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ค ำน ำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )         
พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๑๐ ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน    
ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ก าหนดให้   
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด  หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา        
เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ      
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล   

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ (เขตการศึกษา จ านวน ๔ แห่ง และ
ศูนย์การศึกษาพิ เศษ ส่วนกลาง จ านวน  ๑  แห่ ง ในปี พุทธศักราช  ๒๕๓๙ ประกาศจัดตั้ ง                
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา จ านวน ๘ แห่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ประกาศจัดตั้ง  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด จ านวน ๖๓ แห่ง และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้ประกาศจัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดบึงกาฬ เป็น ศูนย์การศึกษาพิเศษล าดับที่  ๗๗ เมื่อวันที่              
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยให้มีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และ
เตรียมความพร้อมของคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดท าสื่อ จัดสิ่งอ านวย     
ความสะดวก การให้บริการและความช่วยเหลือ ที่เกี่ยวข้อง ท าการวิจัยและอบรมบุคลากร รวมถึง    
การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา โดยได้ให้บริการแก่บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ      
ทางการศึกษา ๙ ประเภทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่ มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มี       
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่ มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์            
บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน ในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยใช้แนวทาง        
การให้บริการช่วยเหลือแรกเริ่มที่จัดท าขึ้น ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เป็น ๘ บทบาท คือ  ๑) จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือ         
ระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะ        
ความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ๒) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่     
จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  ๓) จัดระบบและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ๔) จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ 
(Transitional Services) ๕ ) ให้ บ ริการฟ้ื น ฟูสมรรถภาพคน พิการโดยครอบครัวและชุมชน            
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา ๖) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา



ข 

 

 

ส าหรับคนพิการ ๗) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการในจังหวัด ๘) ภาระหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  

ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ      
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ขึ้น และได้น าไปใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ        
ทั่วประเทศ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เก็บข้อมูลผลการใช้ พบว่า ขอบข่าย เนื้อหา พัฒนาการ      
ที่คาดหวัง และแนวทางในการจัดกิจกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียนอย่างแท้จริง ประกอบกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษต้องให้บริการนักเรียนที่มารับบริการ   
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และรับบริการที่บ้าน ซึ่งมีระดับความพิการ
แตกต่างกันมาก จึงมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน และแนวโน้มของชุมชน สังคม          
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมากข้ึน 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการมีความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้ปรับปรุงหลักสูตร
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖                  
เป็นหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ          
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาของ   
การตั้งชื่อหลักสูตร โดยได้เพ่ิมทักษะการด ารงชีวิตในทักษะการเรียนรู้ และก าหนดองค์ประกอบต่างๆ 
ให้มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เอ้ือกับ เด็กพิการที่อยู่ตามบ้าน และการน าเทคโนโลยีสิ่ งอ านวย            
ความสะดวกมาประยุกต์ใช้ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่   ตามประเภท ระดับ   
ความพิการและศักยภาพ เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ขอขอบ พระคุณ  ผู้ ที่ มี ส่ วน ร่ วมจากทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ใน และนอก
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งภาคเอกชน ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้การพัฒนาหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการต่อไป  

 

(นายการุณ สกุลประดิษฐ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ความน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ระบุว่า บุคคล   
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและ                  
มีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียม
กับบุคคลอ่ืน มาตรา ๕๐ ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียน             
การสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่                    
ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  มาตรา ๕๒ ระบุว่า เด็กและเยาวชน                    
มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพ                             
ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ   วรรคสี่                    
เด็กและเยาวชน ซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่ เหมาะสมจากรัฐ                                 
มาตรา ๘๐ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้  (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและ                      
ให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สูงอายุ ผู้ยากไร้                     
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้... 
และ (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้ า               
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบี ยบ
วินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)        
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดสอง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า               
คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ดังนี้  (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือ              
พบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ               
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษาโดยค านึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคล
นั้น (๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการ แต่ละประเภทและบุคคล 

 



๒ 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ . ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ )                         
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง                         
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร                 
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบัน  
ทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน  ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์                        
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัด และประเมินผลให้เหมาะสมส าหรับ              
คนพิการไว้ในมาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตร 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีการด าเนินการจัดท าแนวทางการให้บริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่มและพัฒนาศักยภาพส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่พบว่าการด าเนินการดังกล่าวยังขาดความเป็นเอกภาพ จึงมี    
ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา การบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ                 
สู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เน้นการพัฒนาเด็ก โดยยึดหลักความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน 
และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

ดังนั้น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
จึงพัฒนาหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของ      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและ
ถูกต้องตามหลักวิชาของการตั้งชื่อหลักสูตร โดยได้เพ่ิมทักษะการด ารงชีวิตในทักษะการเรียนรู้และ
ก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เอ้ือกับเด็กพิการที่อยู่ตามบ้าน และการน า
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกมาประยุกต์ใช้  และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  
ตามประเภท ระดับความพิการและศักยภาพ เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต   
ที่ดีข้ึน และให้ศูนย์การศึกษาพิเศษใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา  



๓ 

 

 

ค าช้ีแจง  

หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘  ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ๙ ประเภทความพิการ ประกอบด้วย เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มี      
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
เด็กที่มีความบกพร่องทาง การพูดและภาษา  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์     
เด็กออทิสติก  เด็กพิการซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี  เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่     
กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน และกลุ่มทักษะจ าเป็นพิเศษเฉพาะความพิการหรือกลุ่มทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ        
ส่วน  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษเน้นการสร้าง    
องค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพ         
ให้เทียบเคียงกับพัฒนาการเด็กทั่วไปให้มากที่สุด  การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ      
เด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ เด็กเห็นเลือนราง และเด็กตาบอด         
มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ เช่น การมองเห็น  การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น 
ฯลฯ โดยเด็กเห็นเลือนราง ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยการเห็น เช่น แว่นขยาย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยาย
ข้อความและภาพ  ส าหรับเด็กตาบอด ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว                 
การเดินทางของคนตาบอด  การใช้ลูกคิด การเตรียมความพร้อมการอ่าน และการเขียน           
อักษรเบรลล์ไทย  

๒. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก โดยเด็กหูตึง   
ฝึกฟัง ฝึกพูด ฝึกการใช้เครื่องช่วยฟัง ฝึกการใช้ประสาทหูเทียม ส าหรับเด็กหูหนวก ฝึกการใช้     
ภาษามือการอ่านริมฝีปาก การสะกดนิ้วมือ 

๓. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งเน้นฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน การรับผิดชอบ
งานบ้าน การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน  

๔. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ฝึกการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอ านวยความสะดวก               
และเทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก  รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน   

๕ . เด็ กที่ มี ความบกพร่องทางการเรียนรู้  ฝึ กความสนใจ ความ เข้ าใจภาษา               
การแสดงออก ทางภาษา อารมณ์ ความรู้สึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามกติกา
ของสังคม เตรียมความพร้อมด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ   

๖. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร         
โดยการฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  



๔ 

 

 

๗. เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก                 
ความสนใจ  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม  

๘. เด็กออทิสติก ฝึกการเข้าใจภาษา  การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรู้สึก                   
ฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสนใจ  การตอบสนองต่อสิ่งเร้า  การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์               
การปฏิบัติตามกติกาของสังคม การเลียนแบบ การหลีกหนีจากอันตราย   

๙. เด็กพิการซ้อน ฝึกโดยเน้นความบกพร่องที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด้านอื่น ที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิต  

ทั้งนี้ การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการแต่ละประเภท ครูและผู้ปกครองควรเลือกใช้
เทคนิค วิธีสอน สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  ที่สอดคล้องเหมาะสมกับระดับและ
ประเภทความพิการ ส าหรับเด็กพิการอายุต่ ากว่า ๓ ปี เน้นให้ครอบครัวมีบทบาทส าคัญในการดูแล 
ช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม ส่วนเด็กพิการอายุ ๓-๖ ปี เน้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ร่วมกับคณะสหวิชาชีพ ครอบครัวและชุมชน พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ 
  

ปรัชญาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 

๑. เด็กพิการทุกคนมีโอกาสรับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
๒. การจัดการศึกษาส าหรับ เด็กพิการ ควรจัดให้ เร็วที่ สุ ดตั้ งแต่แรกเกิดหรือ              

พบความพิการ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ครู หมอ พ่อแม่ และชุมชน 
รวมทั้งมีการวางแผนการจัดบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือสนองต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล  

๓. จัดให้มีการด าเนินการส่งต่อหรือการเปลี่ยนผ่าน เพ่ือให้ เด็กพิการได้รับบริการ        
ที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล  

๔. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการมุ่งเน้นให้ เด็กพิการด ารงชีวิตอยู่กับผู้ อ่ืนได้                  
อย่างมีความสุข 

 
วิสัยทัศน์ 

เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิตและสามารถอยู่กับผู้ อ่ืนได้                    
อย่างมีความสุข 
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หลักการ 

หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีหลักการส าคัญ ดังนี้  

๑. จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ              
๒. พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการที่หลากหลายผ่านกิจกรรม                   

ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัด  
การศึกษาเฉพาะบุคคล ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
เฉพาะของเด็กพิการและครอบครัว              

๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ เด็กพิการสามารถด ารงชีวิตได้ เต็มศักยภาพ        
อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี               

๔. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด  
ทางการศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

๕. เน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง                     
ในการพัฒนาเด็กพิการ                               

๖. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับและ
ทบทวนแผนเพื่อพัฒนาเด็กพิการ    

             
จุดหมาย 

 มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า                      
หรือใกล้ เคียงกับ เด็กทั่ วไปในวัย เดียวกัน และส่ งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ ยงดู พัฒนา              
เด็กพิการ  เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและ
แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้มีศักยภาพพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี                 
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   ตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษา
พิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ได้ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับ  
เด็กพิการ ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านการพ่ึงพาตนเอง 
และด้านคุณภาพชีวิตที่ดี เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยก าหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้  ๑๐ ประการ ดังนี้ 

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

 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ จ าเป็นต้องค านึงถึง
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมสีุขนิสัยที่ดี ๖. สนใจต่อการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็กแข็งแรงและ
ใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 

๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อืน่ได ้
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอืน่ได ้  

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

๙. มีความสามารถในการคดิและการแก้ปัญหาไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

๔. มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ
๕. ช่วยเหลือตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 

๑๐. มคีวามสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันไดเ้ต็ม
ศักยภาพ 

ทักษะการเรียนรู้ 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะจ าเปน็เฉพาะความพิการหรือทักษะจ าเป็นอื่นๆ  

- กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
- กลุ่มทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
- กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองใน

ชีวิตประจ าวัน 
- กลุ่มทักษะการรบัรู้และแสดงออกทางภาษา 
- กลุ่มทักษะทางสังคม 
- กลุ่มทักษะทางสติปญัญาหรือการเตรียม

ความพร้อมทางวิชาการ 

- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิ 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
  หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูด 
  และภาษา 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม

หรืออารมณ ์
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 
- กลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพิการซ้อน 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี และยดืหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการ 
              ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง ๘ ปี 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตร 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมคุณธรรม กิจกรรมทัศนศึกษา  
                              กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมเสรมิทักษะ                            
                              กิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม  

ฯลฯ 
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๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตาม 
หลักสูตรก าหนด 

๒. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กลุ่มทักษะพ้ืนฐานและกลุ่มทักษะ
จ าเป็นเฉพาะความพิการหรือกลุ่มทักษะจ าเป็นอื่นๆ (รายละเอียดหน้า ๒๒) 

๓. กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาศักยภาพ       
ตามประเภทและสภาพความพิการ  ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ทั้งนี้ 
ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  ก าหนดขอบข่ายกิจกรรม พัฒ นาผู้ เรียน                  
ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถน ามาปรับใช้และด าเนินการในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือ  
การบูรณาการกิจกรรม ดังสาระส าคัญต่อไปนี้ 

๓.๑ กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดเพ่ิมเติม       
จากกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น 
กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬา เป็นต้น  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
อาจจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น        
การฟังเพลงจากวิทยุ จากโทรทัศน์ ร่วมงานนันทนาการในชุมชน เป็นต้น  

๓.๒ กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรม
ทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นต้น ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมี  
การจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น       
การสวดมนต์ ฟังหรือดูนิทานธรรมะ เป็นต้น 

๓.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สภาพแวดล้อม          
ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน และทัศนศึกษา
ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กพิการเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เช่น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกระเตงน้อง      
ท่องสวนสัตว์ เป็นต้น ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมีการจัดกิจกรรมตาม      
ความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น ดูภาพสถานที่ท่องเที่ยว     
จากหนังสือ จากรายการโทรทัศน์ เป็นต้น  

๓.๔ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรม                         
การให้บริการแก่เด็ก หรือผู้ปกครอง เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต                       
การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อ การบริการสืบค้นผลงานของศูนย์ก ารศึกษาพิเศษ                   
ผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมีการจัดกิจกรรม       
ตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว 

๓.๕ กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู    
ความเสื่อมสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก 
เพ่ือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริการสอนเสริม กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบ าบัด 



๙ 

 

 

กายภาพบ าบัด อรรถบ าบัด จิตวิทยา ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด ช้างบ าบัด กระบือบ าบัด ลาบ าบัด   
สัตว์เลี้ยงบ าบัด (Pet Therapy) ได้แก่ กระต่ายบ าบัด ปลาบ าบัด  สุนัขบ าบัด เป็นต้น 

๓.๖  กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
 ๔.  กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาศักยภาพ       
ตามประเภทและสภาพความพิการ ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ก าหนดขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ซึ่ ง            
ศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถน ามาปรับใช้และด าเนินการในรูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือ           
การบูรณาการกิจกรรม ดังสาระส าคัญต่อไปนี้ 

 ๔.๑ กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดเพ่ิมเติมจาก
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น 
กิจกรรมดนตรี ได้แก่ ฟังเพลง จากรายการทีวี วิทยุ ร้องคาราโอเกะ ดูการแสดงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ ตัดกระดาษ ฉีกตัดปะ  วาดภาพระบายสี เป็นต้น กิจกรรมกีฬา เป็นต้น 

 ๔.๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น กิจกรรมทางศาสนา วัฒนาธรรม
และประเพณี กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ เป็นต้น 

 ๔.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจรรมส่งเสริมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถิ่น ชาติ  และกลุ่มประเทศอาเซียนและทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์ตรงให้กับเด็กพิการเพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เช่น    
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมกระเตงน้องท่องสวนสัตว์  เป็นต้น 

 ๔.๔ กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกิจกรรม          
การให้บริการแก่เด็ก หรือผู้ปกครอง เพ่ือเสริมการเรียนของผู้เรียน เช่น บริการติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
การศึกษา การสื่อสาร การให้บริการคอมพิวเตอร์ให้ในการจัดท าสื่อ การบริการสืบค้นข้อมูล เป็นต้น 

 ๔.๕ กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟู    
ความเสื่อมสภาพของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก 
เพ่ือลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ได้แก่ บริการสอนเสริม กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมบ าบัด 
กายภาพบ าบัด อรรถบ าบัด จิตวิทยา ธาราบ าบัดอาชาบ าบัด ช้างบ าบัด กระบือบ าบัด สัตว์เลี้ยง
บ าบัด (Pet Therapy) ได้แก่ กระต่ายบ าบัด ปลาบ าบัด แมวบ าบัด สุนัขบ าบัด เป็นต้น 

 ๔.๖ กิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
           ๕. เวลาเรียน ให้ใช้เวลาเรียนที่สอดคล้องกับอายุจริงของเด็กพิการ คืออายุตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๖ ปี โดยการจัดโปรแกรมของเด็กพิการแต่ละบุคคลให้ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและ
ศักยภาพ ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ในกรณีเด็กพิการอายุเกิน ๖ ปี และ
สถานศึกษาพิจารณาว่า ควรจะได้รับการพัฒนาด้านพัฒนาการต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมส าหรับ
การจัดช่วงเชื่อมต่อ ก็สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้จนถึงอายุจริง ๘ ปี ส าหรับเด็กพิการที่อายุเกิน    
๘ ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษควรจะจัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน    
ตามเป้าหมายที่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อให้ผู้เรียนได้ด ารงชีวิตในสังคมต่อไป 



๑๐ 

 

 

คุณภาพเด็กพิการ 

กลุ่มทักษะการเรียนรู้       
1. กลุ่มทักษะกล้ามเน้ือมัดใหญ่    
2. กลุ่มทักษะกล้ามเน้ือมัดเล็ก  
3. กลุ่มทักษะการช่วยเหลือตนเอง         
4. กลุ่มในชีวิตประจ าวัน        
5. กลุ่มทักษะการรับรู้และแสดงออก      
6. กลุ่มทางภาษา   
7. กลุ่มทักษะทางสังคม                     
8. กลุ่มทักษะทางสติปัญญาหรือ           
9. กลุ่มการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  

ทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการ 
๑. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเห็น 
๒. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการได้ยิน 
๓. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางสติปัญญา 
๔. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางร่างกายฯ 
๕. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู ้
๖. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพรอ่งทางการพูดและภาษา   
๗. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
๘. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กออทิสติก 
๙. ทักษะจ าเป็นเฉพาะส าหรับเด็กพกิารซ้อน   

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
◊ กิจกรรมนันทนาการ    
◊ กิจกรรมคุณธรรม          
◊ กิจกรรมทัศนศึกษา             
◊ กิจกรรมบริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและ การสื่อสาร 
◊ กิจกรรมเสริมทักษะ 
◊ กิจกรรมอื่นๆตามความ

เหมาะสม  
ฯลฯ 

  

จุดหมาย 
มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับ เด็กท่ัวไป
ในวัยระดับเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ   เพื่อให้เด็กพิการได้รับการ
พัฒนาตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้
พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

วิสัยทัศน์ 
เด็กพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ด ารงชีวิตและสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี   ๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่าง
ประสานสัมพันธ์กัน  ๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ  ๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  
๗. เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ ๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่นได้  ๙. มีความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ  ๑๐. มีความสามารถในการด ารงชีวิตประจ าวันได้เต็มศักยภาพเต็มศักยภาพ 

 



๑๑ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ             
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เรื่องก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้  

๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่    
ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและ
สื่อเสียงหากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  (๖/๖๐) หรือ 
๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

๑ .๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น  แต่ยังสามารถ      
อ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ 
(๒๐/๗๐) 

๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่
ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจ
การพูดผ่านทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง  ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะ         
มี    การสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

๒ .๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่ เพียงพอที่จะได้ยิน       
การพูดผ่านทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย    
การได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 

๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่าง
ชัดเจนในการปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่า     
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย  ๒ ทักษะ        
จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/   
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้   
มาใช้ในชีวิตประจ าวันการท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้
ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ                   
ซ่ึงแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคล   
ที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว   
ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท  โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก      
การไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 



๑๒ 

 

 

๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วย
เรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติ         
ในการท างานของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถ
เรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 

๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มี   
ความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์ อ่ืนที่ ใช้                       
ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้  อารมณ์หรือความคิด เช่น 
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น 

๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมอง
บางส่วนซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้น
ค้นพบได้ก่อนอาย ุ ๓๐ เดือน 

๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการ
มากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

การจัดการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้ เป็นการน าหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับ                 
เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  พุทธศักราช ๒๕๕๖  ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  และการประเมินผล
การเรียนรู้ เฉพาะส าหรับเด็กพิการ  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง ความสามารถพ้ืนฐานของเด็กพิการ  ความยืดหยุ่นของเนื้อหา และ
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนซึ่งอาจใช้
กระบวนการดังต่อไปนี้   กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 
กระบวนการวิจัย การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การเรียนรู้
แบบบูรณาการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิค 3R (Repetition/ 
Relaxation/Routine)  เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการเลียนแบบ เทคนิคการกระตุ้นเตือน เทคนิค
การลงโทษ  เทคนิคฟลอไทม์ (Floor Time)  วิธีเพ็คส์ (PECS) วิธีทีช (TEACCH) เป็นต้น 



๑๓ 

 

 

บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง  
และบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้บริหาร 
ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง และบุคลากรสนับสนุน ควรมีบทบาท ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร  
  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์การศึกษา
พิเศษ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ 

๒. ครูผู้สอน 
ครูผู้สอนต้องศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

ส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช  ๒๕๕๖ อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้                 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. คณะสหวิชาชีพ 
คณะสหวิชาชีพ เป็นคณะผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา                 

นักอรรถบ าบัด นักโภชนาการ นักกิจกรรมบ าบัด  นักกายภาพบ าบัด นักสังคมสงเคราะห์                   
ครูการศึกษาพิเศษ  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน วางแผน ร่วมพัฒนา และ
ประเมินผล รวมทั้ งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ โดยคณะสหวิชาชีพเป็นบุคลากร           
จากโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และอ่ืนๆ 

๔. ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน และพัฒนาศักยภาพ        

เด็กพิการ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
           ๕. บุคลากรสนับสนุน 
              บุคลากรสนับสนุน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานจัดการศึกษา และ
ปฏิบัติภารกิจให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
 

เทคโนโลยสีิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู ้

 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น มาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้  ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 
 เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้นั้น  ผู้สอนสามารถจัดท าและ
พัฒนาขึ้นเอง หรือพิจารณาเลือกใช้จากคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ       
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและสื่อสาร   



๑๔ 

 

 

ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการ
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  วัตถุประสงค์การเรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น  

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 การประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน ๓ ด้าน คือ ทักษะ      
การเรียนรู้ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรก าหนด โดยผู้เรียน
ต้องได้รับการประเมินทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้   
 เป็นการประเมินกลุ่มทักษะพ้ืนฐานและกลุ่มทักษะจ าเป็นเฉพาะความพิการหรือ      

กลุ่มทักษะจ าเป็นอ่ืนๆ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้  
๑. การประเมินก่อนการให้บริการ 

    เป็นการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน เทียบเกณฑ์ พัฒนาการมาตรฐานของ                 
เด็กท่ัวไป เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

๒. การประเมินระหว่างการให้บริการ 
    เป็นการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือเป้าหมายระยะสั้น จากแผนการสอน

เฉพาะบุคคล เพ่ือประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการ หรือข้อบกพร่อง รวมทั้ง          
การทบทวน ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

 
 



๑๕ 

 

 

๓. การประเมินหลังการให้บริการ 
๓.๑ การประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล               

เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้   
๓.๒ การประเมินความสามารถพ้ืนฐานหลังการให้บริการ  เพ่ือเปรียบเทียบ

ความก้าวหน้าของพัฒนาการ 
๓.๓  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเด็กพิการ หรือการส่งต่อ การประเมิน

ทักษะการเรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ และ
ปรับปรุง  

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินเป็น 

๔ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน  
      องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การตัดสินผ่านและ    
ไม่ผ่าน     
 

การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 

 การรายงานผลการพัฒนาผู้ เรียน เป็นการจัดท าเอกสารรายงานความก้าวหน้า          
ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 

เอกสารหลักฐานการศึกษา  เป็นสมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย    
๑. แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   
๒. แบบสรุปผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๓. แบบสรุปผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน  

            
การส่งต่อ  

 การส่งต่อ เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม 
บริการทางการศึกษา โดยประสานงานระหว่างโรงเรียนจัดการเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ                      
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เมื่อเด็กพิการมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้ส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษา        
ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น เมื่อย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการด้านอ่ืนๆ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษน าส่ง  



๑๖ 

 

 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลใน              
การจัดการศึกษาหรือบริการด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

การบริหารจัดการหลักสูตร  

ศูนย์การศึกษาพิเศษน าหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ มีกระบวนการในการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

แผนภาพที่ ๓ การบริหารจัดการหลักสูตร 

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๘    
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบุคลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอื่น 
 คณะกรรมการนเิทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

๓. ขั้นการน าหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 
 

  ๒. ขั้นด าเนินการ 
 จัดท าหลักสตูรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ คุรุภัณฑ์ให้เอื้อต่อการ
น าหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 



๑๗ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 

ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๖) คู่มือหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
ส าหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เอกสารอัดส าเนา 

.              . (๒๕๕๖) แนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและการพัฒนาศักยภาพ
ส าหรับบุคคลออทิสติก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เอกสารอัดส าเนา 

.              . (๒๕๕๖) หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ           
ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เอกสารอัดส าเนา 

 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๑๙ 

 

 
 



๒๐ 

 

 
 



๒๑ 

 



๒๒ 

 

รายชื่อคณะกรรมการผูจ้ัดท า 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กพิการ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
๑. นางพิกุล เลียวสิริพงศ์  ข้าราชการบ านาญ 
๒. นางสาวบุษบา ตาไว  ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสุโขทัย 
๓. นายธวชั ขุริมนต์  ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดตราด 
๔. นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดน่าน 
๕. นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๖. นางสายสุณีย์ ชโลธร  รองผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปัตตานี 
๗. นางชุติพร เหล็กค า  ครูช านาญการพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเพชบรูณ์ 
๘. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบรูณ์ ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกระบี่ 
๙. นางอรทัย แสงทอง  ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑  
๑๐. นางมาลัย กลิ่นจ าปา  ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
๑๑. นางสุภาพร กะแก้ว   ครูช านาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
๑๒. นายอดิศักดิ์ แก้วกลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม 
๑๓. นางวิภาว ีบุญนาค   ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าพูน 
๑๔. นางสุชาดา ปาดอน  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดพะเยา 

๑๕. นางจิราพร จริยภมรกุร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 

๑๖. นางอังคณา ลิ้มกุล  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๑๗. นางสาวเบ็ญจวรรณ แสงสง่า ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง 
๑๘. นายประนม มะธิปิไข  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑๒ 
๑๙. นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหนองคาย 
๒๐. นางสาววราภรณ์ เกียรติด ารงสกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ 
๒๑. นางสาวกาญจนา ค าทะวงค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๒. นายอนุชา น้อยจันทร์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๓. นายจักรพงศ์ หมื่นสุ  ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๒๔. นางสาวสุธรีา กาวารี  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๒๕. นางสาวกิ่งแก้ว บรรจง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดเชียงราย 
๒๖. นายเอกนรินทร์ สว่างกาย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดแพร่ 
๒๗. นายวรรณธนุ วรรณกิจ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 



๒๓ 

 

๒๘. นางสาวสุพันณี เชิดฉัน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ 
๒๙. นางสาวสุกัญญา พันธ์ชากรี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดปทุมธานี 
๓๐. นางน้ าฝน ขยันดี   พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๘ 
๓๑. นางสาวพิมผกา รวมจิต พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๒. นายสมพร ผัดแก้ว  พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๓. นายธวชัชัย อุตสาสาร พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๔. นายอนุวัฒน์ นิวัติเจริญกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๕. นางสาวภัทรวดี เสาร์แดน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง 
๓๖. นางสาวไพรศรี โคตรสุวรรณ ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนนทบุรี 
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