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หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 

หลักการของหลักสูตร  
 คนพิการเป็นทรัพยากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งของสังคม ที่หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างถูกต้อง 
และเป็นระบบ จะสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเอง 
และสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป การพัฒนาคนพิการที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการให้การศึกษา 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษจัดว่าเป็นหัวใจส าคัญ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการหรือที่ทางการศึกษาเรียกว่า ผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ดังนั้นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษจึงจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิเคราะห์ผู้เรียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปรับกระบวนการเรียนรู้ และเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
แต่ละบุคคล จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ 
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษขึ้น  

การฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ เป็นการพัฒนาครูระหว่างการปฏิบัติงานสอน เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ
ให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต และประกอบอาชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เสมอภาค 
และสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ 
แก่ครู สอนคนพิการหรื อผู้ เ รี ยนที่ มี ความต้องการจ า เป็ น พิ เศษ มุ่ ง เน้น ให้มี การฝึ กปฏิบั ติ จริ ง 
ระหว่างการฝึกอบรม ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การจัดการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของแต่ละบุคคล  
 หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ก าหนดให้ผู้เข้าอบรมศึกษาเอกสารประกอบหลักสูตร 
16 เล่ม ท าแฟ้มสะสมงานเขียนสะท้อนคิดจากการศึกษาด้วยตนเอง และเข้ารับการทดสอบวัดความรู้พ้ืนฐาน 
เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จึงจะเข้ารับการอบรมเข้ม.เพ่ือเรียนรู้.แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในสถานศึกษาที่ตนปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดเป็นการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
ตามหลักสูตร ที่มีการนิเทศ ก ากับ และติดตาม โดยมีที่ปรึกษาให้ค าชี้แนะ เกิดความมั่นใจในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้  

หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 ใน พ.ศ. 2551 
(ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2) และการพัฒนาหลักสูตรฉบับปัจจุบัน เพ่ือปรับเนื้อหาสาระในการฝึกอบรม
ให้สอดคล้องกับวิทยาการที่ ก้ าวหน้าและองค์ความรู้ ที่ เกิดขึ้น ใหม่ .ซึ่ ง ในกระบวนการฝึกอบรม 
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ส่วนราชการเป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเข้ม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และสมรรถภาพ 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทีม่ีประสิทธิภาพ  
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จุดมุ่งหมาย 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การจัดชั้นเรียน การวัดและประเมินผล การจัดสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการอ่ืนใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
แต่ละประเภท 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
แต่ละประเภท เข้าใจปรัชญาความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื่อว่าคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ทุกคนสามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ  
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นครูผู้สอนคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หาความรู้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
         4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าผลการพัฒนาคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
ที่ได้จากการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาจัดท ารายงาน สะสมผลงาน และต่อยอดองค์ความรู้  
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
 
นิยามศัพท์ 

“คนพิการ”.หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือ 
เข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรค ในด้านต่าง ๆ  
และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้  ตามประเภท 
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 

“ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ” หมายถึง บุคคลที่เข้ารับบริการทางการศึกษาที่มีความพิการ
ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด หรือที่มีข้อจ ากัดอ่ืนใด  
ที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ
การศึกษาทั่วไป และต้องการความช่วยเหลือหรือบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ อาทิ บุคคลสมาธิสั้น บุคคลที่มีอาการ
ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น  

“นักสหวิชาชีพ”.หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญ และทักษะเฉพาะด้าน 
ที่แตกต่างกันในหลากหลายสาขาอาชีพ มีการท างานร่วมกันในการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่คนพิการอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบด้วย นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักโสตสัมผัสวิทยา 
นักจิตวิทยาโรงเรียน นักจิตวิทยาคลินิก จิตแพทย์ ครูแนะแนว นักแก้ไขการพูด นักกายอุปกรณ์ แพทย์ พยาบาล 
นักสังคมสงเคราะห์ และท่ีปรึกษาด้านอาชีพ เป็นต้น 
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เป้าหมาย 
เป้าหมายในการฝึกอบรมตามหลักสูตร ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

สอนคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามประเภทของคนพิการที่ก าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552”  
ในสถานศึกษาทุกสังกัด โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้   
 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือนักสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน  

2. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม 
 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี ประกอบด้วยการฝึกอบรม 2 ส่วน คือ  

1. ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การศึกษาเนื้อหาความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทด้วยตนเอง และ การอบรมเข้ม รวมทั้งสิ้น 200 ชั่วโมง  

2. ภาคปฏิบัติ  
            2.1 ฝึกปฏิบัติการสอน 1 ภาคเรียน  
 2.2 จัดท าผลงานทางวิชาการ และจัดท ารายงานการวิจัย 
 2.3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
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โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม 
หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2560.มีสาระส าคัญ 2 ส่วน คือ 

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนต้องผ่านการศึกษาภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา รวมทั้งจัดท าผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรก าหนดมีรายละเอียดดังนี้ 

 
สาระการอบรม การประเมินผล 

1. ภาคทฤษฎี 
200 ชั่วโมง 
  

1.1 การศึกษาเนื้อหาความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษแต่ละประเภทด้วยตนเอง  
จากเอกสาร 16 เล่ม 120 ชั่วโมง 

   - งานเขียนสะท้อนคิด  
   - ผ่านการประเมินจากการท า
แบบทดสอบ ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 
จึงมีสิทธิเข้ารับการอบรมเข้ม 

   1.2 การอบรมเข้ม 80 ชั่วโมง 
     - หลักการจัดการศึกษาส าหรับ 
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ 
     - ความรู้เฉพาะตามประเภท 
ความพิการ ที่สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงาน  

การวัดและประเมินผลระหว่างการอบรมเข้ม 
ได้แก่  
   - ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลา 
ฝึกอบรมเข้มร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   - ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับการทดสอบ
รายวิชา ระหว่างการอบรม และปฏิบัติงาน
ตามท่ีรับมอบหมาย การศึกษาดูงาน  
และรับการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการอบรม  
ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป 

สาระการอบรม การประเมินผล 
2. ภาคปฏิบัติ   
ภายใน  
1 ปีการศึกษา 
 

2.1 ฝึกปฏิบัติการสอน 1 ภาคเรียน 
(ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง) 

ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศ
ตามเกณฑ์คุณภาพอย่างน้อย 2 ครั้ง 

2.2 จัดท าผลงานทางวิชาการ จ านวน 
2 รายการ 

มีผลงานผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
ทั้ง 2 รายการ 

2.3 เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา  ผ่านการร่วมกิจกรรมสัมมนา/ดูงาน 

 
1. ภาคทฤษฎี 

การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 200 ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษา 2 ส่วน คือ การศึกษาเนื้อหา
ความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท 
ด้วยตนเอง และการอบรมเข้ม มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การศึกษาเนื้อหาความรู้พื้นฐานด้านการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท ด้วยตนเอง (120 ชั่วโมง) 

 ผู้เข้ารับการอบรมต้องศึกษาเอกสารการฝึกอบรมตามหลักสูตร จ านวน 16 เล่ม ดังนี้ 
 1) คู่มือการใช้ชุดเอกสารศึกษาด้วยตนเอง 
   2) หลักการพื้นฐานทางการศึกษาพิเศษ 
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   3) การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   4) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   5) การจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูศักยภาพคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
   6) การวิจัยในชั้นเรียน 
   7) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
   8) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
   9) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 10) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว  
หรือสุขภาพ 
 11) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 12) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
 13) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
 14) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลออทิสติก 
 15) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการซ้อน 
 16) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

โดยผู้ จั ดการฝึกอบรมจัดท า เว็บไซต์ เ พ่ือเผยแพร่ข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการอบรม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง เช่น ศัพท์เทคนิคทางการศึกษา 
เป็นต้น และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นจากการอบรม 
ใหเ้กิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีการจัดท างานเขียนสะท้อนคิดจากการศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ 
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกประเภทด้วยตนเอง และเข้ารับการทดสอบ โดยต้องมี 
ผลการสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงมีสิทธ์เข้ารับการอบรมเข้มต่อไป 

 1.2 การอบรมเข้ม (80 ชั่วโมง) 
  ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

แต่ละประเภทด้วยตนเองตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ตามที่หลักสูตรก าหนด สามารถเข้ารับการอบรมเข้ม 
ภาคทฤษฎีซึ่งมีสาระส าคัญในการอบรม 80 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

  ส่วนที่  1 สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาส าหรับ คนพิการหรือผู้ เรียนที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ที่ครูสอนคนพิการทุกประเภทความพิการต้องศึกษา จ านวน 31 ชั่วโมง 

  ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะประเภทความพิการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
จ านวน 49.ชั่วโมง ได้แก่ ความบกพร่องทางการเห็น ความบกพร่องทางการได้ยิน  ความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ความบกพร่องทุกประเภท 
ที่รับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ และความบกพร่องทุกประเภทในชั้นเรียนรวม มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1  สาระส าคัญเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ 
            จ าเป็นพิเศษ 
 

ประเภท สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ทุกประเภท
ความพิการ 

1. ความรู้พื้นฐานการศึกษาพิเศษและการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 3 
2. การคัดกรองและความรู้เกี่ยวกับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาแต่ละประเภท  

3 

3. การจัดการเรียนรวม  3 
4. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program: IEP) และแผนช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล 
(Individaulized Transition Plan: ITP) แผนการสอนรายบุคคล 
(Individual Implementation Plan: IIP) แผนจัดบริการเฉพาะครอบครัว 
Individualized Family Service Plan: IFSP) 

7 

5. สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

3 

6. แผนการช่วยเหลือทางพฤติกรรม (Behavioral Intervention Plan: BIP) 6 
7. การวิจัยในชั้นเรียน 6 

  รวม 31 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
 
 2.1 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

ประเภท
ความพิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.1 ความ
บกพร่อง
ทางการเห็น 

1. ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางการเห็น 

1 

2. การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
เป็นรายบุคคล 

3 

3. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่อง 
ทางการเห็น ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

4 

4. การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การวัดและประเมินผล 7 

5. วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

6 

6. ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 6 

7. การเขียนอ่านอักษรเบรลล์ 11 

8. การใช้ลูกคิดส าหรับคนตาบอด  5 
9. การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 6 

  รวม 49 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตามประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
2.2 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

ประเภท
ความพิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.2 ความ
บกพร่อง
ทางการ 
ได้ยิน 

1. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  3 

2. การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางการได้ยินเป็นรายบุคคล 

3 

3. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่อง 
ทางการได้ยิน ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

4 

4.  การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การวัดและประเมินผล 7 

5. วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

6 

6. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  6 
7. ภาษามือไทย และภาษามืออเมริกัน (American Sign Language: 
ASL) 

14 

8. การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 6 
  รวม 49 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตามประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
2.3 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ประเภท
ความพิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.3 ความ
บกพร่องทาง
สติปัญญา 

1. ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

1 

2. การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา เป็นรายบุคคล 

6 

3. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

4 

4. การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การวัดและประเมินผล 7 

5. วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

10 

6. การสอนพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior) 15 
7. การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 6 

  รวม 49 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตามประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
2.4 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

ประเภทความ
พิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.4 ความ
บกพร่องทาง
ร่างกาย  
หรือการ
เคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

1. ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

1 

2. การประเมินความสามารถพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เป็นรายบุคคล 

3 

3. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

4 

4. การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล การวัดและประเมินผล 7 

5. วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับ 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

6 

6. การพัฒนาศักยภาพ  (15 ชั่วโมง)   
   6.1 การเคลื่อนไหว  3 
   6.2 การดูแลรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพ  3 
   6.3 ทักษะการด ารงชีวิต  6 
   6.4 การพูดและภาษา  3 
7. กายอุปกรณ์ และการปรับสภาพแวดล้อม 7 
8. การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 6 

  รวม 49 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตามประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
2.5 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกประเภทท่ีรับบริการ 
      ในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประเภท
ความพิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.5 ทุก
ประเภท 
ที่รับบริการ
ในศูนย์
การศึกษา
พิเศษ 

1. บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 3 

2. หลักการและขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
(Early Intervention : EI) 

3 

3. การประเมินความสามารถพ้ืนฐานคนพิการหรือผู้เรียนที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12 

4. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนเฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

4 

5. การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล การจัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized 
Family Services Plan : IFSP) และแผนการเชื่อมต่อ การวัดและ
ประเมินผล 

7 

6. วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับคนพิการ
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

14 

7. การให้บริการการศึกษาภายใต้แนวคิดการฟ้ืนฟูคนพิการโดยชุมชน 
(Community Based Rehabilitation: CBR)  

3 

8. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 3 
  รวม 49 
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ส่วนที่ 2 สาระส าคัญเกี่ยวกับความรู้เฉพาะตามประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน (ต่อ) 
 
2.6 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในชั้นเรียนรวม 

ประเภท
ความพิการ 

สาระส าคัญ 
ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

2.6 บุคคล 
ที่มีความ-
บกพร่อง 
ในชั้นเรียน-
รวม 

1. หลักการและกระบวนการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเรียนรวม 

4 

2. ลักษณะและความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการหรือบุคคลที่มี 
ความบกพร่องไม่รุนแรง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก 
สมาธิสั้น พฤติกรรมและอารมณ์ และผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลว 
ในการเรียน   

6 

3. การคัดกรอง การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ผู้เรียน 6 
4. การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล  

6 

5. การเลือกและปรับใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับผู้เรียนในโรงเรียนเรียนรวม  

6 

6. วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม 12 
7. การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 9 

  รวม 49 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

1. หลักการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
1) ความรู้พื้นฐานการศึกษาพิเศษและการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายหลักการและปรัชญาการจัดการศึกษาพิเศษ จิตวิทยา

การศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กระบวนการคัดกรอง ประเมินผลสภาพความพิการ ยุคปัจจุบันและแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างกระบวนการท างานโดยความร่วมมือกับนักสหวิชาชีพ และการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษ 

    ศึกษา เรียนรู้ อธิบาย รูปแบบ วิธีการ และองค์ประกอบของการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
หรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันเพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ที่รับผิดชอบ 
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    มีความรู้และเข้าใจหลักการและกระบวนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยประสานความร่วมมือกับนักสหวิชาการสาขาต่างๆ และการมีส่วนร่วม 
ของผู้ปกครอง ในการจัดบริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน  
แต่ละบุคคล  

  2) การคัดกรอง การประเมินความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา และความรู้
เกี่ยวกับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท 

     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบาย กระบวนการประเมินความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
ของผู้ เรียน ทั้งในรูปแบบที่ เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็น จุดแข็ง  
ความแตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา และสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน    

     ศึกษา เรียนรู้ และน าหลักการการทดสอบที่เว้นการเลือกปฏิบัติไปใช้ในการวิเคราะห์ 
และประเมินความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละบุคคล   

     วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบาย เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผู้ เรียน 
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ พัฒนาการ ทักษะทางวิชาการ ทางสังคม การสื่อสาร พฤติกรรม ความถนัดทางอาชีพ และ
ทักษะชีวิต  

     วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายการน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน 
แต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการศึกษา กลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ระดับน้อยถึงปานกลาง และกลุ่มคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษระดับรุนแรง ตามระบบ
การให้ความช่วยเหลือแบบ Response to Intervention (RTI) และการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Educational Plan: IEP) ระบุเป้าหมายระยะยาว ระยะสั้น และแผนการจัดการสอน   

     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบาย ลักษณะของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
แต่ละประเภท 

     มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดกรองและประเมินความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ทางการศึกษาของผู้เรียนแต่ละคน และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองและการประเมินไปใช้ในการ  
วางแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน   

 3) การจัดการเรียนรวม  
     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายหลักการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมภายใต้ปรัชญา 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนแต่ละคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบาย ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษา 

แบบเรียนรวม ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างนักสหวิชาชีพ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน   
     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายวิธีการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ประโยชน์สูงสุดจากการรับบริการทางการศึกษาและอยู่ในสังคมได้อย่าง  
มีความสุข โดยเลือกใช้เทคนิค วิธีการ กิจกรรม เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน.การจัดชั้นเรียน.การจัดการพฤติกรรม  
การปรับหลักสูตรและวิธีการสอน 

     ศึกษา เรียนรู้  และอธิบายหลักการให้ความช่วยเหลือ คนพิการหรือผู้ เรียนที่มี 
ความต้องการจ าเป็นพิเศษที่แตกต่างกันตามระบบให้ความช่วยเหลือแบบ Response to Intervention: RTI 
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     มีความรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมภายใต้ปรัชญาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการทางการศึกษาและอยู่ร่วมในสังคม  
ได้อย่างมีความสุข โดยร่วมมือกับนักสหวิชาชีพและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน จัดการศึกษา 
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้ เรียน โดยใช้เทคนิค วิธีการ กิจกรรม เทคโนโลยี สื่อ สิ่งอ านวย 
ความสะดวก และบริการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

4) การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized.Education Program: 
IEP) และแผนช่วงเชื่อมต่อเฉพาะบุคคล (Individaulized Transition Plan: ITP) แผนการสอน
รายบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) แผนจัดบริการเฉพาะครอบครัว Individualized 
Family Service Plan: IFSP) 

    ศึกษา ทบทวน กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา เช่น แผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan: IEP) แผนการสอนรายบุคคล ( Individual 
Implementation Plan: IIP) และช่วงเชื่อมต่อ (Individualized Transition Plan : ITP) จัดท าแผน 
การจัดบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Service Plan : IFSP) และช่วงเชื่อมต่อที่เหมาะสม
ต่อบริบทของบุคคล วิเคราะห์ เปรียบเทียบและบอกความสัมพันธ์ของกระบวนการจัดท าแผน IEP IFSP และ 
ITP การบูรณาการจัดท าแผน IEP IFSP และ ITP ส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
เพ่ือสังเคราะห์และประยุกต์การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและช่วงเชื่อมต่อ หรือการจัดท า
แผนการจัดบริการเฉพาะครอบครัว  และช่วงเชื่อมต่อที่ เหมาะสมกับบริบทของคนพิการหรือผู้ เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละคน 

    มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถร่วมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
กับคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการคัดกรองและการประเมิน
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน  

5) สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับ 
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

   ศึ กษา  เ รี ยนรู้  วิ เ คร าะห์  และอธิบายประ เภทและลั กษณะของ เทคโน โลยี 
สิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษาที่ เหมาะสมและสอดคล้อง 
ต่อความต้องการของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภท เข้าใจและอธิบาย 
การจัดเก็บรักษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สื่อและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 
คนพิการหรือผู้เรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

   มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
จัดบริการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
แต่ละคน  

6) แผนการช่วยเหลือทางพฤติกรรม (Behavioral Intervention Plan: BIP) 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายกระบวนการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนแต่ละคนอย่างง่าย 

โดยระบวุิธีการสังเกตและวิเคราะห์ที่มาของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
    ศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาแผนการให้ความช่วยเหลือทางพฤติกรรม

(Behavioral Intervention Plan: BIP) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน  
และประเมินประสิทธิภาพของแผนการให้ความช่วยเหลือทางพฤติกรรม 
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    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม บอกสาเหตุที่มาของพฤติกรรม 
และวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางพฤติกรรมส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์   

7) การวิจัยในชั้นเรียน 
    ศึกษาขั้นตอนการวิจัย วิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ เลือกหัวข้อในการท าวิจัย  

ในชั้นเรียน ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เขียนชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย  ออกแบบและทดสอบ 
เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย เขียนแผนและด าเนินการศึกษางานวิจัย 
ในชั้นเรียน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยเลือกใช้วิธีการหรือสถิติที่เหมาะสมกับเครื่องมือ .และ 
กลุ่มตัวอย่าง เขียนรายงานการวิจัยได้ถูกต้องและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักสากล รวมทั้งน าเสนอ  
และเผยแพร่ผลงาน 

    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดท าการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนตามกระบวนการวิจัย
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ   

 
2. ความรู้เฉพาะประเภทความพิการ ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

2.1 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
    1).ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความบกพร่อง

ทางการเห็น 
    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่อวัยวะ ส่วนต่าง ๆ ของตา สาเหตุ 

อาการเกิดโรควิธีป้องกันรักษาอวัยวะ และโรคเกี่ยวกับตา 
    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะและประเภทของบุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางการเห็น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพประสาทสัมผัสส่วนที่ยังใช้การได้ ลักษณะการเห็น  
ของผู้เรียนที่เห็นเลือนราง การแนะน าอุปกรณ์ส าหรับฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น 

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกตและวิเคราะห์บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
และให้ค าแนะน าช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 

2) การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นรายบุคคล 
    ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ พฤติกรรม ของผู้เรียนที่แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคล  

ที่มีความบกพร่องทางการเห็น วิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นรายบุคคล 

    ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถพ้ืนฐานและพฤติกรรม 
การปรับตัวของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ กับกรณีศึกษาและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการวางแผน 
การจัดการศึกษา 

    มี ค วามรู้ ค ว าม เข้ า ใจ  ส ามารถสั ง เกตและวิ เ ค ราะห์ ผู้ เ รี ยนที่ มี แนว โน้ ม 
จะมีความบกพร่องทางการเห็น สามารถจัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นเป็นรายบุคคลได้ 
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 3).การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ  บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนเฉพาะความพิการ
และชั้นเรียนรวม 

    ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายประเภท ลักษณะ การผลิต การจัดหา การใช้สื่อ 
เทคโนโลยี การจัดเก็บรักษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการใช้สื่อและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และเห็นเลือนราง 

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น และเห็นเลือนราง 

4).การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
การวัดและประเมินผล 

    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักสูตร การปรับโครงสร้างเนื้อหา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็นและน าหลักสูตรไปใช้ 

    ศึกษาหลักการ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ระเบียบวิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตัวอย่าง 
การประเมินการเรียนรู้ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และชิ้นงาน เป็นต้น 

    ปฏิบัติการจัดท าเครื่ องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้น า ไปทดลองใช้ 
กับกรณีศึกษา วิเคราะห์ผล และพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพ 

    มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะและลีลาการเรียนรู้ของผู้ เรียน รวมทั้ งน าผลการประเมินไปใช้  
ในการพัฒนาผู้เรียนและเครื่องมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

5). วิ ธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่ อส าหรับ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อและการใช้
สื่อประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน 

    สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้ 

6) ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการนั่ง การยืน การเดิน การวิ่ง  และการส ารวจ

สภาพแวดล้อมส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ฝึกทักษะก่อนการเดินด้วยไม้เท้า ฝึกทักษะ 
ก่อนการอ่านอักษรเบรลล์  

มีความรู้ ความเข้ า ใจในการฝึกทักษะเบื้ องต้นในการ เตรี ยมความพร้อม  
เพ่ือด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมให้แก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

7) การเขียนอ่านอักษรเบรลล์ 
  ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติของอักษรเบรลล์  ทั้งไทยและ

อังกฤษ การจัดบุคลิกภาพส าหรับการอ่าน การเขียนอักษรเบรลล์  การวางต าแหน่งของมือและอุปกรณ์ 
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ในการเขียนอักษรเบรลล์  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านการเขียนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และดนตรี รวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ   

ศึกษา เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการท าหนังสืออักษรเบรลล์  
การท าภาพนูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอักษรเบรลล์และสามารถฝึกบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการเห็น อ่าน เขียน พิมพ์เบรลล์ เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 

8) การใช้ลูกคิดส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
    ศึกษา วิ เคราะห์ อภิปราย และปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ลูกคิดใน การค านวณ  

การใช้เครื่องมือเรขาคณิตในการสร้างรูป การสร้างและอ่านกราฟ แผนภูมิ และสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
    มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ลูกคิด ในการค านวณส าหรับบุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางการเห็น และสามารถฝึกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น อ่าน เขียน ค านวณ  
เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

9) การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายแนวคิดในการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่บุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางการเห็นและสายตาเลือนราง เข้าใจกลยุทธที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ 
ที่มีประสิทธิภาพ การกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน และเลือกใช้วิธีการจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นและสายตาเลือนราง 

มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการ 
ชั้นเรียนส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นและสายตาเลือนราง    
 

2.2 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
           1) วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

   ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับความหมาย ความแตกต่างทางสังคมและ
วัฒนธรรม การถ่ายทอดวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรมและการศึกษาของ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

   เกิดความตระหนักในความแตกต่างของการด าเนินชีวิต มีเจตคติ ที่ ดีและถูกต้อง 
ต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และสามารถปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
ได้อย่างเหมาะสม 

   ศึกษา วิเคราะห์ ความหมาย ประเภท ลักษณะ ระดับความรุนแรงของความบกพร่อง
และการตรวจวัดการได้ยิน และพฤติกรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และผลกระทบจาก 
ความบกพร่องที่มีผลต่อการเรียนรู้ 

   สังเคราะห์ความรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ การวางแผน
การจัดการเรียนรู้ การจัดการพฤติกรรมและลดอุปสรรคในการเรียนรู้ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 2).การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เป็นรายบุคคล 

  ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะพฤติกรรม ของผู้เรียนที่แสดงว่ามีแนวโน้มบกพร่องทางการได้ยิน 
วิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายบุคคล 
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    ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  และพฤติกรรม 
การปรับตัว ของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ กับกรณีศึกษาและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการวางแผน 
การจัดการศึกษา 

    มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีแนวโน้มบกพร่อง
ทางการได้ยิน สามารถจัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ทางการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นรายบุคคลได ้

3).การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายประเภท ลักษณะ การผลิต การจัดหา  
การใช้สื่อ เทคโนโลยี การจัดเก็บรักษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สื่อและการจัด 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนเฉพาะทางและชั้นเรียนรวม  

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ที่เหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในโรงเรียนเฉพาะทางและห้องเรียนเรียนรวม 

4).การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
การวัดและประเมินผล 

    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างเนื้อหา การจัดกิจกรรม การวัด
และประเมินผล ในหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในวัยต่าง ๆ 

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน 

    ศึกษาหลักการ วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ระเบียบ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตัวอย่าง 
การประเมินการเรียนรู้ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และชิ้นงาน เป็นต้น 

    ปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  น าไปทดลองใช้ 
กับกรณีศึกษา วิเคราะห์ผล และพัฒนาให้มีคุณภาพ 

    มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะและลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนและเครื่องมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

5).วิธีสอน/เทคนิ คการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่ อส าหรับ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

    ศึกษา วิ เคราะห์  อภิปราย และฝึกปฏิบัติการสอนพูดระบบรวม การสอน 
แบบสองภาษา การสอนภาษาไทยส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน การสอนอ่านริมฝีปาก  
การสอนสะกดนิ้วมือ การสอน AVT 

    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าเทคนิคการสอนแบบต่าง.ๆ.ไปใช้สอนบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างถูกต้องเหมาะสม 
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6) การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
    ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษา โครงสร้างอวัยวะในการพูด 

การเปล่งเสียง การวัดการได้ยิน วิธีการใช้เครื่องมือ การอ่านผลการตรวจวัดการได้ยิน .ความผิดปกติ 
ของการพูด ประเภท สาเหตุของการผิดปกติ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟังประเภทต่าง ๆ 

    ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะ การช่วยเหลือ
ตนเองด้านการสื่อสารและวิชาการ การฝึกฟัง ฝึกพูด การใช้สื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ  

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้ค าแนะน า ช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

7) ภาษามือไทย และภาษามืออเมริกัน (American Sign Language: ASL) 
    ศึกษาและเรียนรู้การสื่อสาร ภาษา โครงสร้างภาษามือ การสะกดค า ความหมาย 

และวัฒนธรรมของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูหนวก 
    ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษามือเบื้องต้น การสอนระบบรวม เช่น ภาษามือ ภาษาพูด  

การสะกดนิ้วมือ การอ่านริมฝีปาก แนะน าค าพูด การอ่าน การเขียน ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
    มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษามือไทย ภาษามืออเมริกัน สื่อสาร 

กับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้อย่างเหมาะสม 
8) การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายแนวคิดในการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่บุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าใจกลยุทธที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
การกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเลือกใช้วิธีการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกกับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

    มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียน
ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  

 
2.3 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 1).ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา 

   ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายนิยามของภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะ
และประเภทของความบกพร่องทางสติปัญญา การป้องกันฟ้ืนฟู และการบ าบัดรักษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ก้าวหน้า
ตามวิทยาการ รวมทั้งกรณีศึกษาและปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นภาวะเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ของความบกพร่อง  
ทางสติปัญญา 

   เพ่ือสังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ การจัดการพฤติกรรม 
การแนะน าและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

2).การประเมินความสามารถพ้ืนฐานบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เป็นรายบุคคล 

   ศึกษา วิเคราะห์  และอธิบายลักษณะพฤติกรรม ของผู้เรียนที่มีแนวโน้มบกพร่อง 
ทางสติปัญญา วิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายบุคคล 
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   ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนในแต่ละวัย และวิเคราะห์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา สังเคราะห์
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและหลักสูตร มาใช้ก าหนดกิจกรรมและวิธีการในการประเมินความสามารถและ
พฤติกรรมการปรับตัวของผู้เรียน 

   ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถพ้ืนฐานและการสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ เรียนโดยใช้ เครื่องมือต่าง ๆ กับกรณีศึกษาและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการว างแผน 
การจัดการศึกษา 

   เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน และ
ประยุกต์ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการลงมือปฏิบัติร่วมกัน 

3).การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียน 
เฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และอธิบายประเภท ลักษณะ การผลิต การจัดหา  
การใช้สื่อ เทคโนโลยี การจัดเก็บรักษา การให้ค าแนะน าช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สื่อและการจัด  
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนเฉพาะทางและชั้นเรียนรวม  

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  
ที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในโรงเรียนเฉพาะทางและห้องเรียนเรียนรวม 

4).การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
การวัดและประเมินผล 

   ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้และทักษะ
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าก าหนดการสอน  
รายภาคเรียน หน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบที่ก าหนด  

   ฝึกปฏิบัติออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร และน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกรณีศึกษา 

   มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกัน 

   ศึกษาหลักการ วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่าง.ๆ.ระเบียบ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา .ตัวอย่าง 
การประเมินการเรียนรู้ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และชิ้นงาน เป็นต้น 

   ปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้น าไปทดลองใช้กับกรณีศึกษา 
วิเคราะห์ผล และพัฒนาให้มีคุณภาพ 

   มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับทักษะและลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและ
เครื่องมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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5).วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่ อส าหรับ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

  ศึกษาหลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการสอนต่างๆ การใช้เทคนิควิธีสอนต่าง ๆ เช่น 
เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสอนที่เน้นกิจกรรม เทคนิคการสอนแบบโครงงาน เทคนิค  
การสนับสนุนการมองเห็น เป็นต้น การจัดและปรับสภาพแวดล้อมในบริบทต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา การจัดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การจัดสภาพแวดล้อม  
ที่เข้าถึงได ้การจัดศูนย์การเรียน การปรับสภาพแวดล้อมที่ลดการกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่าง ๆ การใช้กระดานสื่อสาร 
เป็นต้น ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสอน และการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อม
กับกรณีศึกษา  

  ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคการสอน และการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมกับกรณีศึกษา
ร่วมกันและวิเคราะห์ผลน ามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

  มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและเจตคติที่ดีและถูกต้องในการใช้เทคนิคการสอน 
และการจัดหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ศึกษา วิเคราะห์ทักษะการด ารงชีวิตของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและ
แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแต่ละช่วงวัย 
สังเคราะห์ความรู้ และน ามาจัดท าโครงการจัดการเรียนการสอนทักษะชีวิตกับกรณีศึกษา 

  ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนกิจกรรมที่บูรณาการทักษะการด ารงชีวิตส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและน าเสนอผลงานร่วมกัน 

  มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การด ารงชีวิตและสามารถบูรณาการในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย 

6) การสอนพฤติกรรมการปรับตัว (Adaptive Behavior) 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายธรรมชาติและค าจ ากัดความของพฤติกรรมการปรับตัว 

เข้าใจลักษณะของพฤติกรรมการ ปรับตัวและทักษะการจัดการตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การดูแลตนเอง.การสื่อสาร การแก้ปัญหา การวางแผนกิจกรรมประจ าวัน การมีปฏิสัมพันธ์
กับสังคม การพักผ่อน การดูแลบ้าน วิชาการในกิจกรรมประจ าวัน การใช้บริการสาธารณะ ทักษะการท างาน 
และการป้องกันอันตรายส าหรับตนเอง  

    ศึกษาและปฏิบัติการประเมินพฤติกรรมการปรับตัว การใช้การสอนที่เป็นรูปธรรม
และการฝึกปฏิบัติโดยมีค าแนะน าส าหรับการสอนพฤติกรรมการปรับตัวให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง 
ทางสติปัญญา  

    มีความรู้ ความเข้าใจ.ประเมินและจัดกระบวนการสอนพฤติกรรมการปรับตัว 
ให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   

7) การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายแนวคิดในการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่บุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เข้าใจกลยุทธที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  
การกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเลือกใช้วิธีการจัดการพฤติกรรมทางบวกกับ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
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    มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการ 
ชั้นเรียนส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
 

2.4 การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

1).ลักษณะ ข้อจ ากัด และความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลที่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

    ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายนิยามที่เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สาเหตุ ลักษณะและประเภทความรุนแรงของความบกพร่อง การป้องกันฟ้ืนฟู 
และรักษาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกรณีศึกษาและปรากฏการณ์ใหม่ที่ เป็นภาวะเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ 
ของความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

    เพ่ือสังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ การปรับพฤติกรรม 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ แนะน าและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

2).การประเมินความสามารถพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เป็นรายบุคคล 

    ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ พฤติกรรม ของผู้เรียนที่แสดงว่ามีแนวโน้มบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ วิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองคนพิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นรายบุคคล 

    ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถพ้ืนฐานและพฤติกรรม 
การปรับตัวของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ กับกรณีศึกษาและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการวางแผน 
การจัดการศึกษา 

    มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีแนวโน้มบกพร่อง 
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สามารถจัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษ การช่วยเหลือ
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นรายบุคคลได้ 

3).การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริกา ร และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ ในโรงเรียนเฉพาะความพิการและชั้นเรียนรวม 

   ศึกษา เกี่ยวกับความหมาย ประเภท อุปกรณ์และกระบวนการให้บริการ  สื่อ 
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ 

   สังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้ในการให้บริการช่วยเหลือ สื่อ เทคโนโลยี 
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

4).การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
การวัดและประเมินผล 
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    ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้  และทักษะ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าก าหนดการสอนรายภาคเรียน 
หน่วยการเรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบที่ก าหนด  

    ฝึกปฏิบัติออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้  การจัดท าแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคลที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกรณีศึกษา 

    มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและ
กระบวนการเรียนรู้ ในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกัน 

5).วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผ ลิตสื่ อส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

    ศึกษาเกี่ยวกับประเภทและข้อจ ากัดของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ หลักการจัดการเรียนการสอน การเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง  การเรียน 
ในโรงเรียนเรียนร่วม การเรียนในระหว่างรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การเรียนการสอนตามอัธยาศัย วิธีสอน 
แบบต่าง ๆ สิ่งที่ควรค านึงขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ส าหรับบุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ในการฝึกการรับรู้ การเรียนรู้ ทางวิชาการ  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 

    เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ ของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพได้ 

    ศึกษาหลักการ วิธีการ และเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต่าง ๆ ระเบียบ
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ตัวอย่างการประเมินการเรียนรู้ เช่น แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินผล 
การปฏิบัติงานและชิ้นงาน เป็นต้น 

    ปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้และน าไปทดลองใช้ 
กับกรณีศึกษา วิเคราะห์ผล และพัฒนาให้มีคุณภาพ 

    มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการพัฒนาเครื่องมือวั ดและประเมินผล 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะและลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนและเครื่องมือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

6) การพัฒนาศักยภาพ  
    ศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้วยกายภาพบ าบัด  

ฝึกยืน นั่ง เดิน กิจกรรมบ าบัด การช่วยเหลือตนเอง การหยิบจับสิ่งของ การรับประทานอาหาร การแปรงฟัน 
การท าความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การเขียนหนังสือ การใช้อุปกรณ์ การใช้เก้าอ้ีเข็น การสื่อสาร  
การเปล่งเสียง การพูด ทักษะการด ารงชีวิตอ่ืน ๆ 

    มีความรู้ความเข้าใจและสามารถฝึกและให้การช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ระดับต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

7) กายอุปกรณ์ และการปรับสภาพแวดล้อม 
    ศึกษาวิธีการใช้กายอุปกรณ์ และการปรับสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน  

ให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการท ากิจวัตรประจ าวันของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
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    เพ่ือน าความรู้ไปใช้ฝึกและให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ สามารถใช้ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในและนอกห้องเรียน 
และในการท ากิจวัตรประจ าวันได้ 

8) การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายแนวคิดในการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่บุคคล 

ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศึกษากลวิธีที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน และเลือกใช้วิธีการจัดการ
พฤติกรรมทางบวกกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพอย่างเหมาะสม 

    มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการ 
ชั้นเรียนส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
 

2.5 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้ เรียนที่ มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ทุกประเภทท่ีรับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

1) บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
    ศึกษาและเรียนรู้บทบาท .หน้ าที่ . และภาระงานในความรับผิดชอบของ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เข้าใจเป้าหมายและกระบวนการของภาระงานการให้บริการการศึกษาส าหรับ 
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้แก่ การให้บริการช่วยเหลือในระยแรกเริ่ม การส่งต่อ 
การจัดระบบช่วงเชื่อมต่อ การส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาเรียนรวม การให้ความรู้
ด้านการศึกษาพิเศษแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน  

    มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ เป้าหมาย และกระบวนการ
การท างานในภาระกิจต่าง ๆ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการทางการศึกษาส าหรับ 
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

2) หลักการและขั้นตอนการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) 
    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายหลักการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม พัฒนาการ

วัยเด็กอายุ 0-6 ปี การคัดกรองและประเมิน การออกแบบการให้บริการ การให้บริการครอบครัว และการ
ท างานกับนักสหวิชาชีพ  

    มีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด และกระบวนการท างานให้บริการช่วยเหลือ  
ในระยะแรกเริ่มแก่คนพิการหรือผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางพัฒนาการและการศึกษา 
ทุกประเภท  

3) การประเมินความสามารถพ้ืนฐานคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะ.พฤติกรรม.และพัฒนาการของผู้ เรียนที่มีแนวโน้ม 

มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ วิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นรายบุคคล 

    ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน พฤติกรรมการปรับตัว 
และพัฒนาการของผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ กับกรณีศึกษาและจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ส าหรับการ 
วางแผนการจัดการศึกษา 
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    มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีแนวโน้มมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษา สามารถจัดบริการช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลได้ 

4).การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียน
เฉพาะความพิการ และชั้นเรียนรวม 

    ศึกษา.เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และอุปกรณ์ 
ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของคนพิการหรือผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษอย่างเหมาะสม.อธิบาย
กระบวนการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกและสื่ออุปกรณ์ส าหรับคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

    สังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้การให้บริการช่วยเหลือ และสนับสนุน เทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวกและสื่ออุปกรณ์ส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

5).การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
การจัดท าแผนบริการเฉพาะครอบครัว (Individualized Family Services Plan: IFSP) และแผนการ
เชื่อมต่อ การวัดและประเมินผล 

    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในทักษะต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
ก่อนปฐมวัยและ ปฐมวัย วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน  

    ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เชื่อมโยงกับหลักสูตร แผน
บริการเฉพาะครอบครัว และแผนการเชื่อมต่อ ออกแบบการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของผู้เรียนและครอบครัว 

    มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรม 
ในกระบวนการเรียนรู้ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนบริการเฉพาะครอบครัว และแผนช่วงเชื่อมต่อ 

6).วิธีสอน/เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการผลิตสื่อส าหรับคนพิการหรือ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

    ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอน วิธีสอน เทคนิค 
การจัดการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสอนที่เน้นกิจกรรม เทคนิคการสอน 
แบบโครงงาน เทคนิคการสนับสนุนการมองเห็น เป็นต้น การปรับกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สามารถออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน  

    มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการเรียนรู้  ออกแบบ 
และผลิตสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน    

7) การให้บริการการศึกษาภายใต้แนวคิดการฟ้ืนฟูคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation: CBR) 

    ศึกษา เรียนรู้  และอธิบายหลักการและแนวทางในการให้บริการการศึกษา 
ภายใต้แนวคิดการฟ้ืนฟูคนพิการโดยชุมชน (Community.Based.Rehabilitation:.CBR).การสร้าง 
ความร่วมมือกับชุมชนและครอบครัว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและผู้ปกครอง  

    มีความรู้ความเข้าใจการให้บริการทางการศึกษาภายใต้แนวคิดการฟ้ืนฟูคนพิการ
โดยชุมชน ประสานความร่วมมือและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว  
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8) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม 
  ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายหลักการจัดการศึกษาเรียนรวม การจัดห้องเรียนคู่ขนาน 

การจัดห้องเสริมวิชาการในโรงเรียนเรียนรวม การจัดระบบให้ความช่วยเหลือ คนพิการหรือผู้ เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในชั้นเรียนเรียนรวม การปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและชั้นเรียนที่เอ้ือต่อ
การเข้าถึงของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ การสร้างความร่วมมือในการท างานร่วมกับ
ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง ชุมชน และนักสหวิชาการต่างๆ  

  มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเรียนรวม  
   

2.6.การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ในชั้นเรียนรวม 

1) หลักการและกระบวนการช่วยเหลือคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเรียนรวม 

    ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมภายใต้ปรัชญาความ
แตกต่างระหว่างบุคคล มีเจตคติและทัศนคติที่ดีต่อผู้เรียนแต่ละคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ อธิบายความพิการ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือผู้เรียนทุกคน อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล 
ต่อความส าเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม อธิบายหลักการให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษที่แตกต่างกันตามระบบให้ความช่วยเหลือแบบ Response to Intervention: RTI 

    มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการการจัดการศึกษาเรียนรวม มีเจตคติที่ดี เข้าใจ 
ความพิการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการออกแบบการเรียนรู้ทีผู่้เรียนทุกคนเข้าถึงได้   

2) ลักษณะและความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการหรือผู้เรียนที่มีความบกพร่อง 
ไม่รุนแรง บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น พฤติกรรมและอารมณ์ และผู้เรียน 
ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการเรียน   

    ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายนิยามที่ เกี่ยวกับภาวะความบกพร่องไม่รุนแรง  
บอกสาเหตุ ลักษณะและประเภทของความบกพร่องไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ออทิสติก สมาธิสั้น พฤติกรรมและอารมณ์ ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ในการเรียน รวมทั้งกรณีศึกษาและปรากฏการณ์ใหม่ที่เป็นภาวะเสี่ยงต่ออุบัติการณ์ของความล้มเหลว 
ทางการเรียน  

    เพ่ือสังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้การให้ความช่วยเหลือ การปรับพฤติกรรม 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ แนะน าและพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องไม่รุนแรง  

3) การคัดกรอง การประเมินความสามารถพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ผู้เรียน 
     ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายลักษณะและพฤติกรรมของผู้ เรียนที่มีแนวโน้ม 

ความบกพร่องไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก สมาธิสั้น พฤติกรรมและ
อารมณ์ ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ รวมทั้งผู้เรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการล้มเหลวในการเรียน การประเมิน
คนพิการหรือผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาโดยใช้แบบคัดกรองที่มีมาตรฐาน  
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     ฝึกปฏิบัติการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  พฤติกรรม และทักษะต่าง ๆ  
ของผู้ เรียนโดยใช้ เครื่องมือที่มีมาตรฐาน กับกรณีศึกษาและใช้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ 
แผนการจัดการศึกษา 

     มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสังเกตและวิเคราะห์ผู้เรียนที่มีแนวโน้มบกพร่อง 
ไม่รุนแรง มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา สามารถจัดบริการทางการศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ เป็นรายบุคคลได้ 

4) การวิเคราะห์หลักสูตรและการวางแผนการจัดท าแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้  และ

ทักษะต่าง ๆ วิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
     ฝึกปฏิบัติออกแบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและ

น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับกรณีศึกษา 
     มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรม แผนการ

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกัน 
5) การเลือกและปรับใช้ เทคโนโลยีสิ่ งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับผู้เรียนในโรงเรียนเรียนรวม  
     ศึกษา เรียนรู้ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก และสื่ออุปกรณ์ 

อธิบายกระบวนการให้บริการเทคโนโลยี  สิ่ งอ านวยความสะดวกและสื่ออุปกรณ์ส าหรับผู้ เรียน  
ที่มีความบกพร่องไม่รุนแรงประเภทต่าง ๆ  

     สังเคราะห์ความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก และสื่อ
อุปกรณใ์นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่รุนแรงประเภทต่าง ๆ  

6) วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม 
     ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอน วิธีสอน เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรียนรวม เช่น เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม เทคนิคการสอนที่เน้นกิจกรรม เทคนิค
การสอนแบบโครงงาน เทคนิคการสนับสนุนการมองเห็น เป็นต้น การปรับกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน  

     มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้วิธีการสอน เทคนิคการเรียนรู้ ออกแบบ และ
ผลิตสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน    

7) การจัดการพฤติกรรมเชิงบวก 
     ศึกษา เรียนรู้ และอธิบายแนวคิดในการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกให้แก่ผู้เรียน 

ที่มีความบกพร่องไม่รุนแรงแต่ละประเภทในชั้นเรียนเรียนรวม ศึกษากลวิธีที่ใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อม 
ทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การกระตุ้นความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน และเลือกใช้วิธีการจัดการ
พฤติกรรมทางบวกกับผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่รุนแรงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม 

     มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้หลักการจัดการพฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการ 
ชั้นเรียนส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่รุนแรงแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
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      2. ภาคปฏิบัต ิ
 ในการอบรมภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมต้องฝึกปฏิบัติ 3 ส่วน ดังนี้ 
 2.1 การฝึกปฏิบัติการสอน  
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องน าหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไปปฏิบัติการสอน ณ สถานศึกษาของผู้เข้ารับฝึกอบรม ภายหลังการฝึกอบรมภาคทฤษฎีแล้ว ก าหนด
ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 1 ภาคเรียน แตไ่ม่เกิน 2 ภาคเรียน โดยปฏิบัติดังนี้ 
 2.1.1.โรงเรียนก าหนดชั้นเรียนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนคนพิการหรือผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทตามที่เข้ารับการอบรม 
 2.1.2 ผู้รับการอบรมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( Individualized Education 
Plan: IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (Individualized Implementation Plan: IIP) ให้นักเรียนอย่างน้อย  
1 ราย 
 2.1.3 ผู้รับการอบรมน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และแผนการสอนตามข้อ 2.1.2  
ไปปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
 2.1.4 ผู้รับการอบรมรับการชี้แนะ ประเมิน และตรวจสอบการปฏิบัติการสอนและจัดท า
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือคณะกรรมการการจัดอบรมอย่างน้อย 2 ครั้ง  
 2.2 การจัดท าผลงานทางวิชาการ 2 รายการ 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะต้องท าผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ จ านวน 2 เรื่อง 
ดังรายการต่อไปนี้ 
 2.2.1 รายงานการวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ 
 2.2.2 รายงานผลงานทางวิชาการทางการศึกษาพิเศษอ่ืน ๆ  
 2.3 การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1-2 วัน  
ตามท่ีคณะกรรมการจัดการอบรมก าหนด 
 
แนวทางการน าหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม 

ในการฝึกอบรมมีหลักการจัดอบรม ดังนี้ 
 1. มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม 
ทั้งในลักษณะของการศึกษาด้วยตนเอง การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน และการศึกษาดูงานจากแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
    2. มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยมีที่ปรึกษา ช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอน และมีการนิเทศติดตามผลทางตรง โดยผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้อง 
    3. ใช้เทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลายเพ่ือเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้ เข้ารับ  
การฝึกอบรม เช่น 
 3.1 บรรยาย 
 3.2 อภิปรายกลุ่ม 
 3.3 ฝึกปฏิบัต ิ
 3.4 สาธิต 
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 3.5 กรณีศึกษา 
 3.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 3.7 ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง  
 3.8 วธิีการอ่ืนๆ 
 ทั้งนี้ ในการจัดฝึกอบรม หน่วยจัดฝึกอบรมต้องศึกษาให้เข้าใจ ครบถ้วน ชัดเจน และก าหนดให้
ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม ประชุมเตรียมการและประสานงาน 
 2. รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม 
 3. ก าหนดตารางการอบรมตามล าดับ คือ 
 3.1.ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 16 เล่ม 
 3.2.ผู้เข้ารับการอบรมจัดท าแฟ้มสะสมงานเขียนสะท้อนคิดที่ได้จากการศึกษาชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 16 เล่ม 
 3.3.ผู้เข้ารับการอบรมรับการประเมินการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 16 เล่ม โดยการทดสอบ 
และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3.4.ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมเข้ม 
 3.5.ผู้เข้ารับการอบรมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอน ฝึกปฏิบัติ 
การสอน จัดท าผลงานทางวิชาการสองรายการและเข้าร่ วมกิจกรรมสัมมนา โดยทุกกิจกรรม 
ต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4..หน่วยจัดการอบรมรวบรวมข้อมูลและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการประเมิน เสนอชื่อ
ขอรับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่น าหลักสูตรนี้ไปใช้ฝึกอบรม  
 5..หน่วยจัดอบรมจัดท าสรุปและรายงานผลการอบรมต่อกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงาน 
ต้นสังกัดที่น าหลักสูตรนี้ไปใช้ 
 6..หากหน่วยงานอ่ืนประสงค์จะน าหลักสูตรนี้ไปใช้ .ให้ขออนุญาตใช้หลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ก าหนดโดยเคร่งครัด 
 
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

วิธีการ 
      1. การวัดและประเมินผลจากการท าแบบทดสอบความรู้ การศึกษาด้วยตนเองในเอกสารที่หลักสูตร
ก าหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      2. การวัดและประเมินผลจากแฟ้มสะสมงานเขียนสะท้อนคิดที่ได้จากการศึกษาชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง 
16 เล่ม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
      3. การวัดและประเมินผลระหว่างการอบรมเข้ม ได้แก่ การสังเกต การเข้ารับการฝึกอบรม การตรวจสอบ
ผลงาน/ชิ้นงานและการทดสอบ 
             3.1 ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาฝึกอบรมเข้มร้อยละ 80 ขึ้นไป 
              3.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับการทดสอบและผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่าง
และหลังการอบรมเข้มร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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     4. การวัดและประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินจาก 
              4.1.ผลปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียน แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไปโดยมีคณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลของหน่วยจัดฝึกอบรม .อย่างน้อย  
2 ครั้ง 
               4.2 การประเมินผลงานทางวิชาการ โดยการจัดท ารายงานวิจัยในชั้นเรียน 1 เรื่อง และการจัดท า
รายงานผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ เช่น รายงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม เป็นต้น 1 เรื่อง โดยมีคุณภาพงาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งสองรายการ  
      5. การวัดและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ต้องเข้าร่วมทุกคน 
 
เกณฑ์การจบหลักสูตร 

เกณฑ์การจบหลักสูตรทุกข้ันตอน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความรู้จากการศึกษาด้วยตนเองร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการประเมินแฟ้มสะสมงานเขียนสะท้อนคิดท่ีได้จากการศึกษา 
ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง 16 เล่ม ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
      3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเวลาฝึกอบรมเข้มร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีผลการประเมินระหว่างการอบรมเข้มและหลังอบรมเข้มผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 80ขึ้นไป 
       5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการนิเทศและประเมินผลการปฏิบัติงานสอนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      6..ผู้ เข้ารับการอบรมส่งผลงาน/ชิ้นงาน จากการปฏิบัติงานครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  และ 
มีคุณภาพงาน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
      7. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทุกคน 
 
การรับวุฒิบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้อนุมัติการจบหลักสูตร 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้อนุมัติการจบหลักสูตร 
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