต่างๆ

ทักษะจำเป็นเฉพำะสำหรับ
บุคคลออทิสติก
4. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อำนวยควำมสะดวก
เครื่องช่วยในกำรเรียนรู้

ประสบกำรณ์สำคัญ
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก

4.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก
4.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้
4.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน (1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้

๒. สำระที่ควรเรียนรู้
สาระที่ค วรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจ กรรมให้
เด็กเกิด แนวคิด หลัง จากนาสาระที่ค วรรู้นั้นๆ มาจัด ประสบการณ์ใ ห้เด็ก เพื่ อให้บรรลุจุด หมายที่
กาหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถกาหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สาคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยคานึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้
๒.๑ เรื่องรำวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่า งหน้า ตา อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
การระมัด ระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อื่น และภัยใกล้ตัว รวมทั้ง การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่า ง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติค วามเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติต นเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิด เห็นของผู้อื่น การกากับตนเอง การเล่นและทาสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามลาพัง หรือกับ
ผู้อื่น การตระหนักรู้เ กี่ยวกั บตนเอง ความภาคภูมิใ จในตนเอง การสะท้อ นการรับรู้ อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม
๒.๒ เรื่ อ งรำวเกี่ ย วกับบุ ค คลและสถำนที่ แวดล้ อ มเด็ ก เด็กควรเรี ยนรู้เ กี่ย วกั บ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุค คลต่า งๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิด และมีปฏิสัมพันธ์ ใน

ชีวิต ประจาวั น สถานที่สาคัญ วันสาคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่ง วัฒนธรรมในชุมชน
สัญ ลักษณ์สาคัญของชาติไทยและการปฏิบัติต ามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ
๒.๓ ธรรมชำติ ร อบตั ว เด็ กควรเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บชื่ อ ลั กษณะ ส่ วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัต ว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิต ประจาวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ
๒.๔ สิ่ง ต่ำงๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อสื่อความหมายใน
ชีวิต ประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้หนัง สือและตัวหนัง สือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้าหนัก จานวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
สิ่งแวดล้อม

กำรจัดประสบกำรณ์
การจั ด ประสบการณ์ ส าหรั บ เด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง ๖ ปี เป็ น การจั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะ
การบูรณาการผ่า นการเล่น การลงมือกระทาจากประสบการณ์ต รงอย่า งหลากหลายโดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดของเด็กพิการแต่ละคน ให้เกิด ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง เกิดการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิ ชา โดยมีหลักการ และแนวทางการ
จัดประสบการณ์ ดังนี้
๑. หลักกำรจัดประสบกำรณ์
๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์
รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง
๑.๒ เน้นเด็กเป็นสาคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่
๑.๓ จัด ให้ เ ด็ก ได้ รั บ การพั ฒ นา โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บกระบวนการเรีย นรู้ แ ละ
พัฒนาการของเด็ก
๑.๔ จัด การประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง
๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
๒. แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์

๒.๑ จัด ประสบการณ์ใ ห้สอดคล้องกับจิต วิทยาพัฒนาการและการทางานของสมอง
ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ จัด ประสบการณ์ใ ห้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก พิการแต่ละประเภท
เด็กได้ลงมือกระทา เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีแนวการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้
2.2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ประสาท
สัมผัสที่เหลืออยู่ในการทากิจกรรม
2.2.2 เด็กที่มีค วามบกพร่องทางการได้ยิน ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร
โดยการใช้ภาษามือ ภาษาท่าทาง การอ่านริมฝีปาก การฝึกพูด
2.2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรจัด การเรียนรู้ที่เน้นการสอนซ้าๆ
สอนจากง่ายไปยาก เป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์งาน
2.2.4 เด็กที่มีค วามบกพร่องทางร่า งกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ควร
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
2.2.5 เด็ก ที่มีค วามบกพร่อ งทางการเรีย นรู้ ควรจัด การเรียนรู้ที่เ น้นการจ า
จากการเห็นและได้ยิน การเรียงลาดับ การจัดระเบียบตัวเอง
2.2.6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้น การ
ออกเสียงให้ชัดเจน การสื่อสารที่ผู้อื่นเข้าใจได้
2.2.7 เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม
2.2.8 เด็กออทิสติก ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม
การตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทั้ง 7
2.2.9 เด็กพิการซ้อน ควรจัด การเรียนรู้ ที่เน้นตามลักษณะความพิการแต่ล ะ
ประเภท
๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้
๒.๔ จัด ประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทาและนาเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอานวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก
๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ใ นบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้ การทากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน
๒.๖ จัด ประสบการณ์ใ ห้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เทคโนโลยี สิ่ง อานวยความสะดวก
และแหล่ งการเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลายและอยู่ ใ นวิ ถี ชีวิ ต ของเด็ ก สอดคล้ องกั บบริ บท สัง คม และ
วัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก
๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิต ประจาวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๒.๘ จัด ประสบการณ์ทั้ง ในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ ล่วงหน้า และแผนที่เกิด ขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้
๒.๙ จัด ทาสารนิทัศ น์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล นามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
๒.๑๐ จัด ประสบการณ์โ ดยให้ พ่อ แม่ ครอบครัว และชุม ชนมีส่ วนร่ว มทั้ ง การวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
๓. กำรจัดกิจกรรมประจำวัน
กิจกรรมสาหรับเด็กอายุ แรกเกิดถึง ๖ ปี สามารถนามาจัด เป็นกิจ กรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทากิจ กรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่า งไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจาวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจาวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจาวัน ดังนี้
๓.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมประจำวัน
3.1.๑ กาหนดระยะเวลาในการจัด กิจ กรรมแต่ละกิจ กรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแต่ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น
วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาที
วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาที
วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาที
3.1.๒ กิจ กรรมที่ต้องใช้ค วามคิด ทั้ง ในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ค วรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที
3.1.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือก ตัดสินใจคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที
3.1.๔ กิจกรรมควรมีค วามสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจ กรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กาลังและไม่ใช้กาลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกกาลัง กายควรจัดสลับกับกิจ กรรมที่ไม่ต้องออกกาลังมากนัก
เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป
๓.๒ ขอบข่ำยของกิจกรรมประจำวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการนาไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สาคัญผู้สอนต้องคานึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืด หยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่า งๆ และจัง หวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้า มเนื้อใหญ่
โดยจัด กิจ กรรมให้เด็กได้เล่นอิส ระกลางแจ้ง เล่ นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่า ยเล่นอิ สระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี

๓.๒.๒ การพัฒนากล้า มเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็ง แรงของกล้ามเนื้อเล็ก
กล้า มเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ ระหว่า งกล้า มเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่า ง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัด กิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ
๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิต ใจ และปลู กฝัง คุณ ธรรม จริย ธรรม เป็น การ
ปลูกฝังให้เด็กมีค วามรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีค วามเชื่อมั่น กล้า แสดงออก มีวินัย รับผิด ชอบ
ซื่อสัต ย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่า งเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่า งมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจ าวัน มี
นิสัยรักการทางาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยรวมทั้ง ระมัดระวังอันตรายจาก
คนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันอย่างสม่าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ
ขับถ่า ย ท าความสะอาดร่ า งกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่ น ปฏิบัติ ต ามกฎกติ กาข้อ ตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทางานเสร็จ
๓.๒.๕ การพั ฒนาการคิด เป็น การพั ฒนาให้เ ด็ก มีค วามสามารถในการคิ ด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิด เชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่ เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้า งขึ้นงาน และทากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล
๓.๒.๖ การพั ฒ นาภาษา เป็ น การพั ฒ นาให้ เ ด็ ก ใช้ ภ าษาสื่ อ สารถ่ า ยทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ค วามเข้า ใจในสิ่ง ต่า งๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้ง ค าถามในสิ่ง
ที่สงสัยใคร่รู้ จัด กิจ กรรมทางภาษาให้ มีค วามหลากหลายในสภาพแวดล้อ มที่เ อื้อต่ อการเรี ยนรู้
มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคานึงถึงหลักการจัดกิจ กรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นสาคัญ
๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิด ริเริ่มสร้า งสรรค์ ได้ถ่า ยทอดอารมณ์ ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่า งๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษ ฐ์สิ่งต่างๆ อย่า ง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่

มีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
เทคโนโลยีสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ และแหล่ง เรียนรู้นั้น ผู้สอนสามารถจัด ทาและ
พัฒ นาขึ้น เอง หรือ พิจ ารณาเลือ กใช้ จ ากคู่ มือ รายการสิ่ ง อ านวยความสะดวก สื่ อ บริก าร และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษามาใช้ประกอบในการจัด การเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและสื่อสาร
ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการ
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงควรดาเนินการดังนี้
๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อ นวัตกรรม และเครือข่า ยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ในสถานศึกษาและชุม ชน เพื่อ การศึกษา ค้ นคว้ า และการแลกเปลี่ย นประสบการณ์การเรี ยนรู้
ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน
๒. จั ด ทา จัด หาเทคโนโลยี สิ่ง อ านวยความสะดวก สื่อ การเรียนรู้สาหรับ เด็ก พิการ
ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดทา จัดหาสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้
๓. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณ ภาพ เหมาะสม และ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล
๔. ประเมินความเหมาะสมคุณภาพของเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ ที่เลือกใช้
ในการจัดการเรียนรู้
๕. ศึก ษาค้นคว้า วิ จัย เพื่ อพัฒนาเทคโนโลยี สิ่ง อานวยความสะดวก สื่ อการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กพิการ
๖. จัดให้มีการกากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
ในการจั ด ทา การเลือกใช้ และการประเมินคุ ณ ภาพเทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรคานึงถึงหลักการสาคัญ เช่น ความสอดคล้องกับ
หลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น

กำรประเมินพัฒนำกำร
การประเมินพัฒนาการเด็ก ที่มีค วามต้องการจาเป็นพิเศษ อายุแรกเกิด ถึง ๖ ปี เป็นการ
ประเมินพัฒนาการด้า นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และสติปัญญาของเด็ก โดยใช้แบบประเมินที่
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมทั้ง ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ทั้ง นี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตั วบ่งชี้ และสภาพที่พึง ประสงค์ รวมทั้ง เทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะด วก ตามความ
ต้องการจาเป็น ก่อนการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนามาใช้ใ นการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุค คล ระหว่างการจัด ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุค คล และเมื่อสิ้นสุด การจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อประเมิ น
ความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใ นแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุค คล ทั้ง นี้
นักสหวิชาชีพและผู้ปกครองต้องร่วมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรตามช่วงอายุ

1. แนวทำงกำรประเมินพัฒนำกำร
หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กที่มีค วามต้องการจ าเป็นพิเศษ กาหนดเป้า หมาย
คุณภาพของเด็กโดยยึดพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้
1.1 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย การประเมินน้าหนักส่วนสูง
และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี การรู้จักความปลอดภัย การเคลื่อนไหว
และการทรงตัว การเล่นและการออกกาลังกาย และการใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กัน
1.2 กำรประเมิ น พั ฒ นำกำรด้ ำ นอำรมณ์ จิ ต ใจ ประกอบด้ ว ย การประเมิ น
ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่า งเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ความสนใจ ความสามารถ และมีความสุขในการทางานศิลปะ
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการทางาน ความซื่อสัต ย์สุจริต และรู้สึกถูกผิด ควา ม
เมตตากรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัด อดออมและพอเพียง
1.3 กำรประเมิ นพัฒ นำกำรด้ำนสัง คม ประกอบด้วย การประเมิน ความมีวินัยใน
ตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบั ติกิจ วั ต รประจ าวัน การระวัง ภัยจากคนแปลกหน้า และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีสัมมาคาราวะและมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนความแตกต่า งระหว่า งบุค คล การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.4 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถ
ในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การทางานศิลปะ
การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้
และความสามารถในการแสวงหาความรู้
1.5 พัฒนำทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำรแต่ละประเภท
1.5.1 กำรประเมินทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ประกอบด้วย
ความสามารถในการบูรณาการประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการดารงชีวิต
ความสามารถในการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวของคน
ตาบอด การเตรียมความพร้อมในการอ่าน และเขียน อักษรเบรลล์ ความสามารถใน
การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียวและตัวเลข และ
ความสามารถในการใช้ลูกคิด
1.5.2 กำรประเมินทักษะจำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ประกอบด้วย
ความสามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟัง ความสามารถใช้การได้ยินที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตประจาวัน

ความสามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ ความสามารถอ่านริมฝีปาก ความสามารถใช้ภาษาท่าทาง
และภาษามือในการสื่อสาร และความสามารถสะกดนิ้วมือ
1.5.3 กำรประเมินทักษะจ ำเป็ นเฉพำะควำมบกพร่อ งทำงสติปัญ ญำ ประกอบด้วย
ความสามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความสามารถดูแลตนเองและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน
1.5.4 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว
หรือสุขภำพ ประกอบด้วย การดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความสามารถใช้และดูแล
รักษาอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้ายตนเอง ความสามารถใช้และดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริม
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง ความสามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก เครื่องช่วยในการ
เรียนรู้ และการควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการพูด การเคี้ยว และการกลืน
1.5.5 กำรประเมินทั กษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่อ งทำงกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย
ความสามารถในการรับรู้การได้ยิน ความสามารถในการรับรู้การเห็น ความสามารถในการจัดลาดับ
ความคิด ความสามารถในการจัดระเบียบตนเอง และความสามารถในการบอกตาแหน่ง/ทิศทาง
1.5.6 กำรประเมิ น ทั ก ษะจ ำเป็ น เฉพำะควำมบกพร่ อ งทำงกำรพู ด และภำษำ
ประกอบด้วย ความสามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง สำมำรถออกเสียงตำมหน่วยเสียงได้
ชัดเจน สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละคน และความสามารถควบคุมจัง หวะ
การพูด
1.5.7 กำรประเมิ น ทั ก ษะเป็ น เฉพำะควำมบกพร่ อ งทำงพฤติ ก รรมหรื อ อำรมณ์
ประกอบด้วย ความสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม และความสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม
1.5.8 กำรประเมินทักษะจำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย การตอบสนองต่อ
สิ่ง เร้าจากประสาทสัมผัสได้เหมาะสม ความสามารถในการเข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์
2. ขั้นตอนกำรประเมิน
การประเมินพัฒนาการเพื่อนาไปใช้ใ นการวางแผนการจัด การศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย
สาหรั บเด็ก ที่ มีค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิเ ศษ ควรมี การประเมิน พัฒ นาการโดยใช้แ บบประเมิ น ที่
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมทั้ง ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ทั้ง นี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตั วบ่งชี้ และสภาพที่พึง ประสงค์ รวมทั้ง เทคโนโลยีสิ่ง อานวยความสะดวก ตามความ
ต้องการจาเป็น ทั้งก่อน ระหว่างและสิ้นสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
2.1 กำรประเมินพัฒนำกำรในแต่ละช่วงอำยุ
2.๑.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้า น ได้แก่
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้า นสังคม และด้านสติปัญญา พิจารณากิจกรรมในการอบรมเลี้ยงดู
ลักษณะความพิการของเด็กแต่ละประเภท การจัดประสบการณ์ที่สะท้อนพัฒนาการของเด็ก
2.๑.๒ วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมสาหรับใช้บันทึกและประเมิน
พัฒนาการ เช่น สมุดบั นทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย แบบประเมินเฝ้า ระวัง และส่งเสริม

พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) หรือ
แบบประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental Assessment and Intervention
Manual : DAIM) แบบบันทึกพฤติกรรม เหมาะที่จ ะใช้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบันทึกกิจ กรรมหรือประสบการณ์ที่เกิด ขึ้นในแต่ละวัน การบันทึกการเลือกของเด็ก
เหมาะสาหรับบันทึกลักษณะเฉพาะและปฏิกิริยาที่เด็กมีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
หน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่จ ะเลือกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม เพื่อจะได้ผลของ
พัฒนาการที่ถูกต้องตามพัฒนาการ
2.๑.๓ ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒ นาการหลัง จากที่ไ ด้วางแผนและเลือ ก
เครื่องมือที่จะใช้ประเมินและบันทึกพัฒนาการแล้ว ก่อนจะลงมือประเมินและบันทึกจะต้องอ่า นคู่มือ
หรือคาอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนั้นๆอย่างละเอียด แล้วจึง ดาเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือ
และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป
2.๑.๔ ประเมินและสรุป ในการประเมินและสรุปนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น การประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการสัง เกต
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสังเกต วิธีการสนทนา เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสนทนา อาจเป็นการ
บันทึกการสนทนาระหว่างเด็กกับเด็ก หรือเด็กกับครู พิจารณาผลงานโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการ
การประเมินควรประเมินหลายๆครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลว่า เด็กมีพัฒนาการอย่างไร ทาอะไรได้มากน้อย
เพียงใด และสรุปผล
2.๑.๕ รายงานผลการประเมิน เมื่อได้ผลจากการประเมินและสรุ ปพัฒนาการของ
เด็กแล้ว พ่อแม่หรือ ผู้ดูแลจะต้องตัด สินใจว่า จะรายงานข้อมูลนี้ไ ปยัง ผู้ใ ดและเพื่อจุดประสงค์อะไร
และจะต้องใช้รูปแบบใด สาหรั บการอบรมเลี้ยงดูต ามวิถี ชีวิต ประจ าวั นโดยพ่อแม่ ผู้ดูแล มีการ
ประเมินพัฒนาการเพื่อเฝ้า ระวังและเป็นข้อมูลในการพบแพทย์ และอาจนาไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดู
และจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สาหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้อง
รายงานต่อผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ทราบว่ากิจ กรรมหรือประสบการณ์ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษจัดให้ เด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทุกด้านได้ต ามจุดประสงค์หรือไม่ เพื่อนาไปปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กต่อไป
2.1.6 ผู้ดูแลเด็กจะต้องรายงานผลของการประเมินพัฒนาการไปยัง ผู้ปกครองเด็ก
ซึ่งแต่ละศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องมีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก หรือแบบบันทึก สุขภาพแม่และเด็ก
ของกรมอนามัย หรือแบบประเมิน DSPM และคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็กใช้สมุดรายงานหรือแบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย หรือแบบประเมิน DSPM นั้น
เป็นเครื่องมือรายงานผู้ปกครองได้ และถ้า ผู้ ดูแลเด็กมี ข้อเสนอแนะหรือ จะขอความร่วมมื อจาก
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจเขียนเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงานได้ และต้อง
คานึงเสมอไม่ว่าจะใช้แบบรายงานใดข้อมูลควรจะมีความหมาย เกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นสาคัญ
2.๑.7 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นสิ่ง สาคัญมาก ผู้ดูแลเด็กต้องตระหนักว่าการ
ทางานร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องสาคัญ ผู้ดูแลเด็กควรยกย่องผู้ปกครองที่
พยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องต้อนรับผู้ปกครองที่มาศูนย์การศึกษาพิเศษ

ขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยด้วยตนเอง
หรือทางโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความสาคัญของตนเองและต้องการที่จ ะมีส่วน
ร่วมกับผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาเด็กของตน
2.2 กำรประเมินมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์
ผู้สอนต้องวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และกาหนดสิ่งที่ประเมินจากการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน เพื่อวางแผนการประเมินพัฒนาการ ดัง นี้
2.2.1 กำรวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพที่พึงประสงค์
การนาหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัด ประสบการณ์ ได้มีการวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปีที่สอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้เพื่อกาหนด
หน่วยการเรียนรู้ โดยการนาสภาพที่พึง ประสงค์ที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดเป็นจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ และกาหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจ กรรมการ
เล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ตำมที่สถำนศึกษำกำหนดในการ
พัฒนาเด็ก
2.2.2 กำรกำหนดประเด็นกำรประเมิน
เป็นการกาหนดพัฒนาการที่ต้องการประเมิน คือ สภาพที่พึงประสงค์ที่นามากาหนด
เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะที่จาเป็น
เฉพาะความพิ การ ในแต่ ละหน่ว ยการเรีย นรู้ และเชื่ อ มโยงไปยั ง จุ ด ประสงค์ข องแผนการจั ด
ประสบการณ์ในแต่ละวัน ดังนั้นประเด็นการประเมินจึง ประกอบไปด้วยจุดประสงค์ของแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ
3. วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำร
เครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ใ นการประเมิน พัฒนาการเด็ก ครูผู้ สอนต้ องวางแผนและกาหนดวิ ธีการ
ประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุย หรือ
สัมภาษณ์เด็ก วิธีการที่ครูผู้สอนเลือกใช้ต้องมากกว่า 2 วิธีการ หรือใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น
1) การสังเกตและการบันทึก
2) การบันทึกการสนทนา
3) การสัมภาษณ์
4) สารนิทัศน์สาหรับเด็กเพื่อการประเมินพัฒนาการ
5) การประเมินการเจริญเติบโต
6) การประเมินผลงานและชิ้นงาน
7) ฯลฯ
4. เกณฑ์กำรประเมิน
ในการวัดและประเมินผลมีวิธีการและเกณฑ์การประเมินดังนี้

๑. วิ ธีก ารวัด และประเมิ นผล ใช้ก ารสัง เกตพฤติ กรรม และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ต าม
จุด ประสงค์เชิงพฤติกรรมของพัฒนาการแต่ละด้า นที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุค คล
หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
๒. เกณฑ์ใ นการประเมินผล ซึ่ง จะนาไปสู่ก ารสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรี ยน ด าเนินการ
ประเมินจุด ประสงค์เชิงพฤติกรรมที่กาหนดในแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนให้บริการ
ช่วยเหลือ เฉพาะครอบครัว คุณ ลั กษณะอัน พึง ประสงค์ และกิ จ กรรมพั ฒนาผู้ เรีย น โดยมี เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
๑) ด้านพัฒนาการ ตัดสินคุณ ภาพผู้เรียนเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้
และปรับปรุง
๒) ด้านคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ตัด สินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้
และปรับปรุง
๓) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ตัดสินเป็นผ่านและไม่ผ่าน
5. กำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อผู้สอนวางแผนการประเมินพัฒนาการแล้วควรทาการสัง เกตพฤติกรรมของเด็กเป็น
รายบุค คล หรือรายกลุ่ม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่ น การพูด คุ ย หรื อสัมภาษณ์เ ด็ก หรือการ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ของเด็กอย่า งเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุม
เด็กทุกคนแล้วสรุปลงในแบบบันทึกผลการประเมินสภาพที่พึงประสงค์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึง ประสงค์ ผู้สอนควร
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยสภาพที่พึงประสงค์ 1 ข้อ ควรได้รับการประเมินพัฒนาการ
อย่า งน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน ระยะแรกควรเป็นการประเมินเพื่อความก้าวหน้า ไม่ค วรเป็นการ
ประเมินเพื่อตัด สินพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพที่พึงประสงค์จึงเป็นการสะสมเพื่อยืนยันว่า เด็กเกิดพัฒนาการตามสภาพที่พึง ประสงค์นั้นๆ
ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ
6. กำรสรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่ง ชี้ รายมาตรฐาน
คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ และในภาพรวมของพั ฒนาการรายด้ า น ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สาหรั บ
แนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึง ประสงค์ในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรใช้ฐ าน
นิยม (Mode) ไม่ค วรนาค่า ระดับคุณภาพของสภาพที่พึง ประสงค์มาหาค่าเฉลี่ย ในกรณีมีฐ านนิยม
มากกว่า 1 ฐานนิ ยม คือ มีระดั บคุณ ภาพซ้ามากกว่า 1 ระดับคุณ ภาพ การสรุป ผลการประเมิ น
พัฒนาการเด็กในแต่ละตัวบ่งชี้ใ ห้อยู่ใ นดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยคานึง ถึงปรัชญาการศึกษา และ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการนาข้อมูลผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กต่อไป
7. กำรรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรและกำรนำข้อมูลไปใช้

การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดทา
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละ
ด้าน ที่ สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ทั้ง 13 ข้อตามหลักสูต รการศึกษาปฐมวัยสาหรับ
เด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ

แนวทำงกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสำหรับเด็กทีม่ ีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
1. ศึกษำหลักสูตร
ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ในแต่ละช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ
ของเด็ก
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก
ประวัติครอบครัว ประวัติทางการแพทย์ ประเภทความพิการ
3. ประเมินพัฒนำกำรเด็ก
3.1 ใช้แบบประเมิน DSPM หรือ DAIM ของกรมอนามัย ต้นปีการศึกษาโดยครูและ
ผู้ปกครอง
3.2 ใช้แบบประเมินที่หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ
3.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
4. จัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)
4.1 การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และตรวจสอบหรือประเมินพัฒนาการ
4.2 การจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีองค์ประกอบดังนี้
4.2.๑ ข้อมูลทั่วไป
4.2.๒ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ
4.2.๓ ข้อมูลด้านการศึกษา
4.2.๔ ข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
4.2.๕ การกาหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ
4.2.๖ ความต้องการด้านสิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
4.2.๗ คณะกรรมการจัดทาแผน
4.2.๘ ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน

5. แผนบูรณำกำร (IISP)

แผนบูรณาการ คือ การนาเนื้อหาหรือความรู้ในทักษะต่างๆ ที่สัมพันธ์กันนามาเข้าด้วยกัน
หรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืนเพื่อนามาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อหรือกิจกรรมเดียวกัน
เพื่อเชื่อมโยงกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหาในทักษะต่างๆ
ที่ผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได้ นามาจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละทักษะ
นามาเขียนแผนบูรณาการ และมีวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลาย
การบูรณาการมี ๒ ประการ
๑. บูรณาการภายในทักษะ
๒. บูรณาการระหว่างทักษะ
6. จัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์
6.1 ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตามช่วงอายุของเด็ก เพื่อนามาจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์
6.2 จัดทาแผนการจัด ประสบการณ์อย่า งหลากหลาย ครอบคลุมสภาพที่พึงประสงค์ ซึ่ง
เปลี่ยนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครบทุกสภาพที่พึงประสงค์ในช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ
7. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
7.1 จัด กิจ กรรมตามแผนการจัด ประสบการณ์โดยใช้กิจ กรรมหลัก 6 กิจ กรรม ได้แก่
กิจ กรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้า งสรรค์ กิจ กรรมการเล่นตามมุม กิจ กรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจ กรรมการเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบการจัด ประสบการณ์ตามที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษกาหนดในการพัฒนาเด็ก
7.2 ในการจัดกิจกรรมให้คานึงถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กแต่ละ
คน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นตามที่วางแผนไว้
7.3 ในบางทักษะที่จาเป็นเฉพาะความพิการหรือบางทักษะที่เป็นปัญหาของเด็ก อาจต้อง
จัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล
8. ประเมินพัฒนำกำร
8.1 ประเมินตามแผนการสอนเฉพาะบุค คล (IIP) ซึ่งมี 5 ระดับ เป็นระบบตัวเลข คือ
5, 4, 3, 2, 1 หรือ เป็นระบบที่ใ ช้คาสาคัญ เช่น ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ควรส่ง เสริม หรือตามที่
สถานศึกษากาหนด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
8.2 ประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์โดยมีเกณฑ์เป็น 3 ระดับ เป็นระบบตัวเลข คือ
3, 2, 1 หรือ เป็นระบบที่ใช้คาสาคัญ เช่น ดี, พอใช้, ควรส่งเสริม ตามที่สถานศึกษากาหนด อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
8.3 ประเมินอายุพัฒนาการเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับต้นปีการศึกษา

9. สรุป และรำยงำนผล
9.1 สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวในแผนการจัด การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง
9.2 สรุป ผลการประเมิน พัฒนาการทั้ ง 4 ด้ า น ตามมาตรฐาน ตัว บ่ง ชี้ และสภาพที่พึ ง
ประสงค์ในช่วงอายุของเด็กทุกมาตรฐานและรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง
9.3 สรุปผลการประเมินอายุพัฒนาการเด็ก และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง

รูปแบบกำรเปลี่ยนผ่ำนเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
การเปลี่ ย นผ่ า นเด็ก ที่มี ค วามต้ อ งการจ าเป็น พิเ ศษ จ าเป็น ต้อ งมีก ารวางแผนที่ชั ด เจน
ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนผ่า นเด็กที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และต้องกาหนดแนวทางขั้นตอนในการเปลี่ยนผ่านอย่า ง
เป็นระบบ โดยรูปแบบการเปลี่ยนผ่า นเด็กที่มีค วามต้ องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจาจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้
1) การเปลี่ยนผ่านภายในสถานศึกษา เป็นการดาเนินการภายในสถานศึกษา
1.1 การเปลี่ยนผ่านระดับห้องเรียน คือ การเปลี่ยนผ่านจากห้องเรียนหนึ่งไปสู่
ห้องเรียนในระดับที่สูงขึ้น เช่น จากห้องเรียนออทิสติกไปสู่ห้องเรียนทรานซิชั่น หรือจากห้องเรียน
สติปัญญาไปสู่ห้องเรียนฝึกอาชีพ เป็นต้น
2) การเปลี่ยนผ่านภายนอกสถานศึกษา เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ ก่อนการเคลื่อนย้าย จากศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับ กิจกรรม สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ ได้แก่
2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ
2.3 โรงเรียนเรียนรวม
2.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บทบำทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.บทบำทศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
1. เขียนโครงการเปลี่ยนผ่าน
2. ดาเนินการตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศการเปลี่ยนผ่าน
4. จัดทาคู่มือ เอกสาร ถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่าน
5. จัดอบรม ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะ ให้กับครู ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

2.บทบำทโรงเรียน
1. กาหนดนโยบายการรับนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วม
2. กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และการรับสมัคร อย่างชัดเจน
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดการเรียนรวม
4. ร่วมเป็นคณะดาเนินการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การ
ดาเนินงานตามกระบวนการเปลี่ยนผ่านร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
5. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ การดาเนินงานของกระบวนการเปลี่ยนผ่าน
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เช่น กรณีเด็กไม่ผ่าน ให้คาแนะนา ทบทวนปรับปรุงแผน
3.บทบำทผู้ปกครอง
1. สังเกตพฤติกรรม ความต้องการ และเข้าใจผู้เรียนในทุกด้าน
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว ผู้เรียนที่เป็นจริง
3. เป็นคณะทางานร่วมวางแผน เตรียมความพร้อมผู้เรียน
4. ประเมิน ติดตาม แก้ปัญหาร่วมกัน
5. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดาเนินงานตามกระบวนการเปลี่ยน
ผ่านร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนใหม่

กำรกำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน
การจั ด การศึกษาปฐมวัยมีห ลักการสาคัญ ในการให้สัง คม ชุมชน มีส่ว นร่ว มในการจั ด
การศึกษาและกระจายอานาจการศึกษาลงไปยัง ท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัด การศึกษาในระดับนี้ ดัง นั้น เพื่อให้ผลผลิต ทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
จาเป็นต้องมีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณ ภาพ
อย่างแท้จริง
การกากับ ติด ตาม ประเมินและรายงานผลการจัด การศึกษาปฐมวัยเป็นส่ วนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณ ภาพการศึกษา ที่ต้อง
ดาเนินการอย่า งต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการดาเนิน การที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การกากับ ติดตาม และ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่า ย รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อนาข้อมูล
จากรายงานผลมาจัด ทาแผนพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป

ภำคผนวก

