(ร่าง)
โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวติ สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ระบุ ว่ า
บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิ เสมอกั น ในการรั บ การศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ าสิ บ สองปี ที่ รั ฐ จะต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับบุคคลอื่น มาตรา ๕๒ ระบุว่า เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย
จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนเป็นสาคัญ มาตรา ๘๐ กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามนโยบายด้านสังคม สาธารณสุข
การศึก ษาและวัฒ นธรรม ดังต่ อไปนี้ (๑)...รวมทั้ งต้อ งสงเคราะห์ แ ละจัดสวัส ดิก ารให้ กั บ ผู้ สู งอายุ
ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะลาบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้
...
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุ ว่ า
คนพิ ก ารมี สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษา ดั ง นี้ ...(๒) เลื อ กบริ ก ารทางการศึ ก ษา สถานศึ ก ษา ระบบและ
รูปแบบการศึกษาโดยคานึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจาเป็นพิเศษ
ของบุคคลนั้น
ส านั กบริห ารงานการศึกษาพิ เศษ มี ส ถานศึ กษาที่ ให้ บ ริการผู้ เรียนที่ มีความต้อ งการ
จาเป็นพิเศษในลักษณะศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่มีบทบาทหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึ กษา
ส าหรั บ คนพิ ก าร พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกาหนดบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ดังนี้ (๑) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะ ศูนย์บริก ารช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
(Early Intervention : EI) และเตรี ย มความพร้ อ ม ของคนพิ ก ารเพื่ อ เข้ า สู่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
โรงเรี ย นอนุ บ าล โรงเรีย นเรี ย นร่ ว ม โรงเรีย นเฉพาะความพิก าร ศูน ย์การเรียนเฉพาะความพิ การ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น (๒) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสาหรับ
คนพิ ก าร (๓)จั ด ระบบและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คล
(Individualized Education Program : IEP) (๔) จั ด ระบบบริ ก ารช่ ว งเชื่ อ มต่ อ ส าหรั บ คนพิ ก าร
(Transition Services) (๕) ให้ บ ริ ก ารฟื้ น ฟู ส มรรถภาพคนพิ ก าร โดยครอบครั ว และชุ ม ชน
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา (๖) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
สาหรับคนพิการ (๗) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการในจังหวัด และ (๘) ภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงจัดทาโปรแกรมพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
ส าหรั บ เด็ กพิ การ ของศูน ย์ ก ารศึก ษาพิ เศษ พุ ท ธศัก ราช ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่ อให้ ศู น ย์การศึ กษาพิ เศษ
ใช้เป็นโปรแกรมในการพัฒนาเด็กพิการในด้านทักษะการดารงชีวิต และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท

~ข~

ของแต่ละพื้นที่ ตามประเภท ระดับความพิการและศักยภาพ เพื่อให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบในโปรแกรมได้ แ ก่ ช่ ว งวั ย ๐-๓ ปี และตลอดชี วิ ต
มีทั ก ษะการดารงชี วิตประจ าวัน ช่ ว งวัย ๔-๖ ปี และตลอดชีวิต มี ทั กษะการด ารงชีวิต ประจาวัน
ทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต และทักษะส่วนบุคคลและสังคม ช่วงวัย ๗-๑๐ ปี และตลอดชีวิต
มี ทั ก ษะวิ ช าการเพื่ อ ด ารงชี วิ ต และทั ก ษะการท างานและอาชี พ และช่ ว งวั ย ๑๑ ปี ขึ้ น ไป
จนถึงตลอดชีวิต มีทักษะการทงานและอาชีพ
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนภาคเอกชน ซึ่งช่วยให้การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ เหมาะสม
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการจาเป็น ของเด็กแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มีพัฒ นาการที่ดีเต็มตามศักยภาพ และ
เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติต่อไป
(นายอานาจ วิชยานุวัติ)
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
....... / ........... / ..........
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๑. เหตุผลความจาเป็น
ส ำนั ก บริ ห ำรงำนกำรศึ ก ษำพิ เศษ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดทำแนวทำงกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและกำรพัฒนำศักยภำพ
สำหรับ บุคคลที่มีควำมบกพร่องด้ำนต่ำงๆ ๕ ประเภทควำมพิกำร รวม ๕ เล่ม ได้แก่ (๑)บุคคลที่มี
ควำมบกพร่องทำงกำรเห็น (๒) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน (๓) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำง
สติปัญญำ (๔) บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือสุขภำพ
และ (๕) บุคคลออทิ
สติก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มและกำรพัฒนำศักยภำพ
สำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ที่มีอำยุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๓ ปี และ ๔ ปีขึ้น
ไป เมื่อใช้มำระยะเวลำหนึ่ง ได้มีกำรพัฒนำแนวทำงกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและพัฒนำ
ศักยภำพ สำหรับบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรศึกษำของศูนย์กำรศึกษำพิเศษดังกล่ำว เป็นหลักสูตร
กำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
พุทธศักรำช ๒๕๕๖จำนวน ๑ เล่ม ซึ่งประกอบด้วยทักษะพื้นฐำน ๖ ทักษะ และทักษะจำเป็นเฉพำะ
ควำมพิกำรและทักษะจำเป็นอื่นๆ ๔ ประเภทควำมพิกำร ได้แ ก่ทักษะจำเป็นเฉพำะควำมพิกำรของ
บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน บุคคลที่มีควำมบกพร่อง
ทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหวหรือสุขภำพ และ บุคคลออทิสติก ซึ่งใช้กับช่วงอำยุของเด็กที่มีควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปีเมื่อใช้ครบรอบ ๑ ปี กำรศึกษำสำรวจสภำพปัญหำ และ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรนำหลักสูตรกำรให้บริกำรช่วยเหลือระยะแรกเริ่มไปใช้ในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
ซึง่ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เครือข่ำยที่ ๘ ได้ประมวลผลพบว่ำ
ปั ญ หำกำรใช้ห ลั กสู ตร คือ เด็กที่มีควำมต้ องกำรจำเป็นพิ เศษที่ รับ บริกำรในศูนย์กำรศึกษำและรับ
บริกำรที่บ้ำน ไม่มีสำระใดที่เหมำะสมในหลักสูตรสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เนื้อหำในหลักสูตร
กว้ำงมำกเกินไปจนทำให้กิจกรรมมีควำมหลำกหลำย ขำดตัวอย่ำงของกระบวนกำรและเทคนิคกำร
จัดกำรเรี ย นรู้ ที่ส ำมำรถน ำมำใช้ได้ จริงกับ สภำพปั ญ หำของเด็กที่ มีควำมต้อ งกำรจำเป็น พิเศษเมื่ อ
ติดตำมเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษที่ออกจำกบริกำรของศูนย์กำรศึกษำพิเศษหรือเด็กที่มีควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษที่มีอำยุมำกกว่ำที่จะรับบริกำรที่ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ พบว่ำ เด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษเหล่ำนี้ได้รับกำรส่งเสริมหรือเตรียมควำมพร้อมให้มีงำนทำ หรือดำรงชีวิตในสังคมได้ด้วย
ตนเองไม่ตรงกับควำมต้องกำรที่แท้จริงสำหรับกำรดำรงชีวิตในชุมชน
ในด้ ำนครู ผู้ ส อนของศู น ย์ ก ำรศึ ก ษำพิ เศษก็ พ บว่ ำ ส่ ว นใหญ่ เพิ่ ง จบกำรศึ ก ษำและมี
ประสบกำรณ์น้อย และมีกำรเปลี่ยนงำนบ่อย ขำดประสบกำรณ์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำศักยภำพเด็ก
ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษในองค์รวม จึงไม่สำมำรถออกแบบกำรพัฒนำ
เด็ก
ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษให้มีควำมพร้อมต่อกำรดำรงชีวิต ในโรงเรียนหรือชุมชนต่อไปได้ สภำพ
ปัญหำดังกล่ำวนี้ สอดคล้องกับข้อค้นพบของคณะกรรมกำรนิเทศติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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จำกต้นสังกัดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำก
ต้นสังกัดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งระบุว่ำกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนที่รับบริกำรในศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
และชุมชนนั้นควรมีกำรพัฒนำโปรแกรมทักษะกำรดำรงชีวิ ตเพื่อเตรียมผู้เรียนในกำรเปลี่ยนผ่ำนไปยัง
สถำนศึกษำ หน่วยงำนอื่น และชุมชน
จำกสภำพดังกล่ำว สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษจึงเห็นควำมจำเป็นที่จะต้องมีกำร
พัฒนำหลักสูตรหรือโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตของเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ทุก
ประเภท เพื่อให้มีหัวข้อ สำระเนื้อหำ กิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่ครอบคลุมในด้ำนกำรจัดกำรและกำร
ควบคุมตนเอง กำรดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทำงวิชำกำรในชีวิตประจำวัน รวมทั้งกำรทำงำน
และอำชีพ ที่จะนำไปใช้เตรียมผู้เรียนเปลี่ยนผ่ำนไปสู่ช่วงชีวิตใหม่ได้โดยมีแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคลและแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนเฉพำะบุคคลเป็นเครื่องมือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องได้ทำงำนร่วมกันในกำรวำงแผน กำรจัดบริกำรตลอดแนว ซึ่งเป็นหลักกำรสำคัญของกำร
พัฒนำหลักสูตรหรือโปรแกรมสำหรับเด็กพิกำรที่ระบุว่ำ หลักสูตรหรือโปรแกรมที่เหมำะสมกับเด็กทุก
กลุ่มอำยุต้องเป็นหลักสูตรตลอดแนวที่ออกแบบตำมหลักกำร ดังนี้ (Wehman&Kregel, 2002, p.
3-7)
๑) เน้นควำมเป็นเฉพำะบุคคลและใช้บุคคลเป็นศูนย์กลำง เพื่อให้ เด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมอย่ำงจริงจังในกำรวำงแผน กำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน
ในปัจจุบันและอนำคตที่จะต้องประคับประคองไปให้ถึง โดยมีกำรสื่อสำรตลอดช่วงอำยุเพื่อสร้ำงควำม
ต่อเนื่อง
๒) มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรนำไปใช้ในชีวิตจริง กำรพัฒนำโปรแกรมตลอดแนว
ต้องมีก ำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็ นของบุ ค คลในสภำพแวดล้ อ มที่ แตกต่ ำงกัน เพื่ อจั ดล ำดั บ
ควำมสำคัญตำมควำมจำเป็นของผู้เรียนที่จะต้องเรียนรู้ เพื่อกำรปฏิบัติตนได้เหมำะสมในชุมชน
๓) โปรแกรมระยะยำวที่ออกแบบจะต้องมีกำรปรับเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ให้มีควำม
เจำะจง และเหมำะสมกับสมรรถนะของผู้ เรียน ทั้งในกำรวำงแผนกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตำมวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
และบรรลุศักยภำพสูงสุด
๔) เน้นนิเวศวิทยำสำหรับกำรปฏิบัติที่ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องจะได้ร่วม
วิเครำะห์กิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วนในแต่ละสภำพแวดล้อมหลักของกำรดำรงชีวิต เพื่อสร้ำงพื้นฐำนกำร
ปฏิบัติกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในสถำนกำรณ์ทั่วไปในที่อื่นๆ
โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษศูนย์
กำรศึกษำพิเศษที่พัฒนำขึ้นครั้งนี้ ได้นำหลักกำรกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตรสำหรับ
ผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษมำใช้ ทำให้ได้ขอบข่ำย (Scope) เนื้อหำสำระและจัดลำดับ เนื้อหำสำระ
(Sequence) ที่เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน ไปถึงกำรทำงำน เพื่อให้ครู ผู้ปกครอง และ
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ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้วำงแผนตำมหลักกำรข้ำงต้นในกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคลและ
แผนกำรเปลี่ยนผ่ำนเฉพำะบุคคล พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรที่สัมพันธ์กับ
ชีวิตในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกันของเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
แต่ละคนและ
เชื่อมต่อประสบกำรณ์ แต่ละทักษะตำมช่วงวัย โดยสร้ำงควำมเชื่อมโยงและควำมต่อเนื่องของกำรจัด
กิจกรรมที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะได้ร่วมกันพัฒนำให้ เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษมีทักษะที่นำไปใช้
ได้จริงสำหรับกำรดำรงชีวิตหลังสิ้นสุดกำรรับบริกำรจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

๒. ปรัชญา
๑) กำรจัดกำรศึกษำสำหรับ เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ควรจัดให้เร็วที่สุดตั้งแต่
แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรจนตลอดช่วงวัยของกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำย ในกำรวำงแผนกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม เพื่อสนองต่อควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคลแต่ละช่วงวัย
๒)กำรจัดบริกำรช่วงเชื่อมต่อสำหรับกำรพึ่งพำตนเองและกำรดำรงชีวิต จำเป็นต้องบูรณำ
กำรร่วมไปกับกำรจัดบริกำรทำงกำรศึกษำ
๓)กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ต้องอยู่บนพื้นฐำนของกำรดำรงชีวิตในบริบทที่ต่อเนื่อง
ตำมช่วงวัย

๓.หลักการ
๑) เป็นกำรศึกษำที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษพัฒนำตำมธรรมชำติ
เต็มศักยภำพและได้รับควำมสำเร็จในกำรดำเนินชีวิต ภำยใต้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน
๒) เป็นกำรพัฒนำเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษแบบองค์รวมในระบบนิเวศวิทยำที่
สัมพันธ์กับชีวิต ควำมต้องกำรจำเป็นของเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษและครอบครัว
๓) เป็นโปรแกรมที่มีโครงสร้ำงยืดหยุ่นทั้งด้ำนสำระและกำรจัดกำรเรียนรู้
๔) เป็นโปรแกรมที่จัดกำรศึกษำได้ทุกรูปแบบ

๔. จุดหมาย
๑) มุ่งพัฒ นำเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษของศูนย์กำรศึกษำพิเศษให้ มีศักยภำพ
สูงสุดในกำรดำเนินชีวิต
๒) เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนร่วมสร้ำงโอกำสให้ เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษได้
เป็นสมำชิกที่ดีและมีคุณภำพของสังคม
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๓) เพื่อเป็นเส้นทำงเชื่อมโยงกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษตลอด
แนวให้เห็นคุณค่ำของตนเองมีวินัย และทักษะที่เกี่ยวกับตนเองและกำรดำเนินชีวิต
๔) เพื่อ ให้ ผู้ ที่มีส่ วนในกำรจัดกำรศึกษำได้มั่นใจว่ำ เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิ เศษ
ที่สำเร็จจำกศูนย์กำรศึกษำพิเศษนั้นมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ

~๕~

๕. โครงสร้าง
กำรพัฒนำศักยภำพเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษตำมโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำร
ดำรงชีวิตส ำหรับ เด็ก ที่มี ควำมต้องกำรจำเป็ น พิเศษ ของศูน ย์กำรศึก ษำพิ เศษจำเป็น ต้อ งคำนึงถึ ง
โครงสร้ำงโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตสำหรับเด็กพิกำร ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษดังนี้
ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี
ช่วงวัย ๑๑ ปีขึ้นไป
กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน
๑.ทักษะกำรดูแลตนเองและกำรดูแลสุขอนำมัยส่วนบุคคล
๒.ทักษะกำรเข้ำสังคม กำรทำกิจกรรมนันทนำกำร และกำรทำงำนอดิเรก(กิจกรรมยำมว่ำง)
กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน
๑.ทักษะกำรเคลื่อนย้ำยตนเองในบ้ำน
๒.ทักษะกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
๓.ทักษะกำรทำงำนบ้ำน
๔.ทักษะกำรมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
๑. ทักษะกำรสื่อสำร
กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม
๑.ทักษะกำรจัดกำรและกำรควบคุมตนเอง
๒.ทักษะกำรมีส่วนร่วมทำงสังคม
๓.ทักษะกำรเดินทำงในชุมชน
๔.ทักษะกำรปรับตัวในสังคมและกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต
๑.ทักษะกำรอ่ำน
๒.ทักษะกำรเขียน
๓.ทักษะกำรคิดคำนวณ
๔.ทักษะควำมคิดรวบยอดและกำรแก้ปัญหำ
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
๑.ทักษะกำรเรียนรู้เรื่องอำชีพ
๒.ทักษะกำรเรียนรู้เรื่องกำรทำงำน
กลุ่มทักษะการทางานและอาชีพ
๑.ทักษะกำรวำงแผนกำรใช้เงิน
๒.ทักษะสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำร
ทำงำน
๓.ทักษะกำรเดินทำงไปทำงำน

แผนภำพที่ ๑

โครงสร้ำงโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
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๖. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยตำมโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตสำหรับ เด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษจำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้ำงหลักสูตร เป็นเด็กที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษจำนวน ๒ กลุ่ม คือ (๑) เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษรับบริกำรในศูนย์กำรศึกษำ
พิเศษ และ (๒) เด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษรับบริกำรที่บ้ำน ซึ่งมีประเภทควำมพิกำรเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิกำรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้
๑) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเห็ น ได้ แก่ บุ ค คลที่ สู ญ เสี ยกำรเห็ น ตั้ งแต่ ระดั บ
เล็กน้อยจนถึงตำบอดสนิทซึ่งแบ่งเป็น๒ประเภทดังนี้
๑.๑คนตำบอดหมำยถึงบุคคลที่สูญเสียกำรเห็นมำกจนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียง
หำกตรวจวัดควำมชัดของสำยตำข้ำงดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ส่วน๖๐ (๖/๖๐) หรือ๒๐ส่วน๒๐๐
(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สำมำรถรับรู้เรื่องแสง
๑.๒คนเห็นเลือนรำงหมำยถึงบุคคลที่สูญเสียกำรเห็นแต่ยังสำมำรถอ่ำนอักษรตัวพิมพ์
ขยำยใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยควำมพิกำรหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยควำมสะดวกหำกวัดควำมชัดเจน
ของสำยตำข้ำงดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ๖ส่วน๑๘ (๖/๑๘) หรือ๒๐ส่วน๗๐(๒๐/๗๐)
๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่บุคคลที่สูญเสียกำรได้ยินตั้งแต่ระดับหู
ตึงน้อยจนถึงหูหนวกซึ่งแบ่งเป็น๒ประเภทดังนี้
๒.๑คนหูหนวกหมำยถึงบุคคลที่สูญเสียกำรได้ยินมำกจนไม่สำมำรถเข้ำใจกำรพูดผ่ำน
ทำงกำรได้ยินไม่ว่ำจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งโดยทั่วไปหำกตรวจกำรได้ยินจะมีกำรสูญเสียกำรได้
ยิน๙๐เดซิเบลขึ้นไป
๒.๒คนหู ตึ งหมำยถึ งบุ ค คลที่ มี ก ำรได้ ยิ น เหลื อ อยู่ เพี ย งพอที่ จ ะได้ ยิ น กำรพู ด ผ่ ำ น
ทำงกำรได้ยินโดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟังซึ่งหำกตรวจวัดกำรได้ยินจะมีกำรสูญเสียกำรได้ยินน้อยกว่ำ
๙๐เดซิเบลลงมำถึง๒๖เดซิเบล
๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้แก่บุคคลที่มีควำมจำกัดอย่ำงชัดเจนใน
กำรปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพำะคือควำมสำมำรถทำงสติปัญญำต่ำกว่ำ
เกณฑ์เฉลี่ยอย่ำงมีนัยสำคัญร่วมกับควำมจำกัดของทักษะกำรปรับตัวอีกอย่ำงน้อย๒ทักษะจำก๑๐
ทั ก ษะได้ แ ก่ ก ำรสื่ อ ควำมหมำยกำรดู แ ลตนเองกำรด ำรงชี วิต ภำยในบ้ ำ นทั ก ษะทำงสั งคม/กำรมี
ปฏิสัมพัน ธ์กับผู้อื่นกำรรู้จักใช้ทรัพยำกรในชุมชนกำรรู้จักดูแลควบคุมตนเองกำรนำควำมรู้มำใช้ใน
ชีวิตประจำวันกำรทำงำนกำรใช้เวลำว่ำงกำรรักษำสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัยทั้งนี้ได้แสดง
อำกำรดังกล่ำวก่อนอำยุ๑๘ปี
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๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพซึ่งแบ่งเป็น๒
ประเภทดังนี้
๔.๑บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหวได้แก่บุคคลที่มีอวัยวะไม่
สมส่ ว นหรื อขำดหำยไปกระดู กหรื อกล้ ำมเนื้ อผิ ดปกติ มีอุ ป สรรคในกำรเคลื่ อนไหวควำมบกพร่อ ง
ดังกล่ำวอำจเกิดจำกโรคทำงระบบประสำทโรคของระบบกล้ำมเนื้อและกระดูกกำรไม่สมประกอบมำ
แต่กำเนิดอุบัติเหตุและโรคติดต่อ
๔.๒บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสุขภำพได้แก่บุคคลที่มีควำมเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจำตัวซึ่งจำเป็นต้องได้รับกำรรักษำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำซึ่งมีผลทำให้เกิด
ควำมจำเป็นต้องได้รับกำรศึกษำพิเศษ
๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่บุคคลที่มีควำมผิดปกติในกำรทำงำน
ของสมองบำงส่วนที่แสดงถึงควำมบกพร่องในกระบวนกำรเรียนรู้ที่อำจเกิดขึ้นเฉพำะควำมสำมำรถ
ด้ำนใดด้ ำนหนึ่ งหรื อหลำยด้ำนคือกำรอ่ำนกำรเขียนกำรคิ ดค ำนวณซึ่งไม่ส ำมำรถเรียนรู้ในด้ำนที่
บกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปัญญำปกติ
๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาได้แก่บุคคลที่มีควำมบกพร่องในกำร
เปล่งเสียงพูดเช่นเสียงผิดปกติอัตรำควำมเร็วและจังหวะกำรพูดผิดปกติหรือบุคคลที่มีควำมบกพร่องใน
เรื่องควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำพูดกำรเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรซึ่งอำจ
เกี่ยวกับรูปแบบเนื้อหำและหน้ำที่ของภำษำ
๗) บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางพฤติ ก รรมหรื อ อารมณ์ ได้ แ ก่บุ คคลที่ มี พ ฤติ ก รรม
เบี่ยงเบนไปจำกปกติเป็นอย่ำงมำกและปัญหำทำงพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจำก
ควำมบกพร่องหรือควำมผิดปกติทำงจิตใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้อำรมณ์หรือควำมคิดเช่นโรค
จิตเภทโรคซึมเศร้ำโรคสมองเสื่อมเป็นต้น
๘) บุคคลออทิสติกได้แก่บุคคลที่มีควำมผิดปกติของระบบกำรทำงำนของสมองบำงส่วน
ซึ่งส่งผลต่อควำมบกพร่องทำงพัฒ นำกำรด้ำนภำษำด้ำนสังคมและกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมและ มี
ข้อจำกัดด้ำนพฤติกรรมหรือมีควำมสนใจจำกัดเฉพำะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยควำมผิดปกตินั้นค้นพบได้
ก่อนอำยุ๓๐เดือน
๙) บุคคลพิการซ้อนได้แก่บุคคลที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำรมำกกว่ำหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน

~๘~

๗. การจัดการเรียนรู้** อาจปรับรูปแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่
๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ มำตรำ ๒๒ กำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ ว่ำต้องยึดหลั กว่ำผู้ เรียนทุกคนมี
ควำมสำมำรถเรียนรู้ได้ และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมีควำมสำคัญที่สุด ดังนั้นในกำรจัดกำร
เรียนรู้ตำมโปรแกรมพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิต ซึ่งมีสำระกระบวนกำรและวิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ผู้สอน
ต้องคำนึงถึงควำมต้องกำรจำเป็น พัฒนำกำรทุกด้ำน วิธีกำรเรียนรู้ ควำมสนใจ และควำมสำมำรถของ
ผู้ เรี ย นแต่ ล ะระยะอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ดั ง นั้ น กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ แ ต่ ล ะช่ ว งวั ย ควรใช้ รู ป แบบวิ ธี ก ำรที่
หลำกหลำย เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมสภำพจริง กำรเรียนรู้จำกธรรมชำติ กำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติจริงในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงร่วมกัน และกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร โดยนำกระบวนกำรจัดกำร
กระบวนกำรแก้ปัญหำ และกระบวนกำรเรียนรู้ เช่น กำรสื่อสำร กำรอ่ำน กำรเขี ยน กำรคิดคำนวณ
เป็นต้น ไปใช้สอดแทรกในกำรเรียนรู้ ทั้งกำรจัดกำรเรียนรู้ แบบ ๑ : ๑ กำรจัดกำรเรียนรู้ในกลุ่มเล็ก
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยมีแนวทางดังนี้
๑) ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี จัดประสบกำรณ์ ตรงในบรรยำกำศอบอุ่นสร้ำงควำมไว้วำงใจให้
ผู้เรียนได้ลงมือกระทำและเรียนรู้จำกประสำทสัมผัสทั้ง ๕ จำกกำรเล่น กำรเลียนแบบโดยเปิดโอกำส
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สิ่งแวดล้อมและสิ่งต่ำงๆรอบตัว ในกำรดำรงชีวิตในบ้ำนและสถำนที่
ใกล้ เคีย งในชุมชนผู้ เรีย นมี ทั กษะกำรดำรงชีวิตประจำวัน สำมำรถดูแลตนเองและสุ ขนิสั ย รวมทั้ ง
พักผ่อนและนันทนำกำรในบ้ำน
๒) ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี จัดประสบกำรณ์ ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ สื่ อ
แหล่ งเรีย นรู้ ในสภำพแวดล้ อมที่ อบอุ่น เอื้อต่อกำรเรียนรู้ สอดคล้ องกับลั กษณะกำรเรียนรู้ ลงมื อ
กระทำผ่ำนประสำทสัมผัสทั้ง ๕ โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่ วนร่วมผู้เรียนมี ทักษะกำรดำรงชีวิต
ประจำวันมีทักษะในกำรดูแลสุขภำพของตนเองและควำมปลอดภัยในบ้ำนสำมำรถดำรงชีวิตในบ้ำนมี
ทักษะวิชำกำรเพื่อกำรดำรงชีวิตด้ำนกำรสื่อสำรและมีทักษะส่วนบุคคลและสังคมให้ผู้เรียนจัดกำรและ
ควบคุมตนเอง สำมำรถเดินทำงในชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชนและสังคมรวมถึงเข้ำสังคมและใช้
เวลำว่ำง
๓) ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี จัดประสบกำรณ์ให้ผู้เรียน เรียนรู้ตำมสภำพจริงมีควำมสนุกสนำน
ได้ปฏิบัติจริง โดยใช้เวลำไม่เกินช่วงควำมสนใจตำมหลักจิตวิทยำพัฒนำกำร และจิตวิทยำกำรเรียนรู้
เน้นกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง โดยพัฒนำทักษะพื้นฐำนทำงด้ำนวิชำกำรเพื่อกำรดำรงชีวิต กำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรทำงำน กำรแก้ปัญหำคุณลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับกำรอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้เรียนมี
ทักษะวิชำกำรเพื่อกำรดำรงชีวิตด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดคำนวณ ควำมคิดรวบยอดและกำร
แก้ปัญหำ รวมทั้งมีทักษะกำรทำงำนและอำชีพ สำมำรถเรียนรู้เรื่องอำชีพและกำรทำงำนได้
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๔) ช่วงวัย ๑๑ ปีขึ้นไป กำรจัดกำรเรียนจะมุ่งเน้นทักษะกำรทำงำนทั้งกำรทำงำนกลุ่ม
งำนตำมบทบำทหน้ ำที่ โดยเปิ ดโอกำสให้ ผู้ เรียนได้ เลื อกสิ่ งที่ ตนสนใจในกำรพั ฒ นำควำมสำมำรถ
สำหรับเตรียมตัวเข้ำสู่อำชีพ โดยส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำกำรมี
ส่วนร่วมของครอบครัว สังคม ชุมชน ในกำรส่งต่อกำรพัฒนำทักษะสำหรับกำรดำรงชีวิตในชุมชนในวัย
ผู้ใหญ่ ผู้เรียนมีทักษะกำรทำงำนและอำชีพ สำมำรถวำงแผนกำรใช้เงิน และกำรจัดกำรที่ดี มีสุขภำพ
และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน รวมถึงสำมำรถเดินทำงไปทำงำน

๘. สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกและแหล่งเรียนรู้
กำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนตำมโปรแกรมกำรพั ฒ นำทักษะกำรดำรงชีวิตมุ่งส่ งเสริมให้
ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ภำยใต้กำรช่วยเหลือของผู้เกี่ยวข้องในกำรปรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีกำรและ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ที่ทำให้ ผู้เรียนเข้ำถึง และลงมือปฏิบัติตำมขั้ นตอน โดยเน้นสื่ อที่เป็น
รูป ธรรมในรูปแบบที่หลำกหลำย ตอบสนองวิธีกำรเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ที่จะกระตุ้นให้ ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์มำกขึ้น ดังนั้นสื่อที่ใช้ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง สำมำรถจัดทำและพัฒนำสื่อต่ำงๆที่มีอยู่รอบตัว
ที่สัมพันธ์กับสภำพกำรดำเนินชีวิตโดยพิจำรณำควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมหลักที่ผู้เรียนต้องใช้
และเชื่อมโยงไปสู่สถำนกำรณ์ทั่วไป กำรปรับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกขึ้นอยู่กับ
ควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียน ช่วงวัย สภำพแวดล้อมและเป้ำหมำยของกำรพัฒนำที่มุ่งให้ผู้เรียนมี
ศักยภำพสูงสุด โดยเน้ น ให้ ผู้เรีย นและผู้ สอนใช้เพื่อลดอุปสรรค หรือข้อจำกัดต่ำงๆ และอำนวยให้
ผู้เรียนเข้ำถึงควำมรู้ พัฒนำทักษะได้ง่ำย รวดเร็วต่อเนื่องและให้ควำมคิดรวบยอดได้ชัดเจน ผู้มีหน้ำที่
จัดกำรศึกษำตำมโปรแกรมกำรพัฒ นำทักษะกำรดำรงชีวิต จึงควรเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวย
ควำมสะดวกอย่ำงเหมำะสมเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้เกิดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงดังนี้
๑) จัดหำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นใช้เป็นสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวกและประยุกต์ให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรจำเป็นของผู้เรียนและบริบทของกำรดำรงชีวิต
๒) ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย เพื่อพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยควำมสะดวกให้สอดคล้องกับ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๓) จัดทำและจัดหำสื่อกำรเรียนรู้สำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำของผู้ปกครองและเสริมควำมรู้
แก่ครูและนักวิชำชีพ
๔) จัดหำหรือจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อกำรเรีย นรู้ในสถำนศึกษำและในชุมชนเพื่อ
กำรศึกษำค้นคว้ำและกำรพัฒนำผู้เรียน
๕) จัดให้มีเครือข่ำยกำรเรียนที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนระหว่ำงบ้ำน สถำนศึกษำ สถำน
ประกอบกำร ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น

~ ๑๐ ~

๙. การประเมินผล**ควรนาเสนอเทคนิคหรือรูปแบบการประเมินที่สาคัญๆและ
กำรจั ด และประเมิ น ผลกำรเรีย นรู้ จ ะช่ ว ยให้ ได้ ส ำรสนเทศจำกกำรจั ด กิ จ กรรมตำม
แผนกำรสอนเฉพำะบุ ค คลหรื อ แผนบริก ำรโดยครอบครัว และชุ ม ชน ที่ แ สดงควำมก้ ำวหน้ ำ และ
ควำมสำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งผู้ สอนจะต้องจัดทำเกณฑ์กำรประเมินที่เหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยอิงกับเกณฑ์กำรประเมินที่สถำนศึกษำได้จัดทำซึ่งกำรประเมินผลประกอบด้วย
๑) กำรประเมินผลก่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งให้ผู้สอนได้ใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรสังเกต กำรปฏิบัติจริง
กำรสัมภำษณ์ กำรทดสอบ เป็นต้น รวบรวมข้อมูลสำหรับเป็นพื้นฐำนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
ตรงกับ สภำพจริง ๒) กำรประเมินผลระหว่ำงเรียน เป็นกำรตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ในขั้นตอนของ
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ผู้สอนจัดประสบกำรณ์ให้แก่ผู้เรียนในแต่ละครั้งโดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรทดสอบ
ผลงำน เป็น ต้น ข้อมูลที่ได้จะแสดงควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำข้อจำกัดสำหรับผู้สอนในกำรปรับเปลี่ ยน
วิธี ก ำร สื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เรีย นได้ ก้ ำ วผ่ ำนขั้ น ตอนของงำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ๓)กำร
ประเมินผลหลังเรียน เป็นกำรตรวจสอบผลกำรเรียนรู้ในทักษะต่ำงๆที่ระบุในแผนกำรจัดกำรศึกษำ
เฉพำะบุคคล ที่เป็นกำรรวมสรุปเพื่อตัดสินควำมสำเร็จของผู้เรียน โดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น แฟ้มสะสม
งำน กำรใช้ผลบันทึกหลังกำรสอน กำรใช้ควำมคิดเห็นร่วมกันของกลุ่มผู้สอน เป็นต้น ข้อมูลที่ได้จะ
นำไปสู่กำรทบทวนเปลี่ยนแปลงกำรจัดโปรแกรมเพื่อดำเนินกำรต่อเนื่องหรือกำรนำไปสู่ กำรเปลี่ยน
ผ่ำนภำยในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและระหว่ำงหน่วยงำน
ในระดับสถำนศึกษำ กำรวัดประเมินผลมีกำรประเมิน ๒ ครั้ง คือ
๑) กำรประเมินผลเพื่อทบทวนกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
(Individualized Education Program :IEP) และหรื อ แผนให้ บ ริ ก ำรช่ ว ยเหลื อ เฉพำะครอบครั ว
(Individualized Family Service Plan : IFSP) โดยน ำสำรสนเทศที่ ผู้ ส อนได้ ร วบรวมจำกกำร
ประเมินหลังเรียนมำประกอบกำรพิจำรณำในกำรปรับปรุงแผน ฯ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนและเกณฑ์กำรประเมิน ผล ซึ่งสถำนศึกษำแต่ละแห่งจะกำหนดเกณฑ์ที่ ใช้ว่ำผลรวมสรุปอยู่ใน
เกณฑ์ ร ะดั บ ใด ที่ จ ะต้ อ งมี ก ำรปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ ด ำเนิ น ต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ ก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง กำรสอบถำมควำมคิดเห็น
๒) กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรใช้ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล และหรือ แผน
ให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว เป็นกำรประเมินผลรวมจำกกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแผนดังกล่ำว
เพื่อนำสำรสนเทศจำกกำรประเมินผลกำรเรียนทั้งหมดมำพิจำรณำตัดสินสำหรับกำรส่งต่อภำยในศูนย์
กำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนอื่น โดยใช้วิธีกำรประชุม กำรสอบถำมควำมคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้อง กำรศึกษำเอกสำรผลกำรพัฒนำของผู้เรียนตลอดปี

~ ๑๑ ~

๑๐. การบริหารจัดการโปรแกรม **ควรมีการระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละบทบาททุกอย่าง
การเตรียมการและการสร้าง
ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร และผู้ปกครอง
การจัดระบบการจัดการภายในศูนย์ ฯ
เพื่อรองรับและขับเคลื่อน
การอานวยการในการใช้โปรแกรม ฯ
ในการจัดการเรียนรู้
การนิเทศกากับ ติดตาม และประเมินผล

การประสานงาน
บุคคล/หน่วยงาน
การจัดหา/ผลิต จัดให้
มีสื่อ อุปกรณ์ แหล่ง
เรียนรู้
การจัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศ

การรายงานผล
แผนภำพที่ ๒ กำรบริหำรจัดกำรโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิต
กำรนำโปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิตไปสู่ กำรปฏิบัติของศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
เพื่อพัฒนำผู้เรียนนั้นจำเป็นต้องมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ร่วมมือ ดังนี้
๑) กำรเตรียมกำรและสร้ำงควำมเข้ำ ใจแก่ครู บุคลำกรและผู้ปกครอง ศูนย์ กำรศึกษำ
พิเศษจ ำเป็ น ต้องเตรีย มกำรให้ ควำมรู้ สร้ำงทักษะ สร้ำงทักษะและสร้ำงเจตคติที่ถูกต้องต่อกำรน ำ
โปรแกรม ฯ ไปพัฒนำผู้เรียนตำมกระบวนกำร ซึ่งอำจต้องมีกำรสำธิตและฝึกปฏิบัติในกำรใช้เครื่องมือ
ต่ำงๆ กำรจัดกิจกรรม รวมทั้งกำรดำเนินกำรต่ำงๆ ของศูนย์กำรศึกษำพิเศษในกำรส่งเสริม สนับสนุน
นิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล
๒)กำรจัดทำขั้นตอนกระบวนกำรทำงำนที่เป็นระบบ บุคลำกรในศูนย์เข้ำใจตรงกัน เพื่อ
รองรับและขับเคลื่อน โปรแกรมกำรพัฒนำทักษะกำรดำรงชีวิต เป็นโปรแกรมระยะยำวที่สัมพันธ์กับ
ช่วงชีวิตของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนแต่ละช่วงวัยต้องกำรกำรจัดประสบกำรณ์ในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน จึง
จำเป็นต้องมีคณะทำงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดทำขั้นตอนกระบวนกำรในกำรจัดโปรแกรม ฯ เพื่อให้
บุคลำกรทุกคนเข้ำใจตรงกัน รวมทั้งให้บริกำรแนะนำทั้งในด้ำนเอกสำร กำรจัดกำร กำรดูแล ให้มีกำร
ดำเนินกำรทั้งภำยในศูนย์กำรศึกษำพิเศษและชุมชน

~ ๑๒ ~

๓) กำรอำนวยกำรในกำรใช้โปรแกรม ฯ ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษควร
ดำเนินบทบำทผู้อำนวยควำมสะดวกในกำรเอื้ออำนวยให้กำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทั้ง
ในด้ำนกำรจัดหำ ผลิตสื่ อ อุป กรณ์ เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรม และผู้ส อนได้
นำไปใช้และพัฒนำต่อยอดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้ำถึงและปฏิบัติกิจกรรมได้ง่ำย กำรจัดโปรแกรมพัฒนำ
ทักษะกำรดำรงชีวิตจำเป็นต้องใช้แหล่งเรียนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยงำนและชุมชนที่สัม พันธ์กับสภำพ
กำรดำเนินชีวิตและเป้ำหมำยกำรพัฒ นำผู้เรียน กำรติดต่อสื่อสำร กำรประสำนงำนจะช่วยให้มีกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่อง และสร้ำงควำมร่วมมือให้เกิดขึ้นในชุมชน
๔) กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล เมื่อศูนย์กำรศึกษำพิเศษได้นำโปรแกรมไป
ใช้พัฒนำผู้เรียน จำเป็นต้องมีกำรนิเทศ เพื่อร่วมคิดร่วมทำแก้ปัญหำและปรับวิธีกำร กิจกรรม ที่จะทำ
ให้ผู้เรียนได้รับบริกำรและกำกับติดตำมโดยใช้วิธีกำรต่ำงๆ เช่น กำรแนะ กำรสอนงำน กำรสังเกตและ
สะท้ อ นคิ ด กำรให้ ค ำปรึ ก ษำ เป็ น ต้ น เพื่ อ ตรวจสอบกำรด ำเนิ น งำน พร้ อ มทั้ งประเมิ น ผลกำร
ดำเนินงำนทั้งในด้ำน โปรแกรม ฯ กำรจัดโปรกรม ฯ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน เพื่อนำผลไปปรับปรุงแก้ไข ในด้ำนต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้ว
๕) กำรรำยงำนผลเป็นกำรจัดทำรำยงำนหลังจำกใช้โปรแกรมไปแล้ว ๑ ปีกำรศึกษำของ
กลุ่ มงำนที่รั บ ผิ ดชอบ เพื่อวิเครำะห์ สั งเครำะห์ ผ ลกำรใช้โปรแกรมที่เน้ นปัจจัย กระบวนกำรและ
ผลผลิตซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำขึ้น กำรรำยงำนผลจะช่วยให้เห็นร่องรอยควำมพยำยำมของศูนย์
กำรศึกษำพิเศษพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น

๑๑. การรายงานผลการพัฒนา
กำรรำยงำนผลกำรพั ฒ นำผู้ เรีย นตำมโปรแกรมกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิต ควร
รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำและผู้เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละ ๓ ครั้ง
ครั้ ง ที่ ๑ หลั ง จำกประเมิ น ควำมสำมำรถพื้ น ฐำนเสร็ จ แล้ ว ก่ อ นที่ จ ะประชุ ม
คณะกรรมกำรจั ดท ำแผนกำรจั ด กำรศึก ษำเฉพำะบุค คล หรือแผนกำรให้ บ ริกำรช่ว ยเหลื อ เฉพำะ
ครอบครัว ควรรำยงำนผลกำรพั ฒ นำผู้เรียนต่อผู้ บังคับ บัญ ชำและผู้ เกี่ยวข้องรับทรำบโดยใช้แบบ
ประเมินทักษะกำรดำรงชีวิต ๔ แบบ ตำมควำมต้องกำรจำเป็นของเด็กพิกำรและช่วงวัยของเด็กพิกำร
ครั้งที่ ๒ หลังจำกนำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ
เฉพำะครอบครัวไปสู่กำรปฏิบัติและมีกำรทบทวนแผนดังกล่ำวแล้ว ควรรำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียน
ต่อผู้บังคับบัญชำและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบโดยใช้แบบตรวจสอบทบทวนแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะ
บุคคล หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว
ครั้งที่ ๓ เมื่อสิ้นสุดกำรให้บริกำรตำมปีกำรศึกษำและประเมินผลกำรพัฒ นำเรียบร้อย
แล้ว ควรรำยงำนผลกำรพัฒนำผู้เรียนต่อผู้บังคับบัญชำและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ โดยใช้แบบประเมิน

~ ๑๓ ~

ทักษะกำรดำรงชีวิต ๔ แบบ ตำมควำมต้องกำรจำเป็นของเด็กพิกำรและช่วงวัยของเด็กพิกำรที่ได้
ประเมินผลไว้ก่อนจั ดทำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือ เฉพำะ
ครอบครัวเพื่อเปรียบเทียบควำมสำมำรถพื้นฐำนและผลกำรพัฒนำผู้เรียน

๑๒. การส่งต่อ
การส่งต่อเด็กพิการเพื่อรับบริการขึ้นอยู่กับความต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคลของเด็ก
พิการ แบ่งเป็น ๒ มิติ กล่าวคือ
มิติการส่งต่อ (Referral) เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับ
หน่วยงานอื่นที่เด็กพิการและครอบครัวประสงค์จะขอรับบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษจะทาเอกสาร
สาหรับการส่งต่อให้เด็กพิการไปรับบริการ การส่งต่อจะจัดทาขึ้นเวลาใดขึ้นอยู่กับความต้องการจาเป็น
ที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้ปกครองประสงค์จะให้เด็กพิการเข้ารับบริการอื่นจากโรงพยาบาล ศูนย์เด็กเล็ก
ในระหว่างรับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษก็สามารถดาเนินการได้ หรือหากผู้ปกครองของเด็กพิการ
ประสงค์จ ะไปรับ บริ การอื่น หลั งสิ้ น สุ ดการเข้ารับ บริการที่ ศูนย์การศึกษาพิ เศษก็จะสามารถส่ งต่ อ
โดยศูนย์จะต้องจัดทาเอกสารเช่นเดียวกัน เช่น เด็กพิการต้องการตรวจวัดระดับเชาวน์ปัญญา ศูนย์
การศึกษาพิเศษส่งต่อเด็กพิการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล หรือเด็กพิการต้องการทาบัตรประจาตัวคน
พิการ ศูน ย์ การศึกษาพิเศษส่ งต่อเด็กพิ การไปที่ส านั กงานพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
จังหวัด เป็นต้น
มิติการเปลี่ย นผ่ าน (Transition) เป็นการเปลี่ ยนผ่านเด็กพิการจากระดับหนึ่งไปสู่อีก
ระดับหนึ่งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษหรือหน่วยงานอื่น การเปลี่ยนผ่านภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป็นการเปลี่ยนผ่านโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่งภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เช่น เปลี่ยนผ่าน
การบริการทักษะการเรียนรู้จากวัย ๔ ปี ไปสู่วัย ๖ ปี เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไปหน่ ว ยงานอื่ น เช่ น การเปลี่ ย นผ่ า นจากศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษไปโรงเรี ย นเฉพาะความพิ ก าร
การเปลี่ยนผ่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษไปโรงเรียนเรียนรวม การเปลี่ยนผ่านจากศูนย์การศึกษาพิเศษ
ไปยังชุมชน เป็นต้น
การจัดบริการช่วงเชื่อมต่อหรือการเปลี่ยนผ่านเป็นการวางแผนและให้บริการที่มุ่งอนาคต
สาหรับการดารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องดาเนินการต่อเนื่อง ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกัน
ในการจัดระบบและบริการสาหรับการเตรียมผู้เรียนให้ก้าวข้ามช่วงเชื่อมต่อ ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจนถึง
วัยผู้ใหญ่ สาหรับศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งมีผู้เรียนในระยะแรกเริ่มทั้งในศูนย์การศึกษาพิเศษและที่บ้าน
จาเป็นต้องจัดระบบให้มีช่วงเชื่อมต่อระหว่างบ้านและศูนย์การศึกษาพิเศษ ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอื่นตามแนวทาง ดังนี้
๑. ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาทในการเป็นผู้นาในการสร้างรอยเปลี่ยนผ่าน
โดยเฉพาะ๑) ระหว่ า งการใช้ ห ลั ก สู ต รการให้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ระยะแรกเริ่ ม ส าหรั บ เด็ ก พิ ก าร

~ ๑๔ ~

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในช่วงวัย ๐-๖ ปี ๒) ระหว่างโปรแกรมการ
พั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘ กับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือตาม
อัธยาศัยโดยต้องศึกษาหลักสูตรทั้งหมด เพื่อทาความเข้าใจ จัดระบบการบริหารงานด้านวิชาการให้
เอื้อต่อการเชื่อมโยงการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อให้เป็นระบบ ทั้งการเปลี่ยน
ผ่านภายในและภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ดังตัวอย่างกิจกรรมต่อไปนี้
๑.๑ จัดประชุมผู้สอนทั้งการเปลี่ยนผ่านภายใน และไปยังสถานศึกษาอื่นหรือชุมชน
เพื่อพัฒนารอยเชื่อมต่อระหว่างหลักสูตรทั้งสองระดับ ให้เป็นแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อผู้สอนทั้ง
สองระดับ สามารถเตรียมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกัน
๑.๗ มีการจัดปฐมนิเทศตั้งแต่ก่อนเข้ามารับบริการและก่อนผู้เรี ยนได้รับการเปลี่ยน
ผ่าน เพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจการศึกษาทั้งสองระดับ และให้ความร่วมมือในการปรับตัวของผู้เรียนกับ
สภาพแวดล้อมใหม่ได้ดี
๒. ผู้สอน มีบทบาทในการศึกษา ทาความเข้าใจโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็น พิเศษ ของศูนย์การศึก ษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘และศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย และสร้างความ
เข้าใจให้กับผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเหลือผู้เรียนในการปรับตัว เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเปลี่ยนผ่านในการเลื่อนชั้นเรียนในศูนย์ การศึกษาพิเศษ หรือไปยังสถานศึกษา ชุมชน
อื่นๆ
๒.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งต่อไปยังผู้สอนภายใน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ หรือไปยังสถานศึกษา ชุมชนอื่นๆ สามารถใช้ข้อมูลนั้นช่วยเหลือผู้เรียนในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียนรู้ใหม่ต่อไป
๒.๒ พูดคุยกับผู้เรียนถึงสถานการณ์ที่ดี เพื่อให้เด็กพิการเกิดเจตคติที่ดีต่ อการเปลี่ยน
ผ่าน
๒.๓ จั ด ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี โ อกาสท าความรู้จั กกั บ ครูผู้ ส อน ตลอดจนสภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศของห้องเรียนทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันหรือสถานศึกษาอื่น
๓. ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทต้องมีความรู้ ทาความเข้าใจโปรแกรมการ
พั ฒ นาทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ส าหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เศษ ของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
พุทธศักราช ๒๕๕๘ และศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบหรือ
ตามอัธยาศัย และเข้าใจความต้องการของผู้เรียน เพื่อมีส่วนช่วยในการเตรียมตัว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับตัวได้เร็วยิ่งขึ้น

~ ๑๕ ~

๔. สถานศึกษาหรือชุมชน มีบทบาทต้องมีความรู้ ความเข้าใจโปรแกรมการพัฒนาทักษะ
การดารงชีวิตสาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘
และมีเจตคติที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลต่อจัดการศึกษาให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน
๔.๑ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนหรือผู้ปกครองได้มีโอกาสทาความรู้จัก คุ้นเคยกับครูผู้สอน
ก่อนเปิดภาคเรียน
๔.๒ จัดสภาพห้ องเรียนให้ เอื้อต่อการพัฒ นา โดยจัดให้ มีมุมประสบการณ์ เพื่อให้
ผู้เรียนมีโอกาสในการทากิจกรรมอย่างมีอิสระ
๔.๓ จัดกิจกรรมสร้างข้อตกลงที่เกิดจากผู้เรียนร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
๔.๔ เผยแพร่ ข่าวสารการจัด การเรียนรู้และสร้างความสั ม พัน ธ์ที่ดี กับผู้ เรียนหรือ
ชุมชน
แผนช่วงเชื่อมต่อหรือแผนเปลี่ยนผ่ำนจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล
หรือแผนกำรให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัวที่ทุกฝ่ำยเมื่อได้ร่วมดำเนินกำรแล้วจะต้องบันทึกผล
ควำมก้ำวหน้ำ เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับกำรจัดบริกำรตำมโปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิต
สาหรับเด็กที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑๓. เอกสารที่ใช้ในโปรแกรม
๑) แบบประเมิ น ก่ อ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ช่วงวัย ๐ – ๓ ปี
๒) แบบประเมิ น ก่ อ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ช่วงวัย ๔ – ๖ ปี
๓) แบบประเมิ น ก่ อ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ช่วงวัย ๗ – ๑๐ ปี
๔) แบบประเมิ น ก่ อ นกำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ช่วงวัย ๑๑ ปีขึ้นไป
๕)แบบประเมิน ระหว่ำงกำรพั ฒ นำทักษะกำรดำรงชีวิตส ำหรับ เด็กที่มี ควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
๖) แบบประเมิ น หลั ง กำรพั ฒ นำทั ก ษะกำรด ำรงชี วิ ต ส ำหรั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำร
จำเป็นพิเศษ ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
๗) แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล(IndividualizedEducation Program : IEP)
๘) แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล(IndividualizedImplementation Plan : IIP)
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๙) แผนให้บริกำรช่วยเหลือเฉพำะครอบครัว(Individualized Family Service Plan :
IFSP)
๑๐) แผนบริกำรโดยครอบครัวและชุมชน (Family and Community Service Plan :
FCSP)

๑๔. อภิธานศัพท์
๑) ทักษะการด ารงชีวิต (Independent Living Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติตนเพื่อกำรดำรงชีวิตโดยอิสระ ซึ่งครอบคลุมกลุ่มทักษะกำรดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มทักษะ
วิชำกำรเพื่อกำรดำรงชีวิต กลุ่มทักษะส่วนบุคคลและสังคม และกลุ่มทักษะกำรทำงำนและอำชีพ โดย
สำมำรถแยกออกเป็นทักษะหลักได้ ดังนี้
๒) กลุ่มทักษะการดารงชีวิตประจาวัน (Functional Daily Living Skills)หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองและกำรดูแ ลสุ ข อนำมั ยส่ ว นบุ คคล กำรดูแ ลที่ อยู่อ ำศั ย กำรดูแ ล
สุขภำพและควำมปลอดภัยในชีวิตประจำวัน กำรเข้ำสังคม กำรทำกิจกรรมนันทนำกำรและ กำรทำงำน
อดิเรก(กิจกรรมยำมว่ำง) กำรเคลื่อนที่เคลื่อนย้ำยตนเอง กำรมี ส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต ซึ่ง
สำมำรถแยกออกเป็นทักษะย่อยได้ดังนี้
๒.๑) ทักษะการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Care
and Hygiene Skills) หมำยถึงกำรเลือกเครื่องแต่งกำย กำรถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกำย กำรใช้
ห้ องน้ ำในที่อยู่ อำศัย กำรใช้ห้ องน้ ำในที่ส ำธำรณะ อนำมัยส่ วนบุคคล และกำรปฏิบัติตนและดูแล
บุคลิกภำพ
๒.๒) ทั ก ษะการเคลื่ อ นย้ า ยตนเองในบ้ า น (Functional mobilitySkills)
หมำยถึงกำรเคลื่ อนย้ำยตนเองในบ้ ำนเพื่ อให้ ผู้ เรียนมีพฤติกรรมที่คำดหวังคือ สำมำรถเคลื่ อนย้ำย
ตนเองจำกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รู้จักสถำนที่ ต่ำงๆ ภำยในบ้ำน รู้จักกำรใช้ประโยชน์จำกสถำนที่ หรือ
อุปกรณ์ รวมทั้งสำมำรถเคลื่อนย้ำยตนเองไปยังที่ต่ำงๆ ภำยในบ้ำนได้ตำมควำมต้องกำร
๒.๓) ทักษะการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน (Health and
safety Skills) หมำยถึง กำรดูแลและกำรป้องกันสุขภำพ กำรปฐมพยำบำล และกำรแพ้อำหำรหรือ
แพ้ยำ
๒.๔) ทักษะการทางานบ้าน (Home Living Skills) หมำยถึง กำรดูแลเสื้อผ้ำ กำร
เตรียมอำหำรและเครื่องดื่ม กำรจัดและกำรทำควำมสะอำดโต๊ะอำหำร กำรทำควำมสะอำดภำชนะ
ต่ำงๆ ทำหรือเปลี่ยนเครื่องที่นอน และทำควำมสะอำดและจัดห้อง
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๒.๕) ทัก ษะการเข้าสังคม การทากิจกรรมนัน ทนาการ และ การทางานอดิเรก
(กิจ กรรมยามว่าง) (Socialization, Recreation and leisureSkills) หมำยถึง มำรยำทในกำร
รับประทำนอำหำรร่วมกัน และกำรใช้เวลำว่ำงที่บ้ำน
๒.๖) ทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและทักษะชีวิต (Community Participation
and Living Skills) หมำยถึง กำรซื้อของ และกำรรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน
๓) กลุ่มทักษะวิชาการเพื่อการดารงชีวิต (Functional Academic Skills)หมำยถึง
ควำมสำมำรถในกำรสื่ อสำร กำรอ่ ำน กำรเขี ย น กำรคิ ด ค ำนวณ และควำมคิ ด รวบยอดและกำร
แก้ปัญหำ ซึ่งสำมำรถแยกออกเป็นทักษะย่อยได้ดังนี้
๓.๑) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)หมำยถึงกำรพูดและกำรสื่อสำร
ได้แก่ กำรพูดหรือสื่อสำรด้วยวิธีอื่นเพื่อแสดงกำรตอบรับหรือปฏิเสธได้ แสดงควำมต้องกำรพื้นฐำน
ด้วยท่ำทำง เสียง ภำษำง่ำย ๆ หรือสื่อต่ำง ๆ และด้วยเครื่องมือกำรสื่อสำรทำงเลือก
๓.๒) ทักษะการอ่าน (Reading Skills)หมำยถึงกำรอ่ำนในชีวิตประจำวัน ได้แก่
กำรอ่ ำนค ำ กลุ่ ม ค ำที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค คลใกล้ ชิ ด อ่ ำ นป้ ำ ยที่ มี ภ ำพหรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ อ่ ำนและบอก
ควำมหมำยป้ำยที่มีภำพหรือสัญลักษณ์ คำ หรือ กลุ่มคำในชีวิตประจำวันอ่ำนตำรำงเรียน ตำรำงนัด
หมำย และอ่ำนคำแนะนำที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้
๓.๓) ทักษะการเขียน(Writing Skills)หมำยถึง กำรเขียนในชีวิตประจำวัน ได้แก่
เขียนหรือพิมพ์ชื่อของตนเอง ที่อยู่ของตนเอง เบอร์โทรศัพท์ของตนเองและบุคคลในครอบครัว เขียน
หรือพิมพ์ชื่อของบุคคลในครอบครัว เขียนตำรำงนัดหมำย เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มเอกสำรต่ำงๆ
เขียนแสดงกำรร้องขอหรือแสดงควำมรู้สึกได้
๓.๔) ทักษะการคิดคานวณ (Arithmetics Skills)หมำยถึงกำรบอกค่ำตัวเลขและ
จำนวน และกำรใช้จ่ำยเงิน ได้แก่ บอกค่ำตัวเลขที่ระบุในอุปกรณ์และของใช้ต่ำง ๆ ในชีวิตประจำวัน
หยิบของตำมจำนวนที่ตนเองต้องกำร บอกและเข้ำใจกำรเรียงลำดับในกำรหยิบจับหรือจัดสิ่งของไว้
ตำมลำดับ เปรีย บเทียบปริมำณหรือน้ำหนักสิ่ งของที่กำหนดให้ โดยใช้อุปกรณ์ ได้ และเปรียบเทียบ
ปริมำณหรือน้ำหนักสิ่งของที่ระบุในผลิตภัณฑ์ที่ใช้
๓.๕) ทั ก ษะความคิ ด รวบยอดและการแก้ ปั ญ หา(Concept and Problem
Solving Skills) หมำยถึ ง กำรบอกวั น และเวลำ กำรวำงแผนกำรปฏิ บั ติ กิ จ วัต รประจ ำวัน บอก
สถำนที่ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ รู้จักวันที่ต้องมำเรียนและวันหยุด ปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรมที่มีกำร
กำหนดนั ดหมำยไว้ได้ ปฏิบั ติกิจวัตรหรือกิจกรรม ตำมตำรำงเวลำในแต่ล ะวันได้บอกเหตุกำรณ์ ที่
สัมพันธ์กับวันและเวลำ เช่น เมื่อวำน วันนี้ พรุ่งนี้ได้วำงแผนงำน กิจกรรม ล่วงหน้ำได้วำงแผนกำร
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น กำรตั้งนำฬิกำปลุก นำฬิกำบอกเวลำ นำฬิกำจับเวลำได้ บอกสถำนที่ที่
ตนเองอยู่ ได้ ค้น หำชื่อถนนและเลขที่บ้ำนตำมข้อมูล ที่กำหนดได้และรู้ที่ตั้งและบทบำทหน้ำที่ของ
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บริกำรต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น ร้ำนค้ำ ที่ทำกำร ไปรษณีย์ ธนำคำร ห้องสมุ ด ตลำด สำนักงำน เทศบำล
เป็นต้น
๔) กลุ่ม ทักษะส่วนบุค คลและสังคม (Personal and Social Skills)หมำยถึงทักษะ
กำรจัดกำรและกำรควบคุมตนเอง ทักษะกำรมีส่วนร่วมทำงสังคมทักษะกำรเดินทำงในชุมชน ทักษะ
กำรปรับตัวในสังคมและกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ซึ่งสำมำรถแยกออกเป็นทักษะย่อยได้ดังนี้
๔.๑) ทั ก ษะการจัด การและการควบคุ ม ตนเอง (Self-determination Skills)
หมายถึงกำรรู้จักตนเอง กำรบอกชื่อตนเอง กำรบอกอำยุ วันเดือนปีเกิด ควำมภำคภูมิใจในตนเอง เห็น
คุณค่ำในตนเองรู้จักกำรแก้ปัญหำ รู้จักสิทธิ หน้ำที่และบทบำทตนเองและสร้ำงและรักษำปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น
๔.๒) ทักษะการมีส่วนร่วมทางสังคม (Community Participation and Living
skills)หมำยถึง กำรเข้ำคิว กำรบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ รู้จักกำรรอคอยโดยกำรเข้ำคิวเพื่อรับบริกำร
ในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน และสังคม เช่น กำรรับของ กำรส่งงำน กำรรับอำหำรและสิ่งของต่ำงๆ
กำรซื้อสินค้ำหรือรับบริกำรกำรชำระค่ำสินค้ำกำรเข้ำคิวรับบริกำรโรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำ หรือ
เล่นของเล่นสำธำรณะเป็นต้น และรู้จักช่วยเหลือครอบครัว ชุมชนและสังคม เช่น กวำดบ้ำน ถูบ้ำน
ล้ำงจำน กิจกรรมพัฒนำหมู่บ้ำน บริจำคสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่ำงๆ เป็นต้น
๔.๓) ทักษะการเดินทางในชุมชน (Community Mobility Skills) หมำยถึง กำร
เดินทำงไปในสถำนที่ต่ำงๆ ในชุมชน กำรรู้จักสัญลักษณ์และสัญญำณจรำจรและกำรโดยสำรรถประจำ
ทำง ได้แก่ รู้จักสถำนที่ต่ำงๆในชุมชน เช่น โรงเรียน โรงพยำบำล ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำด และสถำนที่
รำชกำรอื่นๆ เป็นต้นรู้จักและเข้ำใจสัญลักษณ์และปฏิบัติตำมสัญญำณจรำจรได้อย่ำงถูกต้องสำมำรถ
เลื อกใช้บ ริกำรรถโดยสำรประจำทำง รู้จักจุดขึ้นรถ กำรชำระเงิน และรู้วิธีโดยสำรรถเพื่ อให้ ไปถึง
จุดหมำยได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น
๔.๔ ) ทั ก ษะการปรั บ ตั ว ในสั ง คมและการใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น ประโยชน์
(Socialization and Leisure Skills)หมำยถึง กำรรู้จักปรับตัวให้เหมำะสมกับศำสนำ วัฒ นธรรม
และประเพณี ต่ำงๆในชุมชน สำมำรถแต่งกำยเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆตำมประเพณีของชุมชน สำมำรถ
เล่นและร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ปฏิบัติตำมมำรยำททำงสังคมกับบุคคลอื่นตำมโอกำสและกำลเทศะ
กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสังคมและกฎหมำยเบื้องต้นในชีวิตประจำวันเป็นต้น กำรใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ได้แก่ สำมำรถเข้ำร่วมและปฏิบัติตนตำมศำสนำ รู้จักและสำมำรถ
ปรับตัวและสำมำรถปฏิบัติตำมหลั กศำสนำที่ตนนับถือและศำสนำต่ำงๆในชุมชนได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสมสำมำรถเข้ ำร่ ว มและปฏิ บั ติต ำมประเพณี วัฒ นธรรมที่ ชุม ชนปฏิ บั ติ ได้ อ ย่ ำงถู กต้ อ งและ
เหมำะสมสำมำรถเลื อกแต่งกำยเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆตำมประเพณี ของชุมชนได้อย่ำงถูกต้องและ
เหมำะสมเช่น กำรแต่งกำยไปงำนมงคลสมรส กำรแต่งกำยเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำต่ำงๆ กำรแต่ง
กำยไปงำนศพ เป็นต้นสำมำรถเลือกแต่งกำยเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆตำมประเพณีของชุมชนได้อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสมเช่น กำรแต่งกำยไปงำนมงคลสมรส กำรแต่งกำยเข้ำร่วมพิธีกรรมทำงศำสนำ
ต่ำงๆ กำรแต่งกำยไปงำนศพ เป็นต้นสำมำรถปฏิบัติตำมมำรยำททำงสังคมกับบุคคลอื่นตำมโอกำสและ
กำลเทศะได้ เช่น กำรไหว้ กำรเดินผ่ำนผู้ใหญ่ กำรนั่ง กำรยืน เป็นต้นสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ของสังคมและกฎหมำยเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน เช่น กำรห้ำมสูบบุหรี่ ห้ำมส่งเสียงดัง ทิ้งขยะให้ถูกที่
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กำรร่วมรักษำสำธำรณะประโยชน์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรแจ้งเกิด กำรแจ้งตำย กำร
ย้ำยที่อยู่ กำรทำบัตรประชำชน กฎจรำจร เป็นต้นรู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม เช่น กำรอ่ำนหนังสือ กำรออกกำลังกำย กำรดูภำพยนตร์ กิจกรรมจิตอำสำต่ำงๆ กำรปลูกต้นไม้
เก็บขยะ ทำควำมสะอำดที่สำธำรณะ เป็นต้น
๕) ทักษะการทางานและอาชีพ (Vocational Skills) หมำยถึง กำรเรียนรู้เรื่องอำชีพ
และกำรเรี ย นรู้ เรื่ อ งกำรท ำงำน ซึ่ ง สำมำรถแยกออกเป็ น ทั ก ษะย่ อ ยได้ ดั งนี้ พื้ น ฐำนงำนอำชี พ ที่
หลำกหลำยตำมควำมสนใจ กำรใช้อุปกรณ์/เครื่องมือเบื้องต้น ในกำรทำงำนอำชีพ
๕.๑) ทักษะการเรียนรู้เรื่ องอาชีพ (Career Education Skills)หมำยถึง อำชีพ
หลำกหลำยในชุมชน เช่น เกษตรกรรม คหกรรม อุตสำหกรรม พำณิชกรรม ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ
บริหำรจัดกำร และกำรบริกำรกระบวนกำร/ขั้นตอนในกำรทำทักษะอำชีพที่สนใจ กำรวำงแผนกำร
ทำงำนร่ ว มกั น ระหว่ำง นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง ครู และสถำนประกอบกำรกำรเตรียมตัว เข้ ำสู่ ส ถำน
ประกอบกำรกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีพในสถำนประกอบกำรเป็นต้น
๕.๒) ทักษะการเรียนรู้เรื่องการทางาน (Work Skills) หมำยถึง กำรฝึกปฏิบัติงำน
อำชีพในสถำนประกอบกำรสำเนำบัตรประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน และรูปถ่ำย เป็นต้น กำรกรอก
ข้อมูลแบบฟอร์มกำรสมัครงำน กำรยื่นเอกสำรประกอบกำรสมัครงำน กำรเข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำน
กำรแต่งกำยได้เหมำะสมกับกำรสมัครงำนกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น เช่น
เคำรพเจ้ำนำย สวัสดีทักทำยเจ้ำนำยและเพื่อนร่วมงำน ไม่ส่งเสียงดังกำรปฏิบัติตนในกำรกำรแต่งกำย
ให้เหมำะสมกับสถำนประกอบกำรกำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบของสถำนประกอบกำร เช่น กำรลง
เวลำทำงำน กำรลำงำน เป็นต้นกำรปฏิบัติตนให้มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยในสถำน
ประกอบกำรและกำรปฎิบัติงำนตำมขั้นตอนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบ
๕.๓) ทักษะการวางแผนการใช้เงิน (Financial Planning and Management
Skills) หมำยถึง กำรวำงแผนกำรใช้เงินกำรบันทึกค่ำใช้จ่ำยครัวเรือนกำรออมเงินกำรกู้ยืมเงินเพื่อ
กำรลงทุน บอกรำยได้ห รืองบประมำณของตนเอง สำมำรถวำงแผนกำรใช้เงิน รำยวัน สำมำรถวำง
แผนกำรใช้เงินรำยสัปดำห์ สำมำรถวำงแผนกำรใช้เงินรำยเดือนบอกรำยได้หรืองบประมำณของตนเอง
ออมเงินโดยหยอดกระปุ กออมสิน ออมเงินโดยกำรฝำกธนำคำร และกู้ยืมเงินเพื่อกำรลงทุนได้ตำม
ขั้นตอน
๕.๔) ทั ก ษะสุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการท างาน (Health and Safety
Skills) หมำยถึง กำรแต่งกำยเพื่อควำมปลอดภัยขณะปฏิบัติงำนเช่น สวมหมวกนิรภัย สวมถุงมือ สวม
รองเท้ำ เป็น ต้น กำรดูแลสุขภำพตนเองขณะปฎิบัติงำน เช่น สวมผ้ ำปิดจมูก สวมหน้ำกำกเป็นต้น
กำรใช้ เครื่ อ งมื อ ให้ ถู ก วิ ธี เหมำะสมและปลอดภั ย กำรสั น ทนำกำรกั บ เพื่ อ นร่ ว มงำนเช่ น กำร
รับประทำนอำหำรร่วมกัน สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงำน รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยร่วมกันในกำรทำกิจกรรม
กลุ่ม เป็นต้น
๕.๕) ทั ก ษะการเดิ น ทางไปท างาน (Transportation Skills) หมำยถึ ง กำร
วำงแผนกำรเดินทำง เช่น กำรเดินทำงถึงที่ทำงำน กำรขึ้นรถตำมตำรำงกำรเดินรถ เป็นต้น กำรเลือกใช้
บริกำรขนส่งสำธำรณะหรือส่วนบุคคลในกำรไปทำงำนได้อย่ำงเหมำะสมควำมปลอดภัยในกำรเดิ นทำง
เช่น สวมหมวกกันน็อค คำดเข็มขัดนิรภัย กำรข้ำมถนนบนทำงม้ำลำย หรือสะพำนลอย เป็นต้น
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ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดน่าน
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพะเยา
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแพร่
ผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
รองผู้อานวยการ โรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อานวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดเชียงราย
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดสุรินทร์
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง

~ ๒๗ ~

๒๘. นางสาวรักศิธร ศรแก้ว
๒๙. นางสาวนันธิยา สุขพี้
๓๐. นางสาวธิดาวรรณ เนียมพรมลี
๓๑. นายอานนท์ โคตพัฒน์
๓๒. นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร

พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดปทุมธานี

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดารงชีวิตสาหรับ
เด็กที่มคี วามต้องการจาเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร ช่างพินิจ
๓. ดร.ยุวดี วิริยางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะบรรณาธิการกิจ
๑. นางพิกุล เลียวสิริพงศ์
๒. นางสุรัญจิตวรรณนวล
๓. นางสาวสุพัตรา นามวงค์
๔. นางสาวอัญชลี กาปัญญา
๕. นายสลิตพิมวาปี
๖. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูก
๗. นางสาวสุวิมล ใจมา
๘. นายนภสินธุ์ ดวงประภา
๙. นางเจนจิรา วันศรี
๑๐. นางสาวอรทัย อามาตย์
๑๑. นางสาวรักศิธร ศรแก้ว
๑๒. นางสาวนันธิยา สุขพี้
๑๓. นางสาวมาธวี เก่งจริง

ข้าราชการบานาญ
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง
ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดลาปาง

