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ความนำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ

กันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรค
สอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้ องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการ
สนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน มาตรา ๕๐ ระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทาง
วิชาการ การศึกษาอบรม การเรียน การสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  มาตรา ๕๒ ระบุว่า เด็กและ
เยาวชนมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ  วรรคสี่ เด็กและเยาวชน ซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิ
ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ มาตรา ๘๐ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย
ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้  (๑) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนา
ความเป็นปึกแผ่นของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ สูงอายุ ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ ... และ (๓) 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด
สอง สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕ ระบุว่า คนพิการมีสิทธิทาง
การศึกษา ดังนี้ (๑) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้ง
ได้รับเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (๒) เลือกบริการทาง
การศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษาโดยคำนึงถึง ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของบุคคลนั้น (๓) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของ
คนพิการ แต่ละประเภทและบุคคล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
มีสติปัญญาที่รอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบัน   ทางสังคมให้ เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน   ทั้ งนี้
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัด และประเมินผลให้
เหมาะสมสำหรับคนพิการไว้ในมาตรการที่ ๑ ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตร 
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นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับความต้องการจำเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  

กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่          
3 สิงหาคม 2560 ให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนำหลักสูตรไปใช้ โดยปรับปรุงให้เหมาะสม
กับเด็กและสภาพท้องถิ่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ทบทวนแนวทางและ
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษเพ่ือให้ทันกระแสความต้องการความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางสังคมของผู้เรียนที่แตกต่างกัน ที่สอดคล้องตามประเภทความพิการของผู้เรียน จึงได้พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พุทธศักราช 2562 สำหรับสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยยังคงให้ความสำคัญกับกระบวนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความ
พร้อมเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จัดเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพเป็นรายบุคคล โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็น
ไทย และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติในอนาคต 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และมีสติปัญญาที่เหมาะสมเต็มศักยภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี จึงพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2562 เป็น (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช 2563 โดยได้นำหลักสูตรปฐมวัย 
2560 มาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป  
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คำช้ีแจง 
(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ

จังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63  ฉบับนี้ เป็นแนวทางในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๙ ประเภทความพิการ ประกอบด้วย เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความ
บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กพิการซ้อน ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี  เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา รวมไปถึงกลุ่มทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะ
ความพิการหรือกลุ่มทักษะจำเป็นอ่ืนๆ ส่วนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี เน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ปกครองในเรื่องการดูแลช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการ  
และพัฒนาศักยภาพให้เทียบเคียงกับพัฒนาการเด็กทั่วไปให้มากท่ีสุด การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับ
เด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 

๑. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ เด็กเห็นเลือนราง และเด็กตาบอด มุ่งพัฒนาทักษะการ
ใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ เช่น การมองเห็น  การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิ่น ฯลฯ โดยเด็กเห็นเลือนราง ฝึกใช้
อุปกรณ์ช่วยการเห็น เช่น แว่นขยาย เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ขยายข้อความและภาพ  สำหรับเด็กตาบอด ฝึกการสร้าง
ความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  การเดินทางของคนตาบอด  การใช้ลูกคิด การเตรียมความ
พร้อมการอ่าน และการเขียนอักษรเบรลล์ไทย  

๒. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ เด็กหูตึง และเด็กหูหนวก โดยเด็กหูตึงฝึกฟัง ฝึกพูด ฝึก
การใช้เครื่องช่วยฟัง ฝึกการใช้ประสาทหูเทียม สำหรับเด็กหูหนวก ฝึกการใช้ภาษามือการอ่านริมฝีปาก การสะกด
นิ้วมือ 

๓. เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามุ่งเน้นฝึกปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรับผิดชอบงานบ้าน 
การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 

๔. เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  ฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วย
เดิน กายอุปกรณ์เสริม กายอุปกรณ์เทียม อุปกรณ์ดัดแปลง สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวก รวมถึงการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล เพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน   

๕. เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ฝึกความสนใจ ความเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา 
อารมณ์ ความรู้สึก การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามกติกาของสังคม เตรียมความพร้อมด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ   

๖. เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ฝึกการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การใช้รูปภาพสัญลักษณ์ในการสื่อสาร  

๗. เด็กที่ มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ฝึกการควบคุมอารมณ์  ความรู้สึ ก                 
ความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปฏิบัติตามกติกาของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม  

๘. เด็กออทิสติก ฝึกการเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา อารมณ์ ความรู้สึก ฝึกการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสนใจ การตอบสนองต่อสิ่งเร้า การลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การปฏิบัติตามกติกา
ของสังคม การเลียนแบบ การหลีกหนีจากอันตราย 



๕ 

 

 

๙. เด็กพิการซ้อน ฝึกโดยเน้นความบกพร่องที่จะพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
อ่ืน ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต  

ทั้งนี้ การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการแต่ละประเภท ครูและผู้ปกครองควรเลือกใช้เทคนิค วิธีสอน 
สื่อ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ที่สอดคล้องเหมาะสมกับระดับและประเภทความพิการ สำหรับเด็ก
พิการอายุต่ำกว่า ๓ ปี เน้นให้ครอบครัวมีบทบาทสำคัญในการดูแล ช่วยเหลือ กระตุ้นพัฒนาการในระยะแรกเริ่ม 
ส่วนเด็กพิการอายุ ๓-๖ ปี เน้นให้ศูนย์การศึกษาพิเศษร่วมกับคณะสหวิชาชีพ ครอบครัวและชุมชน พัฒนา
ศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ   

 

วิสัยทัศน์จังหวัดสิงห์บุร ี
“ศูนย์กลางอาหารและเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข” 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี 

สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1650 โดย
พระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ (ฝาง) ได้สร้างขึ้น ครั้ง
เมื่อเสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะมาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้ง เมือง
สิงห์เดิม คือ ตั้งอยู่ลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุ มีเมือง
เก่า เรียกว่า "บ้านหน้าพระลาน" เพ่ือที่พระองค์จะเดินทางลงเรือที่วัดปากน้ำ แม่น้ำลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้ง
ทางแม่น้ำน้อยตำบลโพสังโฆ ใต้วัดสิงห์ ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อำเภอค่ายบางระจัน 
ขนาดที่ตั้ง 

จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 822.478 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ทิศตะวันตก ติดอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ

ตะกอนบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การทำกสิกรรม 
พ้ืนที่กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่างๆ 
ทั่วไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ำทะเล ดังนั้นในฤดูน้ำหลากจึงมักมีน้ำท่วมขังเป็น
เวลานานๆ พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พ้ืนดินเป็นลูกคลื่นลอน
ลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ำบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป 

 
 
 
 
 



๖ 

 

 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้ 
1. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 

Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล 
โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ  ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น 

2. พัฒนาและฝึกอบรมผู้แลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
3. จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individual Education 

Program : IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 

4. จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ 
5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการทางการศึกษา 
6. เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการของจังหวัดสิงห์บุรี 
7. จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด 
8. ภาระหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  หรือการ

เคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ในโรงพยาบาลหรือที่บ้านเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถไปเรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ตามปกติ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ของรัฐและเอกชน 

๓. จัดทำระบบส่งต่อ และส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการตามความ

เหมาะสม 
๕. ประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

สามารถพัฒนา สนับสนุน และจัดการศึกษาสำหรับคนพิการที่มีการเรียนร่วมทั้งของรัฐและเอกชน 
 

ปรัชญา 
คุณธรรม เสริมสร้าง คุณภาพชีวิต 

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา 
บรรยากาศร่มรื่น  เน้นคุณธรรม 

อัตลักษณ์ผูเ้รียน 
ผู้เรียนสะอาด มีพัฒนาการดี 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 



๗ 

 

 

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บริการคนพิการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
4. ส่งเสริม สนับสนุน ความรว่มมือทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทุกด้าน 

 

เป้าประสงค ์
๑. คนพิการได้รับบริการช่วยเหลือฟ้ืนฟู ระยะแรกเริ่ม เตรียมความพร้อม อย่างมีคุณภาพ 
๒. บุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษมีคุณภาพในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 
๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
๔. ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคนพิการทุกประเภทให้มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของคนพิการเป็นรายบุคคล 
 2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประเสิทธิผล 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดการโดยการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และศูนย์การให้บริการที่หลากหลาย 
 6. ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

            
หลักการ 

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ตลอดจนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับ
ผู้สอน เด็กกับผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็ก
มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ โดย
กำหนดหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกคน
 ๒. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย 
 ๓. ยึดพัฒนาการและการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม ผ่านการเล่นอย่างมีความหมาย มีกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้รับเทคโนโลยี สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้ลงมือ
กระทำในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพความพิการ และมีการพักผ่อนเพียงพอ 
 ๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ เด็กมีทักษะชีวิต และสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย และมีความสุข  
 ๕. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาเด็กระหว่างสถานศึกษากับพ่อแม่ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 



๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตร 
สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ตั้งแตแ่รกเกิด – 6 ป ี
 



๙ 

 

 

หลักสูตรสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สำหรับเด็กอายุแรกเกิด – 6 ป ี

 หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ อายุแรกเกิด -๖ ปี เป็นการจัดการศึกษาใน
ลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการแต่ละประเภทตามสภาพความพิการ และความสามารถของแต่ละ
บุคคล 

จุดหมาย 
 หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ มุ่งให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการ
เต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ต่อไป จึงกำหนดจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับเด็กเมื่อจบการศึกษา
ระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 ๑. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยที่ด ี
 ๒. สุขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 
 ๓. มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 
 ๔. มีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 ๕.  มีทักษะที่จำเป็นเฉพาะความพิการสำหรับเด็กพิการแต่ละประเภท 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ตามหลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดสิงห์บุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕61  ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เด็กพิการ     
มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงาม โดยกำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ 8 ประการ ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 

โครงสร้างหลักสตูร 
 การพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ตาม (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะ
แรกเริ่ม  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63 จำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้างหลักสูตร 
ดังนี้ 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

พัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาการ 4 ด้าน กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ ฯ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ทักษะทางสังคม 

3. พัฒนาการด้านสังคม 
- ทักษะทางสังคม 
- ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
- ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการ 

- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
  หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
- ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กออทิสติก 

เวลาเรียน  ตามอายุจริงตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี และยืดหยุ่นตามความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพของเด็กพิการ 
ตามประเภทและสภาพความพิการของแต่ละบุคคล ถึง 8 ปี 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1) กิจกรรมนันทนาการ  2) กิจกรรมคุณธรรม  3) กิจกรรมทัศนศึกษา 
4) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้เรียน  5) กิจกรรมเสริมทักษะ 
6) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

๑. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการตามหลักสูตรกำหนด 
๒. พัฒนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กลุ่มพัฒนาการ 4 

ด้าน และกลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือกลุ่มทักษะจำเป็นอื่นๆ 
 ๓. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพตามประเภทและสภาพ
ความพิการ  ตามบริบทหรือความพร้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษสามารถนำมาปรับใช้และดำเนินการใน
รูปแบบกิจกรรม โครงการ หรือการบูรณาการกิจกรรม ดังสาระสำคัญต่อไปนี้ 

๓.๑ กิจกรรมนันทนาการ เป็นกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดเพ่ิมเติมจากกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้แก่ กิจกรรมดนตรี กิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมกีฬา  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและ
สภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว ได้แก่ การฟังเพลงจากวิทยุ จากโทรทัศน์ ร่วมงาน
นันทนาการในชุมชน 

๓.๒ กิจกรรมคุณธรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กพิการมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม 
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และกิจกรรมธรรมะเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมีการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพ
ความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว ได้แก่ การสวดมนต์ ฟังหรือดูนิทานธรรมะ 

๓.๓ กิจกรรมทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์ของชุมชน ท้องถิ่น ชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน และทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับเด็กพิการเพ่ิมเติมจากท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ได้แก่  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ส่วนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว อาจมีการจั ด
กิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว ได้แก่ ดูภาพสถานที่
ท่องเทีย่วจากหนังสือ จากรายการโทรทัศน์ 

3.4 กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับผู้เรียน  เป็นกิจกรรมการให้บริการแก่เด็ก เพ่ือเสริมการเรียน
ของผู้เรียน ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer  Assisted  
Instruction ; CAI)  ส่วนการให้บริการตามบ้านอาจมีการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็กและสภาพ
ความพิการภายใต้บริบทของครอบครัว 

3.5 กิจกรรมเสริมทักษะ เป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพ่ือป้องกัน แก้ไข ฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางบวก เพ่ือลดพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ ได้แก่ เกมบำบัด กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด ธาราบำบัด กระบือบำบัด 

3.6 กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กพิการได้เรียนรู้
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมไปถึงการละเล่นต่างๆของไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การละเล่นพ้ืนบ้าน ดนตรีไทย 2) กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ไทย ได้แก่ การแต่งกายชุดไทยทุกวันศุกร์ 

 
 
 
 

  



๑๒ 

 

 

 ๔. เวลาเรียน ให้ใช้เวลาเรียนที่สอดคล้องกับอายุจริงของเด็กพิการ คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปี 
โดยการจัดโปรแกรมของเด็กพิการแต่ละบุคคลให้ขึ้นอยู่กับความพร้อม พัฒนาการและศักยภาพ ตามประเภทและ
สภาพความพิการของแต่ละบุคคล ในกรณีเด็กพิการอายุเกิน ๖ ปี และสถานศึกษาพิจารณาว่า ควรจะได้รับการ
พัฒนาด้านพัฒนาการต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความพร้อมสำหรับการจัดช่วงเชื่อมต่อ ก็สามารถยืดหยุ่นเวลาเรียนได้จนถึง
อายุจริง ๘ ปี สำหรับเด็กพิการที่อายุเกิน ๘ ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษควรจะจัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา ให้ผู้เรียน
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน  ตามเป้าหมายที่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันวางแผนเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ดำรงชีวิตในสังคมต่อไป 



๑๓ 

 

 

คุณภาพเด็กพิการ 

พัฒนาการ 4 ด้าน 
1. พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
- ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- ทักษะทางสังคม 

3. พัฒนาการด้านสังคม 
- ทักษะทางสังคม 
- ทั ก ษ ะ ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ ต น เอ ง ใ น

ชีวิตประจำวัน 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

- ทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา 
      - ทกัษะทางสติปัญญาหรือการเตรยีมความ
พร้อมทางวิชาการ 

ทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ 
๑. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น 
๒. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการไดย้ิน 
๓. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายฯ 
๔. ทักษะจำเป็นเฉพาะสำหรับเด็ก
ออทิสติก 
 

ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม 
(ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม  

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑) กิจกรรมนันทนาการ 
๒) กิจกรรมคุณธรรม 
๓) กิจกรรมทัศนศึกษา   
๔) กิจกรรมสื่อ เทคโนโลยีสำหรับ
ผู้เรยีน 
๕) กิจกรรมเสริมทักษะ 
๖) กิจกรรมภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย  
 

จุดหมาย 
มุ่งพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการให้สามารถพัฒนาได้เทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับ เด็กทั่วไปในวัยระดับ
เดียวกัน และส่งเสริมครอบครัวให้สามารถเลี้ยงดูพัฒนาเด็กพิการ  เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาตามที่กำหนดในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
2. ซื่อสัตยส์ุจรติ 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน์ 
เป็นศูนย์ให้บริการคนพิการตามมาตรฐาน บุคลากรมีคุณภาพในการพัฒนาคนพิการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 



๑๔ 

 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายตาม (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม          

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้  

๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อย
จนถึงตาบอดสนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้ 

๑.๑) คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหาก
ตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐  (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/๒๐๐) 
จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 

๑.๒) คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์
ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของ
สายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐ (๒๐/๗๐) 
 

๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อย
จนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๒.๑) คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่าน
ทางการได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะ มีการสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เด
ซิเบลขึ้นไป 

๒.๒) คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน  การพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสีย การได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิ
เบลลงมาถึง 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 การรักษาสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ ๑๘ ปี 

๔) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น ๒ 
ประเภทดังนี้ 

๔.๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่
สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิด
จากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบ มาแต่กำเนิด  อุบัติเหตุและ
โรคติดต่อ 

๔.๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรค
ประจำตัวซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลทำให้เกิดความ
จำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 



๑๕ 

 

 

๕) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการทำงานของ
สมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญา
ปกต ิ

๖) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่ง
เสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มี   ความบกพร่องในเรื่องความ
เข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ 
เนื้อหาและหน้าที่ของภาษา 

๗) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ได้แก่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความ
ผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม 
เป็นต้น 

๘) บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทำงานของสมองบางส่วนซึ่ง
ส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจำกัดด้าน
พฤติกรรม หรือมีความสนใจจำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ  ๓๐ เดือน 

๙) บุคคลพิการซ้อน ได้แก ่บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน 

 
พัฒนาการที่คาดหวัง 

 พัฒนาการที่คาดหวังเป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิดบนพ้ืนฐาน
พัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพ่ือนำไปใช้ในการกำหนด เป้าหมายระยะ
ยาวในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พัฒนาการด้านร่างกาย 
1.1 ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ ่

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
แรกเกิด 1. สามารถเคลื่อนไหวแขนได ้

2. สามารถเคลื่อนไหวขาได้ 
แรกเกิด – 1 เดือน 1. สามารถยกศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่งขณะนอนคว่ำได้ 
แรกเกิด – 3 เดือน 1. สามารถชันคอได้ 

3 เดือน 1. สามารถควบคุมศีรษะและลูกตาตามเป้าหมายได้ 
2. สามารถควบคุมศีรษะให้อยู่ในแนวกึ่งกลางได้ 

4 เดือน 1. สามารถพลิกตะแคงซ้าย – ขวา ได้ 
4 – 6 เดือน 1. สามารถคืบได ้
5 – 6 เดือน 1. สามารถควบคุมศีรษะเมื่อยกลำตัวขึ้นจากท่านอนหงายได้ 
6 - 9 เดือน 1. สามารถพลิกตะแคงตัวคว่ำและหงายได้ 

2. สามารถคลานได ้



๑๖ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
6 - 9 เดือน 3. สามารถเปลี่ยนท่านอนตะแคงเป็นนั่งได้ 

4. สามารถควบคุมศีรษะให้ตั้งตรง (ในท่านั่งโดยผู้อ่ืนช่วยเหลือ) ได ้
5. สามารถนั่งโดยใช้มือท้ังสองข้างยันพื้นได้ 
6. สามารถนั่งโดยใช้มือ 1 ข้างยันพื้นได้ 
7. สามารถนั่งอย่างอิสระได้ 

7 – 8 เดือน 1. สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านหน้าได้ในท่านั่ง 
2. สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านข้างได้ในท่านั่ง 
3. สามารถเอ้ือมมือหยิบวัตถุจากที่สูงได้ในท่านั่ง 
4. สามารถเอ้ียวตัวใช้มือเล่นอย่างอิสระในท่านั่งได้ 
5. สามารถนั่งเก้าอ้ีโดยมีการช่วยเหลือได้ 
6. สามารถนั่งเก้าอ้ีได้อย่างอิสระ 

8 – 10 เดือน 1. สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านหน้าได้ 
2. สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านข้างได้ 
3. สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุจากที่สูงได้ 
4. สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางระดับต่ำได้ 
5. สามารถนั่งบนเก้าอ้ีแล้วเอ้ือมมือหยิบวัตถุทางด้านหลังได้ 
6. สามารถเอ้ียวตัวและใช้มือเล่นอย่างอิสระในท่านั่งได้ 

10 – 12 เดือน 1. สามารถเกาะเดินไปด้านข้างได้ 
2. สามารถเกาะเดินไปด้านหน้าได ้

12 – 18 เดือน 1. สามารถยืนโดยอิสระด้วยขาสองข้างได้ 
2. สามารถลุกขึ้นยืนจากพ้ืนได ้
3. สามารถลุกขึ้นยืนจากเก้าอ้ีได้ 

1 ปี 1. การเดิน 
2. สามารถกลิ้งลูกบอลขณะอยู่ในท่านั่งได้ 

1 – 2 ป ี 1. สามารถวิ่งอยู่กับที่ได้ 
2. สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ 

1 – 3 ป ี 1. สามารถยืนทรงตัวขาเดียวตามเวลาที่กำหนดได้ 
1.5 – 2 ป ี 1. สามารถเดินขึ้น - ลง บนได้ โดยจับราวบันได แบบพักเท้าได้ 

2. สามารถกระโดดโดยช่วยพยุงได้ 
3. สามารถกระโดดไปด้านหน้าโดยช่วยพยุงได้ 

2 – 3 ป ี 1. สามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
2. สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยจับราวบันได แบบสลับเท้าได้ 
3. สามารถวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
4. สามารถวิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง 
5. สามารถวิ่งอย่างมีเป้าหมายได้ 
6. สามารถกระโดดไปด้านหน้าเองได้ 



๑๗ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
2 – 3 ป ี 7. สามารถกระโดดไปด้านข้างได้ 

8. สามารถกระโดดถอยหลังได้ 
9. สามารถกระโดดจากที่สูงลงพื้นท่ีต่ำกว่าได้ 
10. สามารถกระโดดจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงได้ 

3 – 4 ป ี 1. สามารถเดินบนเส้นตรงได้ 
2. สามารถเดินบนคานทรงตัวได้ 
3. สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่จับราวบันได แบบพักเท้าได้ 
4. สามารถเดินขึ้น-ลงบันไดโดยไม่จับราวบันได แบบสลับเท้าได้ 

3 – 5 ป ี 1. สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ 
2. สามารถเดินต่อส้นเท้าตามระยะทางที่กำหนดได้ 

4 – 6 ป ี 1. สามารถกระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้ 
2. สามารถกระโดดขาเดียวไปในทิศทางต่าง ๆได้ติดต่อกัน 
3. สามารถโยนลูกบอลได้ 
4. สามารถรับลูกบอลได้ 

 
1.2 ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
แรกเกิด – 1 เดือน 1. สามารถสบตากับผู้อ่ืนที่อยู่ตรงหน้าตามเวลาที่กำหนดได้ 
แรกเกิด – 3 เดือน 1. สามารถจ้องมองสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าได้ตามเวลากำหนด 

2. สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวาของผู้เรียนได้ 
3. สามารถจ้องมองวัตถุที่อยู่ด้านบนและด้านล่างได้ 

แรกเกิด – 6 เดือน 1. สามารถควบคุมการใช้ลิ้นได้ 
2. สามารถกลืนน้ำลายได ้

3 – 6 เดือน 1. สามารถมองตามวัตถุหรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ 
2. สามารถมองหาเมื่อสิ่งของหายไปจากสายตาได้ 
3. สามารถเอ้ือมมือออกไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ 
4. สามารถเอ้ือมมือออกไปจับวัตถุได้ 
5. สามารถกำหรือจับวัตถุได้ 
6. สามารถควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปากได้ 

6 – 12 เดือน 1. สามารถขยับขากรรไกรได้ 
2. สามารถเคี้ยวอาหารได ้

9 – 12 เดือน 1. สามารถใส่วัตถุลงในภาชนะหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ 
9 – 18 เดือน 1. สามารถกำและตอก หรือทุบวัตถุได้ 

2. สามารถกำและบิดวัตถุได ้
3. สามารถหยิบวัตถุโดยใช้นิ้วหัวแม่มือร่วมกับนิ้วอ่ืนๆ 
4. สามารถหมุนเปิด-ปิดวัตถุได้ 



๑๘ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
9 – 18 เดือน 5. สามารถจับและหมุนวัตถุท่ีมีขนาดต่างๆ ได้ 

6. สามารถแกะหรือฉีกวัตถุโดยใช้นิ้วมือได้ 
7. การนำและการปล่อยหรือวางวัตถุ 

1 – 2 ป ี 1. สามารถจับดินสอ หรือสีเทียนเพื่อขีดเขียนได้ 
2. สามารถเลียนแบบการลากเส้นได้ 

1.5 – 2 ป ี 1. สามารถเป่าลมออกจากปากได้ 
2. สามารถดูดของเหลวโดยใช้หลอดดูดได้ 

2 – 3 ป ี 1. สามารถต่อวัตถุในแนวนอนได้ 
2. สามารถต่อวัตถุในแนวตั้งได้ 
3. สามารถจัดเรียงวัตถุตามแบบได้ 
4. สามารถร้อยวัตถุที่มีขนาดหรือรูปทรงต่าง ๆได้ 

3 – 4 ป ี 1. สามารถปั้นดินน้ำมันแล้วคลึงเป็นเส้นยาวได้ 
2. สามารถปั้นดินน้ำมันแล้วคลึงเป็นก้อนกลมได้ 
3. สามารถปั้นดินน้ำมันแล้วคลึงเป็นแผ่นแบนกลมได้ 
4. สามารถปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการได้ 
5. สามารถพับกระดาษเป็น 2 ส่วนได้ 
6. สามารถตัดกระดาษให้ขาดออกจากกันได้ 
7. สามารถจัดภาพตัดต่อลงในกรอบได ้
8. สามารถจัดรูปเรขาคณิตที่มีขนาดต่างกัน 3 ชิ้นลงในกรอบได้ 
9. สามารถวาดรูปที่ประกอบด้วยเส้นพื้นฐานได้ 

4 – 5 ป ี 1. สามารถพับกระดาษทีละครึ่งตามแนวเส้นทแยงมุมได้ 
2. สามารถตัดกระดาษตามรอยได้ 
3. สามารถตัดกระดาษตามรูปเรขาคณิตได้ 
4. สามารถวาดรูปใบหน้าคนที่มีส่วนประกอบอย่างน้อย 3 ส่วนได้ 

5 – 6 ป ี 1. สามารถพับกระดาษเป็นรูปต่าง ๆอย่างง่ายได้ 
2. สามารถประกอบภาพตัดต่อเข้าด้วยกันในกรอบได้ 
3. สามารถเติมแขนหรือขารูปคนที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ 
4. สามารถวาดรูปคนที่มีส่วนของร่างกาย 4 ส่วนขึ้นไปได้ 

 
2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

2.1 ทักษะทางสังคม 
อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
แรกเกิด - 3 ปี 1. สามารถตอบสนองต่อท่าทางและการสัมผัสได้ 

2. สามารถตอบสนองต่อเสียงได้ 
3. สามารถสบตากับผู้อ่ืนได้ 
4. สามารถรับรู้ และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 



๑๙ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
แรกเกิด - 3 ปี 5. สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น 

6. สามารถบอกอารมณ์ของตนเองได้ เช่น ดีใจ เสียใจ โกรธ เป็นต้น 
5 – 6 ป ี 1. รู้จักการรอคอยโดยการเข้าคิวเพ่ือรับบริการในห้องเรียนสถานศึกษา 

ชุมชน และสังคม เช่น การรับของ การส่งงาน การรับอาหารและสิ่งของ
ต่างๆ การซื้อสินค้าหรือรับบริการการชำระค่าสินค้าการเข้าคิวรับบริการ
โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือเล่นของเล่นสาธารณะ เป็นต้น 
2. รู้จักช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคม เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้าง
จาน กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน บริจาคสิ่งของเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือได้ 
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมที่ชุมชน
ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม 
5. สามารถบอกสิ่งที่ตนเองชอบได้ เช่น สี อาหาร กีฬา สถานที่ สัตว์ เป็นต้น 
6. สามารถบอกความดีที่ตนเองกระทำได้ เช่น ความดีที่กระทำต่อครอบครัว 
ห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน สังคม เป็นต้น 

 
3. พัฒนาการด้านสังคม 

3.1 ทักษะทางสังคม 
อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 

2 - 3 ป ี 1. สามารถแสดงการทักทายกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
2. สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถปฏิบัติตามกติกาหรือมารยาททางสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3 – 4 ป ี 1. สามารถบอกชื่อของตนเองได้ 
2. สามารถบอกอายุ วันเดือนปี เกิดของตนเองได้ 
3. สามารถบอกความซื่อสัตย์ที่ตนเองกระทำได้ เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก 
เป็นต้น 
4. สามารถบอกความเสียสละที่ตนเองกระทำได้ เช่น แบ่งขนมหรือของเล่น
ให้คนอ่ืน เป็นต้น 
5. บอกความสามารถของตนเองได้โดยมีการตระหนัก ยอมรับ และเห็น
คุณค่าในตนเอง 
6. สามารถเล่นแบบสำรวจได้อย่างเหมาะสม 
7. สามารถใช้จินตนาการในการเล่นได้ 
8. การเล่นอิสระอยู่ในกลุ่มได้ 
9. สามารถเล่นกับเพ่ือนหนึ่งต่อหนึ่งได้ 
10. สามารถเล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม 2-3 คน โดยมีกติกาได้ 
11. สามารถใช้ช้อนส้อมได้เหมาะสมในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน 
12. สามารถตักอาหาร สำหรับตนเองในปริมาณที่เหมาะสมได้ 



๒๐ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
3 – 4 ป ี 13. สามารถเทน้ำหรือเครื่องดื่มอ่ืนโดยไม่หกเลอะเทอะได้ 

14. สามารถดูแลให้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในการส่งต่ออาหารเช่น ซอส 
น้ำปลา ได ้
15. มีมารยาทในการรับประทานอาหาร 

5 - 6 ป ี 1. รู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเองและมีความรับผิดชอบในการกระทำ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ห้องเรียนเช่น การยืนตรง
เคารพธงชาติ ปฏิบัติตามกฎกติกาของห้องเรียน ช่วยงานบ้าน เป็นต้น 
2. รู้จักสิทธิ หน้าที่ บทบาทของตนเองและมีความรับผิดชอบในการกระทำ
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และสังคม เช่น ไม่ทำลาย
ทรัพย์สินของชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม เป็น
ต้น 
3. สามารถใช้ภาษา ท่าทาง การตอบสนองต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตาม
ประเพณี วัฒนธรรมและมารยาททางสังคม เช่น การยิ้ม การไหว้ การ
ทักทาย และการรักษาปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเช่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จัก
สังเกตพฤติกรรมของเพ่ือน ปรับตนเองเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนได้    
เป็นต้น 
4. สามารถซื้อของในร้านขายของชำใกล้บ้านได้ 
5. สามารถซื้อของในร้านสะดวกซ้ือได้ 
6. สามารถซื้อของในห้างสรรพสินค้าได้ 
7. รู้ตำแหน่งของสิ่งของหรือขอความช่วยเหลือ 
8. รู้ความแตกต่างระหว่างการบริการด้วยตนเองและการซื้อของแบบอ่ืน 
แสดงพฤติกรรมและจ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม 
9. รู้จั กตำแหน่ งที่ ตั้ ง เส้นทางที่ ต่ างๆ ในชุมชน เช่น  โรงเรียน วัด 
โรงพยาบาล เป็นต้น และใช้เครื่องมือช่วยในการเดินทาง เช่นโทรศัพท์ การ
ถามทาง ป้าย สัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
10. สามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทาง รู้จักจุดขึ้นรถ การชำระ
เงิน วิธีโดยสารรถเพ่ือให้ไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 
3.2 ทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
แรกเกิด 1. สามารถกลืนอาหารได้ 

4 – 6 เดือน 1. สามารถเคี้ยวอาหารได ้
แรกเกิด – 1 ปี 1. สามารถดูดนมจากขวดนมได้ 

2. สามารถใช้มือหยิบอาหารเข้าปากได้ 
1 – 2 ป ี 1. สามารถใช้ช้อนตักอาหารเข้าปากได้ 
2 – 3 ป ี 1. สามารถดูดของเหลวโดยใช้หลอดได้ 



๒๑ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
2 – 3 ป ี 2. สามารถดื่มน้ำและนมจากแก้วด้วยตนเองได้ 

3. สามารถถอดถุงเท้าได้ 
4. สามารถสวมถุงเท้าได้   
5. สามารถถอดรองเท้าแบบสอดได้ 
6. สามารถสวมรองเท้าแบบสอดได้ 
7. สามารถถอดรองเท้าแตะแบบคีบได้ 
8. สามารถสวมรองเท้าแตะแบบคีบได้ 
9. สามารถถอดรองเท้าแบบติดแถบได ้
10. สามารถสวมรองเท้าแบบติดแถบได้ 
11. สามารถรับรู้เมื่อใดที่จะเข้าห้องส้วมได้ 
12. สามารถล้างมือและเช็ดมือด้วยตนเองได้ 
13. สามารถล้างเท้าและเช็ดเท้าด้วยตนเองได้ 
14. รับรู้เมื่อใดที่จะต้องเข้าห้องน้ำในที่สาธารณะ 

3 – 4 ป ี 1. สามารถถอดกระโปรงเอวยืดได้ 
2. สามารถสวมกระโปรงเอวยืดได้ 
3. สามารถถอดกระโปรงติดตะขอได้ 
4. สามารถสวมกระโปรงติดตะขอได้ 
5. สามารถถอดกางเกงเอวยืดได้ 
6. สามารถสวมกางเกงเอวยืดได้ 
7. สามารถถอดกางเกงแบบมีตะขอและซิปได้ 
8. สามารถสวมกางเกงแบบมีตะขอและซิปได้ 
9. สามารถถอดเสื้อยืดคอกลมได้ 
10. สามารถสวมเสื้อยืดคอกลมได้ 
11. สามารถถอดเสื้อคอปกมีกระดุมได้ 
12. สามารถสวมเสื้อคอปกมีกระดุมได้ 
13. สามารถถอดเสื้อผ่าหน้ามีกระดุมได้ 
14. สามารถสวมเสื้อผ่าหน้ามีกระดุมได้ 
15. สามารถถอดเครื่องแต่งกาย (กางเกงขาสั้นเอวยืด/เสื้อคอกลม) ได้ 1 
ชิ้น 
16. สามารถสวมเครื่องแต่งกายง่ายๆ (กางเกงขาสั้น เอวยืด/เสื้อคอกลม)ได้ 
17. สามารถถอดเครื่องแต่งกายที่มีกระดุมหรือซิปได้ (เสื้อสวมหัวที่มี
กระดุม/กางเกงขาสั้นมีซิป) 
18. สามารถสวมเครื่องแต่งกายที่มีกระดุม ซิป ผูก/มัด ได้ (เสื้อผ่าหน้า ,
กระโปรง,กางเกง,รองเท้า,เสื้อหรือกางเกงที่มีเชือกผูก) 
19. สามารถล้างหน้าและเช็ดหน้าได้ 
20. สามารถสั่งและเช็ดน้ำมูกได้ 



๒๒ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
4 – 5 ป ี 1. สามารถแต่งตัวได้ตามลำดับทุกข้ันตอน 

2. สามารถรู้จักอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำในบ้านได้ 
3. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำในบ้านได้ด้วยตนเอง 
4. สามารถกดชักโครก/ราดน้ำได ้
5. สามารถทำความสะอาดหลังขับถ่ายได้ 
6. สามารถแต่งตัวให้เรียบร้อยหลังการขับถ่ายได้ 
7. สามารถแปรงฟันได ้
8. สามารถอาบน้ำและเช็ดตัวได้ 
9. สามารถหวีผมได ้
10. สามารถสระผมได้อย่างถูกต้อง 
11. สามารถเก็บสิ่งของเข้าที่ได้ 
12. สามารถจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ของตนเอง ในห้อง ให้อยู่ในที่เหมาะสม 
13. รู้จักป้ายสัญลักษณ์ที่เก่ียวกับการใช้ห้องน้ำสาธารณะ 
14. รับรู้ว่าห้องน้ำสาธารณะอยู่บริเวณไหน 
15. รู้ความแตกต่างระหว่างห้องน้ำสาธารณะ ชาย หรือ หญิง 
16. สามารถใช้ห้องน้ำสาธารณะได้ด้วยตนเอง 
17. สามารถกดชักโครก/ราดน้ำ และแต่งตัวให้ เรียบร้อยในห้องน้ำ
สาธารณะ 
18. เมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะแล้วสามารถทำให้สะอาดเพ่ือผู้อ่ืนมาใช้ต่อได้ 
(การล้าง การห่อผ้าอนามัย การใช้กระดาษชำระ) 
19. สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ำสาธารณะได้ถูกต้อง 

5 – 6 ป ี 1. สามารถเคลื่อนย้ยายตนเองจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ 
2. สามารถรู้จักสถานที่ต่างๆภายในบ้านได้ 
3. สามารถรู้จักการใช้ประโยชน์จากสถานที่ หรืออุปกรณ์ได้ 
4. สามารถเคลื่อนย้ายตนเองไปยังที่ต่างๆ ภายในบ้านได้ตามความต้องการ 
5. สามารถดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพ 
6. สามารถรักษาความสะอาดของร่างกาย 
7. สามารถออกกำลังกายได้ 
8. สามารถรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
9. สามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกชื้น 
10. สามารถแสดงการรับรู้คำเตือนที่บอกอันตรายและคำเตือนในการออก
กำลังกาย 
11. สามารถแสดงการรับรู้สัญลักษณ์ท่ีบอกอันตรายและคำเตือนในการออก
กำลังกาย 
12. สามารถรู้วิธีการขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมในเรื่องฉุกเฉินจาก
หน่วยดับเพลิง ตำรวจ รถพยาบาล 



๒๓ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
5 – 6 ป ี 13. สามารถรักษาแผลถลอก หรือการบาดเจ็บเล็กน้อย การเจ็บป่วย

เล็กน้อย มีดบาด ปวดหัวและน้ำร้อนลวกได้ 
14. สามารถเสาะหาความช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อต้องการ แยกแยะยา
กับขนมและใช้ยาที่เชื่อถือได้ 
15. สามารถรับรู้ หลีกเลี่ยงอาหารที่ตนเองแพ้ได้ 
16. รับรู้ หลีกเลี่ยงยาที่ตนเองแพ้ได้ สามารถบอกแพทย์/เจ้าหน้าที่ได้ว่า
ตนเองแพ้ยาอะไร เช่น พกบัตรติดตัวไว้ เป็นต้น 
17. ให้ความร่วมมือในการรับประทานยาที่จำเป็นต้องใช้ประจำวัน 
18. หยิบยาที่ต้องใช้เป็นประจำจากท่ีเก็บได้ อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 
19. จัดเก็บยาที่จำเป็นต้องใช้ประจำให้อยู่ในที่เก็บที่ปลอดภัย และดูวัน
หมดอายุได ้

6 ปี 1. สามารถกวาดบ้านได ้
2. สามารถถูบ้านโดยใช้ไม้ถูพ้ืนได ้
3. สามารถปูที่นอนของตนเอง 
4. สามารถเก็บท่ีนอนของตนเองได้ 

 
4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1 ทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษา 
อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 

แรกเกิด - 6 เดือน 1. สามารถหันตามแหล่งที่มาของเสียงได้ 
2. สามารถตอบสนองต่อคำพูดของผู้อื่นได้ 

6 – 12 เดือน 1. สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ต่อสิ่งเร้าภายในได้อย่างเหมาะสม 
2. สามารถแสดงสีหน้า ท่าทาง ต่อสิ่งเร้าภายนอกได้อย่างเหมาะสม 

1 – 2 ป ี 1. สามารถพูดหรือสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนเพื่อแสดงการตอบรับหรือการปฏิเสธได้ 
2. สามารถแสดงความต้องการพ้ืนฐาน เช่น หิวข้าว กระหายน้ำ ต้องการเข้า
ห้องน้ำ เป็นต้น โดยใช้ท่าทาง เสียง หรือภาษาง่าย ๆ และสื่อต่าง ๆ ได้ 
3. สามารถสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสารทางเลือก เช่น สื่อสารด้วยรูปภาพ 
กระดานสื่อสาร หนังสืออิเลคทรอนิกส์ โปรแกรมการสื่อสาร แอพลิเคชั่น
การสื่อสาร เป็นต้น 
4. สามารถออกเสียงคำพูดได้ถูกต้อง 
5. สามารถใช้คำสรรพนามแทนตนเองและผู้อ่ืนได้ 
6. สามารถพูดเลียนแบบเสียงคำและประโยคได้ 

3 - 4 ป ี 1. สามารถออกเสียงคำท่ีประกอบด้วยพยัญชนะต้นที่กำหนดให้ได้ 
2. สามารถออกเสียงคำท่ีประกอบด้วยสระ อะ อิ อุ เอ เอา ได้ 
3. สามารถออกเสียงคำท่ีมีพยัญชนะต้น (เสียงนำ) ท ต ล จ พ  
ง ด ได้ 



๒๔ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
3 - 4 ป ี 4. สามารถเลือกใช้คำในประโยคต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

5. สามารถใช้คำบอกลักษณะสิ่งต่าง ๆ ในประโยคที่พูดได้ 
6. สามารถพูดประโยคอย่างง่ายได ้
7. สามารถบอกชื่อเล่นของตนเองและผู้อ่ืนได ้
8. สามารถบอกชื่อและนามสกุลจริงของตนเองได้ 
9. บอกอายุและเพศของตนเองได้ 
10. สามารถบอกชื่อพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง ของตนเองได้ 
11. สามารถบอกชื่อพ่ีน้อง หรือบุคคลที่ใกล้ชิด ของตนเองได้ 

5 - 6 ป ี 1. สามารถออกเสียงคำท่ีมีตัวสะกดแม่กก แม่กง ได้ 
2. สามารถออกเสียงคำท่ีมีตัวสะกด แม่กบ แม่กด ได้ 
3. สามารถบอกท่ีอยู่ของตนเองได ้

 
4.2 ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ  

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
2 – 3 ป ี 1. สามารถบอกส่วนต่างๆ ของร่างกาย และหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ได้ 

2. สามารถดูแลส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
3. สามารถบอกชื่อ และเพศของตนเองได้ 
4. สามารถบอกชื่อผัก และผลไม้ได้ 
5. สามารถบอกรสชาติต่าง ๆ ของอาหารได้ 
6. สามารถบอกกลิ่นต่าง ๆ ได้ 
7. สามารถบอกเสียงที่คุ้นเคยได้ 
8. สามารถชี้หรือบอกท่ีตั้งสิ่งของได้ 
9. สามารถชี้หรือบอกชื่อสถานที่ต่าง ๆ ที่คุ้นเคยได้ 
10. สามารถชี้หรือบอกชื่อสีต่าง ๆ ได้ 
11. สามารถชี้หรือบอกลักษณะของพ้ืนผิวได้ 
12. สามารถชี้หรือบอกตำแหน่งทิศทางบน-ล่าง ซ้าย-ขวา หน้า-หลังได้ 
13. สามารถชี้หรือบอกรูปเรขาคณิตได้ 
14. สามารถบอกเวลา เช้า กลางวัน เย็น และกลางคืนได้ 
15. สามารถบอกอุณหภูมิร้อนหรือเย็นได้ 

3 – 4 ป ี 1. สามารถจำแนกบุคคลที่คุ้นเคยได้ 
2. สามารถแยกเพศบุคคลได ้
3. สามารถบอกหรือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ได้ 
4. สามารถจำแนกสิ่งของได้ 
5. สามารถจำแนกสัตว์ได้ 
6. สามารถจำแนกผัก ผลไม้ได้ 
7. สามารถจำแนกสีต่าง ๆ ได้ 



๒๕ 

 

 

อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
3 – 4 ป ี 8. สามารถจำแนกรูปเรขาคณิต วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ได้ 

9. สามารถจำแนกขนาดของวัตถุต่าง ๆ ได้ 
10. สามารถบอกกิจวัตรประจำวันได้ 
11. สามารถบอกความแตกต่างของอุณหภูมิ ร้อน หรือเย็น ได้ 
12. สามารถจับดินสอได้ถูกต้อง 
13. สามารถลากเส้นอิสระได้ 
14. สามารถลากเส้นพื้นฐาน 13 เส้นได้ 
15. สามารถลากเส้นรูปเรขาคณิตได้ 
16. สามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างง่าย ๆ ได้ 

5 – 6 ป ี 1. สามารถจัดหมวดหมู่บุคคล ได้ 
2. สามารถจัดหมวดหมู่สัตว์ ได้ 
3. สามารถจัดหมวดหมู่สิ่งของ ได้ 
4. สามารถจัดหมวดหมู่พืชได้ 
5. สามารถจับคู่สิ่งของ หรือรูปภาพ ที่เหมือนกันได้ 
6. สามารถจับคู่สิ่งของ หรือรูปภาพ ที่สัมพันธ์กันได้ 
7. สามารถเปรียบเทียบจำนวนได้ 
8. สามารถเปรียบเทียบน้ำหนักสิ่งของได้ 
9. สามารถเปรียบเทียบขนาดของวัตถุ เช่น สั้น-ยาว  เล็ก-ใหญ่ กว้าง-แคบ 
ได ้
10. สามารถเปรียบเทียบระยะทาง ใกล้-ไกล ได้ 
11. สามารถเปรียบเทียบความสูง ได้ 
12. สามารถเปรียบเทียบพื้นผิวได้ 
13. สามารถบอกพยัญชนะได้ 
14. สามารถบอกสระได้ 
15. สามารถบอกวรรณยุกต์ได้ 
16. สามารถกวาดสายตา จากซ้ายไปขวา และบนลงล่างได้ 
17. สามารถอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ 
18. สามารถอ่านออกเสียงสระได้ 
19. สามารถอ่านออกเสียงวรรณยุกต์ได้ 
20. สามารถเขียนพยัญชนะไทยได้ 
21. สามารถเขียนสระได้ 
22. สามารถเขียนวรรณยุกต์ได้ 
23. สามารถนับจำนวน   1 - 3 ได้ 
24. สามารถนับจำนวน   1 - 5 ได้ 
25. สามารถนับจำนวน   1 - 10 ได ้
26. สามารถบอกค่าจำนวน 1-10 ได ้
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อายุพัฒนาการ พัฒนาการที่คาดหวัง 
5 – 6 ป ี 27. สามารถนับเพ่ิมทีละ 1 ไม่เกิน 10 ได้ 

28. สามารถนับลดทีละ 1 ตั้งแต่ 10 ลงมาได้ 
29. สามารถอ่านสัญลักษณ์ตัวเลข 1 – 10 ได้ 
30. สามารถเขียนตัวเลข 1 – 10 ได ้
31. สามารถใช้เงินในการซื้อขายได้ 

 
การจัดการเรียนรู ้

การจัดการเรียนรู้เป็นการนำ (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม       
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63 ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  และการประเมินผลการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับเด็กพิการ  เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึง 
ความสามารถพ้ืนฐานของเด็กพิการ  ความยืดหยุ่นของนื้อหา และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล  

ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้คำนึงถึงความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนซึ่งอาจใช้กระบวนการ
ดังต่อไปนี้  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการวิจัย การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบบูรณาการ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ เช่น 
เทคนิคการวิเคราะห์งาน เทคนิค 3R (Repetition/ Relaxation/Routine)  เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการ
เลียนแบบ เทคนิคการกระตุ้นเตือน เทคนิคการลงโทษ เทคนิคฟลอไทม์ (Floor Time)  วิธีเพ็คส์ (PECS) วิธีทีช 
(TEACCH) เป็นต้น 

 
หน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ เป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดแนวคิด
หลังจากนำหน่วยการเรียนที่ควรรู้นั้นๆ มาจัดประสบการณ์ให้เด็ก เพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่เน้น
การท่องจำเนื้อหา ผู้สอนสามารถกำหนดรายละเอียดขึ้นเองให้สอดคล้องกับวัย ความต้องการ และความสนใจของ
เด็ก โดยให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำคัญ ทั้งนี้ อาจยืดหยุ่นเนื้อหาได้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมในชีวิตจริงของเด็ก ดังนี้ 

1. เรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้ชื่อ นามสกุล รูปร่างหน้าตา  อวัยวะต่างๆ วิธีระวัง
รักษาร่างกายให้สะอาดและมีสุขภาพอนามัยที่ดี การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การระมัดระวังความ
ปลอดภัยของตนเองจากผู้อ่ืนและภัยใกล้ตัว รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างปลอดภัย การรู้จักประวัติความเป็นมา
ของตนเองและครอบครัว การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน การเคารพสิทธิของตนเองและ
ผู้อ่ืน การรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การกำกับตนเอง การเล่นและทำสิ่ง
ต่างๆ ด้วยตนเองตามลำพังหรือกับผู้อ่ืน การตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง การสะท้อนการ
รับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม การแสดง
มารยาทที่ดี การมีคุณธรรมจริยธรรม 
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2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวสถานศึกษา 
ชุมชน และบุคคลต่างๆ ที่เด็กต้องเกี่ยวข้องหรือใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน สถานที่สำคัญ วันสำคัญ 
อาชีพของคนในชุมชน ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมในชุมชน สัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย หรือแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 

3. ธรรมชาติรอบตัว เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อ ลักษณะ ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ สัตว์ พืช ตลอดจนการรู้จักเกี่ยวกับดิน น้ำ ท้องฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ แรงและ
พลังงานในชีวิตประจำวันที่แวดล้อมเด็ก รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาสาธารณสมบัติ 

4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายในชีวิตประจำวัน 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้หนังสือและตัวหนังสือ รู้จักชื่อ ลักษณะ สี ผิวสัมผัส ขนาด รูปร่าง รูปทรง ปริ มาตร 
น้ำหนัก จำนวน ส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว เวลา เงิน ประโยชน์ การใช้
งาน และการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ใน
ชีวิตประจำวันอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 
การจัดประสบการณ ์

 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กแรกเกิดถึง ๖ ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการ
เล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายโดยคำนึงถึงข้อจำกัดของเด็กพิการแต่ละคน ให้เกิด
ความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่
จัดเป็นรายวิชา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

 ๑. หลักการจัดประสบการณ์ 
  ๑.๑ จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวม อย่าง
สมดุลและต่อเนื่อง 
  ๑.๒ เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบท
ของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ 
  ๑.๓  จัดให้เด็กได้รับการพัฒนา โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก 
  ๑.๔ จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่ งของการจัด
ประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก 
 ๒. แนวทางการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๑ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการทำงานของสมอง    ที่เหมาะกับ
อายุ วุฒิภาวะและระดับพัฒนาการ เพ่ือให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  ๒.๒ จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท   เด็กได้ลงมือ
กระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง โดยมีแนวการจัดการเรียนรู้ของเด็กพิการแต่ละประเภท ดังนี้ 
   2.2.1 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ประสาทสัมผัสที่
เหลืออยู่ในการทำกิจกรรม 
   2.2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารโดยการใช้
ภาษามือ ภาษาท่าทาง การอ่านริมฝีปาก การฝึกพูด 
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   2.2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสอนซ้ำๆ สอนจาก
ง่ายไปยาก เป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์งาน        
   2.2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ควรจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 
   2.2.5 เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการจำ    จากการเห็น
และได้ยิน การเรียงลำดับ การจัดระเบียบตัวเอง 
   2.2.6 เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการออกเสียงให้
ชัดเจน การสื่อสารที่ผู้อื่นเข้าใจได้ 
   2.2.7 เด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นการควบคุม
พฤติกรรมและอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม 
   2.2.8 เด็กออทิสติก ควรจัดการเรียนรู้ที่ เน้นการสื่อสาร การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
ตอบสนองต่อประสาทสัมผัสทั้ง 7  
   2.2.9 เด็กพิการซ้อน ควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นตามลักษณะความพิการแต่ละประเภท 
  ๒.๓ จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ 
  ๒.๔ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทำและนำเสนอความคิด โดย
ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก 
  ๒.๕ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอ่ืนกับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่นมีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆ กัน 
  ๒.๖ จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
  ๒.๗ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน ตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการมีวินัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๘ จัดประสบการณ์ทั้งในลักษณะที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและแผนที่เกิดขึ้นในสภาพจริง โดย
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ 
  ๒.๙ จัดทำสารนิทัศน์ด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรี ยนรู้ของเด็กเป็น
รายบุคคล นำมาไตร่ตรองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน 

  ๒.๑๐ จัดประสบการณ์โดยให้พ่อแม่ ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วมทั้งการวาง
แผนการสนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ 

๓. การจัดกิจกรรมประจำวัน 
 กิจกรรมสำหรับเด็กอายุแรกเกิดถึง ๖ ปี สามารถนำมาจัดเป็นกิจกรรมประจำวันได้หลายรูปแบบ เป็น
การช่วยให้ผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์ทราบว่าแต่ละวันจะทำกิจกรรมอะไร เมื่อใด และอย่างไร ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมประจำวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและ
สภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน การจัดกิจกรรมประจำวัน
มีหลักการจัดและขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน ดังนี้ 
   
 



๒๙ 

 

 

  ๓.๑ หลักการจัดกิจกรรมประจำวัน 
   3.1.๑ กำหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของเด็กในแต่
ละวัน แต่ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เช่น 
    วัย ๓-๔ ปี มีความสนใจประมาณ ๘-๑๒ นาที 
    วัย ๔-๕ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๒-๑๕ นาที  
    วัย ๕-๖ ปี มีความสนใจประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 
   3.1.๒ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควรใช้เวลาต่อเนื่องนานเกิน
กว่า ๒๐ นาที 
   3.1.๓ กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี เพ่ือช่วยให้เด็กรู้จักเลือก ตัดสินใจคิดแก้ปัญหา 
คิดสร้างสรรค์ เช่น การเล่นตามมุม การเล่นกลางแจ้ง ฯลฯ ใช้เวลาประมาณ ๔๐-๖๐ นาที 
   3.1.๔ กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว่างกิจกรรมในห้องและนอกห้อง กิจกรรมที่ใช้
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป็นรายบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ กิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่มและ
ผู้สอน หรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้ริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช้กำลังและไม่ใช้กำลัง จัดให้ครบทุกประเภท ทั้งนี้ 
กิจกรรมที่ต้องออกกำลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไม่ต้องออกกำลังมากนัก เพ่ือเด็กจะได้ไม่เหนื่อยเกินไป 
  ๓.๒ ขอบข่ายของกิจกรรมประจำวัน 
  การเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดในแต่ละวันสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงานและสภาพชุมชน ที่สำคัญผู้สอนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ การพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ เป็นการพัฒนาความแข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่น 
ความคล่องแคล่วในการใช้อวัยวะต่างๆ และจังหวะการเคลื่อนไหวในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ โดยจัดกิจกรรมให้เด็ก
ได้เล่นอิสระกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนาม ปีนป่ายเล่นอิสระ เคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะดนตรี 
   ๓.๒.๒ การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก เป็นการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อ
มือ-นิ้วมือ การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและระบบประสาทตามือได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
สัมพันธ์กัน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่นสัมผัส เล่นเกมการศึกษา ฝึกช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย 
หยิบจับช้อนส้อม และใช้วัสดุอุปกรณ์ศิลปะ เช่น สีเทียน กรรไกร พู่กัน ดินเหนียว ฯลฯ 
   ๓.๒.๓ การพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เป็นการปลูกฝังให้เด็กมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด เมตตา กรุณา 
เอ้ือเฟ้ือ แบ่งปัน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่นับถือโดยจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านการเล่น
ให้เด็กได้มีโอกาสตัดสินใจเลือก ได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้ฝึกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๔ การพัฒนาสังคมนิสัย เป็นการพัฒนาให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน 
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน โดยรวมทั้งระมัดระวังอันตรายจากคนแปลกหน้า ให้เด็กได้ปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหาร พักผ่อนนอนหลับ ขับถ่าย ทำความสะอาดร่างกาย เล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตามกฎกติกาข้อตกลงของส่วนรวม เก็บของเข้าที่เมื่อเล่นหรือทำงานเสร็จ 
   ๓.๒.๕ การพัฒนาการคิด เป็นการพัฒนาให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาความคิด
รวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยน



๓๐ 

 

 

ความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ศึกษานอกสถานที่  เล่นเกมการศึกษา ฝึกการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน ฝึกออกแบบและสร้างขึ้นงาน และทำกิจกรรมทั้งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ และรายบุคคล 
   ๓.๒.๖ การพัฒนาภาษา เป็นการพัฒนาให้เด็กใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ที่เด็กมีประสบการณ์โดยสามารถตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยใคร่รู้ จัดกิจกรรมทางภาษา
ให้มีความหลากหลายในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังให้เด็กได้กล้าแสดงออกในการฟัง พู ด อ่าน 
เขียน มีนิสัยรักการอ่าน และบุคคลแวดล้อมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงหลักการจัด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเป็นสำคัญ 
   ๓.๒.๗ การส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต่างๆ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างอิสระ เล่นบทบาทสมมติ เล่นน้ำ         
เล่นทราย เล่นบล็อก และเล่นก่อสร้าง 

 
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู ้

การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ต้องใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของแต่ละบุคคล รวมทั้งการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ที่มีในท้องถิ่น มาใช้
ประกอบในการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ควร
จัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่งเรียนรู้นั้น  ผู้สอนสามารถจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง หรือ
พิจารณาเลือกใช้จากคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษามาใช้
ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สามารถส่งเสริมและสื่อสาร ให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้  โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ
ควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือพัฒนาให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงควรดำเนินการดังนี้   
 ๑. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ศูนย์สื่อ นวัตกรรม  และเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา
และชุมชน เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้  ระหว่างสถานศึกษา  ท้องถิ่น 
ชุมชน   
 ๒. จัดทำ จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กพิการ ส่งเสริมให้ผู้สอน
จัดทำ จัดหาสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสื่อการเรียนรู้ 
 ๓. เลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เหมาะสม และหลากหลาย 
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
 ๔. ประเมินความเหมาะสมคุณภาพของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ ที่เลือกใช้ในการจัดการ
เรียนรู้   
 ๕. ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาเด็กพิการ 
 ๖. จัดให้มีการกำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพ การใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอำนวยความสะดวก              
สื่อ และแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ 
 ในการจัดทำ การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ที่ใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ  ควรคำนึงถึงหลักการสำคัญ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร  จุดประสงค์การ
เรียนรู้  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ เป็นต้น 



๓๑ 

 

 

บทบาทของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง  
และบุคลากรสนับสนุน 

การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้ง ผู้บริหาร ครูผู้สอน      
คณะสหวิชาชีพ ผู้ปกครอง และบุคลากรสนับสนุน ควรมีบทบาท ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร  
  ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร สู่การปฏิบัติจริงในศูนย์การศึกษาพิเศษ อย่าง
เป็นรูปธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาเด็กพิการ 

๒. ครูผู้สอน 
ครูผู้สอนต้องศึกษาและทำความเข้าใจ (ร่าง) หลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

สำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช  ๒๕63 อย่างถ่องแท้ เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. คณะสหวิชาชีพ 
คณะสหวิชาชีพ เป็นคณะผู้ให้บริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักอรรถบำบัด 

นักโภชนาการ นักกิจกรรมบำบัด  นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ ครูการศึกษาพิเศษ  มีส่วนร่วมในการ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐาน วางแผน ร่วมพัฒนา และประเมินผล รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาเด็กพิการ 
โดยคณะสหวิชาชีพเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และอ่ืนๆ 

๔. ผู้ปกครอง 
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน และพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ รวมทั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  
           ๕. บุคลากรสนับสนุน 
              บุคลากรสนับสนุน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานจัดการศึกษา และปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุจุดหมายของหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

 

การประเมินผลการเรียนรู้ 
 การประเมินคุณภาพของผู้เรียน พิจารณาองค์ประกอบร่วมกัน ๓ ด้าน คือ พัฒนาการ 4 ด้าน และ
กลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรกำหนด 
โดยผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบด้านทักษะการเรียนรู้   
 เป็นการประเมินกลุ่มพัฒนาการ 4 ด้าน และกลุ่มทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการหรือกลุ่มทักษะ

จำเป็นอ่ืนๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้  
๑. การประเมินก่อนการให้บริการ 

    เป็นการประเมินพัฒนาการ เทียบเกณฑ์พัฒนาการมาตรฐานของเด็กทั่วไป เพ่ือประโยชน์ในการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

๒. การประเมินระหว่างการให้บริการ 
    เป็นการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม หรือเป้าหมายระยะสั้น จากแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

เพ่ือประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า หรือพัฒนาการ หรือข้อบกพร่อง รวมทั้งการทบทวน ปรับปรุงแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

๓. การประเมินหลังการให้บริการ 
๓.๑  การประเมิน เป้ าหมายระยะยาว ๑  ปี  ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุ คคล               

เพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้   
๓.๒ การประเมินพัฒนาการหลังการให้บริการ เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าของพัฒนาการ 
๓.๓ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาเด็กพิการ หรือการส่งต่อ การประเมินทักษะการ

เรียนรู้ตามหลักสูตร ใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็น ๕ ระดับ คือ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี ปานกลาง กำลังพัฒนา  และ
เกณฑ์การตัดสินการประเมินแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผ่าน (ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดี)  และไม่ผ่าน (ปานกลาง        
กำลังพัฒนา)   

องค์ประกอบด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เป็นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินเป็น ๕ ระดับ 

คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง  และเกณฑ์การตัดสินการประเมินแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผ่าน (ดีเยี่ยม ดี
มาก ดี)  และไม่ผ่าน (พอใช้ ปรับปรุง) 
      องค์ประกอบด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์การตัดสินผ่าน และไมผ่่าน 
 

การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
 การรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน เป็นการจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 
 
 



๓๓ 

 

 

เอกสารหลักฐานการศึกษา 
เอกสารหลักฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑) สมุดรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ  

๒) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
3) เอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
4) แฟ้มสะสมผลงานผู้เรียน 
5) แบบบันทึกการเจริญเติบโต-สุขนิสัย สุขภาพอนามัยผู้เรียน  

            
การส่งต่อ  

 การส่งต่อ เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์การศึกษาพิเศษกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เด็กพิการได้รับบริการที่เหมาะสม เช่น บริการทางการแพทย์ บริการทางสังคม บริการทางการศึกษา โดย
ประสานงานระหว่างโรงเรียนจัดการเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเด็กพิการมีผลการพัฒนาศักยภาพผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  ให้ส่งต่อเข้าสู่ระบบ
การศึกษาในชั้นเรียนที่สูงขึ้น เมื่อย้ายสถานศึกษา หรือรับบริการด้านอ่ืนๆ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษนำส่ง  แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาหรือบริการ
ด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 

การบริหารจัดการหลักสูตร  
ศูนย์การศึกษาพิเศษนำ (ร่าง) หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม ศูนย์

การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕63 มีกระบวนการในการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ การบริหารจัดการหลักสูตร

๑. ขั้นเตรียมการ 
 สร้างความเข้าใจแก่ครู บุคลากรเกี่ยวกับ (ร่าง) 
หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ระยะแรกเริ่ม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
สิงห์บุรี พุทธศักราช ๒๕๖๓     
 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 ครุภัณฑ์ให้เอื้อต่อการ
นำหลักสูตรไปใช้ 
 ประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 สร้างความเข้าใจครูและบุคลากรในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
 



๓๕ 

 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

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

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

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)แนวทางการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตสำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕๘) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๘ เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕๕9) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕9 เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕60) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕60 เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (๒๕62) (ร่าง)หลักสูตรสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษระยะแรกเริ่ม
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕62 เอกสารอัดสำเนา 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2562) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
พุทธศักราช 2562 เอกสารอัดสำเนา 

 
 
 


