
  

 

หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

  



ก 
 

 

คำนำ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
มาตรา ๑๐ กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”และพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ กำหนดให้   คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษา โดยคำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น และ
ให้ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล   

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ (เขตการศึกษา จำนวน ๔ แห่ง และศูนย์
การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จำนวน ๑ แห่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙ ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา จำนวน ๘ แห่ง ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒-๒๕๔๓ ประกาศจัดตั้ง  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด 
จำนวน ๖๓ แห่ง และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 
เป็นศูนย์การศกึษาพิเศษลำดับที่ ๗๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕) โดยให้มีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน 
การจัดทำสื่อ จัดสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง ทำการวิจัยและอบรม
บุคลากร รวมถึง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา โดยได้ให้บริการแก่บุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภทตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ บุคคลที่มี       
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก และ
บุคคลพิการซ้อน ในการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยใช้แนวทางการให้บริการช่วยเหลือแรกเริ่มที่
จัดทำขึ้น ต่อมาเมื่อมีการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็น ๘ บทบาท คือ  ๑) จัดและส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความ
พร้อมของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ๒) พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคน
พิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  ๓) จัดระบบและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ  และ
ความช่วยเหลืออื ่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  ๔) จัดระบบบริการช่วงเชื ่อมต่อสำหรับคนพิการ 
(Transitional Services) ๕) ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการ
ทางการศึกษา ๖) เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั ้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ               
๗) จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด          
๘) ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จึงพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕9 เป็นหลักสูตรสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง 
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พุทธศักราช ๒๕60 ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยได้เพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กพิการได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม รวมไปถึงการละเล่นต่างๆของไทย และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตาม
ประเภท ระดับความพิการและศักยภาพ เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และให้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ใช้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา  
 ขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคน ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งช่วยให้การพัฒนาหลักสูตร
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ เหมาะสม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการจัดการศึกษา
สำหรับเด็กพิการต่อไป  
 

 

(นายวรทัศน์  รุ่งเรือง) 
ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
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ความนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ

เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรค
หนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน มาตรา ๕๐ ระบุว่า บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียน การสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลัก
วิชาการ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
มาตรา ๕๒ ระบุว่า เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ  วรรคสี่ 
เด็กและเยาวชน ซึ่งไม่มีผู ้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา ๘๐ 
กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความ
เสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
ต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้... และ (๓) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุก
ระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบ
วินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดสอง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอ
กันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิ
ทางการศึกษา ดังนี้ (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต 
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (๒) เลือก
บริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ แต่ละประเภทและบุคคล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑(พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่
กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบัน  ทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน  ทั้งนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัด และประเมินผล
ให้เหมาะสมสำหรับคนพิการไว้ในมาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัด

 



๒ 
 

 

หลักสูตร นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มีการดำเนินการจัดทำแนวทางการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี มา
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่พบว่าการดำเนินการดังกล่าวยังขาดความเป็นเอกภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา การบริการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบันและนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เน้น
การพัฒนาเด็ก โดยยึดหลักความเท่าเทียม  ความเสมอภาค  ความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งการมีส่วน
ร่วมของครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กพิการ 

ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี จึงพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕9 เป็นหลักสูตรสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕60 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยได้เพ่ิมเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้เด็กพิการได้เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม รวมไปถึงการละเล่นต่างๆของไทย และได้นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตาม
ประเภท ระดับความพิการและศักยภาพ เพ่ือให้เด็กพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  



๓ 
 

 

คำช้ีแจง 
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60  ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ๙ ประเภทความพิการ ประกอบด้วย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา  เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  เด็กออทิสติก  เด็กพิการซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด
ถึง ๖ ปี  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน และกลุ่มทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการ
หรือกลุ่มทักษะจำเป็นอื่นๆ  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี  เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลช่วยเหลือ  กระตุ้นพัฒนาการ  
และพัฒนาศักยภาพให้เทียบเคียงกับพัฒนาการเด็กทั่วไปให้มากที่สุด การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
สำหรับเด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ เด็กเห็นเลือนราง และเด็กตาบอด  มุ่งพัฒนาทักษะ
การใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ เช่น การมองเห็น  การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น ฯลฯ โดยเด็กเห็นเลือน
ราง ฝึกใช้อุปกรณ์ช่วยการเห็น เช่น แว่นขยาย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพ  สำหรับเด็กตา
บอด ฝึกการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  การเดินทางของคนตาบอด  การใช้
ลูกคิด การเตรียมความพร้อมการอ่าน และการเขียนอักษรเบรลล์ไทย  

๒. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก โดยเด็กหูตึงฝึกฟัง       
ฝึกพูด ฝึกการใช้เครื่องช่วยฟัง ฝึกการใช้ประสาทหูเทียม สำหรับเด็กหูหนวก ฝึกการใช้ภาษามือการอ่านริม
ฝีปาก การสะกดนิ้วมือ 

๓. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งเน้นฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรับผิดชอบงานบ้าน 
การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

๔. เด็กที ่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื ่อนไหวหรือสุขภาพ  ฝึกการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยเดิน กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยี
สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน   

๕. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฝึกความสนใจ ความเข้าใจภาษา การแสดงออกทาง
ภาษา อารมณ์ ความรู้สึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามกติกาของสังคม เตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ   

๖. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  

๗. เด็กที ่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ฝึกการควบคุมอารมณ์ ความรู ้สึก                 
ความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  

๘. เด็กออทิสติก ฝึกการเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตาม
กติกาของสังคม การเลียนแบบ การหลีกหนีจากอันตราย 

๙. เด็กพิการซ้อน ฝึกโดยเน้นความบกพร่องที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านอื่น ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  



๔ 
 

 

ทั้งนี้ การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการแต่ละประเภท ครูและผู้ปกครองควรเลือกใช้เทคนิค วิธี
สอน สื่อ และเทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก  ที่สอดคล้องเหมาะสมกับระดับและประเภทความพิการ 
สำหรับเด็กพิการอายุต่ำกว่า ๓ ปี เน้นให้ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการใน
ระยะแรกเริ่ม ส่วนเด็กพิการอายุ ๓-๖ ปี เน้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับคณะสหวิชาชีพ ครอบครัวและ
ชุมชน พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ   

 

หลักการ 
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60  มีหลักการสำคัญ ดังนี้  
๑. จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ              
๒. พัฒนาเด็กพิการโดยองค์รวมด้วยรูปแบบและกระบวนการที ่หลากหลายผ่านกิจกรรม                   

ที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ โดยใช้แผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะของ เด็กพิการและ
ครอบครัว              

๓. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กพิการสามารถดำรงชีวิตได้เต็มศักยภาพอย่างมีความสุข และ
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี              

๔. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อ บริการ และความช่วยเหลืออื ่นใด  ทาง
การศึกษา ให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

๕. เน้นการมีส่วนร่วมกับครอบครัว คณะสหวิชาชีพ สถานศึกษา ชุมชน และผู ้เกี ่ยวข้อง                     
ในการพัฒนาเด็กพิการ                               

๖. ประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับและทบทวนแผน
เพ่ือพัฒนาเด็กพิการ    
 

             
จุดหมาย 

 มุ ่งพัฒนาเด ็กพิการตั ้งแต ่แรกเก ิดหร ือพบความพิการให ้สามารถพัฒนาได ้เท ียบเท่า                      
หรือใกล้เคียงกับเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ  เพื่อให้เด็ก
พิการได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว ให้มีศักยภาพพ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้
เกิดกับเด็กพิการ ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ อารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านการพ่ึงพาตนเอง และ
ด้านคุณภาพชีวิตที่ดี เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้  ๑๑ 
ประการ ดังนี้ 
 
 



๕ 
 

 

 
๑. ร่างกายเจริญเติมโตและมีสุขนิสัยที่ดี 
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้อย่างสัมพันธ์กัน 
๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุข และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ 
๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
๗. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอ่ืนได้ 
๙. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ 
๑๐. มีความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ 
๑๑. มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐  จำเป็นต้องคำนึงถึง
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมสีุขนิสัยที่ดี ๗. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อืน่ได ้
๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนือ้มัดเล็กแข็งแรงและใช้ได้
อย่างสัมพันธ์กัน 

๘. สื่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอืน่ได้   
๙. มีความสามารถในการคดิและการแก้ปัญหาไดเ้ต็ม 

๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น 

ศักยภาพ 
๑๐. มคีวามสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันไดเ้ต็ม 

๔. มีคณุธรรม จรยิธรรม มีวินัยในตนเองและมคีวามรับผิดชอบ 
๕. ช่วยเหลือตนเองไดเ้ต็มศักยภาพ 
๖. สนใจต่อการเรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัว 

ศักยภาพ 
๑๑. มคีวามสามารถในการปฏิบตัตินตามคา่นิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะการเรียนรู้ 

กลุ่มทักษะพื้นฐาน กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือทักษะจำเป็นอ่ืนๆ  
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 
- ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
- ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
- ทักษะทางสังคม 
- ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรยีมความ

พร้อมทางวิชาการ 

- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
  หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กออทิสติก 
 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี และยดืหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการ 
              ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง ๘ ปี                

 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ๑) กิจกรรมนันทนาการ    ๒) กิจกรรมคณุธรรม   ๓) กิจกรรมทัศนศึกษา   
๔) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับผู้เรยีน   ๕) กิจกรรมเสริมทักษะ 
๖) กิจกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและความเป็นไทย  

 



๗ 
 

 

๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามหลักสูตร
กำหนด 

๒. ทักษะการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กลุ่มทักษะพื้นฐานและกลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความ
พิการหรือกลุ่มทักษะจำเป็นอื่นๆ 
 ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามประเภทและสภาพ
ความพิการ  ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนำมาปรับใช้และดำเนินการใน
รูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือ  การบูรณาการกิจกรรม ดังสาระสำคัญต่อไปนี้ 

๓.๑ กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้แก่ กิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมศิลปะ กิจกรรมกีฬา  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจจัดกิจกรรมตามความ
สนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น การฟังเพลงจากวิทยุ จาก
โทรทัศน์ ร่วมงานนันทนาการในชุมชน เป็นต้น  

๓.๒ กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  กิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  กิจกรรมการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ  ส่วนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมี  การจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการ
ภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น การสวดมนต์ ฟังหรือดูนิทานธรรมะ เป็นต้น 

๓.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กพิการเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ได้แก่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมี
การจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว เช่น ดูภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวจากหนังสือ จากรายการโทรทัศน์ เป็นต้น  
 ๓.๔ กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน  เป็นกิจกรรมการให้บริการแก่เด็ก เพ่ือเสริมการ

เรียนของผู้เรียน ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  
Assisted  Instruction ; CAI)  ส่วนการให้บริการตามบ้านอาจมีการจัดกิจกรรมตามความสนใจของ
เด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว 

๓.๕ กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพ
ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพื่อลดพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด ธาราบำบัด กระบือบำบัด 

3.6 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กพิการได้
เรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงการละเล่นต่างๆของไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 
กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรีไทย 2) กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทย ได้แก่ การแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์ 

 
 
 



๘ 
 

 

 ๔. เวลาเรียน ให้ใช้เวลาเรียนที่สอดคล้องกับอายุจริงของเด็กพิการ คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี 
โดยการจัดโปรแกรมของเด็กพิการแต่ละบุคคลให้ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพ ตามประเภท
และสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ในกรณีเด็กพิการอายุเกิน ๖ ปี และสถานศึกษาพิจารณาว่า ควรจะ
ได้รับการพัฒนาด้านพัฒนาการต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมสำหรับการจัดช่วงเชื่อมต่อ ก็สามารถยืดหยุ่นเวลา
เรียนได้จนถึงอายุจริง ๘ ปี สำหรับเด็กพิการที่อายุเกิน ๘ ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษควรจะจัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา 
ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน  ตามเป้าหมายที่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อให้
ผู้เรียนได้ดำรงชีวิตในสังคมต่อไป 



๙ 
 

 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

 

คุณภาพเด็กพิการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑) กิจกรรมนันทนาการ    
๒) กิจกรรมคุณธรรม          
๓) กิจกรรมทัศนศึกษา             
๔) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับ

ผู้เรยีน 
๕) กิจกรรมเสริมทักษะ 
๖) กิจกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
 

จุดหมาย 
มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับ เด็กทั่วไปในวัยระดับเดียวกัน และ
ส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ  เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้พ่ึงพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

กลุ่มทักษะการเรียนรู้       
๑. ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่    
๒. ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก  
๓. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง         
ในชีวิตประจำวัน      
๔. ทักษะการรับรู้และแสดงออก      
ทางภาษา   
๕. ทักษะทางสังคม                     
๖. ทักษะทางสติปญัญาหรือ           
การเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๑. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี  ๒. กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง และใช้ได้อย่างประสานสัมพันธ์
กัน  ๓. ร่าเริง แจ่มใส มีความสุขและมีความรู้สกึท่ีดีต่อตนเองและผูอ้ื่น ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัยในตนเองและมีความ
รับผิดชอบ  ๕. ช่วยเหลือตนเองได้เต็มศักยภาพ  ๖. สนใจต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  ๗. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับ
ผู้อื ่นได้ ๘. สื ่อสารด้วยภาษาหรือวิธีการอื่นได้   ๙. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เต็มศักยภาพ  ๑๐. มี
ความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพเตม็ศักยภาพ  ๑๑. มีความสามารถในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลกั 
๑๒ ประการ ได้อย่างเหมาะสม 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ทักษะจำเป็นเฉพาะความ
พิการ 

๑. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
๒. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
๓. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ 
๔. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็ก
ออทิสติก 
 



๑๐ 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสำหรับเด็กที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ ่ม ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้  

๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงตาบอดสนิท 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 หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หากวัดความ
ชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 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 ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะ มีการสูญเสียการได้ยิน 
๙๐ เดซิเบลขึ้นไป 

๒.๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน  การพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย การได้ยินน้อยกว่า ๙๐ 
เดซิเบลลงมาถึง ๒๖ เดซิเบล 

๓) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจำกัดอย่างชัดเจนในการ
ปฏิบัติตนในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ
ร่วมกับความจำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะ จาก ๑๐ ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การ
ดูแลตนเอง การดำรงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน 
การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การนำความรู้   มาใช้ในชีวิตประจำวันการทำงาน การใช้เวลาว่าง การรักษา
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
ประเภทดังนี้ 

๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าว
อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่กำเนิด 
อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 

๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมี
โรคประจำตัวซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลทำให้เกิดความ
จำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 

๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง



๑๑ 
 

 

หรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับ
สติปัญญาปกต ิ

๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการ
เปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มี   ความบกพร่องใน
เรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับ
รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือ
ความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรค
สมองเสื่อม เป็นต้น 

๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมองบางส่วน
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจำกัด
ด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ  ๓๐ 
เดือน 

๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก ่บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 

 
การจัดการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้เป็นการนำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60 ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้สอนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการจั ดการเรียนรู้  และการ
ประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะสำหรับเด็กพิการ  เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง ความสามารถพื้นฐานของเด็กพิการ  ความยืดหยุ่นของเนื้อหา และกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล  

ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้ ให้คำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของผู ้เรียนซึ ่งอาจใช้
กระบวนการดังต่อไปนี้  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการวิจัย 
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบบูรณาการ  และเทคนิค
การสอนอื่นๆ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิค 3R (Repetition/ Relaxation/Routine)  เทคนิคการ
เสริมแรง เทคนิคการเลียนแบบ เทคนิคการกระตุ้นเตือน เทคนิคการลงโทษ  เทคนิคฟลอไทม์ (Floor Time)  
วิธีเพ็คส์ (PECS) วิธีทีช (TEACCH) เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง  
และบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู ้บริหาร ครูผู ้สอน 
คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง และบุคลากรสนับสนุน ควรมีบทบาท ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร  
  ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ 

๒. ครูผู้สอน 
ครูผู้สอนต้องศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ

เด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช  ๒๕๕๖ อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๓. คณะสหวิชาชีพ 
คณะสหวิชาชีพ เป็นคณะผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักอรรถ

บำบัด นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด  นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ครูการศึกษาพิเศษ  มีส่วน
ร่วมในการประเมินความสามารถพื้นฐาน วางแผน ร่วมพัฒนา และประเมินผล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการ
พัฒนาเด็กพิการ โดยคณะสหวิชาชีพเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และอ่ืนๆ 

๔. ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รวมทั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
           ๕. บุคลากรสนับสนุน 
              บุคลากรสนับสนุน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษา และปฏิบัติภารกิจ
ให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู ้
 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น มา
ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้นั้น  ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้น
เอง หรือพิจารณาเลือกใช้จากคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษามาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและสื่อสาร ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้ โดยศูนย์
การศึกษาพิเศษควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพื่อพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงควรดำเนินการ
ดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื ่อ นวัตกรรม  และเครือข่ายการเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ ใน
สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา 
ท้องถิ่น ชุมชน   



๑๓ 
 

 

 ๒. จัดทำ จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ ส่งเสริมให้
ผู้สอนจัดทำ จัดหาสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก สื ่อการเรียนรู ้ที ่ม ีคุณภาพ เหมาะสม และ
หลากหลาย สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 ๔. ประเมินความเหมาะสมคุณภาพของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ที่เลือกใช้ในการ
จัดการเรียนรู้   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาเด็กพิการ 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีสิ ่งอำนวยความสะดวก              
สื่อ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ที ่ใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น  
 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน ๓ ด้าน คือ ทักษะการเรียนรู้ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรกำหนด โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน
ทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้   
 เป็นการประเมินกลุ่มทักษะพื้นฐานและกลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือกลุ่มทักษะ

จำเป็นอื่นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้  
๑. การประเมินก่อนการให้บริการ 

    เป็นการประเมินความสามารถพื้นฐาน เทียบเกณฑ์พัฒนาการมาตรฐานของเด็กทั่วไป เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

๒. การประเมินระหว่างการให้บริการ 
    เป็นการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือเป้าหมายระยะสั้น จากแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล เพื่อประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการ หรือข้อบกพร่อง รวมทั้งการทบทวน 
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

๓. การประเมินหลังการให้บริการ 
๓.๑ การประเมินเป้าหมายระยะยาว ๑ ปี ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล               

เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้   
๓.๒ การประเมินความสามารถพ้ืนฐานหลังการให้บริการ เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของ

พัฒนาการ 
๓.๓  ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเด็กพิการ หรือการส่งต่อ การประเมินทักษะการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  และเกณฑ์การ
ตัดสินการประเมินแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผ่าน (ดีเยี่ยม ดีมาก ดี)  และไม่ผ่าน (พอใช้ ปรับปรุง)   



๑๔ 
 

 

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็น ๕  

ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  และเกณฑ์การตัดสินการประเมินแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผ่าน (ดี
เยี่ยม ดีมาก ดี)  และไม่ผ่าน (พอใช้ ปรับปรุง) 

 
      องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การตัดสินผ่าน และไม่ผ่าน 
 

การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
 การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑. สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
๓) สมุดสื่อสาร 
๔) เอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
๕) แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 
๖) แบบบันทึกการเจริญเติบโต-สุขนิสัย สุขภาพอนามัยผู้เรียน  

            
การส่งต่อ  

 การส่งต่อ เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อให้เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา 
โดยประสานงานระหว่างโรงเรียนจัดการเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเด็กพิการมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  ให้ส่ง
ต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น เมื่อย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการด้านอื่นๆ ให้ศูนย์การศึกษา
พิเศษนำส่ง  แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดการศึกษาหรือบริการด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
ศูนย์การศึกษาพิเศษนำหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60 มีกระบวนการในการบริหารจัดการ
หลักสูตรตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ การบริหารจัดการหลักสูตร

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตร
สำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริม่ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุร ี ฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐     
 ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
 เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 ติดต่อประสานงาน วิทยากร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ครูและบุคลากร 
 พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
 นักวิชาชีพอ่ืน 
 คณะกรรมการนเิทศภายใน 

กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ  
 

๓. ขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ 
 จัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

 คณะกรรมการสถานศึกษา  
 ผู้บริหาร 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 ครูและบุคลากร 
 

  ๒. ขั้นดำเนินการ 
 จัดทำหลักสตูรสถานศึกษา 
 เตรียมสภาพแวดล้อม วัสดุ คุรุภัณฑ์ให้เอื้อต่อการ
นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 



๑๖ 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)คู่มือหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต
สำหรับเด็กที ่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘  
เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕59) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่มของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕9 เอกสารอัดสำเนา 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการผูจ้ัดทำ 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่มศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงหบ์ุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
๑. นางพัทธวรรณ รุ่งเรือง ครู คศ.๒ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๒. นางสาววิลาสิณ ี ศรีตะวัน ครู คศ.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๓. นางสาวลดาวัลย ์ สุรินทร์ ครู คศ.๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๔. นางยุภาวด ี  เทศไทย ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๕. นางสาวธนัชพร แพงไตร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๕. นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ย พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๖. นางสาวเดือนนภา เปี้ยสินธุ พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๗. นางสาวสาคร  ไชยมงคล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
๘. นางสาวอัจฉราภรณ์ อินต๊ะสอน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี 
 


