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ความน า 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้
ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้อง
พัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้
และสร้างรากฐานชีวิตใช้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจใน
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
(๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ 
ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ และรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลนั้น 

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี                
ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและมีสติปัญญาที่ เหมาะสมเต็มศักยภาพ                  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๖2 โดยคณะท างานได้เพ่ิมทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ
ส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภท เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความพิการและศักยภาพของแต่ละบุคคล 
หลักสูตรนี้จึงเหมาะส าหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ  นอกจากนี้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กเล็กและ
หน่วยงานที่มีเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทเพ่ือให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
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ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพเิศษ 

 

 การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามสภาพความพิการของเด็กแต่ละบุคคลให้เต็มศักยภาพ ภายใต้
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน 
เพ่ือสร้างรากฐาน คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 

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

หลักการ 
 เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก
กับพ่อแม่ เด็กกับผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้
การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามล าดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่าง
เป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดยก าหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกคน  
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย มี
กิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ได้ลงมือกระท าในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพความพิการ 
และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่ าง
สถานศึกษากับพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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วิสัยทัศน์จังหวัดนนทบุรี 
 “จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
บริบทจังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลาง บนฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นจังหวัด 1 ใน 5 ของจังหวัด

ปริมณฑล คือนนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 622.38 
ตารางกิโลเมตร(เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของจังหวัดในภาคกลางทั้งหมด จังหวัดนนทบุรีมีขนาดเล็ก
เป็นที่ 2 รองจากจังหวัดสมุทรสงคราม) โดยแม่น้ าเจ้าพระยาได้ตัดแบ่งพ้ืนที่ของจังหวัดออกเป็น 2 
ส่วน คือ ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จังหวัดนนทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยอ าเภอท้ังหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองนนทบุรี อ าเภอปากเกร็ด อ าเภอบางบัวทอง 
อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย และอ าเภอไทรน้อย มีองค์กรปกครอง ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่งเทศบาลต าบล 11 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 28 แห่ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มแต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท า
สวนผลไม้ และท าไร่ ท านา ปัจจุบันพื้นที่ของจังหวัดซึ่งเคยเป็นสวนผลไม้ 

และมีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่
อพยพมาจากทุกภาคของประเทศ 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 
๑. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

และเตรียมความพร้อมของคนพิการ  เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียน
ร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๒. พัฒนา  และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๓. จัดระบบและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล                     

สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๔. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
๕. ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยครอบครัว และชุมชน  ด้วยกระบวนการ

ทางการศึกษา 
๖. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๗. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับคน

พิการ      ในจังหวัด  
๘. ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

  การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  

หรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ ซึ่งเจ็บปุวยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจน
ไม่สามารถไปเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามปกติ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน 
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๓. จัดท าระบบส่งต่อ และส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ตามความเหมาะสม 
 ๕. ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน สามารถพัฒนา สนับสนุน และจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้ง
ของรัฐและเอกชน 
 

ปรัชญา 
ทุกชีวิตมีคุณค่า  การศึกษาพัฒนาชีวิต 

 

ค าขวัญ 
แบ่งปันรอยยิ้ม  แม่พิมพ์คุณภาพ 

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 บริการดี  มีเครือข่าย 
อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 พัฒนาการเด่น  เรียนเล่นอย่างมีความสุข 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าทางวิชาการ  ด าเนินงานบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่าง
ต่อเนื่องในทุกด้าน 
 3. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
๑. คนพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยวิธกีารและรูปแบบที่หลากหลาย 
๒. คนพิการได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขตามศักยภาพ 

๓. คนพิการได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะของคนไทย 12 ประการ 
๔. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามมาตรฐาน

วิชาชีพ มีจิตวิญญาณ และเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
๕. สถานศึกษา น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารและจัด

การศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๗. สถานศึกษามีองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 2.ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วม 
 4. ขยายเครือข่ายบริการทางการศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 
ส าหรบัเด็กที่มคีวามต้องการจ าเปน็พิเศษ 

ตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ป ี
ศูนย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบรุี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส าหรับ
เด็กอายุแรกเกิด -๖ ปี 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อายุแรกเกิด -๖ ปี 
เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทตาม
สภาพความพิการ และความสามารถของแต่ละบุคคล 
  
จุดหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มุ่งให้เด็กที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงก าหนด
จุดหมายเพื่อให้เกิดกับเด็กเม่ือจบการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ดี 
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๕.  มีทักษะที่จ าเป็นเฉพาะความพิการส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มเปูาหมายตามหลักสูตรปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 
 ๑. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑ คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน 
๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

๑.๒ คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัด
ความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐) 
 ๒. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง
น้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 
  ๒.๑ คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสีย
การได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 
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๒.๒ คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน น้อย
กว่า ๙๐ เดซิเบลลงมา ถึง ๒๖ เดซิเบล 

๓. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการ
ปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมี
นัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การ
สื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวันการ
ท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อน
อายุ ๑๘ ปี 

๔. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น         
๒ ประเภทดังนี้ 

๔.๑ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ 
มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

๔.๒ บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี
โรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้
เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

๕. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่อง
ได ้ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 

๖. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการ
เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความ
บกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด  การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์ อ่ืนที่ ใช้                       
ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤตกิรรมหรืออารมณ ์ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความ
บกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิต
เภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 
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 ๘. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมี
ข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้
ก่อนอาย ุ ๓๐ เดือน 
 ๙. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 
มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์จ านวน ๑๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย 
 

๑. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย ๒ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน

สัมพันธ์กัน 
 

๒. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 

๓. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

๔. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ๔ มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามศักยภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ตาม

ศักยภาพ 
๕. พัฒนาการด้านทักษะท่ีจ าเป็นเฉพาะความพิการ ประกอบด้วย ๑ มาตรฐาน คือ 

มาตรฐานที่ ๑๓ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท 
ในมาตรฐานนี้ แบ่งมาตรฐานได้ 8 ประเภทความพิการ คือ  
มาตรฐานที่ ๑๓.๑ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น 
มาตรฐานที่ ๑๓.๒ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความความบกพร่องทางการได้ยิน 



10 
 

 มาตรฐานที่ ๑๓.๓ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา 
 มาตรฐานที่ ๑๓.๔ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรือการ     
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

มาตรฐานที่ ๑๓.๕ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๓.๖ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
มาตรฐานที่ ๑๓.๗ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
มาตรฐานที่ ๑๓.๘ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก 

 

ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการพัฒนาเด็กที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
 

สภาพที่พึงประสงค์ 
 สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บน
พ้ืนฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ก าหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของ
มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสีขุนิสัยที่ดี 
 ตัวบ่งชี้ ๑.๑ น้ าหนัก ส่วนสูงและเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๓ ปี 1. น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

2. เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ 
๓ – ๖ ปี 1. น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

 

 ตัวบ่งชี้ ๑.๒ มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๓ ปี 1. มีภูมิต้านทานโรค ไม่ปุวยบ่อย ขับถ่ายเป็นเวลา รับประทานอาหาร 
นอนและพักผ่อนเหมาะสมกับวัย 

๒. กิจกรรมการเคลื่อนไหวสอดคล้องตามพัฒนาการ 
๓ – ๔ ปี 1. ยอมรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ าที่สะอาดเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมเม่ือมีผู้ชี้แนะ 

๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยมีผู้ชี้แนะ 
๔. นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๕. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๔ – ๕ ปี 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มน้ าสะอาดด้วยตนเอง 

2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง 

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

๕ – ๖ ปี 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการอาหารหลัก 5 หมู่
และดื่มน้ าสะอาดได้ด้วยตนเอง 

2. ล้างมือก่อน-หลังรับประทานอาหารและหลังจากขับถ่าย การใช้ห้องน้ า 
ห้องส้วมได้ด้วยตนเอง 

๓. ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันโดยการแปรงฟันได้ด้วยตนเอง 
๔.นอนพักผ่อนเป็นเวลา 
๕. ออกก าลังกายเป็นเวลา 

 

 ตัวบ่งชี้ ๑.๓ รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๔ – ๕ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. เล่น ท ากิจกรรมและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย 

มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ  
                  ประสานสมัพันธ์กัน 
 

 ตัวบ่งชี ้๒.๑ เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. นอนคว่ า  ยกศีรษะและหันไปข้างใดข้างหนึ่งได้ 

๒ – ๔ เดือน 1. นอนคว่ ายกศีรษะและอกพ้นพื้น 
2. เมื่อจับยืนเริ่มลงน้ าหนักที่เท้าท้ังสองข้างได้ 

๔ – ๖ เดือน 1. ยันหน้าอกพ้นพ้ืน โดยใช้แขนช่วย 
2. นั่งได้ โดยต้องมีผู้ประคอง นั่งโดยใช้มือยันพ้ืนด้วยตนเอง 

๖ – ๙ เดือน 1. นั่งหลังตรงและเอ้ียวตัวใช้มือเล่นได้อย่างอิสระ 
2. คลานโดยใช้มือและเข่า 
3. ยืนเกาะเครื่องเรือนสูงระดับอกได้ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. ยืนทรงตัว (ตั้งไข่) ได้ช่วงสั้นๆ 
2. หย่อนตัวลงนั่งจากท่ายืน 
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. ลุกขึ้นยืนด้วยตนเอง 

2. ยืนได้เองอย่างอิสระ 
3. ยืนแล้วก้มลงหยิบของที่พ้ืนได้ 
4. เดินได้เองโดยปล่อยแขนเป็นอิสระและแกว่งแขนตามสบาย 
5. เริ่มวิ่งหรือเดินเร็วๆ ได้ 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. เดินขึน้บันได โดยมือข้างหนึ่งจับราวบันไดอีกมือจับมือผู้ใหญ่ก้าวเท้า 
    โดยมีการพักเท้าในขั้นเดียวกัน 
2. วิ่งและหยุดได้ทันที และเริ่มวิ่งใหม่ 

๒ – ๓ ปี 1. นั่งยองๆ เล่น โดยไม่เสียการทรงตัว 
2. เดินถอยหลังได้ 
3. เดินขึ้นลงบันได โดยมือข้างหนึ่งจับราวและก้าวเท้าโดยมีการพักเท้าใน   
    ขั้นเดียวกัน 
4. กระโดดอยู่กับที่ โดยเท้าทั้งสองข้างลอยพ้นพื้น 
5. ยืนขาเดียวได้ 

๓ – ๔ ปี 1. เดินตามทิศทางที่ก าหนดได้ 
2. กระโดดสองขาขึ้นลงบนพื้นต่างระดับได้ 
3. กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้  
4.วิ่งแล้วหยุดได้ตามที่ก าหนด 
5. รับลูกบอลโดยใช้มือและล าตัวช่วย 

๔ – ๕ ปี 1. เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
2. กระโดดขาเดียวอยู่กับท่ีได้ โดยไม่เสียการทรงตัว 
3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ 
4. รับลูกบอลโดยใช้มือท้ังสองข้าง 

๕ – ๖ ปี 1. เดินต่อเท้าถอยหลังเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้องกางแขน 
2. กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียการทรงตัว 
3. วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว 
4. รับลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้ 

 

 ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. จ้องมองได้มองเห็นในระยะห่าง ๘-๑๒ นิ้ว 
๒ – ๔ เดือน 1. มองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว 

2. ก าหรือจับสิ่งของที่ใส่ให้ในมือ 
๔ – ๖ เดือน 1. เอื้อมคว้าใกล้ๆ ตัวได้ 

2. เปลี่ยนมือถือของได้ทีละมือ 
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๖ – ๙ เดือน 1. มองตามของตก 

2. จับของมากระทบกันด้วยมือ ๒ ข้าง 
3. เริ่มใช้นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้และนิ้วกลางหยิบของชิ้นเล็กๆ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. หยิบของใส่และเอาออกจากภาชนะได้ 
2. ถือ กัด และเคี้ยวอาหารได้ด้วยตนเอง 

๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน 1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๒ ก้อน 
2. เปิดหนังสือทีละ ๓-๔ หน้า 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. วางก้อนไม้ซ้อนกันได้ ๔-๖ ก้อน 
2. เปิดพลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่น 

๒ – ๓ ปี 1. จับสีเทียนแท่งใหญ่เพื่อขีดเขียนได้ 
2. เลียนแบบลากเส้นเป็นวงต่อเนื่องหรือเส้นตรงแนวดิ่ง 

๓ – ๔ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษขาดจากกันได้โดยใช้มือเดียว 
2. เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ ชม. ได้ 

๔ – ๕ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้ 
2. เขียนรูปสี่เหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
3. ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ ชม. ได้ 

๕ – ๖ ปี 1. ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
2. เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน 
3. ร้อยวัสดุทีม่ีรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๕ ชม. ได้ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมคีวามสุข 
 

 ตัวบ่งชี้ ๓.๑ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๓ ปี 1. อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม หัวเราะง่าย แววตามีความสุข 
๓ – ๔ ปี 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์ 
๔ – ๕ ปี 1. แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ตาม สถานการณ์ 
๕ – ๖ ปี 1. แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม 

 
 ตัวบ่งชี้  ๓.๒ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ยิ้มและหัวเราะได้เมื่อพอใจ  

2. สบตา จ้องหน้าพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู 
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๒ – ๔ เดือน 1. ผูกพันกับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูใกล้ชิด 

2. ยิ้มทักทายเมื่อเห็นหน้าคนคุ้นเคย 
๔ – ๖ เดือน 1. แสดงอารมณท์ี่หลากหลายผ่านการส่งเสียง  
๖ – ๙ เดือน 1. แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 

2. แสดงอาการกลัวคนแปลกหน้า 
๙ เดือน – ๑ ปี 1. แสดงความสนใจติดผู้เลี้ยงดูตนเองมากกว่าคนอ่ืน 

2. แสดงความต้องการของตนเองมากข้ึน 
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. แสดงความชอบไม่ชอบส่วนตัวอย่างชัดเจน 
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. แสดงความรักต่อผู้อ่ืน 

2. แสดงความกังวลเมื่อแยกจากคนใกล้ชิด 
๒ – ๓ ปี 1. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อท าสิ่งสิ่งต่างๆ ส าเร็จ 

2. ชอบพูดค าว่า “ไม”่ แม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการ 
๓ – ๔ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออก 

2. แสดงความพอใจในผลงานตนเอง 
๔ – ๕ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมบางสถานการณ์ 

2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

2. แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน 
 

มาตรฐานที่ ๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 

 ตัวบ่งชี้ ๔.๑ สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. หยุดร้องไห้เมื่อมีคนอุ้ม 

๒ – ๔ เดือน 1. มีปฏิกิริยาโต้ตอบด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายเม่ือเห็นหรือได้ยิน    
    เสียงคนและสิ่งที่คุ้นเคย 

๔ – ๖ เดือน 1. ยิ้มทักทายแสดงอาการดีใจ เมื่อเห็นสิ่งที่ตัวเองพอใจ 
2. จ าหน้าแม่และคนคุ้นเคยได้ 
3. เล่นของเล่นที่มีเสียงได้ 

๖ – ๙ เดือน 1. แสดงออกถึงการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น 
2. เลียนแบบกิริยาท่าทางของผู้อ่ืนอย่างง่ายๆ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. มองผู้ใหญ่หรือเด็กคนอ่ืนๆท ากิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. เริ่มคุ้นเคยกับคนอ่ืน 

2. ขอความช่วยเหลือ เมื่อต้องการ 
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ชอบการออกไปเที่ยวนอกบ้าน 

2. แสดงความเป็นเจ้าของ 
๒ – ๓ ปี 1. สนใจหรือมีความสุขเมื่อได้ยินเสียงดนตรี 
๓ – ๔ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  

2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี 
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง    
     จังหวะ และดนตรี  

๔ – ๕ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี  
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  
    จังหวะ และดนตรี  

๕ – ๖ ปี 1. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงานศิลปะ  
2. สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านเสียงเพลง ดนตรี  
3. สนใจ มีความสุข และแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวประกอบเพลง  
    จังหวะ และดนตรี  

 

มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้  ๕.๑ ซื่อสัตย์สุจริต  
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. บอกหรือชี้ได้ว่าสิ่งใดเป็นของตนเองและสิ่งใดเป็นของผู้อ่ืน  
๔ – ๕ ปี 1. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นเมื่อมีผู้ชี้แนะ  
๕ – ๖ ปี 1. ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่นด้วยตนเอง  

 

 ตัวบ่งชี้  ๕.๒ มีความเมตตากรุณา มีน้้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา  สัตว์เลี้ยง  
๔ – ๕ ปี 1. แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง  
๕ – ๖ ปี 1. แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตา สัตว์เลี้ยง  
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 ตัวบ่งชี้  ๕.๓ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี ๑. แสดงสีหน้าหรือท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน  
๔ – ๕ ปี 1. แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืน 
๕ – ๖ ปี 1. แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อ่ืนอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ 

 

 ตัวบ่งชี้ ๕.๔ มีความรับผิดชอบ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เมื่อมีผู้ช่วยเหลือ  
๔ – ๕ ปี 1. ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๕ – ๖ ปี 1. ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วยตนเอง  

 

มาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวติและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตัวบ่งชี้  ๖.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๖ – ๙ เดือน 1. ต้องการถือขวดนมด้วยตนเอง 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. หยบิอาหารกินได้ 
2. ดื่มน้ าจากแก้ว 
3. ให้ความรว่มมือเวลาแต่งตัว 

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. ถอดเสื้อผ้าง่ายๆ ได้ 
2. เริ่มช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันล้างมือ โดยมีผู้ใหญ่ดูแล 
3. เริ่มฝึกขับถ่าย 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ใช้ช้อนตักอาหารเข้าปาก แต่หกบ้าง 
2. ชอบช่วยเหลืองานบ้านง่ายๆ 

๒ – ๓ ปี 1. สวมเสื้อผ้าโดยมีคนช่วย 
2. บอกได้ว่าตนเองต้องการขับถ่าย 

๓ – ๔ ปี 1. แต่งตัวโดยมีผู้ช่วยเหลือ 
2. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
3. ใช้ห้องน้ าห้องส้วม โดยมีผู้ช่วยเหลือ 

๔ – ๕ ปี 1. แต่งตัวด้วยตนเอง 
2. รับประทานอาหารด้วยตนเอง 
3. ใช้ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง 

๕ – ๖ ปี 1. แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 
2. รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 
3. ใช้และท าความสะอาดหลังใช้ห้องน้ าห้องส้วม ด้วยตนเอง 
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 ตัวบ่งชี้  ๖.๒ มีวินัยในตนเอง 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๔ – ๕ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ด้วยตนเอง 
2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

๕ – ๖ ปี 1. เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
2. เข้าแถวตามล าดับก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 

 

ตัวบ่งชี้  ๖.๓ ประหยัดและพอเพียง 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง โดยการช่วยเหลือ 
๔ – ๕ ปี 1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๕ – ๖ ปี 1. ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง ด้วยตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้  ๗.๑  สนใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. สนใจมอง ใบหน้าคนมากกว่าสิ่งของ 
๒ – ๔ เดือน 1. กรอกตามองตามสิ่งของหรือสิ่งที่มีเสียง  
๔ – ๖ เดือน 1. มองสิ่งของที่อยู่รอบๆ และในระยะใกล้ 

2. แสดงความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ และพยายามหยิบของใน   
    ระยะที่เอ้ือมถึง 

๖ – ๙ เดือน 1. เริ่มรู้จักสิ่งของในชีวิตประจ าวัน 
๙ เดือน – ๑ ปี 1. รับรู้และแสดงออกถึงการกลับมาของบุคคลหรือสิ่งของ 

๑ ปี – ๑ปี ๖ เดือน 1. ส ารวจสิ่งของ โดยใช้หลายๆวิธี 
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. สังเกต ส ารวจลองผิดลองถูกกับคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ 

๒ – ๓ ปี 1. อยากเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
2. ถามบ่อยถามซ้ า  
3. จดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น 
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ตัวบ่งชี้  ๗.๒  ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยเหลือ 
2. เก็บและทิ้งขยะได้ถูกท่ีโดยการช่วยเหลือ 

๔ – ๕ ปี 1. มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. เก็บและทิ้งขยะได้ถูกท่ีเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๕ – ๖ ปี 1. ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง 
2. เก็บและทิ้งขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเองและเป็นแบบอย่าง 

 

ตัวบ่งชี้  ๗.๓  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
3. หยุดยืนเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารม ี

๔ – ๕ ปี 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ด้วยตนเอง 
2. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
3. ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๕ – ๖ ปี 1. ปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
2. กล่าวค าขอบคุณและขอโทษด้วยตนเอง 
3. ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเปน็สมาชิกทีด่ีของสังคม  
                 ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 

 ตัวบ่งชี้  ๘.๑ ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 
๔ – ๕ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 
๕ – ๖ ปี 1. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ีแตกต่างไปจากตน 

 
 

 ตัวบ่งชี้  ๘.๒ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. เล่นร่วมกับเพื่อนเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. ยิ้มหรือทักทายผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคย เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๔ – ๕ ปี 1. เล่นหรือท างานร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ด้วยตนเอง 
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๕ – ๖ ปี 1. เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพ่ือนอย่างมีเปูาหมาย 
2. ยิ้ม ทักทายและพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้เหมาะสมกับ   
    สถานการณ ์

 

 ตัวบ่งชี้  ๘.๓ ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามเม่ือมีผู้ชี้แนะ 
3. ยอมรับการประนีประนอมแก้ไขปัญหาเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๔ – ๕ ปี 1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้ด้วยตนเองเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เมื่อมีผู้   
    ชี้แนะ 

๕ – ๖ ปี 1. มีส่วนร่วมสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเอง 
2. ปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
3. ประนีประนอมแก้ไขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงด้วย 
    ตนเอง 

 
มาตรฐานที่ ๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมตามศกัยภาพ 

ตัวบ่งชี้  ๙.๑  รับรู้และเข้าใจความหมายของภาษาได้ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ตอบสนองต่อเสียง 
๒ – ๔ เดือน 1. หยุดฟังเสียง และหันตามเสียงเคาะ 
๔ – ๖ เดือน 1. หันตามเสียงจ้องมองปากคน 
๖ – ๙ เดือน 1. รับรู้ภาษาและแสดงสีหน้าท่าทาง 

2. หันหาเมื่อเรียกชื่อ 
3. ตอบสนองต่อค าสั่งง่ายๆ 

๙ เดือน – ๑ ปี 1. รู้ว่าค า แต่ละค ามีความหมายต่างกัน  อย่างน้อย 3-5 ค า 
2. ปฏิบัติตามค าสั่งง่าย ๆ โดยใช้ท่าทางประกอบ 
3. ตอบสนองต่อค าโดยใช้ท่าทางประกอบค า 

๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. หยิบหรือชี้ตามค าบอก 
2. ชี้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตามค าบอกอย่างน้อย ๑ ส่วน 

๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. ปฏิบัติตามค าสั่งได้  ทีละ 1 ค าสั่ง 
2. สนใจของจ าลองหรือรูปภาพตามระยะเวลาที่ครูก าหนดไว้ 

๒ – ๓ ปี 1. ฟังและสนใจดูหนังสือนิทานภาพ 
2. แสดงท่าทางประกอบเพลง 
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ตัวบ่งชี้  ๙.๒  แสดงออกและ/หรือพูดเพื่อสื่อความหมายได้ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

แรกเกิด – ๒ เดือน 1. ส่งเสียงในคอ 
๒ – ๔ เดือน 1. ส่งเสียง อ้อแอ้ โต้ตอบ 
๔ – ๖ เดือน 1. ส่งเสียงที่ไม่มีความหมาย 

2. ส่งเสียงได้หลายเสียง 
๖ – ๙ เดือน 1. พยายามเลียนเสียงต่างๆ 

2. ท าเสียงซ้ าๆ เช่น หม่ า หม่ า 
๙ เดือน – ๑ ปี 1. รู้จักเชื่อมโยงค าพูดกับการกระท า เช่น ไม่จะสั่นหัว 

2. พูดค าพยางค์เดียวได้อย่างน้อย ๒ ค า 
๑ ปี – ๑ ปี ๖ เดือน 1. พูดค าพยางค์เดียว ที่มีความหมายได้อย่างน้อย ๒ ค า 
๑ ปี ๖ เดือน – ๒ ปี 1. พูดค าตามพยางค์ท้าย 

๒ – ๓ ปี 1. พูดเป็นวลีสั้นๆ เช่น ไปเที่ยว กินข้าว 
2. มักจะถามค าถาม “อะไร” และ “ท าไม” 

 

 ตัวบ่งชี้  ๙.๓ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. แสดงอาการรับรู้หรือเข้าใจจากเรื่องที่ฟัง  
2. ตอบค าถามง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองได้  

๔ – ๕ ปี 1. แสดงอาการรับรู้หรือเข้าใจและสนทนาโต้ตอบจากเรื่องที่ฟัง  
2. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องรอบตัว  

๕ – ๖ ปี 1. บอกความต้องการของตนเองได้ 
2. ตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องเล่าหรือนิทาน  

 
 ตัวบ่งชี้  ๙.๔ อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. อ่านภาพ และเข้าใจความหมายของภาพ 

2. เขียนขีดเข่ีย อย่างอิสระ 
๔ – ๕ ปี 1. อ่านภาพ สัญลักษณ์ ค า พร้อมทั้งชี้หรือกวาดตามองข้อความตาม 

     บรรทัด 
2. เขียนเส้นพ้ืนฐาน 13 เส้น 
3. เขียนคล้ายตัวอักษร 

๕ – ๖ ปี 1. อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตามอง จุดเริ่มต้นและ   
    จุดจบของข้อความ 
2. เขียนตัวอักษรตามรอยปะ 
3. การเขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง 
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มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตามศักยภาพ 
 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๑ มีความสามารถในการคิดรวบยอด 

อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๓ – ๔ ปี 1. บอกลักษณะของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 

2. จับคู่หรือเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน     
    เพียงลักษณะเดียว 
3. คัดแยกสิ่งต่างๆ ตามลักษณะหรือหน้าที่การใช้งาน 

๔ – ๕ ปี 1. บอกลักษณะ และส่วนประกอบของสิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้   
    ประสาทสัมผัส 
2. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความเหมือนของสิ่งต่างๆ    
    โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบเพียงลักษณะเดียว 
3. จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ 
4. เรียงล าดับขนาดของสิ่งของ อย่างน้อย 3 ล าดับ 

๕ – ๖ ปี 1. บอกลักษณะส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของ  
    สิ่งต่างๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส 
2. จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ   
    โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 
3. จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆ โดยใช้ตั้งแต่สองลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ ์
4. เรียงล าดับขนาดของสิ่งของอย่างน้อย 4  ล าดับ 

 

 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๒ มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ระบุผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 
๔ – ๕ ปี 1. ระบุสาเหตุหรือผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าเมื่อมีผู้ชี้แนะ 

2. คาดเดา หรือคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

๕ – ๖ ปี 1. อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท า   
    ด้วยตนเอง 
2. คาดเดา หรือคาดคะเน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น หรือมีส่วนร่วมในการลง 
    ความเห็นจากข้อมูล 
 

 

 ตัวบ่งชี้  ๑๐.๓ มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ 
2. แก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 
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๔ – ๕ ปี 1. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดข้ึน 
2. ระบุปัญหา และแก้ปัญหาโดยลองผิดลองถูก 

๕ – ๖ ปี 1. ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และยอมรับผลที่เกิดขึ้น 
2. ระบุปัญหาสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา 

มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพ 
 

 ตัวบ่งชี้  ๑๑.๑ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด  อย่างอิสระ 
๔ – ๕ ปี 1. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเอง 
๕ – ๖ ปี 1. สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมี  

    การดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิม  
 

 ตัวบ่งชี้ ๑๑.๒ แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

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

    หลากหลายหรือแปลกใหม่ 
๕ – ๖ ปี 1. เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่าง 

    หลากหลายและแปลกใหม่ 
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้

ตามศักยภาพ 
 

 ตัวบ่งชี้ ๑๒.๑ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สนใจฟังด้วยตนเอง 

๔ – ๕ ปี 1. กระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. สนใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือตัวหนังสือท่ีพบเห็น 

๕ – ๖ ปี 1. กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ 
2. สนใจหยิบหนังสือมาอ่านสื่อความคิดด้วยตนเอง 

  ตัวบ่งชี้ ๑๒.๒ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 

๓ – ๔ ปี 1. ใช้ประโยคค าถามว่า “ใคร” “อะไร” ในการค้นหาค าตอบ 
๔ – ๕ ปี 1. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการที่มีผู้ชี้แนะ 

2. ใช้ประโยคค าถามว่า “ที่ไหน” “ท าไม” ในการค้นหาค าตอบ 
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อายุ สภาพที่พึงประสงค์ 
๕ – ๖ ปี 1. ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ ตามวิธีการของตนเอง 

2. ใช้ประโยคค าถามว่า “เมื่อไร” “อย่างไร” ในการค้นหาค าตอบ 
 

มาตรฐาน ๑๓ มีการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท 
 มาตรฐาน ๑๓.๑  การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 

๑. มีความสามารถในการบูรณาการ  
    ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการ 
    ด ารงชีวิต  
 

๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการเห็นที่เหลืออยู่  
      (ส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง) ในการมองสิ่งต่างๆ

รอบตัวได้ 
๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการได้ยินเสียง

ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมได้ 
๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการดมกลิ่นสิ่ง

ต่างๆ รอบตัวได้ 
๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาทสัมผัสทางการชิมรสสิ่งต่างๆ

ในชีวิตประจ าวันได้ 
๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาทสัมผัสทางผิวกายสัมผัสสิ่ง

ต่างๆ รอบตัวและในสภาพแวดล้อมได้ 
๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การทรงตัวได้ 
๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการรับรู้การเคลื่อนไหวเอ็น

และข้อต่อได้ 
๑.๘ ใช้ประสาทสัมผัสในการรับประทานอาหาร 

๒. มีความสามารถในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม  

    และการเคลื่อนไหวของคนตาบอด 
 

๒.๑ มีความคิดรวบยอดท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหว
ของคนตาบอด 

๒.๒ เดินทางกับผู้น าทางได้อย่าง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

๒.๓ เดินโดยอิสระในสถานที่คุ้นเคยได้อย่างอิสระและ
และปลอดภัย 

3. มีการเตรียมความพร้อมในการอ่าน
อักษรเบรลล์ 

๓.๑ เคลื่อนที่มือและนิ้วมือในการสัมผัสจุดนูน เส้นนูน
และภาพนูนได้ตามแบบ 

4. มีการเตรียมความพร้อมในการเขียน
อักษรเบรลล์ 

 

4.๑ ใส่และเลื่อนกระดาษในสเลส (Slate) ได้อย่าง 
      ถูกวิธ ี
๔.๒ จับสไตลัส (Stulus) ในการเขียนจุดนูนได้อย่าง 
      ถูกวิธ ี
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 

๕. มีความสามารถในการอ่านอักษร 
    เบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียวและ

ตัวเลข 

๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์ไทยที่เป็นพยัญชนะเซลเดียว
และตัวเลข 

 
๖. มีความสามารถในการเขียนอักษร 
    เบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียวและ

ตัวเลข 

๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์ที่เป็นพยัญชนะไทยเซลเดียว   
และตัวเลข 

 
๗. มีความสามารถในการใช้ลูกคิด  ๗.๑ การใช้ลูกคิดในการบวกลบง่ายๆ 
8. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
8.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือกา    
       เรียนรู ้ 
8.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ   
      เรียนรู ้

    มาตรฐาน ๑๓.๒  การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการได้ยิน 
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 

๑. สามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟังหรือ  
เครื่องประสาทหูเทียม 

๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังได้ถูกต้องหรือเครื่องประสาทหู
เทียม 

๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหูเทียม 
๒. สามารถใช้การได้ยินที่หลงเหลืออยู่ใน

ชีวิตประจ าวัน 
๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง 
๒.๒ บอกเสียงที่ได้ยิน 
๒.๓ บอกแหล่งที่มาของเสียง 

๓. สามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ ๓.๑ เปล่งเสียงค าที่ไม่มีความหมายตามแบบ 
๓.๒ พูดค าง่ายๆ ที่มีความหมายตามแบบ 
๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ 
๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆตามแบบ 

๔. สามารถอ่านริมฝีปาก ๔.๑ อ่านริมฝีปากและเข้าใจความหมาย 
๔.๒ ท ารูปปากเป็นค าที่มีความหมายและผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
๔.๓ ท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ และผู้อื่นเข้าใจได้ 
๔.๔ ท ารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ และผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

๕. สามารถใช้ภาษาท่าทางและภาษามือ
ในการสื่อสาร 

๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร 
๕.๒ ใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว 
๕.๓ ใช้ภาษามือเพ่ือการสนทนาและสื่อสาร 
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๖. สามารถสะกดนิ้วมือ ๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย  
๖.๒ สะกดนิ้วมือ สระและสระเปลี่ยนรูป 
๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์ 
๖.๔ สะกดนิ้วมือชื่อตนเอง 
๖.๕ สะกดนิ้วมือค าง่ายๆ 
๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ 

7. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
7.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

เรียนรู้  
7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ

เรียนรู้ 
 
มาตรฐาน ๑๓.๓ การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
๑.๑ สื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

๒. สามารถดูแลตนเองและความปลอดภัย
ในชีวิตประจ าวัน 

๒.๑ ดูแลตนเองและความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
  

๓. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นอย่าง
เหมาะสม 

๓.๑ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

๔. รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน ๔.๑ ใช้สิ่งของสาธารณะอย่างเหมาะสม  
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

เรียนรู้  
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน

การเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ๑๓.๔ การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรือการ 
                       เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. ดูแลสุขอนามัยเพื่อปูองกัน

ภาวะแทรกซ้อน 
 
 
 

๑.๑ ดูแลหรือท าความสะอาดแผลกดทับได้  
๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและข้อต่อเพ่ือคงสภาพได้  
๑.๓ จัดท่านั่ง ท่านอน หรือท ากิจกรรมในท่าทางที่

ถูกต้อง 
๑.๔ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องช่วยส่วนตัวได้  



26 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๒. สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์  

เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้ายตนเอง 
(Walker รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน ฯลฯ)
  

 

๒.๑ เคลื่อนย้ายตนเองในการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 
๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ

เคลื่อนย้ายตนเองได้ 
๒.๓ เคลื่อนย้ายตนเองด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วย บนทาง

ราบและทางลาดได้ 
๒.๔ เก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการ

เคลื่อนย้ายตนเองได้  
๓. สามารถใช้และดูแลรักษากาย

อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
ดัดแปลง  

๓.๑ ถอดและใส่กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์  
อุปกรณ์ดัดแปลง 

๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์ อุปกรณ์
ดัดแปลงในการท ากิจกรรม 

๓.๓ เก็บรักษาและดูแลกายอุปกรณ์เสริม                    
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือ

การเรียนรู้  
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน

การเรียนรู้ 
๕. ควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการพูด การเคี้ยว 

และการกลืน 
 

๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบปากได้ 
๕.๒ ควบคุมการใช้ลิ้นได้ 
๕.๓ เปุาและดูดได้ 
๕.๔ เคี้ยวและกลืนได้ 
๕.๕ ควบคุมน้ าลายได้ 

 
มาตรฐาน ๑๓.๕ การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. มีความสามารถในการรับรู้การได้ยิน ๑.๑ จ าเสียงจากสิ่งที่ได้ยินในชีวิตประจ าวัน 

๑.๒ จ าแนกเสียงที่แตกต่าง  
๑.๓ แยกเสียงที่ก าหนดให้ออกจากเสียงอ่ืนๆได้ 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๒. มีความสามารถในการรับรู้การเห็น ๒.๑ การจ าภาพที่เห็นในชีวิตประจ าวัน 

๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัวพยัญชนะท่ีก าหนดให้อยู่
ในพ้ืนฉากท่ีต่างกัน 

๒.๓ ตากับมือเคลื่อนไหวสัมพันธ์กัน 
๒.๔ การบอกส่วนที่หายไปของรูปภาพที่ก าหนด 
๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของคุณลักษณะต าแหน่ง 

ล าดับ รูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัว 

๓. มีความสามารถในการจัดล าดับความคิด ๓.๑ เรียงล าดับเหตุการณ์ ขั้นตอนในการเล่นหรือการ
ท ากิจกรรมได้  

๔. มีความสามารถในการจัดระเบียบ
ตนเอง 

๔.๑ จัดการตนเองได้ 
๔.๒ จัดล าดับกิจกรรมตนเองได้  

๕. มีความสามารถในการบอกต าแหน่ง/ 
ทิศทาง 

๕.๑ บอกทิศทางหรือต าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
 

6. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
6.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

เรียนรู้  
6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ

เรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ๑๓.๖ การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. สามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง 
 

 ๑.๑ เคลื่อนไหวอวัยวะในการพูด 
 ๑.๒ ควบคุมอวัยวะในการพูด 

๒. สามารถออกเสียงตามหน่วยเสียงได้
ชัดเจน 

๒.๑ การออกเสียง หน่วยเสียงสระได้ชัดเจน 
๒.๒ การออกเสียง หน่วยเสียงพยัญชนะได้ชัดเจน 
๒.๓ การออกเสียงค าได้ชัดเจน 

๓. สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับ   
    ธรรมชาติของแต่ละคน 
 

๓.๑ เปล่งเสียงในระดับเสียงที่ท าให้ผู้อื่นฟังได้ 
 

๔. สามารถควบคุมจังหวะการพูด 
 
 
 

๔.๑ ควบคุมจังหวะการพูดได้เป็นจังหวะปกติ 
      (๗๐-๑๐๐ ค าต่อนาที) 
๔.๒ พูดได้คล่องหรือลดภาวะการติดอ่าง 
๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ

สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
5.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

เรียนรู้  
5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ    
      เรียนรู ้

 
มาตรฐาน ๑๓.๗  การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ์ 
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 

๑. สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้  
 

๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเองได้ 
๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
๒. สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

ได้อย่างเหมาะสม 
๒.๑  ควบคุมตนเองในการท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้

อย่างเหมาะสม 
๓. สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม 
 

๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกาและมารยาททางสังคมได้
อย่างถูกต้อง 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

เรียนรู้  
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ

เรียนรู้ 
 มาตรฐาน ๑๓.๘ การพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๑. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัส

ได้เหมาะสม    
    
    
    
    

๑.๑ ตอบสนองต่อการทรงตัวได้เหมาะสม 
๑.๒ ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวเอ็นและข้อต่อได้

เหมาะสม 
๑.๓ ตอบสนองต่อกายสัมผัสได้เหมาะสม 
๑.๔ ตอบสนองต่อการดมกลิ่นได้เหมาะสม 
๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินได้เหมาะสม 
๑.๖ ตอบสนองต่อการเห็นได้เหมาะสม 
๑.๗ ตอบสนองต่อการลิ้มรสได้เหมาะสม 

๒. เข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างเหมาะสม  

๒.1 ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 
๒.๒ สื่อสารโดยการใช้ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์

ค าพูดในชีวิตประจ าวัน 
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ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
๓. แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
๓.๑ รับรู้และแสดงอารมณ์ของตนเองและบุคคลอ่ืน

อย่างเหมาะสม 
๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 
๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสมตามสถานการณ์ ต่าง ๆ 
3.4 สามารถรอคอยในสถานการณ์ต่างๆได้ 
3.5 เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์    
      ต่างๆ ได ้
3.6 สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆได้ 

๔. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  
๔.๒. ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เพ่ือการ   
       เรียนรู ้ 
๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ   
       เรียนรู ้

 
การจัดเวลาเรียน 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดกรอบ
โครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ใน 1 ปีการศึกษาโดยประมาณ มีเวลาเรียนไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน ในแต่ละวันจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้า
สถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ เวลาเรียนจึงขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของ
เด็กพิการตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล 
 
สาระการเรียนรู้ 
 สาระการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทุกด้าน ให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรที่ก าหนด ประกอบด้วย ประสบการณ์
ส าคัญ และสาระที่ควรเรียนรู้ ดังนี้ 
 ๑. ประสบการณ์ส าคัญ ประสบการณ์ส าคัญเป็นแนวทางส าหรับผู้สอนน าไปใช้ในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ 
  ๑.๑ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้มีโอกาสพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ระบบประสาท ในการท ากิจวัตรประจ าวันหรือท ากิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสดูแล
สุขภาพและสุขอนามัย สุขนิสัย และการรักษาความปลอดภัย ดังนี้ 
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ด้านร่างกาย ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๑.๑ การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ (1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที ่

(2) การเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ 
(3) การเคลื่อนไหวพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 
(4) การเคลื่อนไหวที่ใช้การประสานสัมพันธ์ของการใช้

กล้ามเนื้อใหญ่ในการขว้าง การจับ การโยน การเตะ 
(5) การเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างอิสระ 

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

การร้อยวัสดุ 
๑.๑.๓ การรักษาสุขภาพ 
         อนามัยส่วนตน 

(1) การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย สุขนิสัยที่ดีในกิจวัตรประจ าวัน 

๑.๑.๔ การรักษาความ 
         ปลอดภัย 

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

รักษาความปลอดภัย 
(3) การเล่นเครื่องเล่นอย่างปลอดภัย 
(4) การเล่นบทบาทสมมติเหตุการณ์ต่างๆ 

๑.๑.๕ การตระหนักรู้เกี่ยวกับ 
         ร่างกายตนเอง 

(1) การเคลื่อนไหวโดยควบคุมตนเองไปในทิศทาง ระดับ และ
พ้ืนที่ 

(2) การเคลื่อนไหวข้ามสิ่งกีดขวาง 
   ๑.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เป็นการ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของตนเองที่เหมาะสมกับวัย ตระหนักถึงลักษณะ
พิเศษเฉพาะที่เป็นอัตลักษณ์ ความเป็นตัวของตัวเอง มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน ได้
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง และความเชื่อมั่นในตนเองขณะปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
 

ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๑ สุนทรียภาพ ดนตรี (1) การฟังเพลง การร้องเพลง และการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ 

(2) เสียงดนตรี 
(3) การเล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ 
(4) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(5) การเล่นบทบาทสมมติ 
(6) การท ากิจกรรมศิลปะต่างๆ 
(7) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
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ด้านอารมณ์ ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๒.๒ การเล่น (1) การเล่นอิสระ 

(2) การเล่นรายบุคคล กลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ 
(3) การเล่นตามมุมประสบการณ์ 
(4) การเล่นนอกห้องเรียน 

๑.๒.๓ คุณธรรม จริยธรรม (1) การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ 
(2) การฟังนิทานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
(3) การร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงจริยธรรม 

๑.๒.๔ การแสดงออกทาง 
         อารมณ์ 

(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(2) การเล่นบทบาทสมมติ 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง/ดนตรี 
(4) การร้องเพลง 
(5) การท างานศิลปะ 

๑.๒.๕ การมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
        ตนและเชื่อว่าตนเองมี

ความสามารถ 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามความสามารถของตนเอง 

๑.๒.๖ การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (1) การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุข เห็นใจเมื่อผู้อื่นเศร้า 
(2) หรือเสียใจและการช่วยเหลือปลอบโยนเมื่อผู้อ่ืนได้รับ

บาดเจ็บ 
   

 ๑.๓ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวจากการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้
ทางสังคม เช่น การเล่น การท างานกับผู้อื่น การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 

ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๑ การปฏิบัติกิจวัตร 
         ประจ าวัน 

(1) การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน 
(2) การปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
๑.๓.๒ การดูแลรักษา 
         ธรรมชาติและ 
         สิ่งแวดล้อม 

(1) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

(2) การใช้วัสดุและสิ่งของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่า 
(3) การท างานศิลปะที่น าวัสดุหรือสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้ว มาใช้

ซ้ าหรือแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่ 
(4) การเพาะปลูกและดูแลต้นไม้ 
(5) การเลี้ยงสัตว์ 
(6) การสนทนาข่าวและเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติและ     

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
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ด้านสังคม ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๓.๓ การปฏิบัติตาม 
         วัฒนธรรมท้องถิ่น  
          และความเป็นไทย 

(1) การเล่นบทบาทสมมติการปฏิบัติตนในความเป็นคนไทย 
(2) การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยและประเพณีไทย 
(3) การประกอบอาหารไทย 
(4) การศึกษานอกสถานที่ 
(5) การละเล่นพ้ืนบ้านของไทย 

๑.๓.๔ การมีปฏิสัมพันธ์  
         มีวินัย มีส่วนร่วม 
         และบทบาทสมาชิก 
         ของสังคม 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลงของห้องเรียน 
(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียน 
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
(4) การดูแลห้องเรียนร่วมกัน 
(5) การรว่มกิจกรรมวันส าคัญ 

๑.๓.๕ การเล่นและท างาน 
         แบบร่วมมือร่วมใจ 

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

๑.๓.๖ การแก้ปัญหา 
         ความขัดแย้ง 

(1) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
(2) การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

๑.๓.๗ การยอมรับในความ 
         เหมือนและความ 
         แตกต่างระหว่าง 
         บุคคล 

(1) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มเพ่ือน 

   

 ๑.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็ก
ได้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม บุคคลและสื่อต่างๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กพัฒนาการใช้ภาษา จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การคิดเชิงเหตุผล และการคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวและมี
ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
๑.๔.๑ การใช้ภาษา (1) การฟังเสียงต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม 

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

ต่างๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู้สึก และความต้องการ 
(5) การพูดกับผู้อ่ืนเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเอง หรือพูดเล่า     

เรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งของ เหตุการณ์ และความสัมพันธ์     

ของสิ่งต่างๆ 
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การพัฒนาด้าน ประสบการณ์ส าคัญ 
(7) การพูดอย่างสร้างสรรค์ในการเล่น และการกระท าต่างๆ 
(8) การรอจังหวะที่เหมาะสมในการพูด 
(9) การพูดเรียงล าดับค าเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
(10) การอ่านหนังสือภาพ นิทาน หลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ่านอย่างอิสระตามล าพัง การอ่านร่วมกัน การอ่านโดย           

มีผู้ชี้แนะ 
(12) การเห็นแบบอย่างของการอ่านที่ถูกต้อง 
(13) การสังเกตทิศทางการอ่านตัวอักษร ค า และข้อความ 
(14) การอ่านและชี้ข้อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจาก   

ซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือค าคุ้นเคย 
(16) การสังเกตตัวอักษรที่ประกอบเป็นค าผ่านการอ่านหรือเขียน

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

นิทาน เพลง ค าคล้องจอง 
(18) การเล่นเกมภาษา 
(19) การเห็นแบบอย่างของการเขียนที่ถูกต้อง 
(20) การเขียนร่วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ 
(21) การเขียนค าที่มีความหมายกับตัวเด็ก/ค าคุ้นเคย 
(22) การคิดสะกดค าและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด้วยตนเอง

อย่างอิสระ 
๑.๔.๒ การคิดรวบยอด 
         การคิดเชิงเหตุผล 
         การตัดสินใจและ 
         แก้ปัญหา 

(1) การสังเกตลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และ     
ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ โดยใช้ประสาทสัมผัสอย่าง
เหมาะสม 

(2) การสังเกตสิ่งต่างๆ และสถานที่จากมุมมองที่ต่างกัน 
(3) การบอกและแสดงต าแหน่ง ทิศทาง และระยะทางของสิ่ง

ต่างๆ ด้วยการกระท า ภาพวาด ภาพถ่าย และรูปภาพ 
(4) การเล่นกับสื่อต่างๆ ที่เป็นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก      

ทรงกระบอก กรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ่ม และการจ าแนกสิ่งต่างๆ ตาม

ลักษณะ และรูปร่าง รูปทรง 
(6) การต่อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ่ให้สมบูรณ์ และการแยก     

ชิ้นส่วน 
(7) การท าซ้ า การต่อเติม และการสร้างแบบรูป 
(8) การนับและแสดงจ านวนของสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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(9) การเปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนของสิ่งต่างๆ 
(10) การรวมและการแยกสิ่งต่างๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับที่ของสิ่งต่างๆ 
(12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต่างๆ โดยใช้เครื่องมือและหน่วยที่ไม่ใช่

หน่วยมาตรฐาน 
(13) การจับคู่ การเปรียบเทียบ และการเรียงล าดับ สิ่งต่างๆ 

ตามลักษณะความยาว/ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ตาม

ช่วงเวลา 
(15) การใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์

หรือการกระท า 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมี

เหตุผล 
(18) การมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหา 

๑.๔.๓ จินตนาการและ 
         ความคิดสร้างสรรค์ 

(1) การรับรู้ และแสดงความคิดความรู้สึกผ่านสื่อ วัสดุ ของเล่น 
และชิ้นงาน 

(2) การแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาษา ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวและศิลปะ 

(3) การสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยใช้รูปร่างรูปทรงจากวัสดุที่     
หลากหลาย 

๑.๔.๔ เจตคติที่ดีต่อการ 
         เรียนรู้และการ 
         แสวงหาความรู้ 

(1) การส ารวจสิ่งต่างๆ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
(2) การตั้งค าถามในเรื่องที่สนใจ 
(3) การสืบเสาะหาความรู้เพ่ือค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ 
(4) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูลจาก

การสืบเสาะหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ และแผนภูมิอย่างง่าย 
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๑.๕ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 
๑.๕.๑ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการเห็น 

ประสบการณ์ส าคัญ 

๑. มีความสามารถในการ 
    บูรณาการประสาทสัมผัสที่  

เหลืออยู่ในการด ารงชีวิต  
 ๑.๑ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการเห็นที่เหลืออยู่ 
(ส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง) 
ในการมองสิ่งต่างๆรอบตัวได้ 
 

 
 
 
(1) การมองแสงในทิศทางต่างๆ 
(2) การมองวัตถุที่มีสีสันสดใสที่อยู่กับที่  
(3) การมองตามวัตถุที่มีสีสันสดใสที่เคลื่อนไหว 
(4) การมองหาวัตถุก าหนดให้  
(5) การหยิบสิ่งของที่มีขนาดและสีที่แตกต่างกัน  
(6) การส ารวจสิ่งต่างๆรอบตัว  
(7) การโยงเส้นไปตามต าแหน่งที่ก าหนดให้ 
(8) การมองภาพตามที่ก าหนด 
(9) การมองของจริงแล้วให้เลือกภาพที่ตรงกับสิ่งที่มองเห็น 
(10)  การบรรยายภาพจากสิ่งที่เห็น 
(11)  การเลียนแบบสีหน้าท่าทาง 
(12)  การบอกรายละเอียดของวัตถุที่เห็น  

๑.๒ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการได้ยินเสียง
ต่างๆในสภาพแวดล้อมได้ 

(1) การบอกเสียงจากสิ่งที่ได้ยิน 
(2) การบอกแหล่งที่มาของเสียง  
(3) การแยกความแตกต่างของเสียงชนิดต่างๆ  
(4) การบอกจังหวะของเสียง   

๑.๓ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการดมกลิ่นสิ่ง
ต่างๆรอบตัวได้ 

 

(1) การดมกลิ่นของใช้ประเภทต่างๆ 
(2) การดมกลิ่นอาหารประเภทต่างๆ 
(3) การดมกลิ่นผลไม้ประเภทต่างๆ 
(4) การดมกลิ่นดอกไม้ประเภทต่างๆ 
(5) การดมกลิ่นต่างๆในสภาพแวดล้อม 

๑.๔ รับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสทางการชิมรสสิ่ง
ต่างๆในชีวิตประจ าวันได้ 

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

๑.๕ รับรู้ต่อการ ใช้ประสาท
สัมผัสทางผิวกายสัมผัสสิ่ง
ต่างๆรอบตัวและใน
สภาพแวดล้อมได้ 

 

(1) การบอกชื่อสิ่งของต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิวกาย 
(2) การบอกลักษณะรูปร่างของสิ่งต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิวกาย 
(3) การบอกลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆด้วยการสัมผัสทางผิวกาย 
(4) การบอกสภาพแวดล้อมโดยการรับรู้ทางผิวกาย 
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ประสบการณ์ส าคัญ 

(5) การสัมผัสสิ่งต่างๆท่ีมีอุณหภูมิท่ีแตกต่างกัน 
(6) การบอกสถานะของสิ่งต่างๆ  

๑.๖ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการ
รับรู้การทรงตัวได้ 

 

(1) การเล่นเครื่องเล่นที่ใช้การปีน ปุาย ห้อย โหน กระโดด 
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่าง

กัน 
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว  
(4) การยืนทรงตัวในรูปแบบต่างๆ  
(5) การเดินทรงตัว  
(6) การหมุนศีรษะและการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่างกัน 
(7) การนั่งทรงตัว  
(8) การเคลื่อนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ 

๑.๗ รับรู้ต่อการใช้ประสาทการ
รับรู้การเคลื่อนไหวเอ็น
และข้อต่อได้ 

 

(1) การกระโดดในรูปแบบต่างๆ 
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการโหนหรือปีนปุาย  
(3) การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก สิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ าหนัก 
(4) การออกก าลังกายในท่าต่างๆ 
(5) การคลานบนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
(6) การท าท่าประกอบเพลงที่มีจังหวะเบาๆ สบายๆ  
(7) การเค้ียวอาหารหรือวัตถุท่ีมีความเหนียว 
(8) การนวดที่มีการลงน้ าหนักที่ข้อต่อ 

๑.๘ การรับรู้ต่อการใช้ประสาท
สัมผัสในการรับประทาน
อาหาร 

๑. ต าแหน่งของภาชนะใส่อาหาร 
๒. ต าแหน่งของอุปกรณ์ใช้ส าหรับรับประทานอาหาร 

๒. การสร้างความคุ้นเคยกับ 
    สภาพแวดล้อม และการ    
    เคลื่อนไหวของคนตาบอด 
๒.๑ ความคิดรวบยอดที่ 
     เกี่ยวข้องกับการสร้าง 
     ความคุ้นเคยกับ 
     สภาพแวดล้อม และการ 
     เคลื่อนไหว  

(1) การรับรู้เกี่ยวกับเวลา  
(2) การรับรู้เกี่ยวกับทิศทาง 
(3) การรับรู้เกี่ยวกับระยะทาง  
(4) การรับรู้เกี่ยวกับพ้ืนผิว  
(5) การรับรู้เกี่ยวกับอุณหภูมิ 
(6) การรับรู้เกี่ยวกับกลิ่น  
(7) การรับรู้เกี่ยวกับเสียง 
(8) การรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
(9) การเรียงล าดับของสถานที่ เหตุการณ์ หรือเวลา 
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๒.๒  การเดินทางกับผู้น าทาง 
      ๒.๒.๑ การแตะน า และ
การจับแขนผู้น าทาง  

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

      ๒.๒.๒ การก้าวเดินโดยมี 
ผู้น าทาง 

(1) การก้าวเดินกับผู้น าทาง 
(2) การรู้จังหวะการเดินกับผู้น าทาง 

      ๒.๒.๓ การเปลี่ยนข้าง (1)  การเลื่อนมือก่อนการเปลี่ยนข้าง 
(2)  การจับแขนผู้น าทางขณะเปลี่ยนข้าง 

      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  ขึ้นลงบันไดได้ 

(1) การข้ึน-ลงบันไดกับผู้น าทางโดยไม่จับราว 
(2) การข้ึน-ลงบันไดกับผู้น าทางและจับราวบันได 

      ๒.๒.๘ การเดินกับ 
ผู้น าทาง ในการเข้า-ออกประตู 
 

(1) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดผลักออกจากตัว 
(2) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดเปิดเข้าหาตัว 
(3) การเข้า-ออกประตูที่เป็นประตูชนิดเลื่อน 

      ๒.๒.๙ การนั่งเก้าอ้ี 
 

(1) การส ารวจ การจับ และการนั่งเก้าอ้ีที่ไม่มีพนักพิง 
(2) การส ารวจ การจับ และการนั่งเก้าอ้ีที่มีพนักพิง 
(3) การนั่งเก้าอ้ีที่ไม่มีโต๊ะ 
(4) การนั่งเก้าอ้ีที่มีโต๊ะ 

      ๒.๒.๑๐ การหาของ 
 

(๑) การหาของบนโต๊ะ 
(๒) การหาของที่พ้ืน 

      ๒.๒.๑๑ การข้ึน-ลง 
ยานพาหนะ 

(๑) การข้ึนรถ 
(๒) การลงรถ 

      ๒.๒.๑๒ การเข้า-ออก
ลิฟต์ 

(๑) การเข้าลิฟต ์
(๒) การออกลิฟต ์
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๒.๓ การเดินโดยอิสระใน   
      สถานที่คุ้นเคย 
      ๒.๓.๑ การเดินโดยการ
ปูองกันตนเองส่วนบน 

 
 
(1) การใช้แขนในการปูองกันตนเองส่วนบน 

      ๒.๓.๒ การเดินโดยการ
ปูองกันตนเองส่วนล่าง 

(1) การใช้แขนในการปูองกันตนเองส่วนล่าง  

      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. การเตรียมความพร้อมการ 
    อ่านอักษรเบรลล์ 
    ๓.๑ การเคลื่อนที่ของมือ
และนิ้วมือในการสัมผัส 

 
 
(1) การเคลื่อนมือและนิ้วมือข้างเดียว สัมผัสภาพนูน เส้นนูน จดุ

นูน ในทิศทางต่างๆ 
(2) การเคลื่อนมือและนิ้วมือทั้งสองข้างสัมผัสภาพนูน เส้นนูน จุด

นูน ในทิศทางต่างๆ 
(3) การเคลื่อนมือบนเส้นจุดนูนอักษรเบรลล์ 

๔. การเตรียมความพร้อมการ   
    เขียนอักษรเบรลล์          
     ๔.๑ การใส่และเลื่อน
กระดาษ 

 
 

(1) การรู้จักอุปกรณ์การเขียนอักษรเบรลล์ 
(2) การใส่และเลื่อนกระดาษ 

     ๔.๒ การจับสไตลัส        
(Stylus) ในการเขียนจุด 

(1) การจับสไตลัส  ในการเขียน 
(2) การกดจุดอักษรเบรลล์ 

๕. มีความสามารถในการอ่าน 
    อักษรเบรลล์พยัญชนะไทย 
    ที่มีเซลเดียวและตัวเลข 
    ๕.๑ การอ่านอักษรเบรลล์
ไทยที่เป็นพยัญชนะเซลเดียว
และตัวเลข 
 

 
 
 
(1) การอ่านอักษรเบรลล์ พยัญชนะภาษาไทย  

 กลุ่มจุด ๑, ๒, ๔, ๕ 
(2) การอ่านอักษรเบรลล์พยัญชนะภาษาไทย  

 กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   
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(3) การอ่านอักษรเบรลล์พยัญชนะภาษาไทย  
 กลุ่มจุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖  

(4)  การอ่านตัวเลขอักษรเบรลล์ จ านวน ๑-๑๐  
๖.มีความสามารถในการเขียน 
   อักษรเบรลล์พยัญชนะไทย 
   ที่มีเซลเดียวและตัวเลข 
    ๖.๑ การเขียนอักษรเบรลล์
ที่เป็นพยัญชนะไทยเซลล์เดียว
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
ที่เป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษ
ระดับ๑ 

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

๗. มีความสามารถในการใช้    
    ลูกคิด 
    ๗.๑ การใช้ลูกคิดในการ
บวกลบง่ายๆ 

 
 
(1) การตั้งค่าและอ่านค่าลูกคิด 
(2) การบวกจ านวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกินสิบ  
(3) การลบจ านวนที่มีตัวตั้งไม่เกินสิบ 

8. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง 
    อ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
     8.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

     8.๒ ใช้อุปกรณช์่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     8.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ 
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๑.๕.๒ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการได้ยิน 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการได้

ยิน 
ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

๑. สามารถใช้และดูแล     
    เครื่องช่วยฟัง 
    ๑.๑ บอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือ
เครื่องประสาทหูเทียม 

 
 
(1) การบอกส่วนต่าง ๆ ของเครื่องช่วยฟังหรือ

เครื่องประสาทหูเทียมจากของจริง 
     
 ๑.๒ ใช้เครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหู
เทียมได้ถูกต้อง 

(1) การใส่และถอดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

(2) การเปิด-ปิดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาทหู
เทียม 

(3) การปรับระดับเสียงเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

(4) การตรวจสอบการท างานของเครื่องช่วยฟังหรือ
เครื่องประสาทหูเทียม 

     ๑.๓ ดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

(1) การท าความสะอาดเครื่องช่วยฟังหรือเครื่อง
ประสาทหูเทียม 

(2) การเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องประสาท
หูเทียม 

๒. สามารถใช้การได้ยินที่   
    หลงเหลืออยู่ใน   
    ชีวิตประจ าวัน 
     ๒.๑ รู้ว่ามีเสียง/ไม่มีเสียง 
 

 
 
 
(1) การเคาะ ดีด สี ตี เปุา เขย่า เครื่องดนตรี 
(2) การฟังเสียงจากเครื่องเล่น 
(3) การฟังเสียงจากสิ่งแวดล้อม 

     ๒.๒ บอกเสียงที่ได้ยิน 
 

(1) การบอกเสียงที่ได้ยินจากเครื่องดนตรี 
(2) การบอกเสียงที่ได้ยินจากเครื่องเล่น 
(3) การบอกเสียงที่ได้ยินจากสิ่งแวดล้อม 
(4) การจ าแนกเสียง  
(5) การเปรียบเทียบเสียง 

     ๒.๓ บอกแหล่งที่มาของเสียง (1) การฟังเสียงสิ่งต่างๆ รอบตัว และบอก
แหล่งที่มาเสียง 

๓. สามารถเปล่งเสียงหรือพูด   
    ตามแบบ 

 
(1) การก าหนดลมหายใจเข้าออก  
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     ๓.๑ เปล่งเสียงค าที่ไม่มีความหมายตาม
แบบ 
 

(2) การกลั้น/กักลมหายใจ  
(3) การเปล่งเสียงค าที่ไม่มีความหมายตามแบบ  
(4) การเปล่งเสียงพยัญชนะตามฐานการเกิดเสียง

ตามแบบ  
(5) การเปล่งเสียงสระ และเปรียบเทียบเสียงสระสั้น-

ยาว ตามแบบ 
(6) การเปล่งเสียงวรรณยุกต์ และเปรียบเทียบเสียง

วรรณยุกต์ 
สูง-ต่ า ตามแบบ 

(7) การจัดรูปริมฝีปากตามฐานการเกิดเสียงตาม
แบบ 

     ๓.๒ พูดค าง่ายๆ ที่มีความหมายตามแบบ 
 

(1) การพูดเป็นค าง่ายๆเก่ียวกับตนเองตามแบบ  
(2) การพูดเป็นค าง่าย เๆกี่ยวกับบุคคลและสถานที่

แวดล้อมตามแบบ  
(3) การพูดเป็นค าง่ายๆเก่ียวกับธรรมชาติรอบตัว

ตามแบบ  
(4) การพูดเป็นค าง่ายๆเก่ียวกับสิ่งต่างๆรอบตัว

ตามแบบ 
     ๓.๓ พูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ (1) การพูดเป็นวลีง่ายๆ ตามแบบ 
     ๓.๔ พูดเป็นประโยคง่ายๆ 
ตามแบบ 

(1) การพูดเป็นประโยคง่ายๆ ตามแบบ  

๔. สามารถอ่านริมฝีปาก 
     ๔.๑ อ่านริมฝีปากและเข้าใจความหมาย 

 
(1) การอ่านริมฝีปากและปฏิบัติตาม 
 

     ๔.๒ ท ารูปปากเป็นค าที่มีความหมายและ
ผู้อื่นเข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นค าที่มีความหมายง่ายๆ  

     ๔.๓ ท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ และผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นวลีง่ายๆ  
 

     ๔.๔ ท ารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ และผู้อ่ืน
เข้าใจได้ 

(1) การท ารูปปากเป็นประโยคง่ายๆ  
 

๕. สามารถใชภ้าษามือในการ 
    สื่อสาร 
     ๕.๑ ใช้ภาษาท่าทางในการสื่อสาร 

 
 
(1) การจัดท่าและการเคลื่อนไหวของมือพ้ืนฐานใน
การใช้ภาษามือ 
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     การใช้สีหน้าประกอบท่าทางในการสื่อสาร  
     ๕.๒ ใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งต่างๆ รอบตัว (1) การใช้ภาษามือบอกชื่อบุคคล  

(2) การใช้ภาษามือบอกชื่ออาหาร ผักและผลไม ้ 
(3) การใช้ภาษามือบอกชื่อสัตว์ 
(4) การใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งของ 

(5) การใช้ภาษามือบอกชื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
     ๕.๓ ใช้ภาษามือเพ่ือการสนทนาและ
สื่อสาร 
 

(1) การใช้ภาษามือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับตนเอง  
(2) การใช้ภาษามือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคล
และสถานที่  
(3) การใช้ภาษามือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับ
ธรรมชาติรอบตัว  
(4) การใช้ภาษามือเพ่ือการสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว  

๖. สามารถสะกดนิ้วมือ 
     ๖.๑ สะกดนิ้วมือพยัญชนะไทย 

 
(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 สระและสระเปลี่ยนรูป  (1) การสะกดนิ้วมือสระ อิ อี อึ อือ โอ ไอ ใอ   
(2) การสะกดนิ้วมือสระ อะ อา อุ อู เอ แอ อ า  ไม้

ไต่คู้  
(3) ไม้หันอากาศ  การันต์ ฤ และ เครื่องหมาย ฯ 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการได้
ยิน 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

     ๖.๓ สะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์ (1) การสะกดนิ้วมือ วรรณยุกต์  
     ๖.๔ สะกดนิ้วมือชื่อตนเอง (1) การสะกดนิ้วมือชื่อตนเอง 
     ๖.๕ สะกดนิ้วมือค าง่ายๆ (1) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เกี่ยวตนเอง 

(2) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เกี่ยวกับบุคคลและ
สถานที่แวดล้อม 

(3) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เกี่ยวกับธรรมชาติ
รอบตัว 

(4) การสะกดนิ้วมือค าง่ายๆ เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว 

     ๖.๖ สะกดนิ้วมืออักษรภาษาอังกฤษ (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. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง 
    อ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
     7.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก 
 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

     7.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     7.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์
เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
ในการเรียนรู้ 

 
๑.๕.๓ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา 
 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

ประสบการณ์ส าคัญ 

๑. สามารถสื่อสารได้เหมาะสม 
    กับสถานการณ์ 

 
(1) การใช้ภาษาท่าทางบอกความต้องการ 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

ประสบการณ์ส าคัญ 

     ๑.๑ สื่อสารได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

(2) การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
(3) การสนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้นๆ ได้ 

๒. สามารถดูแลตนเองและความ 
    ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
     ๒.๑ ดูแลตนเองและความ
ปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
 

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

๓. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน   
    อย่างเหมาะสม 
     ๓.๑ การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
 

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

๔. รู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 
     ๔.๑ การรู้จักใช้ทรัพยากรใน
ชุมชน 

 
(1) การใช้สิ่งของสาธารณะอย่างเหมาะสม  

 
 
 

(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้สิ่งของสาธารณะอย่าง
เหมาะสม 

(3) การดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะได้อย่างเหมาะสม 
 

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง 
    อ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
     5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

     5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 
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๑.๕.๔ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ   
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ

บกพร่องทางร่างกาย 
ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

๑. ดูแลสุขอนามัยของตนเอง 
   เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน         
    ๑.๑ การปูองกัน ดูแลและ
รักษาความสะอาดแผลกดทับ 

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

     ๑.๒ บริหารกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อเพ่ือคงสภาพ 

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

     ๑.๓ จัดท่านอน ท่านั่ง และ
ท ากิจกรรมในท่าทางท่ีถูกต้อง 

(1) การจัดท่านอนที่ถูกต้อง 
(2) การจัดท่านั่งที่ถูกต้อง 
(3) การจัดท่าขณะท ากิจกรรมที่ถูกต้อง 

     ๑.๔ ดูแลอุปกรณ์ 
เครื่องช่วยส่วนตัวได้  
 

(1) การดูแลและการปฏิบัติตนเมื่อใส่อุปกรณ์เครื่องช่วยส่วนตัว
ได้ เช่น สายสวนปัสสาวะ ถุงขับถ่ายบริเวณหน้าท้อง ท่อ
อาหาร ฯลฯ 

๒. สามารถใช้อุปกรณ์   
    เครื่องช่วยในการ   
    เคลื่อนย้ายตนเอง (Walker     
    รถเข็น ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน   
     ๒.๑ เคลื่อนย้ายตนเองใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย 

 
 
 
 
(1) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปจับ Walker  
(2) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปนั่งเก้าอ้ีรถเข็น  
(3) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปจับไม้เท้า 
(4) การเคลื่อนย้ายตนเองเข้าไปใช้ไม้ค้ ายัน 

     ๒.๒ ทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์
เครื่องช่วยและปูองกันตนเอง
ขณะเคลื่อนย้ายตนเองได้ 
 

(1) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเอง 

(2) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเองเมื่อมีแรงต้าน 

(3) การทรงตัวอยู่ในอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเองโดยมีการถ่ายน้ าหนักไปในทิศทางต่างๆ 

(4) ปูองกันตนเองขณะล้มจากการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ

- ผู้สอนจัดศีรษะของผู้เรียนให้อยู่ในแนวตรง 
แขนขาข้างที่อ่อนแรงกางออกและวางบน
หมอนเพ่ือยกสะบักข้ึน ศอกเหยียด และ
หงายมือขึ้น ข้อมือตรง นิ้วมือเหยียดและ
กางออก    

- สะโพกกางออกและงอเล็กน้อย ข้อเท้าอาจ
ใช้กระดานรองฝุาเท้าเพ่ือปูองกันปลายเท้า
ตก 

- ผู้สอนจัดศีรษะของผู้เรียนให้อยู่ในแนวตรง 
แขนขาข้างที่อ่อนแรงกางออกและวางบน
หมอนเพ่ือยกสะบักข้ึน ศอกเหยียด และ
หงายมือขึ้น ข้อมือตรง นิ้วมือเหยียดและ
กางออก    

- สะโพกกางออกและงอเล็กน้อย ข้อเท้าอาจ
ใช้กระดานรองฝุาเท้าเพ่ือปูองกันปลายเท้า
ตก 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางร่างกาย 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

เคลื่อนย้ายตนเอง 
     ๒.๓ เคลื่อนย้ายตนเองด้วย
อุปกรณ์เครื่องช่วยได้ 

(1) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางราบ 
(2) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางลาด 
(3) การเคลื่อนย้ายตนเองโดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยบนทางต่าง

ระดับ 
     ๒.๔ เก็บรักษาและดูแล
อุปกรณ์เครื่องช่วยในการ
เคลื่อนย้ายตนเอง 

(1) การเก็บรักษาและดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้าย
ตนเอง 

๓. สามารถใช้และดูแลรักษา 
    กายอุปกรณ์เสริม   
    กายอุปกรณ์เทียม     
    อุปกรณ์ดัดแปลง 
     ๓.๑ ถอดและใส่กาย
อุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม
หรืออุปกรณ์ดัดแปลง 

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

     ๓.๒ ใช้กายอุปกรณ์เสริม  
กายอุปกรณเ์ทียม 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. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง   
    อ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
     ๔.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

     ๔.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     ๔.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน (1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ   
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางร่างกาย 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 

     เรียนรู ้

๕. ควบคุมอวัยวะที่ใช้ใน 
    การพูด การเคี้ยว และการ 
    กลืน 
     ๕.๑ ควบคุมกล้ามเนื้อรอบ
ปาก 

 
 
(1) การเคลื่อนไหวริมฝีปาก  
(2) การควบคุมกล้ามเนื้อรอบปาก 

     ๕.๒ ควบคุมการใช้ลิ้น (1) การเคลื่อนไหวลิ้นตามที่ก าหนด 
     ๕.๓ เปุาและดูด (1) การเปุาลมออกจากปาก 

(2) การดูดของเหลว 
     ๕.4 การกลืนและเคี้ยวได้ (1) การขยับขากรรไกร  

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

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

๑.๕.๕ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

๑. มีความสามารถในการรับรู้    
    การได้ยิน 
     ๑.๑ จ าเสียงที่ได้ยินใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
(1) การพูดตามเสียงที่ได้ยิน  
(2) การพูดย้อนกลับจากเสียงที่ได้ยิน 
(3) การบอกเสียงที่เคยได้ยิน 

     ๑.๒ จ าแนกเสียงที่แตกต่าง 
 

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

     ๑.๓ แยกเสียงที่ก าหนดให้
ออกจากเสียงอ่ืนๆได้ 

(1) การบอกเสียงที่ก าหนดออกจากเสียงอ่ืนๆ 

๒. มีความสามารถในการรับรู้ 
    การเห็น 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

     ๒.๑. การจ าภาพที่เห็นใน
ชีวิตประจ าวัน 

(1) การบอกภาพจากการจดจ า  
(2) การบอกภาพสัญลักษณ์จากการจดจ า  

     ๒.๒. การแยกวัตถุ ภาพ ตัว
พยัญชนะท่ีก าหนดให้อยู่ในพ้ืน
ฉากที่ต่างกัน 

(1) การแยกวัตถุที่ก าหนดให้ออกจากสิ่งต่างๆที่ต่างกัน 
(2) การแยกภาพที่ก าหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน  
(3) การแยกตัวอักษรที่ก าหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน  
(4) การแยกสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ออกจากฉากหลังที่ต่างกัน 

     ๒.๓ ตากับมือเคลื่อนไหว
สัมพันธ์กัน 

(1) การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม 
(2) การเขียนภาพและการเล่นกับสี 
(3) การปั้น 
(4) การประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยเศษวัสดุ 
(5) การหยิบจับการใช้กรรไกร การฉีก การตัด การปะและการ

ร้อยวัสดุ   
     ๒.๔ การบอกส่วนที่หายไป
ของรูปภาพที่ก าหนด 

(1) การบอกส่วนที่หายไปของรูปภาพ  
(2) เติมองค์ประกอบของรูปภาพที่หายไปให้สมบูรณ์ 
(3) เติมส่วนของรูปเรขาคณิตท่ีหายไป 

     ๒.๕ บอกความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะต าแหน่ง ล าดับ 
รูปร่างของสิ่งที่อยู่รอบตัว 

(1) การจัดการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของต าแหน่ง ล าดับ รูปร่าง 
    ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ได้อย่างเหมาะสม 
(2) การบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัว  
(3) การบอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆตามท่ีก าหนด 
(4) การวางวัตถุหรือสิ่งของตามต าแหน่งที่ก าหนด 
(5) การเรียงล าดับรูปร่าง ตัวเลข พยัญชนะ ค าศัพท์ตามแบบ 
(6) การประกอบรูปร่างเรขาคณิตเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ สัตว์ คน 
(7) การต่อเติมและการสร้างแบบรูปตามจินตนาการ 
(8) การคัดลอกรูปภาพ  
(9) สร้างภาพวาดด้วยตนเอง 

๓. มีความสามารถในการ 
    จัดล าดับความคิด 
     ๓.๑. เรียงล าดับเหตุการณ์ 
ขั้นตอนในการเล่นหรือการท า
กิจกรรมได้ 
 

 
 
(1) การบอกและเรียงล าดับกิจกรรม 
(2) การบอกและเรียงล าดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลา 
(3) การบอกข้ันตอนในการเล่นหรือการท ากิจกรรม 
(4) การเล่านิทาน 
(5) การเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน 

๔. มีความสามารถในการจัด  
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ประสบการณ์ที่ส าคัญ 

    ระเบียบตนเอง 
     ๔.๑ จัดการตนเองได้ 
 

 
(1) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การร่วมมือในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

     ๔.๒ จัดล าดับกิจกรรม
ตนเองได้ 

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

๕. มีความสามารถในการบอก  
    ต าแหน่ง/ทิศทาง 
     ๕.๑ บอกทิศทางหรือ
ต าแหน่งของสิ่งต่างๆ 
 

 
 

(1) การวางสิ่งของที่อยู่ทางซ้าย-ขวา บน-ล่าง หน้า-หลัง  
(2) การบอกหรือชี้ต าแหน่งสิ่งของหรือวัตถุ 
(3) การจัดต าแหน่งของภาพ สัญลักษณ์ สิ่งของหรือวัตถุ

ตามท่ีก าหนด  
(4) การจัดต าแหน่งหรือทิศทางสิ่งของหรือวัตถุให้อยู่ทิศทาง

เดียวกัน  
(5) การจัดต าแหน่งหรือทิศทางรูปภาพให้อยู่ทิศทางเดียวกัน  
(6) การบอกต าแหน่ง ทิศทางของสถานที่ที่คุ้นเคย  

6. สามารถใช้เทคโนโลยี 
    สิ่งอ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
    6.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

     6.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     6.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ 
เรียนรู้ 

 
๑.๕.๖ ประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการ

พูดและภาษา 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ

บกพร่องทางการพูดและภาษา 
ประสบการณ์ส าคัญ 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการพูดและภาษา 

ประสบการณ์ส าคัญ 

๑.สามารถควบคุมอวัยวะใน
การออกเสียง 
     ๑.๑ ควบคุมอวัยวะในการ
พูด 
 

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

     ๑.๒ เคลื่อนไหวอวัยวะใน
การพูด 

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

๒. สามารถออกเสียงตาม 
    หน่วยเสียงได้ชัดเจน 
     ๒.๑ ออกเสียงให้ชัดเจน 
 

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

๓. เปล่งเสียงให้เหมาะสมกับ 
    ธรรมชาติของแต่ละคน 
     ๓.๑ เปล่งเสียงในระดับ
เสียงที่ท าให้ผู้อื่นฟังได้ 
 

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

๔. สามารถควบคุมจังหวะ 
    การพูด 
     ๔.๑ ควบคุมจังหวะการพูด
ได้เป็นจังหวะปกติ 
(๗๐-๑๐๐ค าต่อนาที) 
 

 
 
(1) การพูดตามจังหวะที่ก าหนด 
(2) การออกเสียงตามจังหวะที่เคาะ ช้า-เร็ว 
(3) การก าหนดการหายใจเข้า-ออก/ท้องโปุง-แฟบ 
(4) การเล่าเรื่องกับกับตนเอง 
(5) การเล่านิทานสั้นๆ 

     ๔.๒ พูดได้คล่องหรือลด
ภาวะการติดอ่าง 
 

(1) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อขากรรไกรและอวัยวะในการพูด 
(2) การลากเสียงสระและพยัญชนะให้ยาวจนสุดลมหายใจ 
(3) การเคลื่อนไหวอวัยวะของการพูดหนึ่งช่วงลมหายใจ 
(4) การหายใจและการผ่อนลมหายใจ 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางการพูดและภาษา 

ประสบการณ์ส าคัญ 

     ๔.๓ พูดเว้นวรรคตอนได้
ถูกต้อง 

(1) การพูดหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง 
(2) การอ่านข้อความโดยท าเครื่องหมายวรรคตอน 

5. สามารถใช้เทคโนโลยี 
    สิ่งอ านวยความสะดวก  
    เครื่องช่วยในการเรียนรู้    
     5.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 
 
(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

    5.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  

     5.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ    
     เรียนรู ้

 
๑.๕.๗ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่อง 

ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ

บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ
อารมณ์ 

ประสบการณ์ส าคัญ 

๑. สามารถจัดการกับอารมณ์ 
    ของตนเอง 
     ๑.๑ ควบคุมความรู้สึกหรือ
อารมณ์ของตนเองได้ 

 
(1) การพูดสะท้อนความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 
(2) การเล่นบทบาทสมมุติ 
(3) การได้ท าในสิ่งที่นักเรียนชอบ 
(4) การท างานศิลปะ 
(5) การเล่นเป็นกลุ่ม 
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ทักษะจ าเป็นเฉพาะความ
บกพร่องทางพฤติกรรมหรือ

อารมณ์ 
ประสบการณ์ส าคัญ 

     ๑.๒ แสดงออกทางอารมณ์
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 
 
 
 
 

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

๒. สามารถควบคุมพฤติกรรม 
  ของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
     ๒.๑ ควบคุมตนเองในการ
ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
 

 
 
(1) การมอบหมายงานให้ท าร่วมกับเพื่อน 
(2) การเล่นกับเพ่ือนแบบมีกติกา 
(3) การปฏิบัติตนตามกฎกติกาของชั้นเรียน 
(4) การฝึกระเบียบวินัย  
(5) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
(6) การเล่นบทบาทสมมุติ  
(7) การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม 
 

๓. สามารถปรับตัวในการอยู่ 
    ร่วมกับสังคม 
๓.๑ การปฏิบัติตามกฎกติกา
และมารยาททางสังคมได้อย่าง
เหมาะสม 

 
 
(1) การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและโรงเรียน 
(3) การปฏิบัติตามกติกาการเล่น  
(4) การปฏิบัติตนในสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
(5) การปฏิบัติตนตามมารยาททางสังคม 

 
 
 
 
๑.๕.๘ ประสบการณ์ส าคัญท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก 
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๑. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจาก 
    ประสาทสัมผัสได้เหมาะสม  
     ๑.๑ ตอบสนองต่อการทรง
ตัวได้เหมาะสม 

 
 
(1) การเล่นเครื่องเล่นที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของ

ศีรษะ การปีนปุาย ห้อย โหน  
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่ 
     แตกต่างกัน 
(3) การนั่งเครื่องเล่นหรืออุปกรณ์ที่มีการเคลื่นไหว 
(4) การยืนทรงตัวบนอุปกรณ์หรือในรูปแบบต่างๆ  
(5) การเดินทรงตัว  
(6) การหมุนศีรษะและการเคลื่อนไหวไปในระนาบที่แตกต่างกัน 
(7) การเคลื่อนไหวแบบราบเรียบและทิศทางต่างๆ 

     ๑.๒ ตอบสนองต่อการ
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเอ็นและ
ข้อต่อได้เหมาะสม 

(1) การกระโดดในรูปแบบต่างๆ 
(2) การเล่นเครื่องเล่นที่มีการโหนหรือปีนปุาย  
(3) การหิ้ว ลาก ผลัก ดึง ยก สิ่งของหรือวัตถุที่มีน้ าหนัก 
(4) การออกก าลังกายในท่าต่างๆ 
(5) การคลานบนสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  
(6) การท าท่าประกอบเพลงที่มีจังหวะช้าหรือเร็ว  
(7) การเค้ียวอาหารหรือวัตถุท่ีมีความเหนียว 
(8) การลงน้ าหนักท่ีข้อต่อ  

     ๑.๓ ตอบสนองต่อกาย
สัมผัสได้เหมาะสม 

(1) การเพ่ิมแรงกดลงบริเวณผิวหนัง ร่างกาย 
(2) การกอดรัดหรือใส่อุปกรณ์ท่ีมีการลงน้ าหนักบนร่างกาย 
     ของเด็ก 
(3) การท ากิจกรรมศิลปะที่ใช้วัสดุที่มีพ้ืนผิวหรือลักษณะที่ 
     แตกต่างกัน 
(4) การเล่นอิสระบนพ้ืนผิวหรือลักษณะที่แตกต่างกัน 
(5) การนวดสัมผัสแบบต่างๆ 
(6) การสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีอุณหภูมิและลักษณะที่แตกต่างกัน 
 

     ๑.๔ ตอบสนองต่อการดม
กลิ่นได้เหมาะสม 

(1) การดมกลิ่นสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
(2) การไปทัศนศึกษา นอกสถานที่ที่มีกลิ่นต่างๆ 
(3) การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่มีกลิ่นต่างๆ 

     ๑.๕ ตอบสนองต่อเสียงที่ (1) การฟังเสียงที่มีระดับความดังที่แตกต่างกัน  



54 
 

ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับ
บุคคลออทิสติก 

ประสบการณ์ส าคัญ 

ได้ยินได้เหมาะสม (2) การเล่นเครื่องดนตรี 
(3) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง 
(4) การร้องเพลง 
(5) การเล่นของเล่นที่มีเสียง 
(6) การทัศนศึกษานอกสถานที่ที่มีเสียงต่างๆ 

 

     ๑.๖ ตอบสนองต่อการเห็น
ได้เหมาะสม 

(1) การลดแสงสว่างปูองกันการหันเหความสนใจ 
(2) การท ากิจกรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่าง หรือแสง 
     สีแตกต่างกัน 
(3) การเล่นของเล่นที่ต้องใช้สายตา 
(4) การเล่นของเล่นที่มีแสงและสีสันสดใส 
(5) การท ากจิกรรมที่ใช้วัสดุที่มีแสงสว่าง หรือแสงสี 
     กระตุ้นความสนใจ 

 

     ๑.๗ ตอบสนองต่อการลิ้ม
รสได้เหมาะสม 

(1) การชิมอาหารที่มีรสชาติต่างๆ  
(2) การชิมอาหารที่มีอุณหภูมิต่างๆ 
(3) การชิมอาหารที่มีลักษณะต่างๆ 
(4) การประกอบอาหารง่ายๆ 
 

๒. เข้าใจภาษาและแสดงออก   
    ทางภาษาได้อย่างเหมาะสม 
     ๒.1 ปฏิบัติตามค าสั่งได้ 

(1) การปฏิบัติตามค าสั่งง่ายๆ 
(2) การปฏิบัติตนตามตารางกิจกรรม 
 
 

     ๒.๒ สื่อสารโดยการใช้
ท่าทาง รูปภาพ สัญลักษณ์
ค าพูดในชีวิตประจ าวัน 

(1) การบอกความต้องการโดยใช้ท่าทาง ชี้รูปภาพหรือพูด 
(2) การตอบค าถามโดยใช้ท่าทาง ชี้รูปภาพหรือพูด 
(3) การพูดโดยใช้สื่อ  
(4) การใช้วิธีการสื่อสารทางเลือก  
(5) การเล่นบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการสื่อสาร 
(6) การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
(7) การร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน  
 
 

๓. แสดงพฤติกรรมที่ (1) การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นเกี่ยวกับอารมณ์ 
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    เหมาะสมตามสถานการณ์ 
     ๓.๑ รับรู้และแสดงอารมณ์
ของตนเองและบุคคลอ่ืน 
อย่างเหมาะสม 

(2) การบอกหรือเลือกภาพอารมณ์จากการดูภาพสถานการณ์
ต่างๆ  

(3) การฟังนิทาน  
(4) การดูวีดีทัศน์นิทานสั้นๆ 
(5) การเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง ดนตรี  
(6) การแสดงสีหน้า ท่าทางเก่ียวกับอารมณ์หน้ากระจก 
(7) การเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกับเพื่อน 
(8) การร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืนในชุมชน  
 

     ๓.๒ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้องเรียนและโรงเรียน 

 

(1) การร่วมก าหนดข้อตกลง กติกาและเง่ือนไขของห้องเรียน
และโรงเรียน   

(2) การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน   
(3) การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในห้องเรียน

และโรงเรียน   
 

     ๓.๓ ปฏิบัติตนเหมาะสม
ตามสถานการณ์ต่างๆ 

 

(1) การปฏิบัติตนตามมารยาทของสังคม 
(2) การแสดงบทบาทสมมุติ  
(3) การใช้สื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเห็นชี้บอกพฤติกรรมที่

เหมาะสม 
(4) การร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
(5) การศึกษานอกสถานที่ 
(6) การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน 
(7) การไปในสถานที่ต่างๆ 
(8) การท ากิจกรรมตามมุมต่างๆ 
 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
เครื่องช่วยในการเรียนรู้    

     4.๑ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ
สื่อสารทางเลือก 

 
 

(1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการสื่อสารทางเลือก  

 

 

    4.๒ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการ (1) การใช้อุปกรณ์ช่วยในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์  
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เข้าถึงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้  

    4.๓ ใช้โปรแกรมเสริมผ่าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ 

(1) การใช้โปรแกรมเสริมผ่านคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ 

 
๒. สาระที่ควรเรียนรู้ 
  สาระที่ควรเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่น ามาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้
เด็กเกิดแนวคิดหลังจากน าสาระที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้นการท่องจ าเนื้อหา ผู้สอนสามารถก าหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย 
ความต้องการ และความสนใจของเด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ส าคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่น
เนื้อหาได้ โดยค านึงถึงประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 
 
  ๒.๑ เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะ
ต่างๆ วิธีระวังรักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
การระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
ปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การก ากับตนเอง การเล่นและท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองตามล าพังหรือกับ
ผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการรับรู้อารมณ์และ
ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
 

  ๒.๒ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก  เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับ
ครอบครัวสถานศึกษา ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวัน สถานที่ส าคัญ วันส าคัญ อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน 
สัญลักษณ์ส าคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่ง
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
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  ๒.๓  ธรรมชาติรอบตัว  เด็กควรเรียนรู้ เกี่ ยวกับชื่ อ ลักษณะ ส่วนประกอบ           
การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ า ท้องฟูา 
สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและพลังงานในชีวิตประจ าวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 
 
  ๒.๔ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายใน
ชีวิตประจ าวัน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส 
ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริมาตร น้ าหนัก จ านวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของ
สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้งาน และการเลือกใช้ สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ              
การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

การจัดประสบการณ์ 
 การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะ         
การบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายโดยค านึงถึง
ข้อจ ากัดของเด็กพิการแต่ละคน ให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการ
จัดประสบการณ์ ดังนี้ 
 

 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์
รวม อย่างสมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
และบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
  

 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการท างานของสมอง    
ที่เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท   
เด็กได้ลงมือกระท า เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว ส ารวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง 
และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยมีแนวการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 
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   2.2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ประสาท
สัมผัสที่เหลืออยู่ในการท ากิจกรรม 
   2.2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร
โดยการใช้ภาษามือ ภาษาท่าทาง การอ่านริมฝีปาก การฝึกพูด 
   2.2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนซ้ าๆ 
สอนจากง่ายไปยาก เป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์งาน        
   2.2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ควร
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
   2.2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจ า    
จากการเห็นและได้ยิน การเรียงล าดับ การจัดระเบียบตัวเอง 
   2.2.6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ
ออกเสียงให้ชัดเจน การสื่อสารที่ผู้อื่นเข้าใจได้ 
   2.2.7 เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
   2.2.8 เด็กออทิสติก ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม 
การตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทั้ง 7  
   2.2.9 เด็กพิการซ้อน ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นตามลักษณะความพิการแต่ละ
ประเภท 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการ
เรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอ
ความคิด โดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การท ากิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะ
ต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และ
วัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นใน
สภาพจริง โดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดท าสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคล น ามาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 
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  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 
 

๓. การจัดกิจกรรมประจ าวัน 
 กิจกรรมส าหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี สามารถน ามาจัดเป็นกิจกรรมประจ าวันได้หลาย
รูปแบบ เป็นการช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะท ากิจกรรมอะไร เมื่อใด และ
อย่างไร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมประจ าวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุม
พัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจ าวันมีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน ดังนี้ 
  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   3.1.๑ ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในแตล่ะวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาท ี
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาท ี  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาท ี
   3.1.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้ เวลา
ต่อเนื่องนานเกินกว่า ๒๐ นาท ี
   3.1.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพื่อช่วยให้เด็กรู้จักเลือก ตัดสินใจคิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาท ี
   3.1.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรม
ที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็ก
เป็นผู้ริเริ่มและผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้ก าลังและไม่ใช้ก าลัง จัดให้
ครบทุกประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต้องออกก าลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกก าลังมากนัก 
เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจ าวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการน าไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่ส าคัญผู้สอนต้องค านึงถึงการจัด
กิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การ
ยืดหยุ่น ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ 
โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนปุายเล่นอิสระ เคลื่อนไหว
ร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก 
กล้ามเนื้อมือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา  
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ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร 
พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่นให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออก
อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มี
นิสัยรักการท างาน ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจาก
คนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ 
ขับถ่าย ท าความสะอาดร่างกาย เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของ
ส่วนรวม เก็บของเขา้ที่เม่ือเล่นหรือท างานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาความคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้
เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่  เล่น
เกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และท ากิจกรรมทั้ง
เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งค าถามในสิ่ง        
ที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษาให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้         
มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พูด อ่าน เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องค านึงถึงหลักการจัดกิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็ก
เป็นส าคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่าง
อิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ า เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 
 

เทคโนโลยีสิ่งอ้านวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และแหล่ง

เรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
มีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้นั้น  ผู้สอนสามารถจัดท าและ
พัฒนาขึ้นเอง หรือพิจารณาเลือกใช้จากคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ                                                          
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและสื่อสาร   
ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการ
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงควรด าเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อ นวัตกรรม  และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ              
ในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  
ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น ชุมชน   
 ๒. จัดท า จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการ 
ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดท า จัดหาสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 ๔. ประเมินความเหมาะสมคุณภาพของเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ ที่เลือกใช้
ในการจัดการเรียนรู้   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้        
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 
 ๖. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก              
สื่อ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก         
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ควรค านึงถึงหลักการส าคัญ เช่น ความสอดคล้องกับ
หลักสูตร  จุดประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น 
 

การประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ อายุแรกเกิดถึง ๖ ปี เป็นการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดยใช้แบบประเมินที่
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมทั้งผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ทั้งนี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความ
ต้องการจ าเป็น ก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ระหว่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและทบทวนแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และเมื่อสิ้นสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือประเมิน
ความสามารถตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้
นักสหวิชาชีพและผู้ปกครองต้องร่วมกันประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรตามช่วงอายุ  
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 1. แนวทางการประเมินพัฒนาการ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ก าหนดเปูาหมาย

คุณภาพของเด็กโดยยึดพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
1.1 การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย การประเมินน้ าหนักส่วนสูง 

และเส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์ สุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี การรู้จักความปลอดภัย การเคลื่อนไหว 
และการทรงตัว การเล่นและการออกก าลังกาย และการใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กัน  

1.2 การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ประกอบด้วย การประเมิน
ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มีความเห็นอกเห็นใจ ความสนใจ ความสามารถ และมีความสุขในการท างานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ความรับผิดชอบในการท างาน ความซื่อสัตย์สุจริตและรู้สึกถูกผิด ความ
เมตตากรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน ตลอดจนการประหยัด อดออมและพอเพียง 

1.3  การประเมินพัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย การประเมินความมีวินัยใน
ตนเอง การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การระวังภั ยจากคนแปลกหน้าและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย การดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีสัมมาคาราวะและมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย รักความเป็นไทย การยอมรับความเหมือนความแตกต่างระหว่างบุคคล การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.4  การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย การประเมินความสามารถ
ในการสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ความสามารถในการอ่าน เขียนภาพ และสัญลักษณ์ 
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ การท างานศิลปะ 
การแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
และความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

 

1.5  พัฒนาทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท  
1.5.1 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเห็น ประกอบด้วย 

ความสามารถในการบูรณาการประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการด ารงชีวิต ความสามารถในการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม และการเคลื่อนไหวของคนตาบอด การเตรียมความพร้อมในการอ่าน 
และเขียน อักษรเบรลล์ ความสามารถในการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์พยัญชนะไทยที่มีเซลเดียว
และตัวเลข และความสามารถในการใช้ลูกคิด 

1.5.2 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการได้ยิน ประกอบด้วย 
ความสามารถใช้และดูแลเครื่องช่วยฟัง ความสามารถใช้การได้ยินที่หลงเหลืออยู่ในชีวิตประจ าวัน 
ความสามารถเปล่งเสียงหรือพูดตามแบบ ความสามารถอ่านริมฝีปาก ความสามารถใช้ภาษาท่าทาง
และภาษามือในการสื่อสาร และความสามารถสะกดนิ้วมือ 

1.5.3 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย 
ความสามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ความสามารถดูแลตนเองและความปลอดภัยใน
ชีวิตประจ าวัน การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 



63 
 

1.5.4 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ ประกอบด้วย การดูแลสุขอนามัยเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อน ความสามารถใช้และดูแล 
รักษาอุปกรณ์เครื่องช่วยในการเคลื่อนย้ายตนเอง ความสามารถใช้และดูแลรักษากายอุปกรณ์เสริม 
กายอุปกรณ์ อุปกรณ์ดัดแปลง ความสามารถใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องช่วยในการ
เรียนรู้ และการควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการพูด การเค้ียว และการกลืน 

1.5.5 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
ความสามารถในการรับรู้การได้ยิน ความสามารถในการรับรู้การเห็น ความสามารถในการจัดล าดับ
ความคิด ความสามารถในการจัดระเบียบตนเอง และความสามารถในการบอกต าแหน่ง/ทิศทาง 

1.5.6 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
ประกอบด้วย ความสามารถควบคุมอวัยวะในการออกเสียง สามารถออกเสียงตามหน่วยเสียงได้
ชัดเจน สามารถเปล่งเสียงให้เหมาะสมกับธรรมชาติของแต่ละคน และความสามารถควบคุมจังหวะ
การพูด 

1.5.7 การประเมินทักษะเป็นเฉพาะความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
ประกอบด้วย ความสามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง ความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม และความสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับสังคม  

1.5.8 การประเมินทักษะจ าเป็นเฉพาะบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย การตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสได้เหมาะสม ความสามารถในการเข้าใจภาษาและแสดงออกทางภาษาได้
อย่างเหมาะสม และการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 

2. ขั้นตอนการประเมิน 
 การประเมินพัฒนาการเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ควรมีการประเมินพัฒนาการโดยใช้แบบประเมินที่
หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ รวมทั้งผู้ปกครองเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วมประเมิน ทั้งนี้โดยใช้กรอบ
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก ตามความ
ต้องการจ าเป็น ทั้งก่อน ระหว่างและสิ้นสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 

2.1 การประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงอายุ  
2.๑.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน ได้แก่ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พิจารณากิจกรรมในการอบรมเลี้ยงดู 
ลักษณะความพิการของเด็กแต่ละประเภท การจัดประสบการณ์ท่ีสะท้อนพัฒนาการของเด็ก 

2.๑.๒ วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมิน
พัฒนาการ เช่น สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย แบบประเมินเฝูาระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual : DSPM) หรือ 
แบบประเมินส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง  (Developmental Assessment and Intervention 
Manual : DAIM) แบบบันทึกพฤติกรรม เหมาะที่จะใช้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน
เหมาะกับการบันทึกกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การบันทึกการเลือกของเด็ก
เหมาะส าหรับบันทึกลักษณะเฉพาะและปฏิกิริยาที่เด็กมีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็น 

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
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หน้าที่ของพ่อแม่หรือผู้ดูแลที่จะเลือกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม เพ่ือจะได้ผลของ
พัฒนาการที่ถูกต้องตามพัฒนาการ 

2.๑.๓ ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการหลังจากที่ได้วางแผนและเลือก
เครื่องมือที่จะใช้ประเมินและบันทึกพัฒนาการแล้ว ก่อนจะลงมือประเมินและบันทึกจะต้องอ่านคู่มือ
หรือค าอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือนั้นๆอย่างละเอียด แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือ 
และบนัทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

2.๑.๔ ประเมินและสรุป ในการประเมินและสรุปนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของสิ่งที่ต้องการประเมิน เช่น การประเมินพัฒนาการด้วยวิธีการสังเกต 
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสังเกต วิธีการสนทนา เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกการสนทนา อาจเป็นการ
บันทึกการสนทนาระหว่างเด็กกับเด็ก หรือเด็กกับครู พิจารณาผลงานโดยเปรียบเทียบกับพัฒนาการ 
การประเมินควรประเมินหลายๆครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าเด็กมีพัฒนาการอย่างไร ท าอะไรได้มากน้อย
เพียงใด และสรุปผล 

2.๑.๕ รายงานผลการประเมิน เมื่อได้ผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของ
เด็กแล้ว พ่อแม่หรือ ผู้ดูแลจะต้องตัดสินใจว่าจะรายงานข้อมูลนี้ไปยังผู้ใดและเพ่ือจุดประสงค์อะไร 
และจะต้องใช้รูปแบบใด ส าหรับการอบรมเลี้ยงดูตามวิถีชีวิตประจ าวันโดยพ่อแม่ ผู้ดูแล มีการ
ประเมินพัฒนาการเพ่ือเฝูาระวังและเป็นข้อมูลในการพบแพทย์ และอาจน าไปใช้ในการอบรมเลี้ยงดู
และจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับผู้ดูแลเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษ จะต้อง
รายงานต่อผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษจัดให้เด็กนั้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้านได้ตามจุดประสงค์หรือไม่ เพ่ือน าไปปรับปรุง
แก้ไขการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กต่อไป 

2.1.6 ผู้ดูแลเด็กจะต้องรายงานผลของการประเมินพัฒนาการไปยังผู้ปกครองเด็ก 
ซึ่งแต่ละศูนย์การศึกษาพิเศษจะต้องมีสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก หรือแบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
ของกรมอนามยั หรือแบบประเมิน DSPM และคู่มือเฝูาระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ผู้ดูแล
เด็กใช้สมุดรายงานหรือแบบบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามัย หรือแบบประเมิน DSPM นั้น 
เป็นเครื่องมือรายงานผู้ปกครองได้ และถ้าผู้ดูแลเด็กมีข้อเสนอแนะหรือจะขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจเขียนเพ่ิมเติมลงไปในสมุดรายงานได้ และต้อง
ค านึงเสมอไม่ว่าจะใช้แบบรายงานใดข้อมูลควรจะมีความหมาย เกิดประโยชน์แก่เด็กเป็นส าคัญ 

2.๑.7 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเป็นสิ่งส าคัญมาก ผู้ดูแลเด็กต้องตระหนักว่าการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องส าคัญ ผู้ดูแลเด็กควรยกย่องผู้ปกครองที่
พยายามมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ผู้ดูแลเด็กจะต้องต้อนรับผู้ปกครองที่มาศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือ เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพ่ือรายงานเรื่องเด็ก พูดคุยด้วยตนเอง
หรือทางโทรศัพท์ สิ่งเหล่านี้จะท าให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและต้องการที่จะมีส่วน
ร่วมกับผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาเด็กของตน 
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2.2 การประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์  
ผู้สอนต้องวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และก าหนดสิ่งที่ประเมินจากการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือวางแผนการประเมินพัฒนาการ ดังนี้ 
            2.2.1 การวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี สภาพที่พึงประสงค์  

         การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การจัดประสบการณ์ ได้มีการวิเคราะห์สาระการ
เรียนรู้รายปีที่สอดคล้องของมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้เพ่ือก าหนด
หน่วยการเรียนรู้ โดยการน าสภาพที่พึงประสงค์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นจุดประสงค์การ
เรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ และก าหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามที่สถานศึกษาก าหนดในการ
พัฒนาเด็ก 

2.2.2 การก าหนดประเด็นการประเมิน 
         เป็นการก าหนดพัฒนาการที่ต้องการประเมิน คือ สภาพที่พึงประสงค์ที่น ามา

ก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และทักษะ
ที่จ าเป็นเฉพาะความพิการ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และเชื่อมโยงไปยังจุดประสงค์ของแผนการจัด
ประสบการณ์ในแต่ละวัน ดังนั้นประเด็นการประเมินจึงประกอบไปด้วยจุดประสงค์ของแผนการจัด
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้นั้นๆ 

 
3. วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครูผู้สอนต้องวางแผนและก าหนดวิธีการ
ประเมินให้เหมาะสมกับกิจกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน/ชิ้นงาน การพูดคุย หรือ
สัมภาษณ์เด็ก วิธีการที่ครูผู้สอนเลือกใช้ต้องมากกว่า 2 วิธีการ หรือใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น  

1) การสังเกตและการบันทึก  
2) การบันทึกการสนทนา 
3) การสัมภาษณ์ 
4) สารนิทัศน์ส าหรับเด็กเพ่ือการประเมินพัฒนาการ 
5) การประเมินการเจริญเติบโต 
6) การประเมินผลงานและชิ้นงาน 
7) ฯลฯ 

4. เกณฑ์การประเมิน 
ในการวัดและประเมินผลมีวิธีการและเกณฑ์การประเมินดังนี้ 

 ๑. วิธีการวัดและประเมินผล ใช้การสังเกตพฤติกรรม และประเมินผลการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของพัฒนาการแต่ละด้านที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
หรือแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
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 ๒. เกณฑ์ในการประเมินผล  ซึ่งจะน าไปสู่การสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด าเนินการ
ประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ แผนให้บริการ 
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ด้านพัฒนาการ  ตัดสินคุณภาพผู้เรียนเป็น ๕ ระดับ  คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ 
และปรับปรุง  
  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัดสินเป็น ๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์                         
และ ไม่ผ่าน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
๑. ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 
๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้ 
๙. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ 
๑๐. มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพ 

  ๓) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ตัดสินเป็นผ่านและไม่ผ่าน    
 

  5. การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เมื่อผู้สอนวางแผนการประเมินพัฒนาการแล้วควรท าการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็น
รายบุคคล หรือรายกลุ่ม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดคุย หรือสัมภาษณ์เด็ก หรือการ
ประเมินผลงาน/ชิ้นงาน ของเด็กอย่างเป็นระบบ เพ่ือรวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุม
เด็กทุกคนแล้วสรุปลงในแบบบันทึกผลการประเมินสภาพที่พึงประสงค์ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงค์ ผู้สอนควร
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยสภาพที่พึงประสงค์ 1 ข้อ ควรได้รับการประเมินพัฒนาการ
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ภาคเรียน ระยะแรกควรเป็นการประเมินเพ่ือความก้าวหน้า ไม่ควรเป็นการ
ประเมินเพ่ือตัดสินพัฒนาการของเด็ก ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการตาม
สภาพที่พึงประสงค์จึงเป็นการสะสมเพ่ือยืนยันว่าเด็กเกิดพัฒนาการตามสภาพที่พึงประสงค์นั้นๆ 
ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือ 
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6. การสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายตัวบ่งชี้ รายมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และในภาพรวมของพัฒนาการรายด้าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส าหรับ
แนวทางการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรใช้ฐาน
นิยม (Mode) ไม่ควรน าค่าระดับคุณภาพของสภาพที่พึงประสงค์มาหาค่าเฉลี่ย ในกรณีมีฐานนิยม
มากกว่า 1 ฐานนิยม คือ มีระดับคุณภาพซ้ ามากกว่า 1 ระดับคุณภาพ การสรุปผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กในแต่ละตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา โดยค านึงถึงปรัชญาการศึกษา และ
หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการน าข้อมูลผลการ
ประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาเด็กต่อไป 

7. การรายงานผลการประเมินพัฒนาการและการน าข้อมูลไปใช้ 
 การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นการสื่อสารให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินพัฒนาการและจัดท า
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง การรายงานผลการ
ประเมินพัฒนาการสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงพัฒนาการแต่ละ 
ด้าน ที่สะท้อนมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง 13 ข้อตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

แนวทางการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเดก็ที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ 
1. ศึกษาหลักสูตร 

ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ในแต่ละช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ
ของเด็ก 

2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก 
ประวัติครอบครัว ประวัติทางการแพทย์ ประเภทความพิการ 

3. ประเมินพัฒนาการเด็ก 
 3.1 ใช้แบบประเมิน DSPM หรือ DAIM ของกรมอนามัย ต้นปีการศึกษาโดยครูและ

ผู้ปกครอง 
 3.2 ใช้แบบประเมินที่หลากหลาย โดยนักสหวิชาชีพ 
 3.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

4.1 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และตรวจสอบหรือประเมินพัฒนาการ 

4.2 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีองค์ประกอบดังนี้ 
4.2.๑ ข้อมูลทั่วไป 
4.2.๒ ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 
4.2.๓ ข้อมูลด้านการศึกษา  
4.2.๔ ข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น  
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4.2.๕ การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
4.2.๖ ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 

สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
4.2.๗ คณะกรรมการจัดท าแผน 
4.2.๘ ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  

5. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
น าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคล มาด าเนินการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์งานหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้ ด้วยการเรียงล าดับกิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้น หรือกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรมไปสู่
กิจกรรมที่เป็นนามธรรม ให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

 

6. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์  
 6.1 ศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ตามช่วงอายุของเด็ก เพ่ือน ามาจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ 
6.2 จัดท าแผนการจัดประสบการณ์อย่างหลากหลาย ครอบคลุมสภาพที่พึงประสงค์ ซึ่ง

เปลี่ยนเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ครบทุกสภาพที่พึงประสงค์ในช่วงอายุจริงหรืออายุพัฒนาการ 
 

7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.1 จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นตามมุม กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง เกมการศึกษา หรือใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ตามที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษก าหนดในการพัฒนาเด็ก 

7.2 ในการจัดกิจกรรมให้ค านึงถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กแต่ละ
คน เพือ่ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นตามที่วางแผนไว้ 

7.3 ในบางทักษะที่จ าเป็นเฉพาะความพิการหรือบางทักษะที่เป็นปัญหาของเด็ก อาจต้อง
จัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล  

 

8. ประเมินพัฒนาการ  
8.1 ประเมินตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ( IIP) ซึ่งมี 5 ระดับ เป็นระบบตัวเลข คือ     

5, 4, 3, 2, 1 หรือ เป็นระบบที่ใช้ค าส าคัญ เช่น ดีเยี่ยม, ดีมาก, ดี, พอใช้, ควรส่งเสริม หรือตามที่
สถานศึกษาก าหนด อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

8.2 ประเมินอายุพัฒนาการเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือเปรียบเทียบกับต้นปีการศึกษา 
 

9. สรุป และรายงานผล 
 9.1 สรุปผลการประเมินเปูาหมายระยะสั้นและระยะยาวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
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 9.2 สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึง
ประสงค์ในช่วงอายุของเด็กทุกมาตรฐานและรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
 9.3 สรุปผลการประเมินอายุพัฒนาการเด็ก และรายงานผู้บริหาร และผู้ปกครอง 
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  
 การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน
เฉพาะความพิการ หรือโรงเรียนจัดการเรียนรวม หรือศูนย์การศึกษาพิเศษในระดับที่สูงขึ้น              
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้เป็น
อย่างดี สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑ หรือระดับที่สูงขึ้น จะประสบผลส าเร็จได้ บุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บริหารสถานศึกษา 
    ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่มีบทบาทเป็นผู้น าในการสร้างรอยเชื่อมต่อ
ระหว่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ โดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งสองระดับ เพ่ือท าความเข้าใจและจัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการที่
จะเอ้ือต่อการเชื่อมต่อการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  ๑.๑ จัดประชุมผู้สอนระดับปฐมวัยและผู้สอนระดับประถมศึกษา ร่วมกันสร้างความ
เข้าใจรอยเชื่อมต่อของหลักสูตรทั้งสองระดับให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพ่ือผู้สอนทั้งสอง
ระดับจะได้เตรียมการสอนได้สอดคล้องกับเด็กวัยนี้ 
  ๑.๒ จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารทางวิชาการของทั้งสองระดับมาไว้ให้ผู้สอน
และบุคลากรอื่นๆ ได้ศึกษาท าความเข้าใจ อย่างสะดวกและเพียงพอ 
  ๑.๓ จัดกิจกรรมให้ผู้สอนทั้งสองระดับมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ 
ร่วมกัน 
  ๑.๔ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างรอยเชื่อมต่อ 
  ๑.๕ จัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ และจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ
และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี 
 ในกรณีที่ โรงเรียนไม่มีชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ในสถานศึกษาของตนเอง ผู้บริหาร
สถานศึกษาควรประสานกับสถานศึกษาที่คาดว่าเด็กจะไปเข้าเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสถานศึกษาใหม่ได้ 
 

 ๒. ผู้สอนระดับปฐมวัย 
     ผู้สอนระดับปฐมวัยต้องศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการเรียน
การสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และสร้างความเข้าใจให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองและบุคลากรอ่ืนๆ 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวก่อนเลื่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผู้สอนควรด าเนินการ ดังนี้ 
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  ๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นรายบุคคลเพ่ือส่งต่อผู้สอนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ซึ่งจะท าให้ผู้สอนระดับประถมศึกษาสามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือเด็กในการปรับตัวเข้ากับการ
เรียนรู้ใหม่ต่อไป 
  ๒.๒ พูดคุยกับเด็กถึงประสบการณ์ที่ดีๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
  ๒.๓ จัดให้เด็กได้มีโอกาสท าความรู้จักกับผู้สอน ตลอดจนการส ารวจสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
  ๒.๔ จัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์ หนังสือที่เหมาะสมกับวัยเด็กที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์พ้ืนฐานที่สอดคล้องกับรอยเชื่อมต่อในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 ๓. ผู้สอนระดับประถมศึกษา 
     ผู้สอนระดับประถมศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย และมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้ต่อเนื่องกับการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัย โดยควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดกิจกรรมให้เด็ก พ่อแม่ และผู้ปกครอง มีโอกาสได้ท าความรู้จักคุ้นเคยกับ
ผู้สอนและห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนเปิดภาคเรียน 
  ๓.๒ จัดสภาพห้องเรียนให้ใกล้เคียงกับห้องเรียนระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีมุม
ประสบการณ์ภายในห้อง เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสท ากิจกรรมได้อย่างอิสระ เช่น มุมหนังสือ มุมของเล่น 
มุมเกมการศึกษา เพ่ือช่วยให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ปรับตัวและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมร่วมกันกับเด็กในการสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติตน 
  ๓.๔ จัดกิจกรรมช่วยเหลือ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กตามความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
  ๓.๕ เผยแพร่ข่าวสารด้านการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
 ๔. พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
     พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการศึกษาของ
บุตรหลาน และเพ่ือช่วยบุตรหลานของตนเองในการศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ควรด าเนินการ
ดังนี้ 
  ๔.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรของการศึกษาท้ังสองระดับ 
  ๔.๒ จัดหาหนังสือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับวัยเด็ก 
  ๔.๓ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุตรหลาน ให้ความรัก ความเอาใจใส่ ดูแลบุตรหลานอย่าง
ใกล้ชิด 
  ๔.๔ จัดเวลาในการท ากิจกรรมร่วมกับบุตรหลาน เช่น เล่านิทาน อ่านหนังสือร่วมกัน 
สนทนาพูดคุย ซักถามปัญหาในการเรียน ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจ 
  ๔.๕ ร่วมมือกับผู้สอนและสถานศึกษาในการช่วยเตรียมตัวบุตรหลาน เพ่ือช่วยให้
บุตรหลานปรับตัวได้ดีขึ้น 
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การส่งต่อ 
 การส่งต่อ เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม บริการทาง
ศึกษา โดยประสานงานระหว่างโรงเรียนจัดการเรียนรวม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อ
เด็กพิการมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นเรียนที่
สูงขึ้น เมื่อย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการด้านอ่ืนๆให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ น าส่งแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา
หรือบริการด้านอื่นๆต่อไป 
 
การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยมีหลักการส าคัญในการให้สังคม ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาและกระจายอ านาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาหรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาในระดับนี้ ดังนั้น เพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษาปฐมวัยมี
คุณภาพตามมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
จ าเป็นต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกกลุ่มทุกฝุายที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน วางแผน และด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ
อย่างแท้จริง 
 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา กระบวนการนิเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย สร้างความ
มั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง โดยต้องมีการด าเนินการที่เป็นระบบเครือข่ายครอบคลุมทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในรูปแบบของคณะกรรมการ ที่มาจากบุคคลทุกระดับและทุกอาชีพ การก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลต้องมีการรายงานผลจากทุกระดับให้ทุกฝุาย รวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพ่ือน า
ข้อมูลจากรายงานผลมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยต่อไป 
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ค้าสั่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดนนทบุรี 
ที ่ ๐๖๘/๒๕๖๓ 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
ส้าหรับเด็กที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ้าจังหวัดนนทบุรี 
................................................................... 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐           
ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้จัดท าหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและก าหนดให้
สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับเด็ก บริบทและสภาพแวดล้อม เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กที่มีความต้องจ าเป็นพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลดังตอไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว คือ 
  

 ๑. นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์ ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทิพย์วรรณ      ลาดศิลา  คร ูคศ.๒  รองประธานกรรมการ 
๓. นางผาณิต      ยังประภา คร ูคศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวเยาวลักษณ์    ไวยธารี  คร ูคศ.๒  กรรมการ 
๕. นางเพ็ญพักตร์      แก้วจรูญ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๖. นางสาวฐิติพร   กระจ่างจันทร์ คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๗. นางสาววรวรรณ   ชัยรัตน์ธิกุล คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๘. นางสาวรัชนีกร     สอนปัน  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวอุษา         เมฆฉาย  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๑๐. นางพัชรี              นกขุนทอง คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๑๑. นางสาวจีรนันท ์ อนุรักษ์ธานี คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๑๒. นางสาวอารีย์รัตน์   อินธิยา  คร ูคศ.๑  กรรมการ 
๑๓. นางสาวสุทธิดา รุดเครือ  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๔. นางสาวกัญจนา   สะอาดเอ่ียม ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๕. นางสาวสมพิศ   วงค์ขัน  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

/๑๖. สิบเอก...............   
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- ๒ – 
๑๖. สิบเอกเอกชัย   ทรงศิริ  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๗. นางสาวกันต์ระพี   กิจลิขิต  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๘. นางสาวน้ าฝน   พรวิจิตร  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๑๙. นางสาวเสาวนีย์   โครตศร ี พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๐. นางสาวนูรไอนี   สีดง  พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๑. นางพิมพ์ใจ   ชาญวิรัตน์ พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๒. นางสาววันวิสา   หล่วงทองหลาง พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๓. นางสาวสุนิษา  แก้ววงษา พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๔. นางสาวอาภาภรณ์   วรคุณ  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
๒๕. นางสาวณิชมาศ   ชื่นแพร  ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
๒๖. นางสาวเกษรา   ยิ้มชัยภูม ิ ครอัูตราจ้าง  กรรมการ 
๒๗. นางสาวสุดาภรณ์   แก้วประกอบ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นางสาวปวีณา      ใจขันทะ  คร ูคศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๙. นางสาวมินตรา      ผูกพันธ์  คร ูคศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางสาววาสนา  เทินสระเกษ ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางนุชจรินทร์   ขม้ินเขียว ครูผู้ช่วย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวภูษณิศา     ทอนชัย  คร ูคศ.๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         

หน้าที่  จัดท าหลักสูตรปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดนนทบุรี  โดยปรับปรุงให้ เหมาะสมกับเด็ก บริบทและ
สภาพแวดล้อมแล้วเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ต่อไป 

 

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าทีตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ต่อไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ลงชื่อ 

(นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจ าจังหวัดนนทบุรี 


