
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 สภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมท้ังกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา           
ในทศวรรษท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
น าไปสู่การก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมีความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้าน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษได้มีการพัฒนาการการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้แต่งตั้งคณะท างาน
พิจารณาหลังสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษตามประเภทความพิการของผู้เรียนและสภาพการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เป็นหลักสูตร
สถานศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563         
เป็นหลักสูตรเพื่อให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ รวมท้ังสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ อย่าง
เต็มศักยภาพ โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความพิการ เป็นคน
ดี มีวินัย ส านักความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติใน
อนาคต 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านของศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ  ท่ีให้การสนับสนุน  ร่วมมือ พัฒนาจนแล้วเสร็จ  สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการต่อไป 

   
 
 

     นางเกตอรอินท์  พิทักษ์โคชญากุล 
    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 



ควำมน ำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีต้อง
พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาท่ี
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และสร้างรากฐานชีวิตใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
(๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ 
ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมท้ังได้รับเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลนั้น 

ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและมีสติปัญญาท่ีเหมาะสมเต็มศักยภาพ ศูนย์การศึกษา
พิเศาประจ าจังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริมศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดศรี
สะเกษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563 โดยคณะท างานได้เพิ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ
ส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความพิการและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักสูตรนี้จึงเหมาะส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ  นอกจากนี้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กเล็กและ
หน่วยงานท่ีมีเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  
สติปัญญา และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทเพื่อให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  

       
 
 
 
 
 

 
 
 



ปรัชญำกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเดก็ที่มคีวำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 

 การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามสภาพความพิการของเด็กแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ ภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพื่อสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 

วิสัยทัศน ์
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้
ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กพิการ  
แต่ละประเภท อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
เหมาะสมตามศักยภาพ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มี
วินัย และส านึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 

หลักกำร 
 เด็กทุกคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เล้ียงดู หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการอบรมเล้ียงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท่ีครอบคลุมเด็กปฐมวัย ท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย มี
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ได้รับเทคโนโลยี ส่ือ ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้  ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
ส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

ต้ังแต่แรกเกิด - ๖ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็กที่มคีวำมตอ้งกำรจ ำเป็นพิเศษ ส ำหรับ
เด็กอำยุแรกเกดิ -๖ ป ี
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อายุแรกเกิด -๖ ปี 
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทตามสภาพ
ความพิการ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
จุดหมำย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มุ่งให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจท่ีดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๕.  มีทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความพิการส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 
 ๑. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  ได้แก่ บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑ คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้ส่ือสัมผัสและส่ือเสียง
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน 
๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

๑.๒ คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก หากวัด
ความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐) 
 ๒. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง
น้อยจนถึงหูหนวก ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง  ซ่ึงโดยท่ัวไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

๒.๒ คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะได้ยินการพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยท่ัวไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซ่ึงหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน น้อย
กว่า ๙๐ เดซิเบลลงมา ถึง ๒๖ เดซิเบล 



๓. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลท่ีมีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการ
ปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉล่ียอย่างมี
นัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การ
ส่ือความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันการ
ท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ท้ังนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อน
อายุ ๑๘ ปี 

๔. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น         
๒ ประเภทดังนี้ 

๔.๑ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว ได้แก่ บุคคลท่ีมีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคล่ือนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ 
มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

๔.๒ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี
โรคประจ าตัวซ่ึงจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซ่ึงมีผลท าให้
เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

๕. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติในการท างานของ
สมองบางส่วนท่ีแสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ท่ีอาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซ่ึงไม่สามารถเรียนรู้ในด้านท่ีบกพร่อง
ได้ ท้ังท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 

๖. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องในการ
เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลท่ีมีความ
บกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใ ช้ภาษาพูด  การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์ อ่ืน ท่ีใ ช้                        
ในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงอาจเก่ียวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าท่ีของภาษา 

๗. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นผลจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิต
เภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเส่ือม เป็นต้น 
 ๘. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลท่ีมีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน
ซ่ึงส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา  ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมี
ข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้
ก่อนอายุ  ๓๐ เดือน 
 ๙. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 
 
 



มำตรฐำนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
๑. พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี ๑ รา่งกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยท่ีดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 
๒. พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว 
มาตรฐานท่ี ๕ มคีุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 

๓. พัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานท่ี ๙ ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมตามศักยภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑๐ มคีวามสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๑ มจีินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ไดต้ามศักยภาพ 

๕. พัฒนำกำรด้ำนทักษะท่ีจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำร ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี ๑๓ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท 
ในมาตรฐานนี ้แบ่งมาตรฐานได้ 8 ประเภทความพิการ คือ  

มาตรฐานท่ี ๑๓.๑ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น 
มาตรฐานท่ี ๑๓.๒ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความความบกพร่องทางการได้ยนิ 
มาตรฐานท่ี ๑๓.๓ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา 
มาตรฐานท่ี ๑๓.๔ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรือการ     

เคล่ือนไหวหรือสุขภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑๓.๕ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู ้
มาตรฐานท่ี ๑๓.๖ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
มาตรฐานท่ี ๑๓.๗ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์
มาตรฐานท่ี ๑๓.๘ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก 
 
 

 



ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ 
 
สภำพที่พึงประสงค์ 
 สภาพท่ีพึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยท่ีคาดหวังให้เด็กเกิด บน
พื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
 
มำตรฐำนที่ ๑ ร่ำงกำยเจริญเติบโตตำมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๑ น้ ำหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะตำมเกณฑ์ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๓ ปี 1. น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

2. เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ 
๓ – ๖ ปี 1. น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 

 ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีสุขภำพอนำมัยสุขนิสัยท่ีดี 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๓ ปี 1. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ป่วยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา รับประทานอาหาร 
นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

๒. กิจกรรมการเคล่ือนไหวสอดคล้องตามพัฒนาการ 
๓ – ๔ ปี 1. ยอมรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และดื่มน้ าท่ีสะอาดเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ช้ีแนะ 

๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยมีผู้ช้ีแนะ 
๔. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๕. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  

๔ – ๕ ปี 1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และดื่มน้ าสะอาดด้วยตนเอง 
2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 

ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง 
๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการบ้วนปาก/แปรงฟันได้ด้วยตนเอง 
๔. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๕. ออกก าลังกายเป็นเวลา 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๕ – ๖ ปี 1. รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่

และดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 
2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 

ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง 
๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันได้ด้วยตนเอง 
๔.นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๕. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

 
 

 ตัวบ่งชี้ ๑.๓ รักษำควำมปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
๔ – ๕ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างปลอดภัย 

 
มำตรฐำนท่ี ๒ กล้ำมเน้ือใหญ่และกล้ำมเน้ือเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่ำงคล่องแคล่วและ  
                  ประสำนสัมพันธ์กัน 
 ตัวบ่งชี้ ๒.๑ เคลื่อนไหวร่ำงกำยอย่ำงคล่องแคล่วประสำนสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. นอนหงายควบคุมศีรษะ 

2. นอนหงายยกแขนขาท้ังสองข้างขึ้นมาเล่นโดยเหยียดแขน 
3. เตะขาไป-มา ขณะนอนหงาย 
4. เมื่อจัดให้นอนคว่ าสามารถยกศีรษะและหันหน้าไปข้างใดขา้งหนึ่งได้ 

๒ – ๔ เดือน 1. นอนคว่ ายกศีรษะตั้งขึ้นได ้
2. พลิกตะแคงซ้าย-ขวา ได ้
3. นอนพลิกคว่ าและหงายได้ 

๔ – ๖ เดือน 1. ยันหน้าอกพ้นพื้นโดยใช้แขนช่วย 
2. สามารถคืบได ้
3. นั่งได้โดยต้องมีผู้ประคอง นั่งโดยใช้มือยันพื้นด้วยตนเอง 

๖ – ๙ เดือน 1. นั่งได้อย่างมั่นคง 
2. นั่งหลังตรงและเอ้ียวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ 
3. คลานได้โดยใช้มือและเข่า 
4. นั่งชันเข่า/ยืนเข่า 
5. เกาะ ยืนได้เครื่องเรือนสูงระดับอกได้ 
6. เกาะยืนแล้วนั่งลงท่ีพื้นได้ 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๙ เดือน – ๑ ปี 1. ยืนทรงตัว (ตัง้ไข่) ได้ช่วงส้ัน ๆ 

2. นั่งจากท่ายืนได ้
3. เกาะเดิน 

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. ลุกขึ้นยืนด้วยตนเอง 
2. ยืนได้ด้วยตนเอง 
3. ยืนบนพื้นก้มตัวหยิบส่ิงของได้ 
4. เดินได้เองและแกว่งแขนตามสบาย 
5. เดินลากจูงของเล่นหรือส่ิงของได้ 
6. เดินข้ามส่ิงกีดขวางได ้
7. เริ่มว่ิงหรือเดินเร็ว ๆ ได ้

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. เดินถอยหลังได้ 
2. เดินขึ้นบันไดโดยจับมือผู้ใหญ่หรือราวบันได 
3.  ว่ิงและหยุดได้ทันทีและเริ่มว่ิงใหม่ได้ 

๒ – ๓ ปี 1. นั่งยองๆ เล่น โดยไม่เสียการทรงตัว 
2. กระโดดอยู่กับท่ี โดยเท้าท้ังสองข้างลอยพ้นพื้น 
3. ยืนขาเดียวได ้

๓ – ๔ ปี ๑. เดินตามทิศทางท่ีก าหนดได ้
๒. เดินบนเส้นตรง 
๓. เดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับราวบันไดได ้
๔. เดินขึ้น-ลงบันไดแบบพักเท้า 
๕. กล้ิงลูกบอลออกจากตัวได้ 
๖. รับลูกบอลโดยใช้มือและล าตัวช่วย 

๔ – ๕ ปี 1. กระโดดข้ามส่ิงกีดขวางได้ 
2. กระโดดจากท่ีสูงลงพื้นท่ีต่ ากว่าได ้
3. เดินขึ้น-ลงบันไดแบบสลับเท้าได้ 
4. ยืนเตะลูกบอลได้ 
5. ยืนขาเดียวได้ 4 วินาที ท้ัง 2 ข้าง 
6. ว่ิงไปข้างหน้าได ้
7. ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้ 
8. ว่ิงเตะลูกบอลได้ 
9. ยืนใช้เท้าหยุดลูกบอลได้ 
10. รับลูกบอลโดยใช้มือท้ังสองข้าง 

๔ – ๖ ปี ๑.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 
๒.ว่ิงหลบหลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
3.รับลูกบอลท่ีกระดอนขึ้นจากพื้นได ้



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
4. ยืนขาเดียวได้ 6 วินาที ท้ัง 2 ข้าง 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ใช้มือ-ตำประสำนสัมพันธ์กัน 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. มองตามวัตถุท่ีอยู่ก่ึงกลางล าตัว 
2. มองตามวัตถุท่ีเคล่ือนไหว 

๒ – ๔ เดือน 1. ก าหรือจับส่ิงของท่ีใส่ให้ในมือ 
๒. มองหาเมื่อส่ิงของหายไปจากตา 

๔ – ๖ เดือน 1. เอ้ือมคว้าใกล้ๆ ตัวได้ 
2. เปล่ียนมือถือของได้ทีละมือ 

๖ – ๙ เดือน 1. มองตามของตก 
2. จับของมากระทบกันด้วยมือ ๒ ข้าง 
3. หยิบจับส่ิงของท่ีมีน้ าหนักได้ 
4. เขย่าส่ิงของ 
๕.ใช้นิ้วโป้งร่วมกับนิ้วอ่ืนหยิบส่ิงของได้ 

๙ เดือน – ๑ ปี ๑. ควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปาก 
๒. หยิบของช้ินเล็กใส่ภาชนะแล้วเทออก 

๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน 1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๒ ก้อน 
2. เปิดหนังสือทีละ ๓-๔ หน้า 
3. ผลัก ทุบ ตี ดึง บิด หมุน ทุกส่ิงท่ีมือสามารถเอ้ือมถึง 
4. แกะหรือฉีกวัตถุได้ 

๑ ปี ๖ เดือน 
– ๒ ปี 

1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๔-๖ ก้อน 
2. ร้อยลูกปัดลูกใหญ่ได้ 
3. เปิดพลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่น 

๒ – ๓ ปี 1. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อขีดเขียนตามกรอบท่ีก าหนดได ้
2. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องหรือเส้นตรงแนวดิ่ง 
3. ลากเส้นตรงได้ด้วยตนเอง 

๓ – ๔ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได ้
2. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
3. ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. ได ้
4. หมุน/บิด ส่ิงของและวัตถุได้ 
5. ควบคุมการเคล่ือนไหวนิ้วมืดแต่ละนิ้วได้ 
6. เลียนแบบวาดรูปกากบาท 
7. พับกระดาษตามแบบท่ีพับให้ดไูด ้
8. ปั้นดินน้ ามันตามจนิตนาการได ้



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๔ – ๕ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้ 

2. เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
3. ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. ได ้
4. ฉีกกระดาษและปะติดรูปภาพได ้

๕ – ๖ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
2. เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
3. ร้อยวัสดุท่ีมีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ชม. ได ้
4. ร้อยเชือกขึ้นลงบนแผ่นพลาสติกท่ีเป็นรูได้ 
5. จับดินสอได้ถูกวิธี 

 
มำตรฐำนที่ ๓ มีสุขภำพจิตดีและมีควำมสุข 
 ตัวบ่งชี้ ๓.๑ แสดงออกทำงอำรมณ์ได้อย่ำงเหมำะสม 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๓ ปี 1. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสุข 

2. มีการสะดุ้งหรือเคล่ือนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียง 
3. แสดงอาการว่ารับรู้ถึงการต าหนิว่ากล่าว 
4. ตอบสนองต่อการกระตุ้นทางสังคมจากคนเคยรู้จัก 

๓ – ๔ ปี 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
๔ – ๕ ปี 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตาม สถานการณ์ 
๕ – ๖ ปี 1. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๒ มีควำมรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ยิ้มและหัวเราะได้เมื่อพอใจ  

2. สบตา จ้องหน้าพ่อแม่หรือผู้เล้ียงดู 

๒ – ๔ เดือน ๑. ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย 
๔ – ๖ เดือน 1. แสดงอารมณ์ท่ีหลากหลายผ่านการส่งเสียง  

 ๑.แสดงอารมณ์สีหน้า หรือท่าทาง เพื่อบ่งบอกอารมณ์และความต้องการ
ของตนเองต่อผู้อ่ืน 

๖ – ๙ เดือน 1. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
2. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า 

๙ เดือน – ๑ ปี ๑. แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้น 
๒.ตอบสนองเสียงท่ีค้นเคยเช่น เสียงแม่ เสียงโทรศัพท์ เสียงของเล่น 

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้ 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. แสดงความรักต่อผู้อ่ืน 

๒ – ๓ ปี 1. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าส่ิงส่ิงต่างๆ ส าเร็จ 
๓ – ๔ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออก 

2. แสดงความพอใจในผลงานตนเอง 
๔ – ๕ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 

2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
3. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร 

 
มำตรฐำนที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทำงศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สนใจ มีควำมสุขและแสดงออกผ่ำนงำนศิลปะดนตรี และกำรเคลื่อนไหว 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน ๑. แสดงปฏิกิริยาพอใจเมื่อรู้สึกสบายและไม่พอใจเมื่อรู้สึกไม่สบาย 

๒. สบตาจ้องหน้า 
๒ – ๔ เดือน 1. มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการเคล่ือนไหวร่างกายเมื่อเห็นหรือได้ยิน    

    เสียงคนและส่ิงท่ีคุ้นเคย 
2. สนใจมองและยิ้มให้กับตนเองในกระจก 
3. เรียกร้องความสนใจเมื่อแม่หรือคนใกล้ชิดเดินมา 

๔ – ๖ เดือน 1. ยิ้มทักทายแสดงอาการดีใจ เมื่อเห็นส่ิงท่ีตัวเองพอใจ 
2. จ าหน้าแม่และคนคุ้นเคยได ้
3. เล่นของเล่นท่ีมีเสียงได้ 

๖ – ๙ เดือน 1. แสดงออกถึงการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่ืน 
2. เลียนแบบกิริยาท่าทางของผู้อ่ืนอย่างง่ายๆ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. มองผู้ใหญ่หรือเด็กคนอ่ืนๆท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
๒. แยกตัวเองจากเงาในกระจกได ้
๓. สนใจการเล่นและของเล่น 

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. เริ่มคุ้นเคยกับคนอ่ืน 
๒. เข้าใจท่าทางและสีหน้าคนอ่ืน 
๓. มองหาผู้ใหญ่เวลาถูกท้ิงให้อยู่คนเดียว 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ชอบการออกไปเท่ียวนอกบ้าน 
2. แสดงความเป็นเจ้าของ 

๒ – ๓ ปี 1. สนใจหรือมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงดนตร ี



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  

2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง    
     จังหวะ และดนตร ี 
7. สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
8. เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
9. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๔ – ๕ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี  
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง  
    จังหวะ และดนตรี  
5. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
6. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ 
7. ขอของเล่นท่ีเพื่อนก าลังเล่นอยู่ 

๕ – ๖ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี  
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวประกอบเพลง  
    จังหวะ และดนตรี  
4. เลือกของเล่นชนิดต่าง ๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์งา่ยๆ 
5. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
6. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่ 
7. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร 
8. ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
9. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
10. สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมี
11.การดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 

 
มำตรฐำนที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงำม 

ตัวบ่งชี้  ๕.๑ ซ่ือสัตย์สุจริต  
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. บอกหรือช้ีได้ว่าส่ิงใดเป็นของตนเองและส่ิงใดเป็นของผู้อ่ืน  
๔ – ๕ ปี 1. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ช้ีแนะ  
๕ – ๖ ปี 1 ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนด้วยตนเอง  

 
 



 ตัวบ่งชี้  ๕.๒ มีควำมเมตตำกรุณำ มีน้ ำใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1.แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา  สัตว์เล้ียง  
2.รู้จักการแบ่งปัน 

๔ – ๕ ปี 1.แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาสัตว์เล้ียง  
๕ – ๖ ปี 1. แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตา สัตว์เล้ียง  

 ตัวบ่งชี้  ๕.๓ มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๕ – ๔ ปี 1.แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 
๔ – ๕ ปี 1.แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 

๕ – ๖ ปี 1แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ ์
๒. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกผู้อ่ืนได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 

 ตัวบ่งชี้ ๕.๔ มีควำมรับผิดชอบ 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1.ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเรจ็ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ  
๔ – ๕ ปี 1.ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเรจ็ เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
๔ – ๖ ปี 1.ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเรจ็ด้วยตนเอง  

 

มำตรฐำนที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
 ตัวบ่งชี้  ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ ำวัน 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๖ – ๙ เดือน 1. ต้องการถือขวดนมด้วยตนเอง 

2. ถือหรือจับภาชนะแบบมีหูจับสองข้างได ้
3. เคี้ยวอาหารแล้วกลืนได้ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. หยิบอาหารกินได ้
2. ดื่มน้ าจากแก้ว 
3. ใหค้วามร่วมมือเวลาแต่งตัว 

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. สามารถให้ความร่วมมือในการแต่งกายได ้
๒. สามารถให้ความร่วมมือในการท าความสะอาดหลังการขับถ่ายได้ 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
 

๓ – ๔ ปี ๑. สามารถท าความสะอาดร่างกายได ้
๒. แสดงท่าทางหรือพูดบอกความต้องการในการขับถ่ายได้ 

๔ – ๕ ปี ๑. สามารถท าความสะอาดห้องน้ าหลังการขับถ่ายได้ 
๒. เก็บของเข้าท่ีได้ 
๓. สามารถแต่งกายได้อย่างเหมาะสม 

๕ – ๖ ปี ๑. สามารถท าความสะอาดร่างกายหลังการขับถ่ายได้ด้วยตนเอง 
๒. สามารถช่วยงานบ้านได้   
(ระบุ...........) 
- เก็บท่ีนอนได้ 
- พับผ้า 
- ซักผ้าได ้
- กวาดบ้าน 
- ถูบ้าน 
- ล้างจาน 

 
 ตัวบ่งชี้  ๖.๒ มีวินัยในตนเอง 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
๔ – ๕ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีด้วยตนเอง 

2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 

2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง โดยการช่วยเหลือ 
๔ – ๕ ปี 1. ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
๕ – ๖ ปี 1. ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง ด้วยตนเอง 

 
 
 
 



 
มำตรฐำนที่ ๗ รักธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้  ๗.๑  สนใจและเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ รอบตัว 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1.จ้องมองส่ิงของท่ีเคล่ือนไหวหรือเครื่องแขวน 
2.เงียบเสียงเมื่อเห็นหน้าคน หรือมีคนมาอุ้ม 

๒ – ๔ เดือน 1.มองหาเมื่อส่ิงของหายไปจากตา 
2. สนใจมองและยิ้มให้กับตนเองในกระจก 
3. หยุดฟังเสียง หันตามเสียงเคาะ 
4. จ าเสียงบุคคลท่ีใกล้ชิด 

๔ – ๖ เดือน 1. ส่งเสียงตามเม่ือได้ยินเสียงพูด 
2. เข้าใจค าเรียกช่ือคนหรือส่ิงของง่ายๆ 
3. แยกแยะเสียงบุคคลท่ีคุ้นเคยได้ 

๖ – ๙ เดือน 1. เริ่มรู้จักส่ิงของในชีวิตประจ าวัน 
๒. หันหาเมื่อเรียกช่ือ 
๓. ตอบสนองตามค าส่ังง่ายๆ 
๔. ใช้มือส ารวจส่วนต่างๆ ของใบหน้า 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. รับรู้และแสดงออกถึงการกลับมาของบุคคลหรือส่ิงของ 
๒. เลียนแบบการเคล่ือนไหวหน้าตา แลบล้ินปากจู๋ 
๓. ใช้นิ้วส ารวจพื้นท่ีท่ีมีช่อง หรือ รู 
๔. ตอบช่ือวัตถุได้ถูกต้อง 
๖. ค้นหาของท่ีปิดซ่อนจากสายตาได ้

๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน ๑. ส ารวจส่ิงของ โดยใช้หลายๆวิธี 
๒. สนใจส ารวจส่ิงรอบตัว 
๓. ช้ีส่วนต่างๆ ของร่างกายตามค าบอก อย่างน้อย 1 อย่าง 
๔. หยิบหรือช้ีตามค าบอก 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. สังเกต ส ารวจลองผิดลองถูกกับคุณสมบัติของส่ิงต่างๆ 
๒.ปฏิบัติตามค าส่ังได้ 2 ค าส่ังต่อเนื่อง 
๓. เรียกหรือช้ีส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้
๔. หยอดรูปทรงลงช่อง 

๒ – ๓ ปี 1. อยากเรียนรู้ส่ิงต่างๆ 
2. ถามบ่อยถามซ้ า  
3. จดจ่อต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งได้ยาวนานขึ้น 
4. พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได ้
5. แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พดูถามค าถาม เช่นอะไร/ท าไม 

 



 
ตัวบ่งชี้  ๗.๒  ดูแลรักษำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี ๑. เก็บและท้ิงขยะได้ถูกท่ีโดยการช่วยเหลือ/มีผู้ช้ีแนะ 
๔ – ๕ ปี 1. ดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง 
๕ – ๖ ปี 1. เก็บและท้ิงขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง 

 

 
ตัวบ่งชี้  ๗.๓  มีมำรยำทตำมวัฒนธรรมไทย และรักควำมเป็นไทย 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. เล่นได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถใช้จินตนาการในการเล่นได ้
3. ท าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน า 
4. รู้จักการ ขอ ขอบคุณ ขอโทษ 

๔ – ๕ ปี 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 
2. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 
3. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการส่ิงของของผู้อ่ืนเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
4. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ 
5. ขอของเล่นท่ีเพื่อนก าลังเล่นอยู่ 

๕ – ๖ ปี 1. เลือกของเล่นชนิดต่างๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์ง่ายๆ 
2. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 
3. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่ 
4. กล้าแสดงออก แสดงความสนใจและการผูกมิตร 
5. ท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง 
6. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
มำตรฐำนที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและปฏิบัติตนเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม  
                 ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ตัวบ่งชี้  ๘.๑ ยอมรับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. ท าตามกฎในการเล่นเป็นกลุ่มได้โดยมีผู้ใหญ่แนะน า 
๔ – ๕ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

๕ – ๖ ปี 1. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

 
 



 

 ตัวบ่งชี้  ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เล่นร่วมกับเพื่อนเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
2. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคย เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๔ – ๕ ปี 1. เล่นหรือท างานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มเม่ือมีผู้ช้ีแนะ 
2. ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 

๕ – ๖ ปี 1. เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย 
2. ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้เหมาะสมกับ   
    สถานการณ ์

 
 

 ตัวบ่งชี้  ๘.๓ ปฏิบัติตนเบ้ืองต้นในกำรเป็นสมำชิกท่ีดีของสังคม 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามเม่ือมีผู้ช้ีแนะ 
3. ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๔ – ๕ ปี 1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามไดด้้วยตนเองเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เมื่อมีผู้ช้ีแนะ 

๕ – ๖ ปี 1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วยตนเอง 

 
มำตรฐำนที่ ๙ ใช้ภำษำสื่อสำรได้เหมำะสมตำมศักยภำพ 

ตัวบ่งชี้  ๙.๑  รับรู้และเข้ำใจควำมหมำยของภำษำได้ 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ตอบสนองต่อเสียง 
2. ส่งเสียงอ้อแอ้ 
3. ท าเสียงในล าคอ (อู  อา  อือ)  

๒ – ๔ เดือน 1. หยุดฟังเสียง และหันตามเสียงเคาะ 
๒.หัวเราะเสียงดังดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้วย 

๕ – ๖ เดือน 1.หันตามเสียงจ้องมองปากคน 
2.ส่งเสียงตามเม่ือได้ยินเสียงพูด 
3.ส่งเสียงได้หลายเสียง 
4.เลียนแบบการเล่นท าเสียง 



 
๖ – ๙ เดือน 1. รับรู้ภาษาและแสดงสีหน้าท่าทาง 

2. ตอบสนองต่อค าส่ังง่ายๆ 
3. เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋   
4. เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่ าๆ 
5. มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง 
6. หันหาเมื่อเรียกช่ือ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกช่ือตนเอง 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. รู้ว่าค า แต่ละค ามีความหมายต่างกัน  อย่างน้อย 3-5 ค า 
2. ปฏิบัตติามค าส่ังงา่ย ๆ  โดยใช้ท่าทางประกอบ 
3. ตอบสนองต่อค าโดยใช้ท่าทางประกอบค า 
4.หยุดกระท าเมื่อได้ยินเสียงห้าม 
5.รู้จักเช่ือมโยงค าพูดกับการกระท า เช่น ไม่ จะส่ายหนา้ 
6.พูดค าพยางค์เดียวได ้

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. หยิบหรือช้ีตามค าบอก 
2. ช้ีส่วนต่างๆ ของร่างกายตามค าบอกอย่างน้อย ๑ ส่วน 
3.แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้ 
4.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดบอกความต้องการได้ 
5.พูดค าท่ีมีความหมายได้อย่างน้อย  ๒ ค า 
6.เลียนค าพูดได้ 2 ค าต่อกัน เช่น ไปเท่ียว 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ปฏิบัติตามค าส่ังได้  ทีละ 1 ค าส่ัง 
2. สนใจของจ าลองหรือรูปภาพตามระยะเวลาท่ีครูก าหนดไว้ 
3. แสดงความรักต่อผู้อ่ืน 

๒ – ๓ ปี 1. ฟังและสนใจดูหนังสือนิทานภาพ 
2. แสดงท่าทางประกอบเพลง 
3. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าส่ิงต่างๆส าเรจ็ 
4. ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลงคลอตามท านอง 
5. พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได ้
6. แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พดูถามค าถาม เช่นอะไร/ท าไม 
7. ใช้ค าสรรพนามแทนตนเองหรือผู้อ่ืนได้ เช่น ผม หนู 

 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวบ่งชี้  ๙.๒  แสดงออกและ/หรือพูดเพ่ือสื่อควำมหมำยได้ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ส่งเสียงในคอ 

2. ส่งเสียงอ้อแอ้ 
3. ตอบสนองต่อเสียง 
4. ท าเสียงในล าคอ (อู  อา  อือ) 
5. ส่งเสียงตามเม่ือได้ยินเสียงพูด 
6. ส่งเสียงได้หลายเสียง 
7. เลียนแบบการเล่นท าเสียง  

๒ – ๔ เดือน 1. ส่งเสียง อ้อแอ้ โต้ตอบ 
2. ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย 
3. หัวเราะเสียงดังดีใจเมื่อมีคนมาเล่นด้วย 
4. หยุดฟังเสียง และหันตามเสียงเคาะ 
5. มีโทนเสียงสูงๆ ต่ าๆ  
6. มีการสะดุ้งหรือเคล่ือนไหวร่างกายเมื่อได้ยินเสียง 

๔ – ๖ เดือน 1. ส่งเสียงท่ีไม่มีความหมาย 
2. ส่งเสียงได้หลายเสียง 
3. แสดงอารมณ์ท่ีหลากหลายผ่านการส่งเสียง 
4. ยิ้มทักทายแสดงอาการดีใจ เมื่อเห็นส่ิงท่ีตัวเองพอใจ 
5. ยิ้มให้คนอ่ืนชอบเล่นกับคน 
6.หันตามเสียงจ้องมองปากคน 
7. ส่งเสียงตามเม่ือได้ยินเสียงพูด 
8. ส่งเสียงได้หลายเสียง 
9. เลียนแบบการเล่นท าเสียง  

๖ – ๙ เดือน 1. พยายามเลียนเสียงต่างๆ 
2. ท าเสียงซ้ าๆ เช่น หม่ า หม่ า 
3. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
4. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า 
5. เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋   
6. เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่ าๆ 
7. มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง 
7. หันหาเมื่อเรียกช่ือ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกช่ือตนเอง 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. รู้จักเช่ือมโยงค าพดูกับการกระท า เช่น ไมจ่ะส่ันหัว 
2. พูดค าพยางค์เดียวได้อย่างน้อย ๒ ค า 
3. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
4. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า 
1.เลียนแบบกิริยาท่าทาง เช่น บ๊าย บาย จ๊ะเอ๋   
2.เลียนแบบเสียงได้ เช่น ปาๆมาๆหม่ าๆ 
3.มองหน้าผู้พูดและออกเสียงตอบสนอง 
4.หันหาเมื่อเรียกช่ือ/มีปฏิกิริยาตอบรับเมื่อเรียกช่ือตนเอง 
5.แสดงความต้องการของตนเองมากขึ้นโดยท าท่าหรือส่งเสียง 
6.ตอบสนองเสียงท่ีค้นเคยเช่น เสียงแม่ เสียงโทรศัพท์ เสียงของเล่น 
7.หยุดกระท าเมื่อได้ยนิเสียงหา้ม 
8.รู้จักเช่ือมโยงค าพูดกับการกระท า เช่น ไม่  จะส่ายหนา้ 
9.พูดค าพยางค์เดียวได ้

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. พูดค าพยางค์เดียว  
2.แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธได้ 
3.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดบอกความต้องการได้ 
4.พูดค าท่ีมีความหมายได้อย่างน้อย  ๒ ค า 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. พูดค าตามพยางค์ท้าย 
2.เลียนค าพูดได้ 2 ค าต่อกัน เช่น ไปเท่ียว 
3.แสดงความรักต่อผู้อ่ืน 

๒ – ๓ ปี 1. พูดเป็นวลีส้ันๆ เช่น ไปเท่ียว กินข้าว 
2. มักจะถามค าถาม “อะไร” และ “ท าไม” 
3.แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าส่ิงตา่งๆส าเร็จ 
4.ร้องเพลงได้บางค า และร้องเพลงคลอตามท านอง 
5.พูดเป็นประโยคง่ายๆ ได ้
6.แสดงท่าทาง/ส่งเสียง/พูดถามค าถาม เช่นอะไร/ท าไม 
7.ใช้ค าสรรพนามแทนตนเองหรือผู้อ่ืนได้ เช่น ผม หนู 

 

ตัวบ่งชี้  ๙.๓ สนทนำโต้ตอบและเล่ำเร่ืองให้ผู้อื่นเข้ำใจ 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1.บอกช่ือเล่นตนเองได้ 
2.บอกช่ือเล่นผู้อ่ืนได้ 
3.บอกช่ือและนามสกุลจริงของตนเองได้ 
4.ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและพูดโต้ตอบเก่ียวกับเรื่องท่ีฟัง 
5.เล่าเรื่องจากภาพด้วยภาษาของตน 
6.พูดถึงเหตการณ์ท่ีเพิ่งผ่านไปใหม่ๆได ้
๗. ผลัดกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่ม 
 



 

๔ – ๕ ปี 1. ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องรอบตัว  
2.บอกอายุของตนเองได้ 
3.เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง 
4.ตอบค าถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/ ไม่สบาย/ หิว จะท า
อย่างไร 
5.พูดมีเหตุผล 
6. อ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้อง ดังนี้ ก ง ด น ย 

๕ – ๖ ปี 1. ตอบค าถามเก่ียวกับเรื่องเล่าหรือนิทาน  
2.บอกท่ีอยู่ของตนได ้
3.บอกวันเดือนปีเกิดได้ 
4.สามารถบอกช่ือได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เส้ือผ้า อาหาร 
5.สามารถอธิบายหน้าท่ี หรือคุณสมบัติของส่ิงของได้อย่างน้อย 6 ชนิด 

 
 ตัวบ่งชี้  ๙.๔ อ่ำน เขียนภำพและสัญลักษณ์ได้ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. อธิบายรูปภาพต่างๆ ในหนังสือได ้

2. ท่องเลข 1-10 และนับจ านวนได ้
๔ – ๕ ปี 1.เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๒.จับดินสอหรือสีเทียนขีดเขียนตามกรอบท่ีก าหนดได ้
3.เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่อง 
4.เลียนแบบลากเส้นเป็นเส้นตรงแนวดิ่ง 
5.ลากเส้นตรงได้ด้วยตนเอง  
6.เขียนรูปส่ีเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 

๕ – ๖ ปี 1.เขียนรูปสามเหล่ียมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
2.จับดินสอได้ถูกวิธี 

 
มำตรฐำนที่ ๑๐ มีควำมสำมำรถในกำรคิดที่เป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ 
 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๑ มีควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. บอกลักษณะของส่ิงต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

2. เข้าใจต าแหนง่ บน ล่าง 
3. แยก/จ าแนกสีได้ 
4. จับคู่ส่ิงของหรือรูปภาพท่ีเหมือนกันได้ 
5. ต่อจิ๊กซอว์ได้ 



อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
6. บอกหน้าท่ีของส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้
 

๔ – ๕ ปี 1. เรียงล าดับขนาดของส่ิงของ อย่างน้อย 3 ล าดับ 
2. เลือกสีตามค าส่ังได ้
3. เลือกวัตถุอันดับแรกและอันดับสุดท้ายได้ 
4. บอกเวลาเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนได้ 
5. บอกอุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้ 

๕ – ๖ ปี 1. เรียงล าดับขนาดของส่ิงของอย่างน้อย 4  ล าดับ 
2. นับนิ้วจากมือข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีกข้างหนึ่งและบอกจ านวนนิ้วท่ี
นับได ้
3. จับคู่ตัวเลขกับจ านวนส่ิงของได้ 
4. ต่อภาพ โดมิโนรูปภาพ 

 
 

 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๒ มีควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงเหตุผล 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ระบุผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมีผู้ช้ีแนะ 
๔ – ๕ ปี 1.บอกเวลาเช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนได้ 

2.บอกอุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้ 
๓. ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๕ – ๖ ปี 1.ใช้เงินในการซ้ือขายได ้
 
 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๓ มีควำมสำมำรถในกำรคิดแก้ปัญหำและตัดสินใจ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
๔ – ๕ ปี 2. ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 
๕ – ๖ ปี 1.ตัดสินใจในเรื่องงา่ยๆ และเริ่มเรียนรู้ผลท่ีเกิดขึ้น 

2. ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

 
 
มำตรฐำนที่ ๑๑ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ตำมศักยภำพ 
 ตัวบ่งชี้  ๑๑.๑ ท ำงำนศิลปะตำมจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด  อย่างอิสระ 



๔ – ๕ ปี 1. สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
2.เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ 

๕ – ๖ ปี 1.  สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น 
2. แสดงความสนใจในอาชีพต่างๆ 

 

 ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ แสดงท่ำทำง/เคลื่อนไหวตำมจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
๔ – ๕ ปี 1. เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง 

    หลากหลายหรือแปลกใหม่ 
2. เล่นแบบมีจินตนาการโดยใช้ของเล่นเป็นส่วนประกอบ 

๕ – ๖ ปี 1. เลือกของเล่นชนิดต่างๆ มาสมมติเป็นเหตุการณ์ง่ายๆ 
2. เล่นเลียนแบบบทบาทผู้ใหญ่ 

 
 
มำตรฐำนที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้และมีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ได้

ตำมศักยภำพ 
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ มีเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. สนใจฟังด้วยตนเอง 

2. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๔ – ๕ ปี 1. สนใจเก่ียวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือท่ีพบเห็น 
๕ – ๖ ปี 1. สนใจหยิบหนังสือมาอ่านส่ือความคิดด้วยตนเอง 

  
 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ มีควำมสำมำรถในกำรแสวงหำควำมรู้ 

อำยุ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. ใช้ประโยคค าถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการคน้หาค าตอบ 
๔ – ๕ ปี 1. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการท่ีมีผู้ช้ีแนะ 

2. ใช้ประโยคค าถามว่า “ท่ีไหน” “ท าไม” ในการค้นหาค าตอบ 
3. ตอบค าถามได้ถูกต้อง เมื่อถามว่า ถ้ารู้สึกร้อน/ ไม่สบาย/ หิว จะท า
อย่างไร 

๕ – ๖ ปี 1. สามารถบอกช่ือได้ 3 หมวด ได้แก่ สัตว์ เส้ือผ้า อาหาร 
2. สามารถอธิบายหน้าท่ี หรือคุณสมบัติของส่ิงของได้อย่างน้อย 6 
ชนิด 

 



 
มำตรฐำน ๑๓ มีกำรพฒันำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำรแต่ละประเภท 
 มำตรฐำน ๑๓.๑  กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 

ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๑. มีความสามารถในการบูรณาการ  
    ประสาทสัมผัสท่ีเหลืออยู่ในการ 
    ด ารงชีวิต  
 

๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นท่ี
เหลืออยู่  
      (ส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง) ในการมองส่ิง

ต่างๆรอบตัวได ้
๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินเสียง

ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมได ้
๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการดมกล่ินส่ิง

ต่างๆ รอบตัวได ้
๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการชิมรสส่ิง

ต่างๆในชีวิตประจ าวันได ้
๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาทสัมผัสทางผิวกายสัมผัสส่ิง

ต่างๆ รอบตัวและในสภาพแวดล้อมได ้
๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การทรงตัวได ้
๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การเคล่ือนไหว

เอ็นและข้อต่อได้ 
๑.๘ ใช้ประสาทสัมผัสในการรับประทานอาหาร 

๒. มีความสามารถในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม  

    และการเคล่ือนไหวของคนตาบอด 
 

๒.๑ มีความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวข้องกับการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการ
เคล่ือนไหวของคนตาบอด 

๒.๒ เดินทางกับผู้น าทางได้อย่าง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

๒.๓ เดินโดยอิสระในสถานท่ีคุ้นเคยได้อย่างอิสระและ
และปลอดภัย 

3. มีการเตรียมความพร้อมในการอ่าน
อักษรเบรลล์ 

๓.๑ เคล่ือนท่ีมือและนิ้วมือในการสัมผัสจุดนูน เส้นนูน
และภาพนูนได้ตามแบบ 

4. มีการเตรียมความพร้อมในการเขียน
อักษรเบรลล์ 

 

4.๑ ใส่และเล่ือนกระดาษในสเลส (Slate) ได้อย่าง 
      ถูกวิธี 
๔.๒ จับสไตลัส (Stulus) ในการเขียนจดุนูนได้อย่าง 
      ถูกวิธี 

๕. มีความสามารถในการอ่านอักษร ๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์ไทยท่ีเป็นพยัญชนะเซล
เดียวและตัวเลข 



ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

    เบรลล์พยัญชนะไทยท่ีมีเซลเดียวและ
ตัวเลข 

 

 

๖. มีความสามารถในการเขียนอักษร 
    เบรลล์พยัญชนะไทยท่ีมีเซลเดียวและ

ตัวเลข 

๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์ท่ีเป็นพยัญชนะไทยเซล
เดียว   และตัวเลข 

 
๗. มีความสามารถในการใช้ลูกคิด  ๗.๑ การใช้ลูกคิดในการบวกลบง่ายๆ 
8. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
8.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อกา    
       เรียนรู้  
8.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ   
      เรียนรู ้

 
    มำตรฐำน ๑๓.๒  กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๑. สามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟังหรือ  

เครื่องประสาทหูเทียม 
๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง

ประสาทหูเทียม 
๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังได้ถูกต้องหรือเครื่องประสาทหู

เทียม 
๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
 

๒. สามารถใช้การได้ยินท่ีหลงเหลืออยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง 
๒.๒ บอกเสียงท่ีได้ยิน 
๒.๓ บอกแหล่งท่ีมาของเสียง 
 

๓. สามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ ๓.๑ เปล่งเสียงค าท่ีไม่มีความหมายตามแบบ 
๓.๒ พูดค างา่ยๆ ท่ีมีความหมายตามแบบ 
๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ 
๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆตามแบบ 

๔. สามารถอ่านริมฝีปาก ๔.๑ อ่านริมฝีปากและเข้าใจความหมาย 
๔.๒ ท ารูปปากเป็นค าท่ีมีความหมายและผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
๔.๓ ท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ และผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
๔.๔ ท ารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ และผู้อ่ืนเข้าใจได ้
 



๕. สามารถใช้ภาษาท่าทางและภาษามือ
ในการส่ือสาร 

๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการส่ือสาร 
๕.๒ ใช้ภาษามือบอกช่ือส่ิงต่างๆ รอบตัว 
๕.๓ ใช้ภาษามือเพื่อการสนทนาและส่ือสาร 

๖. สามารถสะกดนิ้วมือ ๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย  
๖.๒ สะกดนิ้วมือ สระและสระเปล่ียนรูป 
๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์ 
๖.๔ สะกดนิ้วมือช่ือตนเอง 
๖.๕ สะกดนิ้วมือค าง่ายๆ 
๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ 

7. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
7.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้  
7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ

เรียนรู้ 
 
มำตรฐำน ๑๓.๓ กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๑. สามารถส่ือสารได้เหมาะสมกับ

สถานการณ ์
๑.๑ ส่ือสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๒. สามารถดูแลตนเองและความปลอดภัย
ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๑ ดูแลตนเองและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
  

๓. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่าง
เหมาะสม 

๓.๑ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

๔. รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน ๔.๑ ใช้ส่ิงของสาธารณะอย่างเหมาะสม  
5. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้  
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน

การเรียนรู้ 
 
 

มำตรฐำน ๑๓.๔ กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำร 
                       เคลื่อนไหว หรือสุขภำพ 



ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๑. ดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อน 
 
 
 

๑.๑ ดูแลหรือท าความสะอาดแผลกดทับได้  
๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อเพื่อคงสภาพได้  
๑.๓ จัดท่านั่ง ท่านอน หรือท ากิจกรรมในท่าทางท่ี

ถูกต้อง 
๑.๔ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องช่วยส่วนตัวได้  

๒. สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์  
เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้ายตนเอง 
(Walker รถเข็น ไม้เท้า ไมค้้ ายัน ฯลฯ)
  

 

๒.๑ เคล่ือนย้ายตนเองในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 
๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ

เคล่ือนย้ายตนเองได ้
๒.๓ เคล่ือนย้ายตนเองด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วย บนทาง

ราบและทางลาดได้ 
๒.๔ เก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ

เคล่ือนย้ายตนเองได้  
๓. สามารถใช้และดูแลรักษากาย

อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
ดัดแปลง  

๓.๑ ถอดและใส่กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์  
อุปกรณ์ดัดแปลง 

๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
ดัดแปลงในการท ากิจกรรม 

๓.๓ เก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เสริม                    
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อ

การเรียนรู้  
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน

การเรียนรู้ 
๕. ควบคุมอวัยวะท่ีใช้ในการพูด การเคี้ยว 

และการกลืน 
 

๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบปากได้ 
๕.๒ ควบคุมการใช้ล้ินได ้
๕.๓ เป่าและดูดได ้
๕.๔ เคี้ยวและกลืนได้ 
๕.๕ ควบคุมน้ าลายได ้

 
มำตรฐำน ๑๓.๕ กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๑. มีความสามารถในการรับรู้การได้ยิน ๑.๑ จ าเสียงจากส่ิงท่ีได้ยินในชีวิตประจ าวัน 

๑.๒ จ าแนกเสียงท่ีแตกต่าง  
๑.๓ แยกเสียงท่ีก าหนดใหอ้อกจากเสียงอ่ืนๆได้ 



ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
๒. มีความสามารถในการรับรู้การเห็น ๒.๑ การจ าภาพท่ีเห็นในชีวิตประจ าวัน 

๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัวพยัญชนะท่ีก าหนดให้อยู่
ในพื้นฉากท่ีต่างกัน 

๒.๓ ตากับมือเคล่ือนไหวสัมพันธ์กัน 
๒.๔ การบอกส่วนท่ีหายไปของรูปภาพท่ีก าหนด 
๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต าแหน่ง 

ล าดับ รูปร่างของส่ิงท่ีอยู่รอบตัว 

๓. มีความสามารถในการจัดล าดับความคิด ๓.๑ เรียงล าดับเหตุการณ์ ขั้นตอนในการเล่นหรือการ
ท ากิจกรรมได้  

๔. มีความสามารถในการจัดระเบียบ
ตนเอง 

๔.๑ จัดการตนเองได ้
๔.๒ จัดล าดับกิจกรรมตนเองได ้ 

๕. มีความสามารถในการบอกต าแหน่ง/ 
ทิศทาง 

๕.๑ บอกทิศทางหรือต าแหน่งของส่ิงต่างๆ 
 

6. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
6.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้  
6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ

เรียนรู้ 
 

มำตรฐำน ๑๓.๖ กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 
ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๑. สามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง 
 

 ๑.๑ เคล่ือนไหวอวัยวะในการพูด 
 ๑.๒ ควบคุมอวัยวะในการพูด 

๒. สามารถออกเสียงตามหน่วยเสียงได้
ชัดเจน 

๒.๑ การออกเสียง หน่วยเสียงสระได้ชัดเจน 
๒.๒ การออกเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะได้ชัดเจน 
๒.๓ การออกเสียงค าได้ชัดเจน 

๓. สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับ   
    ธรรมชาติของแต่ละคน 
 

๓.๑ เปล่งเสียงในระดับเสียงท่ีท าให้ผู้อ่ืนฟังได ้
 

๔. สามารถควบคุมจังหวะการพูด 
 
 
 

๔.๑ ควบคุมจังหวะการพูดได้เป็นจังหวะปกติ 
      (๗๐-๑๐๐ ค าต่อนาที) 
๔.๒ พูดได้คล่องหรือลดภาวะการติดอ่าง 
๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 



ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
5.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้  
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ    
      เรียนรู ้

 
มำตรฐำน ๑๓.๗  กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ

อำรมณ์ 
ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์ 

๑. สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้  
 

๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองได้ 
๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ ์
๒. สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 
๒.๑  ควบคุมตนเองในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

อย่างเหมาะสม 
๓. สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม 
 

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาททางสังคมได้
อย่างถูกต้อง 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ

เรียนรู้  
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ

เรียนรู้ 
 
 มำตรฐำน ๑๓.๘ กำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก 

ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ 
๑. ตอบสนองต่อส่ิงเร้าจากประสาทสัมผัส

ได้เหมาะสม    
    
    
    
    

๑.๑ ตอบสนองต่อการทรงตัวได้เหมาะสม 
๑.๒ ตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวเอ็นและข้อต่อได้

เหมาะสม 
๑.๓ ตอบสนองต่อกายสัมผัสได้เหมาะสม 
๑.๔ ตอบสนองต่อการดมกล่ินได้เหมาะสม 
๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงท่ีได้ยินได้เหมาะสม 
๑.๖ ตอบสนองต่อการเห็นได้เหมาะสม 
๑.๗ ตอบสนองต่อการล้ิมรสได้เหมาะสม 

๒. เข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างเหมาะสม  

๒.1 ปฏิบัติตามค าส่ังได ้



ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ 
๒.๒ ส่ือสารโดยการใช้ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์

ค าพูดในชีวิตประจ าวัน 
๓. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตาม

สถานการณ ์
๓.๑ รับรู้และแสดงอารมณ์ของตนเองและบุคคลอ่ืน

อย่างเหมาะสม 
๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 
๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานการณ์ ตา่ง ๆ 
3.4 สามารถรอคอยในสถานการณ์ตา่งๆได ้
3.5 เข้าใจและยอมรับการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์    
      ต่างๆ ได ้
3.6 สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้ 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ   
       เรียนรู้  
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ   
       เรียนรู ้

 
กำรจัดเวลำเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ใน 1 ปีการศึกษาโดยประมาณ มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ช่ัวโมง ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้า
สถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลาเรียนจึงขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของ
เด็กพิการตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 
 
สำระกำรเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรท่ีก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระท่ีควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบกำรณ์ส ำคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
 



 
 

ด้ำนร่ำงกำย ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๑.๑ กำรใช้กล้ำมเน้ือใหญ่ (1) การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี 
(3) การเคล่ือนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(4) การเคล่ือนไหวท่ีใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้กล้ามเนื้อ

ใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

๑.๑.๒ กำรใช้กล้ำมเน้ือเล็ก (1) การเล่นเครื่องเล่นสัมผัสและการสร้างจากแท่งไม้ บล็อก 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ ด้วย เศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับ การใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะ และ 

การร้อยวัสดุ 
๑.๑.๓ กำรรักษำสุขภำพ 
         อนำมัยส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยท่ีดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ กำรรักษำควำม 
         ปลอดภัย 

(1) การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การฟังนิทาน เรื่องราว เหตุการณ์ เก่ียวกับการป้องกัน และ

รักษาความปลอดภัย 
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ กำรตระหนักรู้เก่ียวกับ 
         ร่ำงกำยตนเอง 

(1) การเคล่ือนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พื้นท่ี 

(2) การเคล่ือนไหวข้ามส่ิงกีดขวาง 
   

 ๑.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองท่ีเหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะพิเศษเฉพาะ           
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ได้พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเช่ือมั่นในตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้ำนอำรมณ์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภำพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

(2) เสียงดนตร ี
(3) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(4) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี
(5) การเล่นบทบาทสมมติ 



ด้ำนอำรมณ์ ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
(6) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(7) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 

๑.๒.๒ กำรเล่น (1) การเล่นอิสระ 
(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาท่ีนับถือ 
(2) การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ กำรแสดงออกทำง 
         อำรมณ์ 

(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง/ดนตร ี
(4) การร้องเพลง 
(5) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ กำรมีอัตลักษณ์เฉพำะ 
        ตนและเชื่อว่ำตนเองมี

ควำมสำมำรถ 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ กำรเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืนมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อ่ืนเศร้า 
(2) หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับ

บาดเจ็บ 
   

 ๑.๓ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคม  เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและส่ิงแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อ่ืน การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

ด้ำนสังคม ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๓.๑ กำรปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ ำวัน 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑.๓.๒ กำรดูแลรักษำ 
         ธรรมชำติและ 
         สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

(2) การใช้วัสดุและส่ิงของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การท างานศิลปะท่ีน าวัสดุหรือส่ิงของเครื่องใช้ท่ีใช้แล้ว มาใช้

ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเล้ียงสัตว์ 



ด้ำนสังคม ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวกับธรรมชาติและ     

ส่ิงแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
๑.๓.๓ กำรปฏิบัติตำม 
         วัฒนธรรมท้องถิ่น  
          และควำมเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานท่ี 
(5) การละเล่นพื้นบ้านของไทย 

๑.๓.๔ กำรมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบำทสมำชิก 
         ของสังคม 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ กำรเล่นและท ำงำน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

(1) การร่วมสนทนาและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
(2) การเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(3) การท าศิลปะแบบร่วมมือ 

๑.๓.๖ กำรแก้ปัญหำ 
         ควำมขัดแย้ง 

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ กำรยอมรับในควำม 
         เหมือนและควำม 
         แตกต่ำงระหว่ำง 
         บุคคล 

(1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพื่อน 

   
 ๑.๔ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม บุคคลและส่ือต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 

กำรพัฒนำด้ำน ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
๑.๔.๑ กำรใช้ภำษำ (1) การฟังเสียงต่างๆ ในส่ิงแวดล้อม 

(2) การฟังและปฏิบัติตามค าแนะน า 
(3) การฟังเพลง นิทาน ค าคล้องจอง บทร้อยกรองหรือเรื่องราว     

ต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคดิ ความรู้สึก และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า     

เรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 



กำรพัฒนำด้ำน ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
(6) การพูดอธิบายเก่ียวกับส่ิงของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์     

ของส่ิงต่างๆ 
(7) การพูดอย่างสร้างสรรคใ์นการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(8) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงล าดับค าเพื่อใช้ในการส่ือสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย           

มีผู้ช้ีแนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านท่ีถูกต้อง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(14) การอ่านและช้ีข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก   

ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในช่ือของตน หรือค าคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียน

ของผู้ใหญ่ 
(17) การคาดเดาค า วลี หรือประโยค ท่ีมีโครงสร้างซ้ าๆ กัน จาก

นิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนท่ีถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนค าท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(22) การคิดสะกดค าและเขียนเพื่อส่ือความหมายด้วยตนเอง

อย่างอิสระ 
๑.๔.๒ กำรคิดรวบยอด 
         กำรคิดเชิงเหตุผล 
         กำรตัดสินใจและ 
         แก้ปัญหำ 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลง และ     
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

(2) การสังเกตส่ิงต่างๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของส่ิง

ต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(4) การเล่นกับส่ือต่างๆ ท่ีเป็นทรงกลม ทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก      

ทรงกระบอก กรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกส่ิงต่างๆ ตาม

ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง 
(6) การต่อของช้ินเล็กเติมในช้ินใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก     

ช้ินส่วน 



กำรพัฒนำด้ำน ประสบกำรณ์ส ำคัญ 
(7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(8) การนับและแสดงจ านวนของส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของส่ิงต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกส่ิงต่างๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับท่ีของส่ิงต่างๆ 
(12) การช่ัง ตวง วัดส่ิงตา่งๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยท่ีไม่ใช่

หน่วยมาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ ส่ิงตา่งๆ 

ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม

ช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณติศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(16) การอธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์

หรือการกระท า 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมี

เหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนำกำรและ 
         ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านส่ือ วัสดุ ของเล่น 
และช้ินงาน 

(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคล่ือนไหวและศิลปะ 

(3) การสร้างสรรค์ช้ินงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุท่ี     
หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติท่ีดีต่อกำร 
         เรียนรู้และกำร 
         แสวงหำควำมรู้ 

(1) การส ารวจส่ิงต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งค าถามในเรื่องท่ีสนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพื่อค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจาก

การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 



 
  
๑.๕ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำร 

๑.๕.๑ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น 
ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม

บกพร่องทำงกำรเห็น 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑. มีควำมสำมำรถในกำร 
    บูรณำกำรประสำทสัมผัส

ท่ี  เหลืออยู่ในกำร
ด ำรงชีวิต  

  
๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาท

สัมผัสทางการเห็นท่ี
เหลืออยู่ (ส าหรับบุคคล
สายตาเลือนราง) ในการ
มองส่ิงต่างๆรอบตัวได ้

 

(1) การมองแสงในทิศทางต่างๆ 
(2) การมองวัตถุท่ีมีสีสันสดใสท่ีอยู่กับท่ี  
(3) การมองตามวัตถุท่ีมีสีสันสดใสท่ีเคล่ือนไหว 
(4) การมองหาวัตถุก าหนดให้  
(5) การหยิบส่ิงของท่ีมีขนาดและสีท่ีแตกต่างกัน  
(6) การส ารวจส่ิงต่างๆรอบตัว  
(7) การโยงเส้นไปตามต าแหน่งท่ีก าหนดให้ 
(8) การมองภาพตามท่ีก าหนด 
(9) การมองของจริงแล้วให้เลือกภาพท่ีตรงกับส่ิงท่ีมองเห็น 
(10)  การบรรยายภาพจากส่ิงท่ีเห็น 
(11)  การเลียนแบบสีหน้าท่าทาง 
(12)  การบอกรายละเอียดของวัตถุท่ีเห็น  

๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการได้ยินเสียง
ต่างๆในสภาพแวดล้อม
ได ้

(1) การบอกเสียงจากส่ิงท่ีได้ยิน 
(2) การบอกแหล่งท่ีมาของเสียง  
(3) การแยกความแตกต่างของเสียงชนิดต่างๆ  
(4) การบอกจังหวะของเสียง   

๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการดมกล่ินส่ิง
ต่างๆรอบตัวได ้

 

(1) การดมกล่ินของใช้ประเภทต่างๆ 
(2) การดมกล่ินอาหารประเภทต่างๆ 
(3) การดมกล่ินผลไม้ประเภทต่างๆ 
(4) การดมกล่ินดอกไม้ประเภทต่างๆ 
(5) การดมกล่ินต่างๆในสภาพแวดล้อม 

๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการชิมรสส่ิง
ต่างๆในชีวิตประจ าวันได ้

(1) การชิมและบอกรสชาติของอาหารชนิดต่างๆ 
(2) การชิมและบอกช่ืออาหาร ผัก ผลไม้ประเภทต่างๆ 
(3) การชิมและบอกลักษณะของอาหาร ประเภทต่างๆ 

๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาท
สัมผัสทางผิวกายสัมผัส
ส่ิงต่างๆรอบตัวและใน
สภาพแวดล้อมได้ 

 

(1) การบอกช่ือส่ิงของต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิวกาย 
(2) การบอกลักษณะรูปร่างของส่ิงต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิว

กาย 
(3) การบอกลักษณะพื้นผิวของส่ิงต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิว

กาย 
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(4) การบอกสภาพแวดล้อมโดยการรับรู้ทางผิวกาย 
(5) การสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 
(6) การบอกสถานะของส่ิงต่างๆ  

๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
การรับรู้การทรงตัวได ้

 

(1) การเล่นเครื่องเล่นท่ีใช้การปีน ป่าย ห้อย โหน กระโดด 
(2) การเล่นเครื่องเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวไปในระนาบท่ีแตกต่าง

กัน 
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหว  
(4) การยืนทรงตัวในรูปแบบต่างๆ  
(5) การเดินทรงตัว  
(6) การหมุนศีรษะและการเคล่ือนไหวไปในระนาบท่ีแตกต่างกัน 
(7) การนั่งทรงตัว  
(8) การเคล่ือนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ 

๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
การรับรู้การเคล่ือนไหว
เอ็นและข้อต่อได้ 

 

(1) การกระโดดในรูปแบบต่างๆ 
(2) การเล่นเครื่องเล่นท่ีมีการโหนหรือปีนป่าย  
(3) การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก ส่ิงของหรือวัตถุท่ีมีน้ าหนัก 
(4) การออกก าลังกายในท่าต่างๆ 
(5) การคลานบนสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  
(6) การท าท่าประกอบเพลงท่ีมีจังหวะเบาๆ สบายๆ  
(7) การเคี้ยวอาหารหรือวัตถุท่ีมีความเหนียว 
(8) การนวดท่ีมีการลงน้ าหนักท่ีข้อต่อ 

๑.๘ การรับรู้ต่อการใช้
ประสาทสัมผัสในการ
รับประทานอาหาร 

๑. ต าแหน่งของภาชนะใส่อาหาร 
๒. ต าแหน่งของอุปกรณ์ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร 
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๒. กำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ 
    สภำพแวดล้อม และกำร    
    เคลื่อนไหวของคนตำบอด 
๒.๑ ความคิดรวบยอดท่ี 
     เก่ียวข้องกับการสร้าง 
     ความคุน้เคยกับ 
     สภาพแวดล้อม และการ 
     เคล่ือนไหว  

(1) การรับรู้เก่ียวกับเวลา  
(2) การรับรู้เก่ียวกับทิศทาง 
(3) การรับรู้เก่ียวกับระยะทาง  
(4) การรับรู้เก่ียวกับพื้นผิว  
(5) การรับรู้เก่ียวกับอุณหภูมิ 
(6) การรับรู้เก่ียวกับกล่ิน  
(7) การรับรู้เก่ียวกับเสียง 
(8) การรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อม 
(9) การเรียงล าดับของสถานท่ี เหตุการณ์ หรือเวลา 

๒.๒  การเดินทางกับผู้น าทาง 
      ๒.๒.๑ การแตะน า และ
การจับแขนผู้น าทาง  

(1) การยืนก่อนการเดินกับผู้น าทางเมื่อผู้น าทาง 
(2) การรับรู้สัญลักษณ์ก่อนการเดินทาง 
(3) การเล่ือนมือและจับแขนของผู้น าทาง 

      ๒.๒.๒ การก้าวเดินโดยม ี
ผู้น าทาง 

(1) การก้าวเดินกับผู้น าทาง 
(2) การรู้จังหวะการเดินกับผู้น าทาง 

 
      ๒.๒.๓ การเปล่ียนข้าง (1)  การเล่ือนมือก่อนการเปล่ียนข้าง 

(2)  การจับแขนผู้น าทางขณะเปล่ียนข้าง 

 

      ๒.๒.๔ การหมุนกลับตัว 
 

(1) การหมุนตัวเข้าหากัน 
(2) การยื่นมือไปจับแขนอีกข้างของผู้น าทาง  
(3) การปล่อยแขนและเดินต่อ 

      ๒.๒.๕ การตอบรับหรือ
ปฏิเสธการน าทาง 

(1) การตอบรับการน าทาง 
(2) การปฏิเสธการน าทาง 

      ๒.๒.๖ การเดินทางแคบ
โดยมีผู้น าทาง 

(1) การใช้สัญลักษณ์เมื่อต้องการเดินในทางแคบ 
(2) การจับแขนผู้น าทางเมื่อเดินในทางแคบ 
(3) การก้าวเดินกับผู้น าทางเมื่อเดินในทางแคบ 

(4) การกลับมาเดินในเส้นทางปกติ 
 

      ๒.๒.๗ การเดินกับ 
ผู้น าทาง  ขึน้ลงบันไดได ้

(1) การขึ้น-ลงบันไดกับผู้น าทางโดยไม่จับราว 
(2) การขึ้น-ลงบันไดกับผู้น าทางและจับราวบันได 
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      ๒.๒.๘ การเดินกับ 
ผู้น าทาง ในการเข้า-ออกประตู 
 

(1) การเข้า-ออกประตูท่ีเป็นประตูชนิดผลักออกจากตัว 
(2) การเข้า-ออกประตูท่ีเป็นประตูชนิดเปิดเข้าหาตัว 
(3) การเข้า-ออกประตูท่ีเป็นประตูชนิดเล่ือน 

      ๒.๒.๙ การนั่งเก้าอ้ี 
 

(1) การส ารวจ การจับ และการนั่งเก้าอ้ีท่ีไม่มีพนักพิง 
(2) การส ารวจ การจับ และการนั่งเก้าอ้ีท่ีมีพนักพิง 
(3) การนั่งเก้าอ้ีท่ีไม่มีโต๊ะ 
(4) การนั่งเก้าอ้ีท่ีมีโต๊ะ 

      ๒.๒.๑๐ การหาของ 
 

(๑) การหาของบนโต๊ะ 
(๒) การหาของท่ีพื้น 

      ๒.๒.๑๑ การขึ้น-ลง 
ยานพาหนะ 

(๑) การขึ้นรถ 
(๒) การลงรถ 

      ๒.๒.๑๒ การเข้า-ออก
ลิฟต์ 

(๑) การเข้าลิฟต์ 
(๒) การออกลิฟต์ 

๒.๓ กำรเดินโดยอิสระใน   
      สถำนท่ีคุ้นเคย 
      ๒.๓.๑ การเดินโดยการ
ป้องกันตนเองส่วนบน 

(1) การใช้แขนในการป้องกันตนเองส่วนบน 

      ๒.๓.๒ การเดินโดยการ
ป้องกันตนเองส่วนล่าง 

(1) การใช้แขนในการป้องกันตนเองส่วนล่าง  

      ๒.๓.๓ การเดินโดยการ
เกาะราว 

(1) การยื่นมือจับราวในการเดิน  

      ๒.๓.๔ การเดินโดยการ
ละเลาะ 

(1) การยื่นมือแตะผนังหรือราวในการเดินละเลาะ 

      ๒.๓.๕ การเดินโดยใช้ไม้
เท้าขาว 

(๑) การจับไม้เท้า 
(๒) การแกว่งไม้เท้า 
(๓) การเดินร่วมกับไม้เท้า 
(๔) การเดินบนพื้นต่างระดับโดยใช้ไม้เท้าขาว 

๓. กำรเตรียมควำมพร้อม
กำร 
    อ่ำนอักษรเบรลล์ 
    ๓.๑ การเคล่ือนท่ีของมือ
และนิ้วมือในการสัมผัส 

(1) การเคล่ือนมือและนิ้วมือข้างเดียว สัมผัสภาพนูน เส้นนูน จุด
นูน ในทิศทางต่างๆ 

(2) การเคล่ือนมือและนิ้วมือท้ังสองข้างสัมผัสภาพนูน เส้นนูน 
จุดนูน ในทิศทางต่างๆ 

(3) การเคล่ือนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ 
๔. กำรเตรียมควำมพร้อม
กำร   

(1) การรู้จักอุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์ 
(2) การใส่และเล่ือนกระดาษ 
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    เขียนอักษรเบรลล์          
     ๔.๑ การใส่และเล่ือน
กระดาษ 
     ๔.๒ การจับสไตลัส        
(Stylus) ในการเขียนจุด 

(1) การจับสไตลัส  ในการเขียน 
(2) การกดจุดอักษรเบรลล์ 

๕. มีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน 
    อักษรเบรลล์พยัญชนะ
ไทย 
    ท่ีมีเซลเดียวและตัวเลข 
    ๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์
ไทยท่ีเป็นพยัญชนะเซลเดียว
และตัวเลข 
 

(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 จ านวน ๑-๑๐  

๖.มีควำมสำมำรถในกำร
เขียน 
   อักษรเบรลล์พยัญชนะไทย 
   ท่ีมีเซลเดียวและตัวเลข 
    ๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์
ท่ีเป็นพยัญชนะไทยเซลล์เดียว
และตัวเลข 
 

 
 
(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 จ านวน ๑-๑๐ 

    ๖.๒ การเขียนอักษรเบรลล์
ท่ีเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ระดับ๑ 

(๑) การเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z 
(๒) การเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ a-z 

๗. มีควำมสำมำรถในกำรใช้    
    ลูกคิด 
    ๗.๑ การใช้ลูกคิดในการ
บวกลบง่ายๆ 

(1) การตั้งค่าและอ่านค่าลูกคิด 
(2) การบวกจ านวนท่ีมีผลลัพธ์ไม่เกินสิบ  
(3) การลบจ านวนท่ีมีตัวตั้งไม่เกินสิบ 

8. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง 
    อ ำนวยควำมสะดวก  
    เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเห็น 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

     8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 
     8.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     8.๓ ใช้โปรแกรมเสริม
ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕.๒ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

๑. สำมำรถใช้และดูแล     
    เคร่ืองช่วยฟัง 
    ๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของ
เครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

(1) การบอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหู
เทียมจากของจริง 

     
 ๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังหรือ
เครื่องประสาทหูเทียมได้ถูกต้อง 

(1) การใส่และถอดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
(2) การเปิด-ปิดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
(3) การปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
(4) การตรวจสอบการท างานของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง

ประสาทหูเทียม 
     ๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วย
ฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 

(1) การท าความสะอาดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
(2) การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

๒. สำมำรถใช้กำรได้ยินท่ี   
    หลงเหลืออยู่ใน   
    ชีวิตประจ ำวัน 
     ๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง 
 

(1) การเคาะ ดีด สี ต ีเป่า เขย่า เครื่องดนตรี 
(2) การฟังเสียงจากเครื่องเล่น 
(3) การฟังเสียงจากส่ิงแวดล้อม 

     ๒.๒ บอกเสียงท่ีได้ยิน 
 

(1) การบอกเสียงท่ีได้ยินจากเครื่องดนตร ี
(2) การบอกเสียงท่ีได้ยินจากเครื่องเล่น 
(3) การบอกเสียงท่ีได้ยินจากส่ิงแวดล้อม 
(4) การจ าแนกเสียง  
(5) การเปรียบเทียบเสียง 

     ๒.๓ บอกแหล่งท่ีมาของ
เสียง 

(1) การฟังเสียงส่ิงต่างๆ รอบตัว และบอกแหล่งท่ีมาเสียง 

๓. สำมำรถเปล่งเสียงหรือพูด   
    ตำมแบบ 
     ๓.๑ เปล่งเสียงค าท่ีไม่มี
ความหมายตามแบบ 
 

(1) การก าหนดลมหายใจเข้าออก  
(2) การกล้ัน/กักลมหายใจ  
(3) การเปล่งเสียงค าท่ีไม่มีความหมายตามแบบ  
(4) การเปล่งเสียงพยัญชนะตามฐานการเกิดเสียงตามแบบ  
(5) การเปล่งเสียงสระ และเปรียบเทียบเสียงสระส้ัน-ยาว ตามแบบ 
(6) การเปล่งเสียงวรรณยุกต์ และเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ 

สูง-ต่ า ตามแบบ 
(7) การจัดรูปริมฝีปากตามฐานการเกิดเสียงตามแบบ 

 
     ๓.๒ พูดค าง่ายๆ ท่ีมี
ความหมายตามแบบ 
 

(1) การพูดเป็นค างา่ยๆเก่ียวกับตนเองตามแบบ  
(2) การพดูเป็นค างา่ยๆเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อมตามแบบ  
(3) การพูดเป็นค างา่ยๆเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัวตามแบบ  
(4) การพูดเป็นค างา่ยๆเก่ียวกับส่ิงต่างๆรอบตัวตามแบบ 

     ๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตาม
แบบ 

(1) การพูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ 

     ๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆ 
ตามแบบ 

(1) การพูดเป็นประโยคง่ายๆ ตามแบบ  

๔. สำมำรถอ่ำนริมฝีปำก 
     ๔.๑ อ่านริมฝีปากและ
เข้าใจความหมาย 

(1) การอ่านริมฝีปากและปฏิบัติตาม 
 

     ๔.๒ ท ารูปปากเป็นค าท่ีมี
ความหมายและผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นค าท่ีมีความหมายงา่ยๆ  



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

     ๔.๓ ท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ 
และผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ  
 

     ๔.๔ ท ารูปปากเป็นประโยค
ง่ายๆ และผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ  
 

๕. สำมำรถใช้ภำษำมือในกำร 
    สื่อสำร 
     ๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการ
ส่ือสาร 

(1) การจัดท่าและการเคล่ือนไหวของมือพื้นฐานในการใช้ภาษามือ 
     การใช้สีหน้าประกอบท่าทางในการส่ือสาร  
  

     ๕.๒ ใช้ภาษามือบอกช่ือส่ิง
ต่างๆ รอบตัว 

(1) การใช้ภาษามือบอกช่ือบุคคล  
(2) การใช้ภาษามือบอกช่ืออาหาร ผักและผลไม้  
(3) การใช้ภาษามือบอกช่ือสัตว์ 
(4) การใช้ภาษามือบอกช่ือส่ิงของ 
(5) การใช้ภาษามือบอกช่ือส่ิงแวดล้อมรอบตัว  

     ๕.๓ ใช้ภาษามือเพื่อการ
สนทนาและส่ือสาร 
 

(1) การใช้ภาษามือเพื่อการส่ือสารเก่ียวกับตนเอง  
(2) การใช้ภาษามือเพื่อการส่ือสารเก่ียวกับบุคคลและสถานท่ี  
(3) การใช้ภาษามือเพื่อการส่ือสารเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว  
(4) การใช้ภาษามือเพื่อการส่ือสารเก่ียวกับส่ิงต่างๆรอบตัว  

๖. สำมำรถสะกดน้ิวมือ 
     ๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะ
ไทย 

 
(1) การฝึกสะกดนิ้วมือพยัญชนะไทยชุด ก ข ค ฆ 
(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
สระเปล่ียนรูป  

(1) การสะกดนิ้วมือสระ อิ อี อึ อือ โอ ไอ ใอ   
(2) การสะกดนิ้วมือสระ อะ อา อุ อู เอ แอ อ า  ไม้ไตคู่้  
(3) ไม้หันอากาศ  การันต์ ฤ และ เครื่องหมาย ฯ 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรได้ยิน 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

     ๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์ (1) การสะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์  
     ๖.๔ สะกดนิ้วมือช่ือตนเอง (1) การสะกดนิ้วมือช่ือตนเอง 
     ๖.๕ สะกดนิ้วมือค าง่ายๆ (1) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เก่ียวตนเอง 

(2) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เก่ียวกับบุคคลและสถานท่ีแวดล้อม 
(3) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว 
(4) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เก่ียวกับส่ิงต่างๆรอบตัว 

     ๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษร
ภาษาอังกฤษ 

(1) การสะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ A B C D E F 
(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 
อ ำนวยควำมสะดวเคร่ืองช่วย
ในกำรเรียนรู้    
     7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

 (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

     7.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  
 
 

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 

 
๑.๕.๓ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 

ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑. สำมำรถสื่อสำรได้เหมำะสม 
    กับสถำนกำรณ์ 
     ๑.๑ ส่ือสารได้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์

(1) การใช้ภาษาท่าทางบอกความต้องการ 
(2) การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ ์ 
(3) การสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคส้ันๆ ได้ 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงสติปัญญำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๒. สำมำรถดูแลตนเองและควำม 
    ปลอดภัยในชีวิตประจ ำวัน 
     ๒.๑ ดูแลตนเองและความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
 

(1) การท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันด้วยตนเอง  
(2) การเลือกรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 
(3) การระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเอง  
(4) การท างานบ้านง่ายๆ  

๓. มีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมกับผู้อื่น   
    อย่ำงเหมำะสม 
     ๓.๑ การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
 

(1) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   
(2)  การเล่นกับเพื่อน  
(3)  การเล่นเลียนแบบผู้อ่ืน  
(4)  การเล่นตามกติกา  
(5)  การเล่นบทบาทสมมุติ  
(6)  การปฏิบัติตามกฎกติกาทางสังคม   

๔. รู้จักใช้ทรัพยำกรในชุมชน 
     ๔.๑ การรู้จักใช้ทรัพยากรใน
ชุมชน 

 
(1) การใช้ส่ิงของสาธารณะอย่างเหมาะสม  

 
(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้ส่ิงของสาธารณะอย่าง

เหมาะสม 
(3) การดูแลรักษาส่ิงของสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
 
 

5. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง 
    อ ำนวยควำมสะดวก  
    เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    
     5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

 (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

     5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

 
๑.๕.๔ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำง

ร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ   



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงร่ำงกำย 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

๑. ดูแลสุขอนำมัยของตนเอง 
   เพ่ือป้องกันภำวะแทรกซ้อน         
    ๑.๑ การป้องกัน ดูแลและ
รักษาความสะอาดแผลกดทับ 

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันแผลกดทับ  
(2) การพลิกตะแคงตัว  
(3) การยกตัวขณะอยู่ในท่านั่ง  
(4) การดูแลและรักษาความสะอาดผิวหนัง  

     ๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อเพื่อคงสภาพ 

(1) การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 
(2) การลงน้ าหนัก 
(3) การเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อ  

     ๑.๓ จัดท่านอน ท่านั่ง และ
ท ากิจกรรมในท่าทางท่ีถูกต้อง 

(1) การจัดท่านอนท่ีถูกต้อง 
(2) การจัดท่านั่งท่ีถูกต้อง 
(3) การจัดท่าขณะท ากิจกรรมท่ีถูกต้อง 

     ๑.๔ ดูแลอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยส่วนตัวได้  
 

(1) การดูแลและการปฏิบัติตนเมื่อใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยส่วนตัว
ได้ เช่น สายสวนปัสสาวะ ถุงขับถ่ายบริเวณหน้าท้อง ท่อ
อาหาร ฯลฯ 

๒. สำมำรถใช้อุปกรณ์   
    เคร่ืองช่วยในกำร   
    เคลื่อนย้ำยตนเอง (Walker     
    รถเข็น ไม้เท้ำ ไม้ค้ ำยัน   
     ๒.๑ เคล่ือนย้ายตนเองใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 

(1) การเคล่ือนย้ายตนเองเข้าไปจับ Walker  
(2) การเคล่ือนย้ายตนเองเข้าไปนั่งเก้าอ้ีรถเข็น  
(3) การเคล่ือนย้ายตนเองเข้าไปจับไม้เท้า 
(4) การเคล่ือนย้ายตนเองเข้าไปใช้ไม้ค้ ายนั 

     ๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยและป้องกันตนเอง
ขณะเคล่ือนย้ายตนเองได ้
 

(1) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้าย
ตนเอง 

(2) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้าย
ตนเองเมื่อมีแรงต้าน 

(3) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้าย
ตนเองโดยมีการถ่ายน้ าหนักไปในทิศทางต่างๆ 

(4) ป้องกันตนเองขณะล้มจากการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคล่ือนย้ายตนเอง 

     ๒.๓ เคล่ือนย้ายตนเองด้วย
อุปกรณ์เครื่องช่วยได้ 

(1) การเคล่ือนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางราบ 
(2) การเคล่ือนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางลาด 
(3) การเคล่ือนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางต่าง

ระดับ 

- ผู้สอนจัดศีรษะของผู้เรียนให้อยู่ในแนวตรง 
แขนขาข้างท่ีอ่อนแรงกางออกและวางบน
หมอนเพื่อยกสะบักขึ้น ศอกเหยียด และ
หงายมือขึ้น ข้อมือตรง นิ้วมือเหยียดและ
กางออก    

- สะโพกกางออกและงอเล็กน้อย ข้อเท้าอาจ
ใช้กระดานรองฝ่าเท้าเพื่อป้องกันปลายเท้า
ตก 

- ผู้สอนจัดศีรษะของผู้เรียนให้อยู่ในแนวตรง 
แขนขาข้างท่ีอ่อนแรงกางออกและวางบน
หมอนเพื่อยกสะบักขึ้น ศอกเหยียด และ
หงายมือขึ้น ข้อมือตรง นิ้วมือเหยียดและ
กางออก    

- สะโพกกางออกและงอเล็กน้อย ข้อเท้าอาจ
ใช้กระดานรองฝ่าเท้าเพื่อป้องกันปลายเท้า
ตก 
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     ๒.๔ เก็บรักษาและดูแล
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคล่ือนย้ายตนเอง 

(1) การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้าย
ตนเอง 

๓. สำมำรถใช้และดูแลรักษำ 
    กำยอุปกรณ์เสริม   
    กำยอุปกรณ์เทียม     
    อุปกรณ์ดัดแปลง 
     ๓.๑ ถอดและใส่กาย
อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม
หรืออุปกรณ์ดัดแปลง 

(1) การถอดและใส่กายอุปกรณ์เสริม 
(2) การถอดและใส่กายอุปกรณ์เทียม 
(3) การถอดและใส่อุปกรณ์ดัดแปลง 

     ๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม  
กายอุปกรณ์เทียม หรืออุปกรณ์
ดัดแปลงในการท ากิจกรรม 
 

(1) การใช้กายอุปกรณ์เสริมในการท ากิจกรรม หรือเมื่อมีแรง     
    ต้านต่างๆ 
(2) การใช้กายอุปกรณ์เทียมในการท ากิจกรรมหรือเมื่อมีแรง 
    ต้านต่างๆ 
(3) การใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในการท ากิจกรรมหรือเมื่อมีแรง 
    ต้านต่างๆ 

     ๓.๓ เก็บรักษาและดูแล
กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์  
อุปกรณ์เทียม หรืออุปกรณ์
ดัดแปลง 

(1) การเก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เสริม  
(2) การเก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เทียม 
(3) การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์ดัดแปลง 

๔. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง   
    อ ำนวยควำมสะดวก  
    เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    
     ๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

     ๔.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     ๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ   
     เรียนรู ้

๕. ควบคุมอวัยวะท่ีใช้ใน 
    กำรพูด กำรเคี้ยว และกำร 
    กลืน 

(1) การเคล่ือนไหวริมฝีปาก  
(2) การควบคุมกล้ามเนื้อรอบปาก 
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     ๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบ
ปาก 
     ๕.๒ ควบคุมการใช้ล้ิน (1) การเคล่ือนไหวล้ินตามท่ีก าหนด 
     ๕.๓ เป่าและดูด (1) การเป่าลมออกจากปาก 

(2) การดูดของเหลว 
     ๕.4 การกลืนและเคี้ยวได้ (1) การขยับขากรรไกร  

(2) การกลืนน้ าลาย 
(3) การกลืนอาหารข้น 
(4) การกลืนอาหารเหลว  
(5) การกัดอาหารประเภทต่างๆ  
(6) การเคี้ยวอาหารประเภทต่างๆ 

5.4 การควบคุมน้ าลาย (1) การปิดริมฝีปาก  
(2) การใช้ริมฝีปากคาบ 
(3) การบริหารริมฝีปาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๕.๕ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
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๑. มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้    
    กำรได้ยิน 
     ๑.๑ จ าเสียงท่ีได้ยินใน
ชีวิตประจ าวัน 

(1) การพูดตามเสียงท่ีได้ยิน  
(2) การพูดย้อนกลับจากเสียงท่ีได้ยิน 
(3) การบอกเสียงท่ีเคยได้ยิน 

     ๑.๒ จ าแนกเสียงท่ีแตกต่าง 
 

(1) การแยกเสียงบุคคล เสียงสัตว์  เสียงในชีวิตประจ าวัน  
(2) การแยกเสียงธรรมชาติ  
(3) การแยกเสียงเหมือน- ต่าง ดงั – เบา 

     ๑.๓ แยกเสียงท่ีก าหนดให้
ออกจากเสียงอ่ืนๆได้ 

(1) การบอกเสียงท่ีก าหนดออกจากเสียงอ่ืนๆ 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 

ประสบกำรณ์ท่ีส ำคัญ 

๒. มีควำมสำมำรถในกำรรับรู้ 
    กำรเห็น 
     ๒.๑. การจ าภาพท่ีเห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

(1) การบอกภาพจากการจดจ า  
(2) การบอกภาพสัญลักษณ์จากการจดจ า  

     ๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัว
พยัญชนะท่ีก าหนดให้อยู่ในพื้น
ฉากท่ีต่างกัน 

(1) การแยกวัตถุท่ีก าหนดให้ออกจากส่ิงต่างๆท่ีตา่งกัน 
(2) การแยกภาพท่ีก าหนดให้ออกจากฉากหลังท่ีต่างกัน  
(3) การแยกตัวอักษรท่ีก าหนดให้ออกจากฉากหลังท่ีต่างกัน  
(4) การแยกสัญลักษณ์ท่ีก าหนดให้ออกจากฉากหลังท่ีต่างกัน 

     ๒.๓ ตากับมือเคล่ือนไหว
สัมพันธ์กัน 

(1) การสร้างสรรค์ส่ิงสวยงาม 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์ส่ิงตา่งๆด้วยเศษวัสด ุ
(5) การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการ

ร้อยวัสดุ   
     ๒.๔ การบอกส่วนท่ีหายไป
ของรูปภาพท่ีก าหนด 

(1) การบอกส่วนท่ีหายไปของรูปภาพ  
(2) เติมองค์ประกอบของรูปภาพท่ีหายไปให้สมบูรณ ์
(3) เติมส่วนของรูปเรขาคณิตท่ีหายไป 

     ๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะต าแหน่ง ล าดับ 
รูปร่างของส่ิงท่ีอยู่รอบตัว 

(1) การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของต าแหนง่ ล าดับ รูปร่าง 
    ของส่ิงท่ีอยู่รอบตัว ได้อย่างเหมาะสม 
(2) การบอกความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆรอบตัว  
(3) การบอกต าแหน่งของส่ิงต่างๆตามท่ีก าหนด 
(4) การวางวัตถุหรือส่ิงของตามต าแหน่งท่ีก าหนด 
(5) การเรียงล าดับรูปร่าง ตัวเลข พยัญชนะ ค าศัพท์ตามแบบ 
(6) การประกอบรูปร่างเรขาคณิตเป็นส่ิงของ เครื่องใช้ สัตว์ คน 
(7) การต่อเติมและการสร้างแบบรูปตามจินตนาการ 
(8) การคัดลอกรูปภาพ  
(9) สร้างภาพวาดด้วยตนเอง 

๓. มีควำมสำมำรถในกำร 
    จัดล ำดับควำมคิด 
     ๓.๑. เรียงล าดับเหตุการณ ์
ขั้นตอนในการเล่นหรือการท า
กิจกรรมได้ 
 

(1) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม 
(2) การบอกและเรียงล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(3) การบอกขั้นตอนในการเล่นหรือการท ากิจกรรม 
(4) การเล่านิทาน 
(5) การเล่าเรื่องเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน 

๔. มีควำมสำมำรถในกำรจัด (1) การรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
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    ระเบียบตนเอง 
     ๔.๑ จัดการตนเองได ้

(2) การร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

     ๔.๒ จัดล าดับกิจกรรม
ตนเองได ้

(1) การจัดล าดับกิจกรรมตนเองในชีวิตประจ าวัน  
(2) การปฏิบัติกิจรรมประจ าวันตามตารางท่ีก าหนด 

๕. มีควำมสำมำรถในกำรบอก  
    ต ำแหน่ง/ทิศทำง 
     ๕.๑ บอกทิศทางหรือ
ต าแหน่งของส่ิงต่างๆ 
 

(1) การวางส่ิงของท่ีอยู่ทางซ้าย-ขวา บน-ล่าง หน้า-หลัง  
(2) การบอกหรือช้ีต าแหน่งส่ิงของหรือวัตถุ 
(3) การจัดต าแหนง่ของภาพ สัญลักษณ์ ส่ิงของหรือวัตถุตามท่ี

ก าหนด  
(4) การจัดต าแหนง่หรือทิศทางส่ิงของหรือวัตถุให้อยู่ทิศทาง

เดียวกัน  
(5) การจัดต าแหนง่หรือทิศทางรูปภาพให้อยู่ทิศทางเดียวกัน  
(6) การบอกต าแหน่ง ทิศทางของสถานท่ีท่ีคุ้นเคย  

6. สำมำรถใช้เทคโนโลยี 
    สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
    เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    
    6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

 (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

     6.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ 
เรียนรู้ 

๑.๕.๖ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำร
พูดและภำษำ 

ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑.สำมำรถควบคุมอวัยวะใน
กำรออกเสียง 
     ๑.๑ ควบคุมอวัยวะในการ
พูด 
 

(1) การควบคุมอวัยวะในปาก 
(2) การบริหารความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท่ีเก่ียวข้องกับ 
    การพูด 
(3) การควบคุมลมหายใจ 
(4) การกักและพ่นลม 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

     ๑.๒ เคล่ือนไหวอวัยวะใน
การพูด 

(1) การเคล่ือนไหวล้ิน 
(2) การอ้า หุบ ห่อปาก 
(3) การยิงฟันและพ่นลมผ่านไรฟัน 

๒. สำมำรถออกเสียงตำม 
    หน่วยเสียงได้ชัดเจน 
     ๒.๑ ออกเสียงให้ชัดเจน 
 

(1) การออกเสียงพยัญชนะตามหน่วยเสียง 
(2) การออกเสียงตามฐานท่ีเกิดเสียงจากง่ายไปหายาก 
(3) การออกเสียงค าควบกล้ า 
(4) การออกเสียงค าท่ีขาดหาย 

๓. เปล่งเสียงให้เหมำะสมกับ 
    ธรรมชำติของแต่ละคน 
     ๓.๑ เปล่งเสียงในระดับ
เสียงท่ีท าให้ผู้อ่ืนฟังได ้
 

(1) การเปล่งเสียงสูงต่ าประกอบจังหวะ 
(2) การเปล่งเสียงพูดโดยใช้ค าง่ายๆในระยะใกล้-ไกล 
(3) การเปล่งเสียงดังหรือเบา 
 

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

(1) การพูดตามจังหวะท่ีก าหนด 
(2) การออกเสียงตามจังหวะท่ีเคาะ ช้า-เร็ว 
(3) การก าหนดการหายใจเข้า-ออก/ท้องโป่ง-แฟบ 
(4) การเล่าเรื่องกับกับตนเอง 
(5) การเล่านิทานส้ันๆ 

     ๔.๒ พูดได้คล่องหรือลด
ภาวะการติดอ่าง 
 

(1) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากรรไกรและอวัยวะในการพูด 
(2) การลากเสียงสระและพยัญชนะให้ยาวจนสุดลมหายใจ 
(3) การเคล่ือนไหวอวัยวะของการพูดหนึ่งช่วงลมหายใจ 
(4) การหายใจและการผ่อนลมหายใจ 

     ๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้อง 

(1) การพูดหรือเล่าเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง 
(2) การอ่านข้อความโดยท าเครื่องหมายวรรคตอน 

5. สำมำรถใช้เทคโนโลยี 
    สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
    เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    
     5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

 (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

    5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

     5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ    
     เรียนรู ้

 
๑.๕.๗ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่อง 

ทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 
ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม

บกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ
อำรมณ์ 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑. สำมำรถจัดกำรกับอำรมณ์ 
    ของตนเอง 
     ๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของตนเองได ้

(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน 
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ 
(3) การได้ท าในส่ิงท่ีนักเรียนชอบ 
(4) การท างานศิลปะ 
(5) การเล่นเป็นกลุ่ม 

     ๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ ์
 
 
 
 
 

(1) การเล่นบทบาทสมมุติ 
(2) การท ากิจกรรมดนตร ี
(3) การท ากิจกรรมศิลปะ 
(4) การฟังนิทานและเล่าเรื่อง 
(5) การนั่งสมาธิ ท ากิจกรรมฝึกสมาธิ  
(6) การออกก าลังกาย 
(7) การท ากิจกรรมนันทนาการ 
(8) การท ากิจกรรมในชุมชน 
(9) การเดินเล่น 
(10) การท ากิจกรรมทางสังคมร่วมกับเพื่อน 

๒. สำมำรถควบคุมพฤติกรรม 
  ของตนเองได้อย่ำงเหมำะสม 
     ๒.๑ ควบคุมตนเองในการ
ท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

(1) การมอบหมายงานให้ท าร่วมกับเพื่อน 
(2) การเล่นกับเพื่อนแบบมีกติกา 
(3) การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของช้ันเรียน 
(4) การฝึกระเบียบวินัย  
(5) การรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย  
(6) การเล่นบทบาทสมมุติ  
(7) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและส่ิงแวดล้อม 
 

๓. สำมำรถปรับตัวในกำรอยู่ 
    ร่วมกับสังคม 

(1) การรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำม
บกพร่องทำงพฤติกรรมหรือ

อำรมณ์ 
ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกา
และมารยาททางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

(3) การปฏิบัติตามกติกาการเล่น  
(4) การปฏิบัติตนในสถานท่ีต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
(5) การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม 

 
๑.๕.๘ ประสบกำรณ์ส ำคัญท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก 
 

ทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับ
บุคคลออทิสติก 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

๑. ตอบสนองต่อสิ่งเร้ำจำก 
    ประสำทสัมผัสได้
เหมำะสม  
     ๑.๑ ตอบสนองต่อการ
ทรงตัวได้เหมาะสม 

(1) การเล่นเครื่องเล่นท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต าแหน่ง
ของศีรษะ การปีนป่าย ห้อย โหน  

(2) การเล่นเครื่องเล่นท่ีมีการเคล่ือนไหวไปในระนาบท่ี 
     แตกต่างกัน 
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ืนไหว 
(4) การยืนทรงตัวบนอุปกรณ์หรือในรูปแบบต่างๆ  
(5) การเดินทรงตัว  
(6) การหมุนศีรษะและการเคล่ือนไหวไปในระนาบท่ีแตกต่างกัน 
(7) การเคล่ือนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ 

     ๑.๒ ตอบสนองต่อการ
เคล่ือนไหวกล้ามเนื้อเอ็นและ
ข้อต่อได้เหมาะสม 

(1) การกระโดดในรูปแบบต่างๆ 
(2) การเล่นเครื่องเล่นท่ีมีการโหนหรือปีนป่าย  
(3) การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก ส่ิงของหรือวัตถุท่ีมีน้ าหนัก 
(4) การออกก าลังกายในท่าต่างๆ 
(5) การคลานบนสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน  
(6) การท าท่าประกอบเพลงท่ีมีจังหวะช้าหรือเร็ว  
(7) การเคี้ยวอาหารหรือวัตถุท่ีมีความเหนียว 
(8) การลงน้ าหนักท่ีข้อต่อ  

     ๑.๓ ตอบสนองต่อกาย
สัมผัสได้เหมาะสม 

(1) การเพิ่มแรงกดลงบริเวณผิวหนัง ร่างกาย 
(2) การกอดรัดหรือใส่อุปกรณ์ท่ีมีการลงน้ าหนักบนร่างกาย 
     ของเด็ก 
(3) การท ากิจกรรมศิลปะท่ีใช้วัสดุท่ีมีพื้นผิวหรือลักษณะท่ี 
     แตกต่างกัน 
(4) การเล่นอิสระบนพื้นผิวหรือลักษณะท่ีแตกต่างกัน 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับ
บุคคลออทิสติก 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

(5) การนวดสัมผัสแบบต่างๆ 
(6) การสัมผัสส่ิงต่างๆท่ีมีอุณหภูมิและลักษณะท่ีแตกต่างกัน 

     ๑.๔ ตอบสนองต่อการดม
กล่ินได้เหมาะสม 

(1) การดมกล่ินส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(2) การไปทัศนศึกษา นอกสถานท่ีท่ีมีกล่ินต่างๆ 
(3) การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท่ีมีกล่ินต่างๆ 

     ๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงท่ี
ได้ยินได้เหมาะสม 

(1) การฟังเสียงท่ีมีระดับความดังท่ีแตกต่างกัน  
(2) การเล่นเครื่องดนตร ี
(3) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง 
(4) การร้องเพลง 
(5) การเล่นของเล่นท่ีมีเสียง 
(6) การทัศนศึกษานอกสถานท่ีท่ีมีเสียงต่างๆ 

     ๑.๖ ตอบสนองต่อการ
เห็นได้เหมาะสม 

(1) การลดแสงสว่างป้องกันการหันเหความสนใจ 
(2) การท ากิจกรรมท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีแสงสว่าง หรือ
แสง 
     สีแตกต่างกัน 
(3) การเล่นของเล่นท่ีต้องใช้สายตา 
(4) การเล่นของเล่นท่ีมีแสงและสีสันสดใส 
(5) การท ากิจกรรมท่ีใช้วัสดุท่ีมีแสงสว่าง หรือแสงสี 
     กระตุ้นความสนใจ 
 

     ๑.๗ ตอบสนองต่อการล้ิม
รสได้เหมาะสม 

(1) การชิมอาหารท่ีมีรสชาติต่างๆ  
(2) การชิมอาหารท่ีมีอุณหภูมิต่างๆ 
(3) การชิมอาหารท่ีมีลักษณะต่างๆ 
(4) การประกอบอาหารง่ายๆ 
 
 

๒. เข้ำใจภำษำและแสดงออก   
    ทำงภำษำได้อย่ำงเหมำะสม 
     ๒.1 ปฏิบัติตามค าส่ังได ้

(1) การปฏิบัติตามค าส่ังง่ายๆ 
(2) การปฏิบัติตนตามตารางกิจกรรม 
 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับ
บุคคลออทิสติก 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

     ๒.๒ ส่ือสารโดยการใช้
ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์
ค าพูดในชีวิตประจ าวัน 

(1) การบอกความต้องการโดยใช้ท่าทาง ช้ีรูปภาพหรือพูด 
(2) การตอบค าถามโดยใช้ท่าทาง ช้ีรูปภาพหรือพูด 
(3) การพูดโดยใช้ส่ือ  
(4) การใช้วิธีการส่ือสารทางเลือก  
(5) การเล่นบทบาทสมมุติเก่ียวกับการส่ือสาร 
(6) การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
(7) การร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน  
 

๓. แสดงพฤติกรรมท่ี 
    เหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ 
     ๓.๑ รับรู้และแสดง
อารมณ์ของตนเองและบุคคล
อ่ืน 
อย่างเหมาะสม 

(1) การใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นเก่ียวกับอารมณ์ 
(2) การบอกหรือเลือกภาพอารมณ์จากการดูภาพสถานการณ์

ต่างๆ  
(3) การฟังนิทาน  
(4) การดูวีดีทัศน์นิทานส้ันๆ 
(5) การเคล่ือนไหวตามเสียงเพลง ดนตร ี 
(6) การแสดงสีหน้า ท่าทางเก่ียวกับอารมณ์หน้ากระจก 
(7) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
(8) การร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน  

     ๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลง กติกาและเงื่อนไขของห้องเรียน
และโรงเรียน   

(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน

และโรงเรียน   
     ๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามสถานการณต์่างๆ 

 

(1) การปฏิบัติตนตามมารยาทของสังคม 
(2) การแสดงบทบาทสมมุติ  
(3) การใช้ส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นช้ีบอกพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสม 
(4) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
(5) การศึกษานอกสถานท่ี 
(6) การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
(7) การไปในสถานท่ีต่างๆ 
(8) การท ากิจกรรมตามมุมต่างๆ 



ทักษะจ ำเป็นเฉพำะส ำหรับ
บุคคลออทิสติก 

ประสบกำรณ์ส ำคัญ 

4. สำมำรถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
เคร่ืองช่วยในกำรเรียนรู้    

     4.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
ส่ือสารทางเลือก 

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการส่ือสารทางเลือก  

    4.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

    4.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ 

 
๒. สำระที่ควรเรียนรู้ 
  สาระท่ีควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กท่ีน ามาเป็นส่ือกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน าสาระท่ีควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพื่อให้บรรลุจุดหมายท่ี
ก าหนดไว้ ท้ังนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ท้ังนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 
  ๒.๑ เร่ืองรำวท่ีเก่ียวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ช่ือ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การรับประทานอาหารท่ีเป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมท้ังการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าส่ิงต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อ่ืน การตระหนักรู้เ ก่ียวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทท่ีดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
  ๒.๒ เร่ืองรำวเก่ียวกับบุคคลและสถำนท่ีแวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เ ก่ียวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ท่ีเด็กต้องเก่ียวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ ใน



ชีวิตประจ าวัน สถานท่ีส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 
 
  ๒.๓  ธรรมชำติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้ เก่ียวกับช่ือ ลักษณะ ส่วนประกอบ การ
เปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเก่ียวกับดิน น้ า ท้องฟ้า สภาพ
อากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันท่ีแวดล้อมเด็ก รวมท้ังการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และการรักษาสาธารณสมบัติ 
 
  ๒.๔ สิ่งต่ำงๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เก่ียวกับการใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักช่ือ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ส่ิงของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การ
คมนาคม เทคโนโลยีและการส่ือสารต่างๆ ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษา
ส่ิงแวดล้อม 
 
กำรจัดประสบกำรณ์ 
 การจัดประสบการณ์ ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ         
การบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายโดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดของเด็กพิการแต่ละคน ใหเ้กิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการ
จัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

 ๑. หลักกำรจัดประสบกำรณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์
รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมท้ังน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทำงกำรจัดประสบกำรณ์ 



  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง    
ท่ีเหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท   
เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีแนวการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 
   2.2.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้ประสาท
สัมผัสท่ีเหลืออยู่ในการท ากิจกรรม 
   2.2.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการส่ือสาร
โดยการใช้ภาษามือ ภาษาท่าทาง การอ่านริมฝีปาก การฝึกพูด 
   2.2.3 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการสอนซ้ าๆ 
สอนจากง่ายไปยาก เป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์งาน        
   2.2.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ ควร
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 
   2.2.5 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการจ า    
จากการเห็นและได้ยิน การเรียงล าดับ การจัดระเบียบตัวเอง 
   2.2.6 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการ
ออกเสียงให้ชัดเจน การส่ือสารท่ีผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
   2.2.7 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
   2.2.8 เด็กออทิสติก ควรจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการส่ือสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม 
การตอบสนองต่อประสาทสัมผัสท้ัง 7  
   2.2.9 เด็กพิการซ้อน ควรจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นตามลักษณะความพิการแต่ละ
ประเภท 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการท้ังกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก 
และแหล่งการเรียนรู้ ท่ีหลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และ
วัฒนธรรมท่ีแวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 



  ๒.๘ จัดประสบการณ์ท้ังในลักษณะท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในช้ันเรียน 
  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมท้ังการวาง
แผนการสนับสนุนส่ือ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 

๓. กำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ท้ังนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักกำรจัดกิจกรรมประจ ำวัน 
   3.1.๑ ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
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 กิจกรรมท่ีต้องใช้ความคิดท้ังในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาที 
   3.1.๓ กิจกรรมท่ีเด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือก ตัดสินใจคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
   3.1.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ท่ีใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมท่ีเป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมท่ีเด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมท่ีใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมท่ีไม่ต้องออกก าลังมากนัก 
เพื่อเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ำยของกิจกรรมประจ ำวัน 
  การเลือกกิจกรรมท่ีจะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ท่ีส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคล่ือนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคล่ือนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 



   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา 
ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเช่ือมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซ่ือสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอ้ือเฟื้อ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีนับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยท่ีดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มี
นิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมท้ังระมัดระวังอันตรายจาก
คนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ 
ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเข้าท่ีเมื่อเล่นหรือท างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานท่ี เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และท ากิจกรรมท้ัง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในส่ิงต่างๆ ท่ีเด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในส่ิง         
ท่ีสงสัยใคร่รู้  จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้          
มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้ภาษา ท้ังนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาท่ีเหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของส่ิงต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคล่ือนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์ส่ิงต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 
เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ และแหล่ง
เรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมท้ังการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท่ี



มีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ท่ีสามารถส่งเสริมและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ และแหล่งเรียนรู้นั้น  ผู้สอนสามารถจัดท าและ
พัฒนาขึ้นเอง หรือพิจารณาเลือกใช้จากคู่มือรายการส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ       
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและส่ือสาร   
ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการ
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงควรด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่ือ นวัตกรรม  และเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ              
ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อการศึกษา ค้นคว้า และการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้   
ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน   
 ๒. จัดท า จัดหาเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ 
ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท า จัดหาส่ือท่ีหลากหลาย รวมท้ังประยุกต์ใช้ส่ิงท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเป็นส่ือการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม และ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 ๔. ประเมินความเหมาะสมคุณภาพของเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ ท่ีเลือกใช้
ในการจัดการเรียนรู้   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือการเรียนรู้        
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก              
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก         
ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ควรค านึงถึงหลักการส าคัญ เช่น ความสอดคล้องกับ
หลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น 
 
กำรประเมินพัฒนำกำร 
 การประเมินพัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อายุแรกเกิดถึง ๖ ปี เป็นการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยใช้แบบประเมินท่ี
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมท้ังผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ท้ังนี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะด วก ตามความ
ต้องการจ าเป็น ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และเมื่อส้ินสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อประเมิ น
ความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ท้ังนี้
นักสหวิชาชีพและผู้ปกครองต้องร่วมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรตามช่วงอายุ  
  



 1. แนวทำงกำรประเมินพัฒนำกำร 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดเป้าหมาย

คุณภาพของเด็กโดยยึดพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้  
1.1 กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย ประกอบด้วย การประเมินน้ าหนักส่วนสูง 

และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยท่ีดี การรู้จักความปลอดภัย การเคล่ือนไหว 
และการทรงตัว การเล่นและการออกก าลังกาย และการใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กัน  

1.2 กำรประ เมินพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์  จิตใจ  ประกอบด้วย การประเมิน
ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ ความสนใจ ความสามารถ และมีความสุขในการท างานศิลปะ 
ดนตรี และการเคล่ือนไหว ความรับผิดชอบในการท างาน ความซ่ือสัตย์สุจริตและรู้สึกถูกผิด ความ
เมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัด อดออมและพอเพียง 

1.3  กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยใน
ตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การระวังภัยจากคนแปลกหน้าและ
สถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การมีสัมมาคาราวะและมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนความแตกต่างระหว่างบุคคล การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อ่ืน การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4  กำรประเมินพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ ประกอบด้วย การประเมินความสามารถ
ในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ ์
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การท างานศิลปะ 
การแสดงท่าทาง/เคล่ือนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตคติท่ีดตี่อการเรียนรู้
และความสามารถในการแสวงหาความรู ้

 

1.5  พัฒนำทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมพิกำรแต่ละประเภท  
1.5.1 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเห็น ประกอบด้วย 

ความสามารถในการบูรณาการประสาทสัมผัสท่ีเหลืออยู่ในการด ารงชีวิต 
ความสามารถในการสรา้งความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคล่ือนไหวของคน
ตาบอด การเตรียมความพร้อมในการอ่าน และเขียน อักษรเบรลล์ ความสามารถใน
การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์พยัญชนะไทยท่ีมีเซลเดียวและตัวเลข และ
ความสามารถในการใช้ลูกคิด 

 
1.5.2 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน ประกอบด้วย 

ความสามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟัง ความสามารถใช้การได้ยินท่ีหลงเหลืออยู่ในชีวิตประจ าวัน 



ความสามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ ความสามารถอ่านริมฝีปาก ความสามารถใช้ภาษาท่าทาง
และภาษามือในการส่ือสาร และความสามารถสะกดนิ้วมือ 

1.5.3 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ  ประกอบด้วย 
ความสามารถส่ือสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความสามารถดูแลตนเองและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 

1.5.4 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว 
หรือสุขภำพ ประกอบด้วย การดูแลสุขอนามัยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ความสามารถใช้และดูแล
รักษาอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคล่ือนย้ายตนเอง  ความสามารถใช้และดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริม 
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง ความสามารถใช้เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก เครื่องช่วยในการ
เรียนรู้ และการควบคุมอวัยวะท่ีใช้ในการพูด การเคี้ยว และการกลืน 

1.5.5 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการรับรู้การได้ยิน ความสามารถในการรับรู้การเห็น ความสามารถในการจัดล าดับ
ความคิด ความสามารถในการจัดระเบียบตนเอง และความสามารถในการบอกต าแหน่ง/ทิศทาง 

1.5.6 กำรประ เมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 
ประกอบด้วย ความสามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง สำมำรถออกเสียงตำมหน่วยเสียงได้
ชัดเจน สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละคน และความสามารถควบคุมจังหวะ
การพูด 

1.5.7 กำรประเมินทักษะเป็นเฉพำะควำมบกพร่องทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์  
ประกอบด้วย ความสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้
อย่างเหมาะสม และความสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม  

1.5.8 กำรประเมินทักษะจ ำเป็นเฉพำะบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย การตอบสนองต่อ
ส่ิงเร้าจากประสาทสัมผัสได้เหมาะสม ความสามารถในการเข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 

2. ขั้นตอนกำรประเมิน 
 การประเมินพัฒนาการเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย
ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ควรมีการประเมินพัฒนาการโดยใช้แบบประเมินท่ี
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมท้ังผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ท้ังนี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ รวมท้ังเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก ตามความ
ต้องการจ าเป็น ท้ังก่อน ระหว่างและส้ินสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 กำรประเมินพัฒนำกำรในแต่ละช่วงอำยุ  
2.๑.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พิจารณากิจกรรมในการอบรมเล้ียงดู 
ลักษณะความพิการของเด็กแต่ละประเภท การจัดประสบการณ์ท่ีสะท้อนพัฒนาการของเด็ก 

2.๑.๒ วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมิน
พัฒนาการ เช่น สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย แบบประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริม



พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) หรือ 
แบบประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเส่ียง  (Developmental Assessment and Intervention 
Manual : DAIM) แบบบันทึกพฤติกรรม เหมาะท่ีจะใช้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบันทึกกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน การบันทึกการเลือกของเด็ก
เหมาะส าหรับบันทึกลักษณะเฉพาะและปฏิกิริยาท่ีเด็กมีต่อส่ิงต่างๆรอบตัว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
หน้าท่ีของพ่อแม่หรือผู้ดูแลท่ีจะเลือกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม เพื่อจะได้ผลของ
พัฒนาการท่ีถูกต้องตามพัฒนาการ 

2.๑.๓ ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการหลังจากท่ีได้วางแผนและเลือก
เครื่องมือท่ีจะใช้ประเมินและบันทึกพัฒนาการแล้ว ก่อนจะลงมือประเมินและบันทึกจะต้องอ่านคู่มือ
หรือค าอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนั้นๆอย่างละเอียด แล้วจึงด าเนินการตามข้ันตอนท่ีปรากฏในคู่มือ 
และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

2.๑.๔ ประเมินและสรุป ในการประเมินและสรุปนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของส่ิงท่ีต้องการประเมิน เช่น การประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการสังเกต 
เครื่องมือท่ีใช้คือ แบบสังเกต วิธีการสนทนา เครื่องมือท่ีใช้คือแบบบันทึกการสนทนา อาจเป็นการ
บันทึกการสนทนาระหว่างเด็กกับเด็ก หรือเด็กกับครู พิจารณาผลงานโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการ 
การประเมินควรประเมินหลายๆครั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร ท าอะไรได้มากน้อย
เพียงใด และสรุปผล 

2.๑.๕ รายงานผลการประเมิน เมื่อได้ผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของ
เด็กแล้ว พ่อแม่หรือ ผู้ดูแลจะต้องตัดสินใจว่าจะรายงานข้อมูลนี้ไปยังผู้ใดและเพื่อจุดประสงค์อะไร 
และจะต้องใช้รูปแบบใด ส าหรับการอบรมเล้ียงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่ ผู้ดูแล มีการ
ประเมินพัฒนาการเพื่อเฝ้าระวังและเป็นข้อมูลในการพบแพทย์ และอาจน าไปใช้ในการอบรมเล้ียงดู
และจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้อง
รายงานต่อผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษจัดให้เด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้านได้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เพื่อน าไปปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กต่อไป 

2.1.6 ผู้ดูแลเด็กจะต้องรายงานผลของการประเมินพัฒนาการไปยังผู้ปกครองเด็ก 
ซ่ึงแต่ละศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องมีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก หรือแบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
ของกรมอนามัย หรือแบบประเมิน DSPM และคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็กใช้สมุดรายงานหรือแบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย หรือแบบประเมิน DSPM นั้น 
เป็นเครื่องมือรายงานผู้ปกครองได้ และถ้าผู้ดูแลเด็กมีข้อเสนอแนะหรือจะขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจเขียนเพิ่มเติมลงไปในสมุดรายงานได้ และต้อง
ค านึงเสมอไม่ว่าจะใช้แบบรายงานใดข้อมูลควรจะมีความหมาย เกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นส าคัญ 

2.๑.7 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นส่ิงส าคัญมาก ผู้ดูแลเด็กต้องตระหนักว่าการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครองเก่ียวกับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องส าคัญ ผู้ดูแลเด็กควรยกย่องผู้ปกครองท่ี
พยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องต้อนรับผู้ปกครองท่ีมาศูนย์การศึกษาพิเศษ 

http://nich.anamai.moph.go.th/download/DSPM.pdf
http://hpc5.anamai.moph.go.th/director/data/dspm/DAIM26032015.pdf
http://hpc5.anamai.moph.go.th/director/data/dspm/DAIM26032015.pdf


ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพื่อรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยด้วยตนเอง
หรือทางโทรศัพท์ ส่ิงเหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและต้องการท่ีจะมีส่วน
ร่วมกับผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาเด็กของตน 

2.2 กำรประเมินมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์  
ผู้สอนต้องวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ และก าหนดส่ิงท่ีประเมินจากการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เพื่อวางแผนการประเมินพัฒนาการ ดังนี้ 
            2.2.1 กำรวิเครำะห์มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ สภำพท่ีพึงประสงค์  

         การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดประสบการณ์ ได้มีการวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปีท่ีสอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้เพื่อก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ โดยการน าสภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ และก าหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดในการ
พัฒนาเด็ก 

2.2.2 กำรก ำหนดประเด็นกำรประเมิน 
         เป็นการก าหนดพัฒนาการท่ีต้องการประเมิน คือ สภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีน ามาก าหนด

เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ซ่ึงครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน และทักษะท่ีจ าเป็น
เฉพาะความพิการ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  และเช่ือมโยงไปยังจุดประสงค์ของแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวัน ดังนั้นประเด็นการประเมินจึงประกอบไปด้วยจุดประสงค์ของแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 

 
3. วิธีกำรและเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรประเมินพัฒนำกำร 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูผู้สอนต้องวางแผนและก าหนดวิธีการ
ประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ช้ินงาน การพูดคุย หรือ
สัมภาษณ์เด็ก วิธีการท่ีครูผู้สอนเลือกใช้ต้องมากกว่า 2 วิธีการ หรือใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น  

1) การสังเกตและการบันทึก  
2) การบันทึกการสนทนา 
3) การสัมภาษณ์ 
4) สารนิทัศน์ส าหรับเด็กเพื่อการประเมินพัฒนาการ 
5) การประเมินการเจริญเติบโต 
6) การประเมินผลงานและช้ินงาน 
7) ฯลฯ 

4. เกณฑ์กำรประเมิน 
ในการวัดและประเมินผลมีวิธีการและเกณฑ์การประเมินดังนี้ 



 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล ใช้การสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของพัฒนาการแต่ละด้านท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
 ๒. เกณฑ์ในการประเมินผล  ซ่ึงจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการ
ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ด้านพัฒนาการ  ตัดสินคุณภาพผู้เรียนเป็น ๕ ระดับ  คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
และปรับปรุง  
  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัดสินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้                         
และปรับปรุง  
  ๓) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ตัดสินเป็นผ่านและไม่ผ่าน    
 
  5. กำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อผู้สอนวางแผนการประเมินพัฒนาการแล้วควรท าการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การพูดคุย หรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการ
ประเมินผลงาน/ช้ินงาน ของเด็กอย่างเป็นระบบ เพื่อรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุม
เด็กทุกคนแล้วสรุปลงในแบบบันทึกผลการประเมินสภาพท่ีพึงประสงค์ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพท่ีพึงประสงค์ ผู้สอนควร
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยสภาพท่ีพึงประสงค์ 1 ข้อ ควรได้รับการประเมินพัฒนาการ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน ระยะแรกควรเป็นการประเมินเพื่อความก้าวหน้า ไม่ควรเป็นการ
ประเมินเพื่อตัดสินพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพท่ีพึงประสงค์จึงเป็นการสะสมเพื่อยืนยันว่าเด็กเกิดพัฒนาการตามสภาพท่ีพึงประสงค์นั้นๆ 
ชัดเจนและมีความน่าเช่ือถือ 

 
6. กำรสรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งช้ี รายมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และในภาพรวมของพัฒนาการรายด้าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส าหรับ
แนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพท่ีพึงประสงค์ในแต่ละตัวบ่งช้ี ควรใช้ฐาน
นิยม (Mode) ไม่ควรน าค่าระดับคุณภาพของสภาพท่ีพึงประสงค์มาหาค่าเฉล่ีย ในกรณีมีฐานนิยม
มากกว่า 1 ฐานนิยม คือ มีระดับคุณภาพซ้ ามากกว่า 1 ระดับคุณภาพ การสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กในแต่ละตัวบ่งช้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยค านึงถึงปรัชญาการศึกษา และ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมท้ังการน าข้อมูลผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กต่อไป 

7. กำรรำยงำนผลกำรประเมินพัฒนำกำรและกำรน ำข้อมูลไปใช้ 



 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการส่ือสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องได้
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดท า
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละ
ด้าน ท่ีสะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท้ัง 13 ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

 
แนวทำงกำรใช้หลักสูตรกำรศกึษำปฐมวัยส ำหรับเด็กทีม่ีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

1. ศึกษำหลักสูตร 
ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพท่ีพึงประสงค ์ในแต่ละช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ

ของเด็ก 
2. รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับตัวเด็ก 

ประวัติครอบครัว ประวัติทางการแพทย์ ประเภทความพิการ 
3. ประเมินพัฒนำกำรเด็ก 
 3.1 ใช้แบบประเมิน DSPM หรือ DAIM ของกรมอนามัย ต้นปีการศึกษาโดยครูและ

ผู้ปกครอง 
 3.2 ใช้แบบประเมินท่ีหลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ 
 3.3 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4. จัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP) 

4.1 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และตรวจสอบหรือประเมินพัฒนาการ  

4.2 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีองค์ประกอบดังนี้ 
4.2.๑ ข้อมูลท่ัวไป 
4.2.๒ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 
4.2.๓ ข้อมูลด้านการศึกษา  
4.2.๔ ข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น  
4.2.๕ การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
4.2.๖ ความต้องการด้านส่ิงอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก 

ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
4.2.๗ คณะกรรมการจัดท าแผน 
4.2.๘ ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  

 
 
 
5. แผนบูรณำกำร (IISP) 



แผนบูรณาการ คือ การน าเนื้อหาหรือความรู้ในทักษะต่างๆ ท่ีสัมพันธ์กันน ามาเข้าด้วยกัน
หรือผสมผสานได้อย่างกลมกลืนเพื่อน ามาจัดเป็นการเรียนการสอนภายใต้หัวข้อหรือกิจกรรมเดียวกัน 
เพื่อเช่ือมโยงกันและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมีการเน้นองค์รวมของเนื้อหาในทักษะต่างๆ
ท่ีผู้เรียนยังไม่สามารถปฏิบัติได ้น ามาจัดกิจกรรม โดยมีข้ันตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ผู้เรียนแต่ละทักษะ
น ามาเขียนแผนบูรณาการ และมีวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียนท่ีหลากหลาย 

การบูรณาการมี ๒ ประการ  
๑.  บูรณาการภายในทักษะ 
๒.  บูรณาการระหว่างทักษะ 

6. จัดท ำแผนกำรจัดประสบกำรณ์  
 6.1 ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึงประสงค์ ตามช่วงอายุของเด็ก เพื่อน ามาจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ 
6.2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ครอบคลุมสภาพท่ีพึงประสงค์ ซ่ึง

เปล่ียนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครบทุกสภาพท่ีพึงประสงค์ในช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ 
 

7. จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 7.1 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามท่ี
ศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนดในการพัฒนาเด็ก 

7.2 ในการจัดกิจกรรมให้ค านึงถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กแต่ละ
คน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นตามท่ีวางแผนไว้ 

7.3 ในบางทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือบางทักษะท่ีเป็นปัญหาของเด็ก อาจต้อง
จัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล  

 
8. ประเมินพัฒนำกำร  

8.1 ประเมินตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) ซ่ึงมี 5 ระดับ เป็นระบบตัวเลข คือ     
5, 4, 3, 2, 1 หรือ เป็นระบบท่ีใช้ค าส าคัญ เช่น ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ควรส่งเสริม หรือตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

8.2 ประเมินตามแผนการจัดประสบการณ์โดยมีเกณฑ์เป็น 3 ระดับ เป็นระบบตัวเลข คือ 
3, 2, 1 หรือ เป็นระบบท่ีใช้ค าส าคัญ เช่น ดี, พอใช้, ควรส่งเสริม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด อย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

8.3 ประเมินอายุพัฒนาการเมื่อส้ินปีการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบกับต้นปีการศึกษา 
 
 
 



 
 
9. สรุป และรำยงำนผล 

 9.1 สรุปผลการประเมินเป้าหมายระยะส้ันและระยะยาวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 9.2 สรุปผลการประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และสภาพท่ีพึง
ประสงค์ในช่วงอายุของเด็กทุกมาตรฐานและรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 9.3 สรุปผลการประเมินอายุพัฒนาการเด็ก และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 
รูปแบบกำรเปลี่ยนผ่ำนเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
 
 การเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จ าเป็นต้องมีการวางแผนท่ีชัดเจน 
ผู้เก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษไปสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น และต้องก าหนดแนวทางขั้นตอนในการเปล่ียนผ่านอย่าง
เป็นระบบ โดยรูปแบบการเปล่ียนผ่านเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี้ 

1) การเปล่ียนผ่านภายในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการภายในสถานศึกษา  
 1.1 การเปล่ียนผ่านระดับห้องเรียน คือ การเปล่ียนผ่านจากห้องเรียนหนึ่งไปสู่

ห้องเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น เช่น จากห้องเรียนออทิสติกไปสู่ห้องเรียนทรานซิช่ัน หรือจากห้องเรียน
สติปัญญาไปสู่ห้องเรียนฝึกอาชีพ เป็นต้น   

2) การเปล่ียนผ่านภายนอกสถานศึกษา เป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ก่อนการเคล่ือนย้าย จากศูนย์การศึกษาพิเศษไปสู่ระบบโรงเรียน เพื่อให้
สอดคล้องและกลมกลืนกับ กิจกรรม สภาพแวดล้อมของโรงเรียนใหม่ ได้แก่ 
  2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  2.2 โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
  2.3 โรงเรียนเรียนรวม 
  2.4 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
บทบำทของผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
 1.บทบำทศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
  1. เขียนโครงการเปล่ียนผ่าน 
  2. ด าเนินการตามกระบวนการเปล่ียนผ่านเพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศการเปล่ียนผ่าน 
  4. จัดท าคู่มือ เอกสาร ถอดบทเรียนการเปล่ียนผ่าน     

5. จัดอบรม ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ  ให้กับครู ผู้ปกครองและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  
  6. รายงานผล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 



 
 
 2.บทบำทโรงเรียน 
  1. ก าหนดนโยบายการรับนักเรียนพิการเข้าเรียนร่วม 
  2. ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ และการรับสมัคร อย่างชัดเจน 
  3. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจดัการเรียนรวม 
  4. ร่วมเป็นคณะด าเนินการเปล่ียนผ่านท้ังระบบ ให้ความร่วมมือ สนับสนุน การ
ด าเนินงานตามกระบวนการเปล่ียนผ่านร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ  
  5. ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ การด าเนินงานของกระบวนการเปล่ียนผ่าน
ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ เช่น กรณีเด็กไม่ผ่าน ให้ค าแนะน า ทบทวนปรับปรุงแผน 
 3.บทบำทผู้ปกครอง 
    1.  สังเกตพฤติกรรม ความต้องการ และเข้าใจผู้เรียนในทุกด้าน 
   2.  ให้ข้อมูลเก่ียวกับครอบครัว ผู้เรียนท่ีเป็นจริง 
   3.  เป็นคณะท างานร่วมวางแผน เตรียมความพร้อมผู้เรียน 
   4.  ประเมิน ติดตาม แก้ปัญหาร่วมกัน 
   5.  ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการด าเนินงานตามกระบวนการเปล่ียน 
ผ่านร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนใหม่ 
 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เก่ียวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการท่ีเป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมท้ังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ท่ีมาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝ่าย รวมท้ังประชาชนท่ัวไปทราบ เพื่อน าข้อมูล
จากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต่อไป 
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