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ค าน า 
 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเรียนรวมในช่วงชั้น ๓-๔  รหัสวิชา ๒๑๐๘๓๐๑๖ นี้ได้
เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา ในหมวดวิชาบังคับ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา เอกสารเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอน ๑6 สัปดาห์ ตามหัวข้อต่อไปนี้ความหมาย 
แนวคิด  และทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 การประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเพื่อการเรียนรวม ปัญหาและความต้องการความจ าเป็นของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรวม การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงชั้นท่ี 3-4 เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียบเรียงได้สอนในรายวิชา การเรียนรวมในช่วงชั้น ๓-๔ ในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ และเพื่อให้นักศึกษาได้
มีเอกสารประกอบเรียนการสอนในรายวิชานี้ และคณาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษได้น าไปเป็น
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน หวังว่าเอกสารประกอบการสอนนี้คงอ านวยประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนตามสมควร ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเสมอ และขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 
            ดร.สุชาดา  บุบผา 
         2 มกราคม ๒๕๕๖ 
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แผนบริหารการสอน (Course Syllabus)  

รายวิชาการเรียนรวมในช่วงช้ันที่ ๓ - ๔   

รหัสวิชา ๒๑๐๘๓๐๑๖                   จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒-๒-๕)                     

เวลาเรียน  ๓๒  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๑. ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

 ความหมาย  แนวคิด  และทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพื่อการเรียนรวม ปัญหาและความต้องการความ
จ าเป็นของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรวม การจัดการเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นท่ี 3-4 เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในช้ันเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา 

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) รายวิชานี้เป็นรายวิชาเฉพาะด้าน ของหลักสตูร ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาการศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียน มีคุณลักษณะ  ดังนี ้

๒.๑ อธิบายความหมาย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับ 
มัธยมศึกษาได้อย่างถูกต้อง 

๒.๒ สามารถอธิบายแนวทางการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อการ
เรียนรวมได้ 

๒.๓ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้  
๒.๔ อธิบายรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้และอธิบายกระบวนการในการจัดการ

เรียนรวมในระดับมัธยมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
๒.๕  วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้น 3-4 

เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนรวมระดับมัธยมศึกษา
ได้ 
 

๓.  เนื้อหา/สาระการเรียนรู้ (Content) 

3.1 ด้านความรู้  
3.1.1 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยม 

ศึกษา 

3.1.2 การประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อการเรียนรวม   



3.1.3 ปัญหาและความต้องการจ าเป็นของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
3.1.4 รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรวม  
3.1.5 การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นท่ี 3-4 

   

3.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

3.2.1 ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
3.2.2 ความซื่อสัตย์ 
3.2.3 ความขยันหมั่นเพียร 
3.2.4 จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
3.2.5 ความสามัคคี 
3.2.6 ความเสียสละ 

4. ผลงาน/ภาระงานที่ต้องการ 

 4.1 ผลงานรายบุคคล  

 4.1.1 ผลงานการสืบค้น วิเคราะห์ แปลความ และสรุปจากเอกสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับ 
    เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมท่ีก าหนด 
 4.1.2 ผลงานการสรุปและท าแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการสอน 
 4.1.3 ผลงานการน าเสนองานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

 4.2  ผลงานรายกลุ่ม 

  4.2.1  ผลงานรายงานการศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์ อภิปรายกลุ่มย่อย  อภิปรายกลุ่ม 
     ใหญ่ตามเร่ืองที่ก าหนด   
  4.2.2  ผลงานการเขียนโครงการเรียนรวมในสถานศึกษา 

5. วิธีสอนและกิจกรรม 

 เน้นการปฏิบัติจริง โดยผ่านศึกษาค้นคว้า อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกปฏิบัติทั้ง
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตามกิจกรรมและขั้นตอนต่อไปนี้ 
 5.1  ผู้สอนช้ีแจงจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ค าอธิบายรายวิชา ความสามารถและผลงานที่เกิด
จากการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน  
 5.2   ผู้สอนและนักศึกษาร่วมก าหนดผลงานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  ภาพความส าเร็จ 
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  วิธีสอน วิธีเรียน และก าหนดการเรียนรู้ 
 5.3   ผู้สอนปฏิบัติการสอนตามก าหนดการเรียนรู้ โดยใช้ทั้งการบรรยายโดยใช้แผนภูมิ   



แผนภาพ  แผ่นใส การสาธิต การศึกษาดูงานจากสถานศกึษาในท้องถิ่น วิดีทัศน์ และเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง   
  5.3.1  กิจกรรมรายบุคคล   
   5.3.1.1  ผู้เรียนสืบค้นและสรุปจากเอกสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ก าหนด 

   5.3.1.2  ผู้เรียนศึกษา สรุป ท าแบบฝึกหัดจากเอกสารประกอบการสอน 
  5.3.2  กิจกรรมกลุ่ม 
   5.3.2.1  ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้า  อภิปรายกลุ่มย่อย  อภิปรายกลุ่มใหญ่ 
   5.3.2.2  ผู้เรียนน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ตามท่ีได้รับการมอบหมาย  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ทั้งในรูปแบบรายงานเป็นรูปเล่มและรายงานปากเปล่า   
   5.3.2.3  ผลงานโครงการเพื่อการเรียนรวมในสถานศึกษา 
 5.4  จัดนิทรรศการน าเสนอผลการเรียนรู้  แฟูมสะสมงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 6.1 สื่อการเรียนรู้ 
  6.1.1 แผนภูมิ  แผนภาพ 
   6.1.2 แผ่นใส 
  6.1.3 วิดีทัศน์จาก YouTube.com ที่เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 

 6.1.5 ใบความรู้ 
  6.1.6 เอกสารประกอบการสอน 
  6.1.7 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้  
  6.1.8 ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ ประสบการณ์จริง 
  6.1.9 ตัวอย่างการจัดกิจกรรม 
 6.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  6.2.1 เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
  6.2.2 ส านักวิทยบริการ 
  6.2.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในเขตจังหวัดสกลนคร 
7.  การวัดและประเมินผล 

 7.1   สิ่งที่วัดและประเมิน 
 7.1.1  คะแนนระหว่างภาคเรียน      ร้อยละ    60 

1)  ความรับผิดชอบการมาเรียน การร่วมกิจกรรม      ร้อยละ   10 
  2)  ผลงานรายบุคคล    ร้อยละ 20 

  3)  ผลงานกลุ่ม     ร้อยละ   20 
4)  บุคลิกภาพและความประพฤติ    ร้อยละ   10 

 7.1.2  คะแนนสอบปลายภาคเรียน    ร้อยละ   40 
 
 



 7.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล 

7.2.1  แบบทดสอบ/ค าถามส าหรับการอภิปราย/ค าถามท้ายบท 
7.2.2  แบบสังเกตทักษะการท างานกลุ่ม  และความรับผดิชอบ 
7.2.3  แบบตรวจผลงานและแฟูมสะสมงาน 
7.2.4  แบบสังเกตบุคลิกภาพและความประพฤติ 

 7.3  เกณฑ์การประเมนิโดยภาพรวมของรายวิชา 

  1)  คะแนนร้อยละ        80 - 100    ได้ระดับ A 
  2)  คะแนน             75 - 79   ได้ระดับ B+ 

  3)  คะแนน                  70 – 74   ได้ระดับ B 
  4)  คะแนน                  65 – 69 ได้ระดับ C+ 
  5)  คะแนน  60 - 64  ได้ระดับ C 
  6)  คะแนน  55 - 59  ได้ระดับ D+

 

  7)  คะแนน  50 - 54  ได้ระดับ D 
8)  คะแนน    0 - 49  ได้ระดับ E 
 

 7.4  เกณฑ์การประเมนิ (rubric) 
 

ระดับ4 ระดับ3 ระดับ2 ระดับ1 
1. ผลงาน และการร่วม 
กิจกรรมครบถ้วน 
2. ผลงานถูกต้องมาก
ว่าร้อยละ 90 ของ
ช้ินงาน 

1. ผลงาน และการร่วม 
กิจกรรมครบถ้วน 
2. ผลงานถูกต้องร้อย
ละ 80 -90  ของ
ช้ินงาน 
 

1. ผลงาน และการ
ร่วมกิจกรรมครบถ้วน 
2. ผลงานถูกต้องร้อย
ละ60 - 80 ของ
ช้ินงาน 
 

1. ผลงาน และการ
ร่วมกิจกรรมครบถ้วน 
2. ผลงานถูกต้องต่ า
กว่าร้อยละ 60 ของ
ช้ินงาน 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 
แนวคิด ทฤษฏีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
จุดประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย แนวคิด ทฤษฏีการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4  
ระดับมัธยมศึกษา 
 
จุดประสงคป์ระจ าบท 
 เมื่อศึกษาบทเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

1. สรุปแนวคิด ทฤษฏีการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ได้ 
2. บอกความส าคัญของการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 
3. อธิบายแนวทางการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ได้ 
4. บอกได้ว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
5. สรุปแนวทางการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมและการบริการสนับสนุนในช้ันเรียนรวมได้ 
6. อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เก่ียวข้องได้กับการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ได ้
7. บอกได้ว่าหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 มีหน้าที่อย่างไรบ้าง 

 
หัวข้อเนื้อหาวิชา 

1. ปรัชญาการศึกษาแบบเรียนรวม 
2. แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
3. องค์ประกอบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
4. การพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 
5. บริการสนับสนุนในช้ันเรียนรวม 
6. บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรวม 
7. บทบาทของผู้ปกครองในการจัดการเรียนรวม 
8. หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 
9. สรุปท้ายบทเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวชิา 
2. ชมวีดีทัศน์ เร่ือง การเรียนรวม 
3. อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. แผ่นใส, โปรแกรม Power point 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ค าถามท้ายบทเรียน 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สังเกตการร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์ 
3. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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บทที่ 1 
 

  แนวคดิ ทฤษฏีการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม 

การสนับสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคน โดยถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเปน็สิทธิของเด็กทุก
คนท่ีจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ได้เกิดปรัชญา และแนวทางการจัดการศึกษา
ในแนวใหม่ เรียกว่า การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ซึ่งมุ่งเนน้การจัดการศึกษา
ส าหรับทุกคน โดยรับเข้ามาเรียนรวมกัน ตั้งแต่เร่ิมเข้ารับการศึกษา และ สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้นไปตามระดับและความสามารถของแต่ละบุคคล  เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสและสิทธิที่จะ
เรียนรู้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น เมื่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับ
ประถมศึกษา และสามารถส่งต่อให้เรียนในระดับที่สูงขึ้นในระดับมัธยมศึกษาจึงเป็นการเปิดโอกาสได้รับ
การศึกษาซึ่งจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ในระดับท่ีสูงขึ้นหรือน าไปประกอบอาชีพต่อไป เนื่องจาก
การเรียนรวมนั้น เร่ิมจากความเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเปูาหมายประการหนึ่งของ “การศึกษาเพื่อปวงชน” คือ การพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพและเหมาะส าหรับทุกคน การเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 หรือการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษา
เป็นการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบในระดับประถมศึกษา
มาแล้ว ส าหรับผู้เรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษามักจะมีอายุประมาณ 11 - 18 ปี ส าหรับการเรียนรวมในช่วง
ช้ัน 3-4 มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะกระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อน าไปใช้ในการศึกษา
ระดับสูงต่อไป ส าหรับประเทศโดยส่วนใหญ่แล้วการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาถือได้ว่าเป็นการศึกษาภาค
บังคับ  นักเรียนจะต้องจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จึงจะถือว่าจบการศึกษาภาคบังคับ 
อย่างไรก็ตามหลังจากจบระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว นักเรียนสามารถเลือกที่จะหยุดเรียนแล้วออกไป
ประกอบอาชีพ หรือ เรียนต่อก็ได้ ในกรณีที่เรียนต่อจะมี 2 ระบบให้เลือกเรียน ระหว่างสายสามัญ ซึง่เป็นการ
เรียนต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นพื้นฐานส าหรับการเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ ซึ่งจะสอนเก่ียวกับอาชีพทางด้านต่างๆ เช่น งานช่าง และเกษตรกรรม เป็นต้น 
ซึ่งการพัฒนาเด็กทุกคน โดยไม่แยกตัวออกจากสังคม จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ดังนั้นการเรียนรวมแบบเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติในระดับท่ีสูงขึ้นอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและบรรลุตามเปูาหมาย  
โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนที่สามารถบริการเด็กทุกคนในชุมชนซึ่งค านึงถึง
ผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษา เช่น ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทาง
การศึกษาให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาโดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้
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ปรัชญาการจัดศึกษาแบบเรียนรวม 

  แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) หรือการเรียนรวม  (Inclusion)  
ได้เริ่มปรากฏในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านทมาที่สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  รวมถึงอิทธิพลความเชื่อในเร่ืองของหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก ที่ว่าการศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน  และเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน  และให้
ความสนใจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ต้องตกหล่นจากระบบการศึกษาทั้งที่มีโอกาสได้รับการศึกษา  
และไม่สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การด าเนินการที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและการศึกษาพิเศษของโลก  คือผลการประชุมว่าด้วย
การศึกษาเพื่อปวงชน  (Education for all)  ที่จอมเทียนประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2533  ที่มุ่งให้รัฐจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ  โดยให้เด็กทุกคนซึ่งรวมทั้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ได้เรียนร่วมช้ันเรียนเดียวกัน
ให้มากที่สุด  และผลสรุปจารกการประชุมระดับโลก  เรื่องการศึกษาส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ  : การ
เข้าถึงและคุณภาพการศึกษา  ที่ซาลามันกา  ประเทศสเปน  ในปี พ.ศ. 2537  ที่ว่าโรงเรียนควรจะจัดบริการ
การศึกษาให้กับเด็กทุกคน  โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางสภาพร่างกาย  สติปัญญา  สงัคม  อารมณ์  
ภาษา  หรือสภาพอื่นใด  ซึ่งรวมถึงเด็กพิการ  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  เด็กเร่ร่อน  เด็กที่ใช้แรงงาน  เด็กที่
อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล  หรือชนเผ่าเร่ร่อน  เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย  ซึ่งมีความแตกต่างด้านภาษา  เชื้อชาติ  หรือ
วัฒนธรรม  ท าให้แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษาเป็น “การศึกษาเพื่อปวงชน”  ที่แท้จริง  และเป็นกระแสสากลที่มีอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษในทุกภูมิภาคท่ัวโลก นอกจากนี้ยังมนีักการศึกษาที่ให้แนวคิด
และความเช่ือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้ 

1. นักเรียนทุกคนสามารถคิดและเรียนรู้ได้ 

2. นักเรียนทุกคนมีคุณค่าและความสามารถพิเศษเฉพาะของตนเอง   

3. การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในช้ันเรียนปกติ  จะเกิด
ผลดีทั้งในด้านสังคมและวิชาการ 

4. นักเรียนทุกคนมีวิธีการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงถึงความเข้าใจที่แตกต่างกัน 

5. นักเรียนทุกคนจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเรียนด้วยความเข้าใจ  และเม่ือได้เรียนในเร่ืองที่สนใจและท้าทาย 

6. นักเรียนทุกคนควรเรียนรวมกันในห้องเรียนปกติ  และหากจะเรียนในรูปแบบอื่นเกิดจากการ
เรียนในห้องเรียนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการและจ าเป็นต่อการเรียนของนักเรียนในห้องเรียนปกติ   
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การศึกษาแบบเรียนรวมนับว่าเป็นมิติใหม่ในยุคปฏิรูปการศึกษา  เป็นการศึกษาในรูปแบบใหม่ท่ี
พยายามรวมหรือเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาพิเศษเข้ากับการปกติ  เพื่อเกิดความทัดเทียมกันทางการศึกษาของ
มนุษยชน  ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเมื่อเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาแบบเรียนรวม   
 
แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเดิมหรือในปัจจุบันคือ  ส านักบริหารงาน  การศึกษา
พิเศษ  เป็นหน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมากที่สุด  ในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมสามารถสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี ้

1. หลักการจัดโรงเรียนแบบเรียนรวม 
หลักการพื้นฐานของโรงเรียนแบบเรียนรวม คือ เด็กทุกคนควรได้เรียนรู้ร่วมกันเท่าที่เป็นไปได้   

โดยไม่ค านึงถงึอุปสรรคและความยุ่งยาก  หรือความแตกต่างของเด็ก   โดยโรงเรียนตอ้งยอมรับและตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นที่หลากหลายของนักเรียนที่ครอบคลุมท้ังรูปแบบและอัตราการเรียนรู้ท่ีต่างกัน และ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  โดยการใช้หลักสตูรเหมาะสมการจัดการระเบียบการบริการ  การจัด
ยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสม  และให้ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา  ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุน
และให้บริการท่ีต่อเนื่อง เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของนักเรียนในโรงเรียนแบบเรียนรวม  เด็กทุกคนมี
ฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน  มีสิทธิมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

2. คุณลักษณะของโรงเรียนแบบเรียนรวม 
จากการที่มีการปฏิรูปการศึกษาและเกิดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นมานั้น  ท าใหโ้รงเรียน

ปกติท่ัวไปกลายเป็นโรงเรียนแห่งการศึกษาแบบเรียนรวมเกิดขึ้นมากมาย   ซึ่งพอจะสรุปลักษณะเด่นข อง
โรงเรียนแบบเรียนรวม ได้ดังนี้ 

2.1 รับเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีข้อยกเว้น 
2.2 นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในช้ันเรียนท่ีเหมาะสมกับอายุและระดับช้ัน 
2.3 ให้บริการท่ีเกี่ยวข้องในสภาพที่เหมาะสมกับความเป็นจริง 
2.4 เป็นเสมือนหนึ่งชุมชนและมีความรู้สึกเป็นหมู่คณะ นักเรียนทุกคนมีความเป็นเจ้าของ  

สามารถเรียนและใช้ชีวิตในชุมชนภายในโรงเรียน 
2.5 มีความร่วมมือและช่วยเหลือกัน  นักเรียนละคณะท างานโดยวิธีการต่าง ๆ   
2.6 เปลี่ยนแปลงบทบาทและหนา้ที่ความรับผิดชอบของครูและคณะท างาน   
2.7 มีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ียืดหยุ่น 
2.8 มีการจัดกลุ่มในลักษณะท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุ่น 
2.9 มีการพัฒนานักเรียนท้ังทักษะทางสังคม  และทักษะทางวิชาการ 
2.10 มีกฎระเบียบที่สะท้องถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน 
2.11 มีการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคน   
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2.12 มีการวัดและประเมินตามสภาพที่แท้จริง  โดยวิธีการที่หลากหลายและลดการใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน 

2.13 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น 
2.14 มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.15 ความเป็นหุ้นส่วนของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง  องค์กรและสมาชิกอื่น ๆ  ในชุมชน 
2.16 นักเรียนทุกคนเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 

  

องค์ประกอบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 เรโนลด์ และเบิร์ช (Reymolds and Birch  1982 : 94) กล่าวว่า  องค์ประกอบที่จะท าให้การเรียน
ร่วมระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลส าเร็จมี 10 ประการ คือ 

1. ครูการศึกษาพิเศษและครูปกติจะต้องท างานประสานกันและร่วมมือกันอย่างดี 
2. หากครูที่สอนเด็กปกติมีปัญหาในการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ทางโรงเรียน 

ควรหาทางแก้ไข 
3. ครูผู้สอนควรมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนรวม  กล่าวคือ 

3.1 ครูมีความเช่ือว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา 
3.2 ครูมีความตั้งใจในการสอน 
3.3 ครูมีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบครอบ 
3.4 ครูจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นได้  รวมทั้งขนาดของช้ันเรียน 
3.5 ครูตระหนักว่าพัฒนาการของเด็กด้านอารมณ์  สังคม  มคีวามส าคัญเช่นเดียวกับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. การอบรมครูปกติให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพิเศษ 
5. การเรียนร่วมควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 
6. การประเมินผลการเรียนความก้าวหน้าในการเรียนของเด็กควรกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
7. การใช้ประโยชน์แห่งทรัพยากรจากชุมชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
8. ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมและรับรู้เกี่ยวกับการเรียนร่วม 
9. โรงเรียนควรมีความพร้อมก่อนลงมือจัดการเรียนร่วม 
10. การคัดเลือกเด็กก่อนเข้าเรียนร่วม  ควรพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กเป็นส าคัญ 
ในการปฏิบัติการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานพบว่าองค์ประกอบ

พื้นฐานส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างโรงเรียนแบบเรียนรวม  ประกอบด้วย 
1.   การให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยกัน    โรงเรียนและบุคคลมีพันธสัญญาร่วมกันว่า  จะต้องรับ

นักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียน  ครูและบุคลากรอื่นๆ  จะท างานร่วมกันในชั้นเรียนกับนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
แตกต่างกันทุกกลุ่ม  ได้เรียน  เล่น  และท างานด้วยกันบคุลากรทุกคนจะต้องเห็นว่าสิ่งที่ท ามีคุณค่าส าหรับ
นักเรียน  
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2.  การสอนแบบหลายระดับตามสภาพที่แท้จริง    ในการออกแบบการสอนและการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้น  ครูจะต้องค านึงถึงความแตกต่างกันของนักเรียนทั้งระดับความสามารถ
รูปแบบ  และอัตราเร็วในการเรียนรู้ของนักเรียน  ทั้งนี้ครูจะต้อง  ออกแบบบทเรียนที่สนองต่อระดับ
ความสามารถท่ีแตกต่าง ท้าทายนักเรียนท่ีระดับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน ช่วยเหลือนักเรียนให้มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น ใช้ยุทธศาสตร์การสอนตามสภาพที่แท้จริง  จัดกิจกรรมท่ี
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงสามารถเช่ือมโยงกับชีวิตจริงที่บ้าน  ชุมชน  และสังคม  ผสมผสานแนวคิดทาง
พหุปัญญากับรูปแบบในการเรียนรู้ของเด็ก  ใช้การเรียนแบบร่วมมือ  เช่นการจับคู่หรือกลุ่มท างาน การ
เสริมสร้างชุมชนในโรงเรียน  และค้นพบความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การท่ีนักเรียนจะมีสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะเรียนได้ดีนั้นจะต้องมีความรู้สึกท่ีมั่นคง  ปลอดภัย  ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนสามารถเรียนร็ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน  มี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร  พ่อแม่ชุมชน  เช่น  การท างานเป็นทีม  การร่วมกันแก้ไขปัญหาและการสอน
เป็นทีม  เป็นต้น  ในห้องเรียนเด็กจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ  เช่น  มีเพื่อนคู่คิด ให้
นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมและสอนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือก เช่น  การไปห้องน้ าคนเดียว
แทนท่ีจะไปเป็นกลุ่ม  เลือกท ากิจกรรมที่มีหลายอย่างในช้ันเรียน  ลักษณะเช่นนี้จะช่วยลดพฤติกรรมท่ีเป็น
ปัญหาของนักเรียนลดน้อยลงเพราะนักเรียนไม่รู้สึกว่าถูกควบคุม  ไม่ต้องวิตกกังวลหรือฝืนใจเพราะมีทางเลือก 

3.  การช่วยเหลือสนับสนุนครู   มีการช่วยเหลือสนับสนุนครูให้สามรถท างานกับเด็กที่มีระดับ
ความสามารถแตกต่างกัน  รวมถึงการช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางด้วย 

4  ความร่วมมือของคณะท างาน    ส าหรับคุณภาพของโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นจะมีจุดเน้นการ
สอนแบบหลายระดับตามสภาพที่แท้จริง   การท างานของโรงเรียนแบบเรียนรวมควรมีลักษณะการให้ความ
ร่วมมือดังนี้ 

4.1.  ทีมงานช่วยเหลือ  มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะและความต้องการจ าเป็น 
ของเด็ก  และการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการจัดการกับเร่ืองต่างๆ 

4.2.  มีการประชุมระหว่างครูทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างน้อยทุก  2  สัปดาห์   
เพื่อพูดคุยถึงความกังวลและความห่วงใยเด็กเฉพาะคนและร่วมกันพัฒนาแผนการสอน 

4.3.  ครูการศึกษาพิเศษท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมในช้ันเรียนปกติหลายช้ัน   
ทั้งครูการศึกษาพิเศษกับครูทั่วไปจะท างานด้วยกันและรับผิดชอบเด็กทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษจะได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็น 

4.4.  ครูทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ  แพทย์พยาบาล  ท างาน 
ด้วยกันกับนักเรียนกลุ่มเล็กที่ท าโครงการท่ีแตกต่างกันในโรงเรียนแบบเรียนรวมจะไม่พบเห็น 

5.  การเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ในโรงเรียนแบบเรียนรวม    
6.  ภาวะผู้น า  ประชาธิปไตย  และพลังอ านาจ     
สรุปได้ว่าองค์ประกอบพื้นฐานในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้ง  6  องค์ประกอบดังกล่าวจะมี

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนแบบเรียนรวมนั้น
จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา  และความร่วมมือจากฝุายต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
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การพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 
 
 ในปัจจุบันมีการปฏิรูปโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เอื้อต่อการศึกษาแบบเรียนรวม  
โรงเรียนควรผสมผสานเปูาหมายของการจัดการศึกษาทั่วไป และการศึกษาพิเศษ  ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใน
แผนการด าเนินงานทีส่ าคัญคอื  ผู้บริหารต้องเข้าใจและอธิบายเหตุผลในการจัดสิง่ที่ควรค านึงถึงในการพัฒนา
โรงเรียนแบบเรียนรวม 

3.1 การเสริมสร้างบรรยากาศ และปรัชญาโรงเรียนบนพื้นฐานความเชื่อในเร่ืองของสิทธิและคามเท่า
เทียมกันและความเป็นประชาธิปไตย 

3.2 การบูรณาการทรัพยากร  และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาปกติให้สามารถท างาน
ด้วยกัน  รวมท้ังนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและไม่มี 

3.3 นโยบายโรงเรียน  ควรบอกถึงรายละเอียดว่าจะค้นพบความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนได้
อย่างไร  และก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริงในห้องเรียน 

3.4 ค านึงถึงข้อคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน  และให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
3.5 การรวมกลุ่มเด็กในลักษณะที่หลากหลายเท่าที่จะเป็นไปได้ 
3.6 มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน 

 

บทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรวม (Administrators’Role) 
 
 ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  ก่อนอ่ืนผู้บริหารจะต้อง
ท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาว่าเป็นหน้าที่ท่ีจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  จะต้องท าความเข้าใจในเร่ืองกฎหมาย  เพื่อให้ปัญหาที่ว่าการจัดการศึกษา
เรียนรวมเป็นเร่ืองที่สิ้นเปลือง  เป็นภาระหนักเกินไปของครูผู้สอนท่ีต้องรับผิดชอบเด็กท่ัวไปเป็นจ านวนมากอยู่
แล้ว  ให้เข้าใจเจตนารมณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง 
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จ าเป็นต้องมีการเตรียมการในช่วงเร่ิมต้นซึ่ง
ต้องเตรียมในเรื่องทัศนคติ  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเร่ิมจากตัวผู้บริหารเอง
และทีมงานบริหาร บุคลากร  ครู และนักเรียนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ตลอดจนคนในชุมชนให้ดีก่อน
ด าเนินการ  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพื้นฐานการจัดการศึกษาพิเศษ  ความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ภารกิจในการจัดการเรียนรวมท่ีชัดเจน  การท างานด้วยใจและกลยุทธ์ในการบริหาร
จัดการ เป็นต้น 

 ความรู้พื้นฐานในการจัดการศึกษาพิเศษ มีความจ าเป็นอย่างยิง่ เนื่องจากการศึกษาพิเศษมี
ลักษณะเฉพาะ  ผู้บริหารและครูที่ท างานด้านนีจ้ะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  เกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการหลักในการบริหารเด็กพิการเรียนรวม  เครือข่ายการท างานแบบร่วมมือกัน ความรู้ด้านอาคาร
สถานที่  สื่อ อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พกิาร  เพื่อเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
ต่อไป 
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 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540  
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  พ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2542  และกฎกระทรวงตลอดจนนโยบายตา่งๆ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้องต้อง
ตระหนักว่าการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเป็นเร่ืองที่จะต้องปฏิบัติตามกฎ  จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  เช่น ครู นักเรียนและนักการภารโรงทุกคนในโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองและคนในชุมชน
ให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันว่า  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตาม  
กฎหมายและเป็นสิทธิของเด็กท่ีโรงเรียนมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือดูแล  ให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคทุกคน
ไม่ใช่เป็นงานสร้างความหนักใจ  และเป็นภาระให้แก่โรงเรียนหรือผู้ใด  ผู้หนึ่ง  การเรียนรวมไม่ท าให้ผลการ
เรียนของเด็กท่ัวไปตกต่ าลง  หรือท าให้เด็กปกติมีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งถดถอยลง  ความคิดท่ีว่าเด็กกลุ่มนี้
ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้นั้นเปน็ความคิดที่ไม่ถูกต้องและน าไปสู่ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรวมที่มี
คุณภาพ 
 การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผลนั้นต้องอาศัยจิตใจทีมุ่่งมั่นมีอุดมการณ์  ที่จะจัดการศึกษา
ให้แก่เด็กทุกคนไม่มีข้ออ้างที่เป็นปัญหา  อุปสรรคในการพัฒนาการเรียนรวม  ถ้าสามารถสร้างกรอบความคิด
ที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายให้ดีแล้ว  จะท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีเจต
คติท่ีดีต่อการเรียนรวมต่อไป 
 ความเข้าใจในภารกิจที่ชัดเจนจะน าไปสู่การประกันโอกาส  ให้แก่เด็กพิการได้เรียนรวมมากข้ึน
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องเกินเกณฑ์ที่จะเรียนรวมนั้น  ต้องท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและช่วยเหลือใน
การส่งต่อให้ได้เรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง  ของกองการศึกษาเพื่อคนพิการ  หรือโรงเรียนเอกชนต่อไป  การมี
กฎหมายรองรับเกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคในการเข้าเรียน  ทางโรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธการรับนักเรียนได้ 
เมื่อมีเด็กที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ  มาสมัครเข้าเรียน  โรงเรียนจะต้องรับไว้ทุกคน  ถือเป็นหน้าที่ท่ี
โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  เพื่อให้เด็กพิการทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาตาม
กฎหมาย 
 การให้โอกาสเด็กพิการเรียนรวมนั้น  ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อว่าเด็กพิการได้เข้ามาเรียนรวมกับเด็ก
ทั่วไปเท่านั้น  ยังต้องค านงึถึงคุณภาพที่เด็กแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนด้วย  ซึ่ง
หากท าส าเร็จก็เท่ากับลดจ านวนคนพิการในสังคมให้น้อยลงอีกด้วยบทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรวม
ที่ส าคัญมีดังนี้ คือ 
 1.  ต้องสนับสนุนและจัดให้มีการเรียนรวมในสถานศึกษา  โดยร่วมมือกับบุคลการและผู้ปกครอง
ตลอดจนบุคคลในชุมชนที่ให้ความสนใจกับเด็กพิการ  ซึ่งเป็นผู้มีการตัดสินใจที่ดี  มีวิสัยทัศน์  ร่วมเป็นตัวแทน
ของเด็กพิการ 
 2.  ผู้บริหารต้องวางแผน จัดระเบียบวาระทางการประชุม  ก าหนดเปูาหมายให้ชัดเจนและเห็น
ความส าคัญในบทบาทของผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการอย่างเท่า
เทียมกันทุกคน 
 3.  ผู้บริหารต้องจัดหาสิง่อ านวยความสะดวกและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางต่างๆ  แผนการจัดการศึกษารายบุคคล (LEP)  และเทคนิค  การช่วยเหลือเด็ก
ตลอดจนการจัดขนาดของช้ันเรียนให้เหมาะสม 
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 4.  จัดหาผู้ช่วยครู  (Paraprofesional  assistance) 
 5.  อบรมบุคลากรและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง  พัฒนาความเป็นผู้เช่ียวชาญเท่าที่
โอกาสจะอ านวย 
 6.  สนับสนุนให้ครูที่สอนเด็กทั่วไปในโปรแกรมเรียนรวมได้มีความรู้  ความสามารถในการสอน
แบบต่างๆ  และจัดตารางในการประชุมปรึกษาหารือ  แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมกับครูการศึกษาพิเศษ 
 ในการเตรียมนักเรียนและครูเพื่อการเรียนรวม  (Preparing  Students/Teachers  for 
Inclusion)  นั้นเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่มีความส าคัญมากเพราะการเตรียมนักเรียนเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้พิสูจน์ความเชื่อถือตนเอง  (selfesteem) การตอบสนองตนเอง (self  rdflect)  การประเมิน
ตนเอง (self evaluate)  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในหลักสตูรท่ีเด็กควรได้เรียนรู้  ซึ่ง  Donna  Raschke (1999)  
ได้เสนอข้ันตอนในการเตรียมนักเรียน  ครู  และผู้บริหารไว้เพื่อการจัดการเรียนรวม คือ 
 ขั้นท่ี  1  เตรียมทัศนคติและค่านิยม  โดยก าหนดขอบเขตบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบกับเด็กพิการ 
 ขั้นท่ี 2  ให้ความรู้ข้อมูล  ข่าวสาร จากการอ่านหนังสือ  ดูวีดีโอ  พูดคุยกับครูในช้ันเรียนรวม ท า
กิจกรรมสร้างสถานการณ์จ าลองในช้ันเรียนรวม เยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการ เรียนรวม  ซึ่งประสบความส าเร็จ  
เพื่อให้ครูมีความเชื่อมั่นและมีความเชื่อถือตนเองและเห็นความส าคัญที่ว่านักเรียนพิการเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นท่ี  3  การอ านวยความสะดวก  การจัดระบบสนับสนุนเกี่ยวกับอาคารสถานที่  เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับและให้ความสะดวกกับนักเรียนตามความจ าเป็น  จนกว่าผู้บริหาร  ครูและนักเรียนปกติ  จะแสดงถึง
ทัศนคติในการยอมรับใจกว้างและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 

บทบาทของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
 Heward, W.L.  and  Orlasky .M.D.  (1988)  กว่าวา่บทบาทของผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยเหลือ
ช้ันเรียนรวมได้  ดังนี้ คือ 
 1.  ให้ข้อมูลค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการท างานของครูในห้องเรียน 
 2.  ให้ข้อมูลและช่วยเหลือเด็กนอกห้องเรียน  ครูต้องสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิผลเพื่อ
ขอความช่วยเหลือและท าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กอย่างสม่ าเสมอ 
 3.  ตอบสนองและเผชิญหนา้กับผู้ปกครองในทุกเร่ืองที่เกี่ยวกับเด็ก 
 Dawning, J.E. (1996)  ได้ศึกษาวิจัยความคิดเห็นของผู้ปกครอง  ครูผู้สอน  เด็กท่ัวไปใน
โรงเรียนเรียนรวม  ครูการศึกษาพิเศษ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  และนักเรียนปกติ  แล้วพบว่า  
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรวม  (outcomes  of  inclusive  education)  ไม่เพียงแต่ท าให้เด็กที่มีความ
บกพร่องในระดับมาด  (severe disabilities)  มีพัฒนาการดีข้ึนทุกด้านแต่กลุ่มเพื่อนปกติก็ดีขึ้นด้วย  เด็กๆ  
จะยอมรับซึ่งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีต่อกัน  เช่น  การพูดคุย  ร่วมกิจกรรมท่ีสนุกสนาน  การ
ท างานร่วมกัน  และท าให้เด็กท่ัวไปปรับพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม  ลดความรุนแรงลง  ส าหรับเด็กท่ีมี
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ความต้องการพิเศษเอง  ก็มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง  ได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างมีความหมาย 
(Develop  meaningful  social relationships)  ไดพ้ฒันาทักษะการสื่อสาร  และทักษะทางวิชาการ  ดีขึ้น 
ส่วนผู้ปกครองเห็นว่า  เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  และครูเห็นว่า  เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษมีพัฒนาการในการเข้ากลุ่มดีขึ้น  บรรยากาศในห้องเรียนอบอุ่น  เด็กๆ  ทุกคนปรับตัว  ท าให้พฤติกรรม
เป็นไปตามความเหมาะสม 
 Palmer , D.S. และคณะ  (1998)  ได้ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม  พบว่า ผู้ปกครองมีความเห็นตรงกันว่าพัฒนาการส่วนบุคคลของ
เด็กดีขึ้น บุคลิกและความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีข้ึนโดยพัฒนาการต่างๆ  จะดีขึ้นมากเท่าไร  ขึ้นอยู่กับการท่ี
ผู้ปกครองและครองครัวเห็นคุณค่าและการมีส่วนร่วมในการจัดชั้นเรียนรวมและบทบาทของโรงเรียนด้วย   
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4  
 

การพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม และท า
ประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติได้เต็มศักยภาพนั้น ต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของคนพิการแต่ละวัย แต่
ละประเภท และแต่ละบุคคล โดยจะต้องพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้านหลักแบบองค์รวม คือ การบ าบัดฟื้นฟูด้าน
การแพทย ์การศึกษา การฝึกอาชีพ สวัสดิการและสังคม การด าเนินงานเพื่อพัฒนาแบบองค์รวมดังกล่าว จึงมี
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องบริหารจัดการในลักษณะเครือข่ายเช่ือมโยงกัน
อย่างต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 
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เครือข่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ 4 ด้าน 

 

เครือข่ายหน่วยงานการศกึษาพเิศษ 4 ด้าน

สังคม

สวสัดิการและสงัคม

อาชีพ

การแพทย์

การศึกษา
ศนูยฝึ์กอาชีพ สถานศึกษาด้านอาชีพ

ประชาสงเคราะหจ์งัหวดั สถานสงเคราะห์

สถานประกอบการ

ศนูยบ์ าบดัฟ้ืนฟู โรงพยาบาล

สถานศึกษาเรียนรวม,เฉพาะทาง

โรงเรียนศึกษาพิเศษ ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนรวม
การศึกษานอกระบบ

การศึกษาโดยครอบครัว/ชุมชน
การศึกษาตามอัธยาศัย

 
 

หน่วยงานการศึกษาพิเศษ 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นสังคม ดา้นอาชีพ ด้านการแพทย์  ด้านการศึกษา 

 
ภาพที่ 3  แสดงหน่วยงานทีรั่บผิดชอบการจัดการศึกษาพิเศษ 
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กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาเพื่อคน
พิการ จึงได้ก าหนดนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดท้ังส่วนกลาง และภูมิภาครวมกันรับผิดชอบ 
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละกรม ดังนี้ 

1. ทุกกรมที่มีสถานศึกษารับผิดชอบจัดการเรียนร่วม ตามระดับการศึกษาที่แต่ละกรมรับผิดชอบ 
  2. ให้จัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการในโรงเรียนการศึกษาเฉพาะความพิการเท่าที่จ าเป็น และ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนร่วมจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 

3. กรมการศึกษานอกโรงเรียน ท าหน้าที่จัดการศึกษาให้คนพิการนอกระบบโรงเรียน ในหลักสูตรท่ี
หลากหลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพตามความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละบุคคล 
             4. กรมท่ีไม่มีสถานศึกษา ท าหน้าที่ส่งเสริมสนบัสนุนให้การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการสามารถจัดได้
อย่างด ีมีคุณภาพ และประสทิธิภาพ ตามนโยบายและภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

5. ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตและจังหวัด ประสานงานทัง้กับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาหรือ
สถานพยาบาล เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาแบบองค์กรวมตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
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โครงสร้างการบริหารและเครือข่าย 
การประสานคัดแยกและส่งคนพิการเข้ารับการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาล 

ชุมชน ชุมชน 

สถานีอนามยั 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ทุกกรมในกระทรวงศึกษาธิการ 

ครอบครัว 

คนพิการ 

วยัเรียน 

 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง รัฐ 
และเอกชน 

หน่วยงานสงักดั
กระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาคระดบั
จงัหวดั  และระดบั
อ าเภอ 

 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง (รัฐ 
และเอกชน) 

 

ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ
จงัหวดั 

สถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ สถานศึกษาเรียนรวม สถานศึกษาเรียนรวม สถานศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
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สรุปท้ายบทเรียน 
  

 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)นั้น เร่ิมจากความเช่ือว่าการศึกษา
เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเปูาหมายประการ
หนึ่งของ “การศึกษาเพื่อปวงชน” คือ การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและเหมาะส าหรับ
ทุกคน ดังนั้นการเรียนรวมจึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุตามเปูาหมาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” 
โดยการสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถบริการเด็กทุกคนในชุมชนซึ่งค านึงถึงผู้เรียนทุกคน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษา เช่น ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 

การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้นจะรวมถึงการจัดการศึกษาทีจ่ าเป็นต่อ
ความต้องการของเด็ก โดยที่ผู้บริหาร ครู และเพื่อนนักเรียนนั้นมีความเข้าใจ และพร้อมท่ีจะสนับสนุน
ช่วยเหลือ และยังต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูป้กครอง นอกจากนี้ยังต้องมีการ
สนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น  การ
สนับสนุนเรื่องงบประมาณ การจัดบริการทางการศึกษาแบบเรียนรวมมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณมากพอสมควรเพราะต้องใช้เทคนิคการสอน สื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยี อาจมีความ
จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองช่วยพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้นไปอีกจึงจะสามารถจัดได้เป็นอย่างด ีและมีประสิทธิภาพ
แก่ทุกฝุาย ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิง่นับแต่การคิดโครงการล่วงหน้าเพื่อร่าง
งบประมาณเสนอต่อหน่วยงานบังคับบัญชาตามก าหนด ซึ่งการคิดงบประมาณต้องอาศัยความรอบรู้
เกี่ยวกับราคาของเคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อการเรียนส าหรับเด็กพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดถึง
ค่าตอบแทน ซึ่งจะต้องท ารายละเอียดประมาณการได้ทุกโครงการปัจจุบันงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรร
ให้แก่งานการศึกษาพิเศษมีไม่มาก เช่น ไม่มีเงินจ้างครู ขาดเงินทะนุบ ารุงครุภัณฑ์ ตลอดถึงบริการ
พิเศษต่าง ๆ ผู้บริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขวนขวายหา
เงินเสริมจากแหลง่อื่น เพื่อให้การด าเนินงานการศึกษาพเิศษสามารถด าเนินงานไปได ้กรณีเช่นนี้ 
ผู้บริหารจะต้องให้ผู้ร่วมงานได้รับทราบความเป็นมาและวิธีการใช้เงิน บุคลากรทุกคนจะต้องรู้ถึง
คุณค่าและความจ าเป็นของการจัดให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์และสื่อการสอนพิเศษต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
และบริการพิเศษต่าง ๆ เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้สามารถช่วยกันอธิบายหรือชักชวนให้ผู้มีจิตศรัทธา
บริจาคเงินเพื่อกิจการของงานการศึกษาพิเศษได้เมื่อมีโอกาสหรือเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อจะได้เงิน
มาใช้จ่ายเพื่อพัฒนาและสงเสริมกิจกรรมให้แก่งานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนได้เพียงพอ 

ดังนั้น จะเห็นว่าปัจจัยที่เอ้ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบผลส าเร็จ   ต้อง
ประกอบด้วยทุกฝุายมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวมและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  
หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการพัฒนาบุคลกร อยู่เสมอ  และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นต้องมีการ
สนับสนุนช่วยเหลือครูและนักเรียน ร่วมถึงมีการปรับหลักสูตรและเลือกใช้วิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เหล่านี้รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการท างาน เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นประสบ
ผลส าเร็จ และสง่ผลดีให้เกิดแก่ผู้เรียน 
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กิจกรรมประจ าบท 
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุม่ออกเปน็ 3 กลุ่ม ศึกษาวีดีทัศน์จากรายการโทรทัศน์ครู การศึกษา 

พิเศษ ; มัธยมศึกษา  
กิจกรรมย่อย 1 อภิปรายสรุปสาระส าคัญและแนวคิดที่ได้จากการชมรายการโทรทัศน์

ครูในหัวข้อ 
1 เด็กพิเศษ มธัยมศึกษา สูตรแห่งความส าเร็จ 
2. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  สอนให้เป็น  อิสระพึ่งพาตนเอง 
3. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ การเรียนร่วม 

 
สรุปเนื้อหา การเรียนรวมระดับมธัยมศึกษา  สูตรแห่งความส าเร็จ 

 
โรงเรียนคริสต์ศาสนานิกายฮอร์โธดอกซ์  ช่ือโรงเรียนเมโนรา  แกรมมาร์  ได้ท าการจัดตั้ง

โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการการฝึกประสบการณ์จริงๆ  เพื่อให้นักเรียนผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้ฝึก
ประสบการณ์จริงๆ  จากการลงมือปฏิบัติจริงๆ  ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีเพียงเท่านั้น  ให้นกัเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษมีบทบาทและหน้าที่ส าคัญต่อสังคม  โดยไม่คิดว่าตนเองบกพร่องหรือด้อยไปจาก
คนอ่ืนในสังคมแต่อย่างไร  และมองว่าปัญหาของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่ได้ใหญ่เสมอไป  เค้า
สามารถท ามันได้และท ามันออกมาได้ดี 

โดยที่ทางโรงเรียนมีแนวคิดว่านักเรียนกลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่อยู่ตรงกลาง  พวกเค้ารับการ
เรียนรู้แบบปกติไม่ดีนัก  และในทางกลับกันพวกเค้าก็ไม่ควรอยู่ในโรงเรียนเด็กพิเศษ  โครงการนี้เร่ิม
ด้วยหัวหน้าศูนย์  ได้เสนอให้จัดตั้งห้องครัวเดลีที่เหมาะส าหรับท าอาหารยิว  ตามข้อก าหนดของ
ศาสนา  และให้นักเรียนผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้มีการฝึกประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาได้เรียนรู้
ทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการท าอาหาร  และห้องครัวเดลีได้เปิดทุกวัน  แต่เปิดในช่วงเวลาพักเท่ียง
เท่านั้น  พวกเค้าเหล่านี้ไม่ใช่ได้แค่การฝึกประสบการณ์เพียงอย่างเดยีว  พวกเค้ายังได้เรียนใน
ห้องเรียนปกติเหมือนเด็กปกติเช่นกัน  การฝึกประสบการณ์เช่นนี้ท าให้พวกเค้าได้รับประกาศนียบัตร  
ท าให้เค้าเกิดแรงบันดาลใจ   

 

 
 

ภาพประกอบ 2.1 ครูเข้าใจและเรียนรู้ไปกบันักเรียน 

ที่มา www.thaiteachers.tv/iptv 
 

http://www.thaiteachers.tv/iptv
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โครงการนี้เป็นผลดีกับนักเรียนที่มีโอกาสเรียนหลักสูตรวิชาชีพที่ได้ท างานในห้องครัว  พัฒนา
ทักษะชีวิต  และได้รับการรับรองส าหรับการจ้างงาน  ท าให้พวกเค้าเช่ือว่าพวกเค้าประสบความส าเร็จ
อย่างที่ทุกคนเช่ือเช่นกัน  พวกเค้าอาจจะเรียนไม่ดีเหมือนเด็กปกติ  แต่พวกเค้าสามารถท างานใน
ห้องครัวได้ดี  การท าเช่นนี้ท าให้พวกเค้าภูมิใจในตัวเอง  เป็นสิ่งหนึ่งที่ประสบความส าเร็จในชีวิต 

 

 
ภาพประกอบ 2.2 เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 

ที่มา www.thaiteachers.tv/iptv 

 
สรุปเนื้อหาโรงเรียนมัธยมศกึษาแบบเรียนรวมสอนให้เป็นอิสระพึ่งพาตนเอง 

 
โรงเรียนสตีเฟน  ฮอร์กกิง  มีเปูาหมายเร่ืองการพึ่งพาตนเอง  ในเร่ืองต่างๆ  แต่เน้นในเรื่อง

การดื่ม  กิน  มาเป็นหลัก  โรงเรียนสตีเฟน  ฮอร์กิง  ในตอนนี้มีเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้  ซ้ าซ้อน  
ร้อยละ  95  และอีกร้อยละ  5  คือ  เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้รุนแรง  การพึ่งพาตนเองส าหรับ
นักเรียน  ไม่เพียวงหมายถงึสิ่งที่เด็กจะท าให้ตนเองเท่านั้นแต่ยังหมายถงึว่าเด็กๆ  จะเช่ือมโยงกับสิ่งที่
ครูท ากับเขาด้วย  ส าหรับเด็กทุกคนในโรงเรียนนี้หากไม่มีการตั้งเปูาหมาย  การพึง่พาตนเอง  เด็กก็
จะไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้  แต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ท าให้เด็กนั้นถูกต้อง
เหมาะสมกับเด็กทุกคน  แต่การตั้งเปูาหมายส าคัญมากโดยเฉพาะเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้รุนแรง  
เด็กเหล่านี้จะเข้ามาในโรงเรียนตั้งแต่ก่อนอายุ  2-3  ขวบ  โรงเรียนสตีเฟน  ฮอร์กกิง  ยังมีคลนิิกใน
โรงเรียน  มีนักกิจกรรมบ าบัด  นักโภชนาการ  ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ  มากมายในการช่วยพัฒนา
เด็กๆ  ครูทุกคนมีการปรึกษาหารือกันในเร่ืองพัฒนาของเด็กแต่ละคนว่ามีพัฒนาอย่างไร  ควรพัฒนา  
ส่งเสริมอย่างไรต่อไปและทางโรงเรียนยังน าผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในทุกส่วนที่ท า  ผู้ปกครอง
โดยรวมแล้วต้องการช่วยลูกหลานให้พัฒนา  โรงเรียนและครอบครัวจึงต้องท างานร่วมกันเพื่อ
เปูาหมายเดียวกัน 

ส าหรับเปูาหมายการพึง่พาตนเองได้  คือ  หัวใจส าคัญของการศึกษาของเด็ก  หากไม่พัฒนา
สิ่งเหลา่นี้ให้กับเด็ก  โอกาสในชีวิตของเด็กก็จะลดลงอย่างมาก  เปูาหมายเบื้องต้นของโรงเรียนสตีเฟน  
ฮอร์กกิง  คือ  การดื่ม  กินได้ด้วยตนเอง  และทางโรงเรยีนยังต้องการให้เด็กท าทุกอย่างในโรงเรียนได ้
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การพึ่งพาตนเอง  หมายถึง  ความสามารถของคนท่ีจะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่
เป็นภารคนอ่ืนมากเกินไป 

การพึ่งตนเองมีความส าคัญ  คือ  การอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโต  
และมีพัฒนาการทุกด้านเป็นไปตามวัยและมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  การอบรมเลี้ยง
ดูครอบคลุมถึงการแนะน าสั่งสอน  การฝึกฝน  เพื่อมุ่งให้เด็กประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  รู้จัก
ควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบ  การตอบสนองความต้องการของเด็กท้ังทางด้านร่างกายและ
จิตใจ  ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้เด็กมีสขุภาพร่างกายที่ดี  ร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยมีอารมณ์แจ่มใส  
และสติปัญญาดี  และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
การอบรม  หมายถึง  การแนะน า  สั่งสอนและอบรม  ฝึกฝนเพื่อให้เด็กประพฤติดีมีระเบียบวินัย  
รู้จักควบคุมตนเอง  มีความรับผิดชอบ 
การเลี้ยงดู  หมายถึง  การดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กท้ังทางร่างกาย  และจิตใจ  
โดยมุ่งให้เด็กมีสุขภาพด ี ร่างกายแข็งแรง  และมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น 
การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  หมายถึง  การตอบสนองความต้องการของเด็กท้ังทางร่างกายและจิตใจ  มี
การปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก  การถ่ายทอดวัฒนธรรม  ทัศนคติ  ค่านิยม  ความเช่ือ  ความรู้  และ
ความหวังของสังคม  ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีอย่างรอบด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 

การอบรมเลี้ยงดูมีจุดมุ่งหมายส าคัญ  4  ประการ 
-  การปลูกฝังระเบียบวินัย  ซึ่งเป็นพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมในสังคม  และการอยู่ร่วมกันเป็น
กลุ่ม  ท าให้บุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมก าหนด 
-  การปลูกฝังความคาดหวัง  ท าให้มีระเบียบวินัยมีคุณค่า 
-  การก าหนดบทบาทในสังคม  เป็นการท่ีบุคคลรู้จักบทบาทของตนเอง  และแสดงบทบาทได้อย่าง
เหมาะสม 
-  การให้เกิดทักษะ  เป็นความช านาญเฉพาะอย่าง  ที่จะใช้ร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นในสังคม   มีการ
ถ่ายทอดการปฏิบัติตามประเพณี  โดยการเรียนรู้  จากการเลียนแบบการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
สรุป  การพึ่งพาตนเองเป็นพืน้ฐานหลักในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของเด็กทุกคน  ในเด็กปกติการ
อบรมสั่งสอนให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง  นั้นสามารถท าได้  และมีคุณภาพ  เด็กปกติสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  อยู่กับสังคมได้ดี  มีพัฒนาการท่ีดี  ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนปกติท่ัวไป  เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม  ในการฝึก  อบรมสั่งสองนั้นกส็ามารถอบรมสั่งสอนตั้งแต่เด็ก  เด็กก็จะมีพัฒนาตามช่วง
อายุ  ตามความเหมาะสม  ตามวัยของเด็ก  ซึ่งมีความแตกต่างจากเด็กพิเศษ  ในการพึ่งพาตนเองของ
เด็กพิเศษนั้น  ต้องมีเปูาหมายในการพัฒนา  ส่งเสริมหาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายได้  การที่จะพัฒนาใน
ด้านต่างๆของเด็กพิเศษต้องใช้เวลา  จะไม่เป็นตามช่วงอายุเหมือนเด็กปกติ  แม้แต่การพึ่งพาตนเองใน
ด้านพื้นฐานเบื้องต้น  เร่ืองการดื่มกิน  เด็กพิเศษบางคนยังไม่สามารถท าได้ต้องได้คอยช่วยเหลือ  ให้
ความดูแลเป็นพิเศษ 

ดังนั้น  โรงเรียนสตีเฟน  ฮอร์กกิง  สอนให้เป็นอิสระพึ่งพาตนเอง  เมื่อครูท างานกับเด็ก
เหล่านี้โดยเฉพาะเด็กท่ีมีความผิดปกติ  ครูต้องคิดนอกกรอบในแง่ความหมายของการพึ่งพาตนเอง  
เพื่อสนองความต้องการของเด็กได้ถูกต้อง  เหมาะสม  ในการพัฒนาส่งเสริมเด็กให้ดีข้ึนไป 
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ภาพประกอบ 2.3 ครูมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนการสอน 

ที่มา www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=3305 
 

สรุปเนื้อหาโรงเรียนการศึกษาพิเศษการเรียนร่วม  
 
สรุปใจความส าคัญของเรื่อง 
เกิดการถกเถียงกันว่าควรให้เด็กท่ีต้องการได้รับการศึกษาแบบพิเศษเรียนที่ใด  ข้อผิดพลาดถูกจุด
ประกายขึ้นโดย  แมรี่  วอร์นอก  เป็นผู้ออกแบบนโยบาย  การให้เด็กพิเศษศึกษาในโรงเรียนปกติ  
เป็นเวลาเกือบ  30  ปีนับตั้งแต่รายงานที่ไม่เหมือนใครของเธอได้เปิดประตูโรงเรียนปกติ  
ต้อนรับเด็กพิเศษ 
ปัจจุบัน  นโยบายของรัฐให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหาอย่างรุนแรงในโรงเรียน
พิเศษขณะนี้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  89%  ราว  1.3  ล้านคนจงึเรียนในโรงเรียนปกติ 
แต่ตอนนี้  บารอนเนสเวอร์นอคได้กลับล าเสนอแนวคิดอันเป็นท่ีถกเถียงกันมากว่าเด็กพิเศษส่วน
หนึ่งอาจเรียนที่โรงเรียนพิเศษได้ดีกว่า  ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าแนวคิดให้เด็กพิเศษเรียนในโรงเรียน
ปกติไม่ได้ผลในหลายกรณี 
มีรายงานที่ส าคัญ  3  ช้ินซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้  แมร่ี  วอร์นอกเขียนหนังสือข้ึนซึ่งแนะว่าควร
ทบทวนเอกสารรับรองสิทธิความต้องการพิเศษด้านการศึกษาบางฉบับเพราะเอกสารบางอย่าง
ล้าสมัยไม่เหมาะกับปัจจุบัน  และมีรายงานที่ส าคัญของส านักงานมาตรฐานการศึกษาที่ศึกษาว่า
เด็กมีความพิการหลายประเภทประสบความส าเร็จเพียงใดในโรงเรียนปกติค าตอบคือแย่มาก 
ถ้อยแถลงฉบับล่าสุดของแมร่ี  วอร์นอคและบรรดารายงานที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้ได้จุดประกายให้
เกิดการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน  เร่ืองการให้เด็กพิเศษในโรงเรียนปกติรายงานที่จะตรวจสอบ
นโยบายและแนวทางปฏิบัตปิัจจุบัน  ความเห็นของผู้ปกครอง  โรงเรียนและนักการเมือง 
พระราชบัญญัติการศึกษาปี  1972  เลิกปฏิเสธนักเรียนที่มีความพิการและระบุว่านักเรียน
เหล่านั้นมีสิทธิได้รับการศึกษาในโรงเรียนแม้โดยมากจะเป็นที่โรงเรียนพิเศษก็ตาม 
รายงานวอร์ค  ฉบับปี  1978  พระราชบัญญัติการศึกษา  ปี  1981  ปูทางให้จัดนโยบาย  
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติดังที่เราใช้ทุกวันนี้รัฐบาลระบุว่าผู้ที่มีความบกพร่อง  อย่างรุนแรงเท่านั้น
ที่ควรศึกษาในโรงเรียนพิเศษ  ซึ่งตอนนี้  บารอน  เนสวอร์ค  เองไม่เห็นด้วยโรงเรียนพิเศษมี
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กิตติศัพท์อยู่และรัฐบาลก็มักจะเสริมด้วยการบอกว่า  เรายังต้องคงโรงเรียนพิเศษไว้เพราะจ าเป็น
ส าหรับผู้พิการรุนแรงและซับซ้อน 
ตามรายงานฉบับแรกของ  บารอน  วอร์นอค  ความส าเร็จของโรงเรียนขัดกับข้อโต้แย้งใหม่ของ
เธออย่างชัดเจน  มีหลายสิ่งที่ท าให้การรับเด็กพิการเข้าเรียนได้ผลดสีิ่งหนึง่เป็นความเห็นของ
โรงเรียนคือ  ต้องการคณะบริหารระดับสูงที่สนับสนุนการเรียนร่วมอย่างเต็มท่ีเพราะแนวคิดนั้น
จะแพร่ต่อไปทั่วโรงเรียนซึ่งยึดแนวคิดนั้นมานานแล้วและเรายังมีครูที่ยึดมั่นในหลักการนั้นทุก
วิถีทางด้วย  รวมไปถึงครูเด็กพิเศษและครูทั่วไปด้วยเด็กพิเศษและเด็กปกติสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกัน 
กฎหมายการจัดการศึกษาแก่ผู้พิการและผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาปี  2001  อาจ
ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนปกติมากขึ้น  ครู  พ่อแม่
ผู้ปกครองของเด็กขอกว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นวิธีการตีความกฎหมายฉบับเดียวกันท่ีไม่ดีพอ  การ
ตีความกฎหมายฉบับนี้ต่างจากหน่วยงานดา้นการศึกษาแห่งอื่นๆ  ในประเทศแต่กระทรวงตอบว่า  
ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีควรแล้วแต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ประจ าถิ่นและการตีความหมายแตกต่าง
กันตามอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น 
 

 
 

ภาพประกอบ 2.4 ผู้ปกครองและครูร่วมกิจกรรมในโรงเรียน 

ที่มา www.youtube.com/watch?v=UJS_xdN9a4 
 
 
ตัวอย่าง สรุปสิ่งที่ได้รับจากการดูวีดีโอ   

การจัดเรียนร่วมส าหรับเด็กปกติกับเด็กพิเศษนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย  เพราะเราคงทราบดี 
อยู่แล้วว่าเด็กปกติและเด็กพิเศษมีความแตกต่างกัน รวมไปถึงเด็กพิเศษกับเด็กพิเศษก็มีความ

แตกต่างกัน  มีความพิเศษไม่เหมือนกัน  จึงยากท่ีจะน ามาเรียนร่วมกัน  และเมื่อมาเรียนร่วมกันในช้ัน
เรียนแล้วก็มีท้ังที่ดีข้ึนและไม่ดีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความบกพร่องของเด็กพิเศษแต่ละคน 

แต่การเอาเด็กพิเศษมาเรียนร่วมกับเด็กปกตินั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเด็กจะมีเพื่อน  มีการเรียน
ที่ดี  มีสังคมที่กว้างและรู้สึกเหมือนตัวเค้าก็เป็นเหมือนคนปกติ  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเรียน
ร่วมด้วยว่าจัดได้เหมาะสมกับเด็กหรือไม่  เพราะฉะนั้นการเรียนร่วมหรือการจัดการเรียนการสอนให้
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เด็กพิเศษกับเด็กปกติเรียนด้วยกันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ  ฝุายด้วยกัน  เช่น  ครูผู้สอน  
ผู้ปกครอง  สถานศึกษา  หรือแม้แต่ตัวเด็กเอง  ถึงจะท าให้การเรียนร่วมมีประสิทธิภาพที่ดี 

 

 
 

ภาพประกอบ 2.5 การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวม 
 

2. ให้เปรียบเทียบความแตกตา่งของการเรียนร่วมและการเรียนรวม  
 

เนื้อหาเสริม การเรียนรวมและการเรียนร่วม 
 
1.ความหมายและความส าคัญของการเรียนรวม 
                การเรียนรวม หมายถึง การศึกษาแบบเรียนรวม ศูนย์การศึกษาของสภาสถาบันราชภฎั
ทั้ง 6 ศูนย์ คือ สถาบันราชภฎัสวนดุสิต เชียงใหม่ พิบลูยส์งคราม นครราชสีมา และสงขลา ได้ร่วมกัน
ให้ค าจ ากัดความการศึกษาแบบเรียนรวมของประเทศไทย ไว้ว่าการศึกษาแบบเรียนรวม คือ 
การศึกษาส าหรับ ทุกคนโดยรับเข้ามาเรียนรวมกัน ตั้งแต่เร่ิมเข้ารับการศึกษา และจัดให้มีบริการ
พิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล และมีนักการศึกษาต่างประเทศ ได้ให้ค าจ ากัดความของ
การศึกษาแบบเรียนรวม ว่าหมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ียึดปรัชญาของการอยู่รวมกันเป็นหลัก 
นั่นคือ การสอนท่ีดี เป็นการสอนท่ีครูกับนักเรียนช่วยกันให้ทุกคนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน โดยการ
สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับชุมชนและโรงเรียน การอยู่รวมกันจึงมีความหมายรวมไปถึงกิจกรรมทุกชนิด
ที่จะน าไปสู่การสอนท่ีดี ซึ่งเป็นการคิดอย่างรอบคอบเพื่อหาหนทางให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนได้
เป็นการก าหนดทางเลือกหลายๆ ทาง จากความหมายดังกล่าว อาจกลา่วได้ว่า การเรียนรวม เป็น
แนวคิดทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า
เด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเด็กคนใดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กทุกคนท่ีผู้ปกครองพาเข้ามา
โรงเรียนทางโรงเรียนจะต้องรับเด็กไว้ และจะต้องจัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม และด าเนินการเรียน
ในลักษณะ “รวมกัน “ ที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน 
                การเรยีนรวมมีความส าคัญ  คือ เป็นการจัดให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับ
เด็กท่ัวไปในช้ันเรียนของโรงเรียนทั่วไปเป็นการเสนอให้นักการศึกษาพิจารณาค าถึงคณุค่าของการ
พัฒนาชีวิตคน ซึ่งจะต้องได้รบัการพัฒนาทุกด้านของวิถีแห่งชีวิต เพื่อให้มีความสามารถ ความรู้ และ
ทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างเป็นสุขและมีคุณค่า และยังเป็นการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น เพราะการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการประหยัด และไม่ต้องรอคอยงบประมาณในการจัดซื้อท่ีดิน การ

http://smiletonewday.blogspot.com/2012/04/blog-post_9219.html
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ก่อสร้างอาคารเรียนซึ่งต้องสิน้เปลืองเงินงบประมาณจ านวนมาก หากแต่จัดให้เด็กพิเศษได้แทรกเข้า
ไปเรียนในช้ันเรียนของโรงเรียนทั่วไปในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
 

 
ภาพประกอบ 2.6 ครูดูแลและให้ค าแนะน านักเรียนเป็นรายบุคคล 

ที่มา http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=27560&bcat_id=16 

 
2. ความหมายและความส าคัญของการเรียนร่วม 
                การเรียนร่วม หมายถึง การน านักเรียนพกิาร หรือมีความพกพร่อง เข้าไปในระบบ
การศึกษาปกติ มีการร่วมกิจกรรม และใช้เวลาว่างช่วงใดช่วงหนึ่งในแต่ละวัน ระหว่างนักเรียนพิการ
หรือที่มีความพกพร่องกับนักเรียนทั่วไป 

ความส าคัญของการเรียนร่วม คือ เป็นการจัดการศึกษาให้เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ มีโอกาสเข้าไปในระบบการศึกษาปกติ โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   ได้
เรียนและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กท่ัวไป โดยมีครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษร่วมมือและ รับผิดชอบ
ร่วมกัน (Collaboration)  และการจัดการเรียนร่วม อาจกระท าได้หลายลักษณะ   วิธีการจัดการ
เรียนร่วม    ซึ่งปฏิบัติกันอยู่ในหลายประเทศและประสบความส าเร็จ ซึง่มีรูปแบบการจัดเรียนร่วม
ได้ 6 รูปแบบ      ดังนี ้1. ช้ันเรียนปกติเต็มวัน    2. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการ
ปรึกษาหารือ   3. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน 4. ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการสอน
เสริม 5. ช้ันพิเศษและช้ันเรียนเรียนปกติเด็กจะเรียนในช้ันเรียนพิเศษ  6. ช้ันเรยีนพิเศษในโรงเรียน
ปกต ิ       
 3.การเรียนรวมกับการเรียนร่วมแตกต่างกันตรงไหน 
การเรียนรวม เด็กเลือกโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือนอย่างเช่นการเรียนร่วม และเด็กทุก
คนควรมีสิทธิจะเรียนรวมกันโดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อม หลักสูตร การ
ประเมินผล วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพื่อครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของนักเรียนทุกคนและเฉพาะบุคคลได้ 
4.สรุป 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ถือว่า เป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษาที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษา
ให้กับเด็กทุกคน ไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กท่ัวไป หรือเด็กคนใดท่ีมีความต้องการพิเศษ 

http://3.bp.blogspot.com/-s3YsbuRsTJo/T5gLI34nnCI/AAAAAAAAABg/V1VwO93vBCk/s1600/aa.jpg
http://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=27560&bcat_id=16
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โดยโรงเรียนจะต้องจัดการศกึษาให้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีพในสังคมร่วมกันได้
อย่างมีความสุขและยอมรับซึ่งกัน และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็น การให้โอกาสเด็กพิการได้
เรียนอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่กับเด็กท่ัวไป ในสภาพห้องเรียนปกติ ซึ่งหากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูก
วิธีแล้ว เด็กพิการสามารถประสบความส าเร็จได้ การเรียนรวมท าให้เด็กพิการมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก
ทั่วไปและรอดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นเด็กพิการ ท าให้เด็กทั้งสองกลุ่มยอมรับซึ่งกันและกัน การ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้โอกาสแก่คนพิการได้พัฒนาศักยภาพทุกด้านใน
ระบบโรงเรียน แม้ว่า การจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเป็นบุคคลส่วนน้อย
ของประเทศแต่ก็ เป็นการจัดการศึกษาที่ต้องลงทุนสูงทั้งด้านการเงิน เวลา ทรัพยากร ทุกด้าน หลาย
คนอาจมองว่าเป็นภาระของประเทศ แต่โดยสิทธิมนุษยชน เขาต้องได้รับการดูแลเพราะไม่ใช่ว่าเขา
เลือกเกิดเองได้ รัฐ และนักการศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผุ้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ตลอดจนชุมชนใน
สังคม ต้องรับทราบปัญหาและให้โอกาสเขาได้เรียนรู้ตามศักยภาพที่มีอยู่ เพื่อสามารถพัฒนาตนเองได ้
และไม่ให้เป็นภาระต่อส่วนรวมในสังคมต่อไป 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 2.7 นักเรียนปกติและนักเรียนที่มคีวามตอ้งการพิเศษเรียนรู้ร่วมกัน 

ที่มา  http://www.nrru.ac.th/web/Special_Edu/1-1.html 
 
 
 
 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-141Yxy7L6Xs/T5gLOmUaBNI/AAAAAAAAABo/MVAzctk4W-Q/s1600/bb.jpg
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3. นักศึกษาช่วยกันวิเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนร่วมและตอบค าถาม 
การเรียนร่วม  หมายถึง  การจัดให้เด็กที่มคีวามต้องการพิเศษและเด็กพิการเข้าไปในระบบ 

การศึกษาทั่วไป  มีการร่วมกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งในแต่ละวันระหว่างเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเด็กพิการกับเด็กทั่วไป 

   
 
   

สรุปรูปแบบการจัดการเรียนร่วม 
 

 

 
 

 
 

6.)  ช้ันเรียนพิเศษ 
5.)  ช้ันเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
4.)  ช้ันเรียนปกติเต็มและบริการสอนเสริม 
3.)  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน 

2.)  ช้ันเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ 
1.)  ช้ันเรียนปกติเต็มเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2.) ชั้นเรียนปกติเตม็วนัและบริการ
ปรึกษาหารือ 

 3.) ชั้นเรียนปกติเตม็วนัและบริการ
ครูเดินสอน 

 1.) ชั้นเรียนปกติเตม็วนั 

 4.) ชั้นเรียนปกติเตม็วนัและบริการ  รูปแบบการจดัการเรียนรวม 

 5.) ชั้นพิเศษและชั้นเรียนปกติ 
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         ค าถามชวนคิด   รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแต่ละรูปแบบมแีนวทางการจดั
การศึกษาอย่างไร  
 

 
 

ความเห็นของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มศึกษาวิธีสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม 
และร่วมกันอภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการสอน 

 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ  ทั่วโลกต่างให้การยอมรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดังได้ร่วม
ท าสัญญาการด าเนินงาน  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมพร้อมกันในท่ีประชุม  (UNESCO)  
ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงแนวทาง  การจัดการศึกษาและหาวิธีการเพื่อให้การเรียนรวม
มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้นักการศึกษาพิเศษยังได้แนะน า  วิธีการหลัก  5  วิธีในการสอน 
เด็กพิเศษในห้องเรียนรวม  ให้ผลส าเร็จด้วยด ี ดังนี้ 
 1.)  สร้างห้องเรียนที่มีบรรยากาศของการสนับสนุนซึ่งกนัและกัน 
 2.)  ใช้วิธีการเรียนโดยร่วมมือกันในการเรียนรู้ 
 3.)  สอนเร่ืองเดียวกันแก่เด็กท่ีมีความสามารถต่างกัน 
 4.)  ให้ผู้ช่วยสอน  น าสิ่งมาช่วยสอนในห้องเรียน 
 5.)  สร้างทีมสนับสนุนงานของโรงเรียน   
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ความเห็นของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วยกันอภิปรายและยกตัวอย่างวิธีการสอน
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวม 
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ค าถามท้ายบทเรียน 

 
1. นักศึกษาเห็นด้วยกับค ากล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด “การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ 

ต้องการพิเศษในปัจจุบันมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมท้ังนี้เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสและ
สิทธิที่จะเรียนรู้อย่างเท่าเทียม ดังนั้นการท่ีโรงเรียนสามารถค้นหาวิธีท่ีจะพัฒนาเด็กทุกคน โดยไม่
แยกตัวออกจากสังคม”  
 2.  การเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 มีความส าคัญอย่างไรบ้าง อธิบายและให้เหตุผลประกอบ 
 3.  ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่อไปนี้ 

3.1  แนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรเป็นอย่างไร  
3.2  การพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม สามารถท าได้อย่างไร   
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

การประเมินพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

จุดประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
เพื่อการเรียนรวม 

 

จุดประสงคป์ระจ าบท 

 เมื่อศึกษาบทเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ในการประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษดังนี้ 

1.  อธิบายกระบวนการคัดแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 
2.  อธิบายกระบวนการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ 
3.  สามารถประเมินและคัดแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทได้ 
4. สามารถกรอกแบบฟอร์มการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ 
5. สามารถบอกข้ันตอนการประเมินคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ 

 

หัวข้อเนื้อหาวิชา 

1. กระบวนการคัดแยกและส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

2. วิธีการคัดแยกประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

3. สรุปท้ายบทเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวิชา 

2. ศึกษาการจัดการท าการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1.  แผ่นใส, โปรแกรม Power point 

2.  เอกสารประกอบการสอน 

3.  ค าถามท้ายบทเรียน 
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การวัดและประเมินผล 

1.  สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  สังเกตการร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์ 
3.  ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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บทที่ ๒ 

การประเมินพฒันาการของเดก็ที่มคีวามตอ้งการพิเศษ 

 

การประเมินพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อรับการศึกษา  เป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่ได้รับการส่งต่อจากระดับ
ประถมศึกษาได้รับบริการช่วยเหลือให้สามารถเข้ารับการศึกษาได้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  (special  needs)  ของผู้เรียนแต่ละคน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนที่เรียนรวมในช่วงช้ัน ๓-๔หรือ
ระดับมัธยมศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาที่จัดให้ 

ในการประเมินความพร้อมของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่ามีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในช้ัน
เรียนรวม 3-4 ได้หรือไม่นั้น ในการประเมินความพร้อมขึ้นอยู่กับหลายปัจจยั เช่น ความพร้อมของเด็ก 
ความสามารถในการเรียน พฤติกรรมที่มีปัญหา ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เป็นต้น การเมินความ
พร้อมเพื่อตรวจสอบพัฒนาการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษก่อนเข้าเรียนในช้ันเรียนรวม 3-4  
เพื่อให้ทราบความสามารถของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเตรียมความพร้อม ตลอดจนหาแนวทาง
ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมให้กับเด็กเฉพาะบุคคล ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่และเก่ียวข้องกับจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในช่วงชั้น ๓-๔  จะต้องมีความสามารถจ าแนกและคัดแยกส่งต่อ หรือประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของบุคลากรดังกล่าว และจะต้องได้รับความรู้ในการจ าแนกและคัดแยกส่งต่อเพื่อรับการศึกษา
ต่อไป 

 

กระบวนการคัดแยกและส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

การคัดแยก  หมายถึง  การพิจารณาจัดเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท  และแต่ละ
คนให้เข้าเรียนด้วยวิธีท่ีเหมาะสมที่สุด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับ
ประโยชน์เต็มท่ีจากการศึกษาซึ่งอาจมีขั้นตอนดังนี้ (เบญจา  ชลธาร์นนท.์  2543) 

1. ขั้นรวบรวมข้อมูล  ครูและผู้เชี่ยวชาญ  ช่วยกันรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กอย่างละเอียด
โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  การทดสอบ  การสังเกตพฤติกรรม  การเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
แล้วบันทึกไว้ 

2. ขั้นประเมินข้อมูล  เพื่อตัดสินใจว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเพียงพอหรือไม่  ถ้าไม่เพยีงพอก็ท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม  เช่น  อาจส่งไปให้นักจิตวิทยาตรวจสอบเพิ่มเติม 

3. ขั้นประมวลข้อมูล  หมายถึง  การจัดท ารายงาน  ท ากราฟ  หรือแผนภูมิเพื่อสรุปข้อมูล  
อธิบายจุดเด่นและจุดด้อยของเด็ก  โดยอาจใช้  แบบฟอร์มรายงานการศึกษา  และตรวจสอบเด็ก
เฉพาะกรณี   
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4. ขั้นการให้ความช่วยเหลือ  หากมีความบ่งช้ีว่าเด็กอาจมีปัญหาด้านตา่งๆ  เช่น  สติปัญญา  
จิตใจ  หรือพฤติกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องมาจากพยาธิสภาพ  ก็อาจประสานงานและสง่ต่อเข้ารับบริการจาก
แพทย์เฉพาะทาง  นักจิตวิทยาคลินิก  หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะอ่ืนๆ  แต่หากเด็กมีความบกพร่องและ
ต้องการการศึกษาพิเศษ  ทางโรงเรียนจะต้องมีการจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งจะ
ก าหนดว่าเด็กควรได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้าง  โดยวิธีใด  และจากใคร   

การส่งต่อ  หมายถึง  เมื่อพิจารณาแล้วว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาหรือ
บริการพิเศษเพิ่มเติมจากนักวิชาการเฉพาะ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  การตรวจสอบ  และการ
วินิจฉัย  หรือการบ าบัดรักษา  ทางโรงเรียนมีหน้าที่ด าเนนิการส่งต่อ 

การส่งต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อรับการศึกษานั้น  ให้ค านึงถึงความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  และความสะดวกของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคน  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษา  และฟื้นฟูบ าบดัทางการแพทย์  ก็ให้ประสานกับ
สถานพยาบาลหรืออนามัยเพื่อฟื้นฟูบ าบัดเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษพร้อมไปด้วย 

กรณีทีเ่ด็กทีม่ีความต้องการพิเศษมีความพิการรุนแรงและจ าเป็นต้องอยู่กับครอบครัวให้
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดครูอาสาไปสอนที่บ้าน  หรือจัดกลุ่มการเรียนในชุมชน  หรือ
จัดหาสื่อทางไกลให้ได้ศึกษา  และกรณีที่จ าเป็นต้องอยู่ในสถานพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกันให้จัด
ครูอาสาไปสอนท่ีสถานพยาบาลนั้นๆ  หรือส่งไปรับบริการเป็นคร้ังคราวที่โรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4ในพื้นที่ให้บริการก็ได้ 

การส่งต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ารับการศึกษา  ทางสถานศึกษาจ าเป็นต้องสง่
รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษคนนั้น  โดยอาจประกอบด้วยโปรแกรม
การศึกษาเฉพาะบุคคล  แบบฟอร์มส่งต่อเด็ก  ฯลฯ 
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การส่งต่อ 

การประชุมของคณะท างาน 
โปรแกรมการสอนเสริม 

การรวบรวมข้อมูล 

แผนภูมิกระบวนการส่งต่อนักเรียนเพื่อรับบริการเสริม 

 

ขั้นท่ี  1 

 

ขั้นท่ี  2 

 

 

ขั้นท่ี  3 

 

 

 

 

ขั้นท่ี  4 

 

 

 

ขั้นท่ี  5 

 

 

 

 

ขั้นท่ี  6 

 

ขั้นท่ี  7 

 

ขั้นท่ี  8 

 

 

*  ปรับปรุงและเรียบเรียงจาก  The  Resource  Teacher  :  A  guide  to  effective 

โดย  J.L.  Wiederholt,  D.D.  Hammill,  และ  V.  Brown,  1978,  หน้า  58 

 

 

เด็กมีคุณสมบัตไิม่เหมาะสม            
ที่จะได้รับการบรกิารสอนเสริม 

การประชุมของคณะสหวทิยาการ     
หรือ                                            

คณะท างานโปรแกรมการสอนเสริม 

เด็กที่มีคุณสมบัตเิหมาะสม         
ที่จะรับบริการสอนเสริม 

การศึกษาวิเคราะหเ์ด็กเฉพาะกรณี              
ขณะอยู่ในชั้นเรียนปกตแิละห้องเรียนเสริม 

เด็กไม่จ าเปน็ต้องได้รับ               
บริการสอนเสริม 

เด็กต้องได้รับบรกิาร                  
สอนเสริม 

การประเมินความก้าวหน้า          
ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 

การส่งต่อเดก็ไปรับ                   
บริการพิเศษอืน่ 

ทกุขัน้ตอน
รายงานให้
ผู้ปกครอง
ทราบ 
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ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มส่งต่อเด็กเข้ารับบริการโปรแกรมสอนเสริม 

แบบแยกประเภทความบกพร่อง  :  เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 

ช่ือครูหรือผู้ส่งต่อเด็ก  :  ………………………………………………………………………………………………..………… 

ช่ือเด็ก  (ด.ช./ด.ญ.)  ………………………………………………………………………………………………………..…… 

เกณฑ์ในการจัดเข้าช้ันเรียน  :   1)  สติปัญญาต่ ากว่าปกต ิ

       2)  บกพร่องในเร่ืองพฤติกรรมการปรับตัว 

1.  ท าไมท่านจึงสงสยัว่าเด็กมีสติปัญญาต่ ากว่าปกติ 
              ใช่       ไม่ใช่ 

ก. จากคะแนน  IQ  ที่ได้รับจากการทดสอบ  ………………     …………….. 
ข. ความสารถในการปฏิบัติในเร่ืองต่อไปนี้ 

บกพร่อง  :  การอ่าน              ………………     …………….. 
      คณิตศาสตร ์              ………………     …………….. 
      การสะกด              ………………     …………….. 
      ลายมือ                       ………………           …………….. 
      ภาษาพูด                       ..……………     …………….. 

2.  ภาษาที่ใช้ที่บ้านเป็นภาษากลาง……..  ใช่  ………  ไม่ใช่  ………  ไมแน่ใจ……. อื่นๆ  (โปรดระบุ)   
3.  เด็กแสดงให้เห็นว่ามีความบกพร่องในเร่ืองพฤติกรรมการปรับตัวด้านใด 

          ใช่                   ไม่ใช่ 

ก. การเข้าสังคมกับ  :  ผู้ใหญ ่       ……………………           ……………………… 

    เพื่อน       ……………………           ……………………… 

ข. ความตั้งใจ         …………………...                  …………………….. 
ค. การควบคุมตนเอง        ……………………                  …………………….. 
ง. ความคิดรวบยอด         ……………………           …………………….. 
จ. อื่นๆ  (โปรดระบุ)  ……………………………………………………………………………………………………… 

4.  เด็กสามารถท าอะไรได้เท่ากับเด็กปกติท่ีมีอายุเท่ากัน  (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ความคิดเห็นเพิ่มเติม  :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ตัวอย่าง 
แบบฟอร์มส่งต่อเด็กเข้ารับบริการโปรแกรมสอนเสริม 

แบบไมแ่ยกประเภทความบกพร่อง 
ช่ือครูหรือผู้ส่งต่อเด็ก  :  ………………………………………………………………..……………… 

ช่ือเด็ก  (ด.ช./ด.ญ.)  ………………………………………………………….ช้ัน………………..……… 

1.  เด็กมีความบกพร่องในการปฏิบัติงานดา้นต่อไปนี้ 
           ใช่             ไม่ใช่               ไม่แน่ใจ 

     การอ่าน   ……….……         ……….……           ……………… 

      คณิตศาสตร ์   ……….……         ……….……           ……………… 

      การสะกด   ……….……         ……….……           ……………… 

      ลายมือ   ……….……         ……….……           ……………… 

      ภาษาพูด   ……….……         ……….……           ……………… 

2.  เด็กมีนิสัยการเรียนที่เหมาะสมและเป็นอิสระ 

             ใช่     ไม่ใช่     ไม่แน่ใจ 

         ……….……         ……….……           ……………… 

3.  เด็กแสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมในห้องเรียนที่เหมาะสมต่อไปนี้ 
         ใช่     ไม่ใช่     ไม่แน่ใจ 

การเข้าสังคมกับ  :  ผู้ใหญ ่  ……….……         ……….……           ……………… 

    เพื่อน  ……….……         ……….……           ……………… 

ความตั้งใจ    ……….……         ……….……           ……………… 

ความควบคุมตนเอง   ……….……         ……….……           ……………… 

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับตนเอง  ……….……         ……….……           ……………… 

 

4.  ความคิดเห็นเพิ่มเติม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบฟอร์มส่งต่อข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการสอนเสริม 

 

การส่งต่อข้อมูลเร่ือง  :  ………………………………………………………………………………….. 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  /  หน้าข้อความที่ต้องการ 

 

…………………  การอ่าน        ……………  การสะกดค า      …………  พฤติกรรมสังคม 

…………………  คณิตศาสตร์    ……………  การเขียน  :  ลกัษณะกลไก  .………  อื่นๆ 

……………...…  ภาษาพูด       …………………  การเขียนเรียงความ      
 

ช่ือเด็ก  (ด.ช./ด.ญ.)………………………วันเดือนปีเกิด……………………ช้ัน…………….
โรงเรียน………………………………   
ช่ือบุคคล/หน่วงงานที่ส่งต่อ  
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

วันท่ีได้รับการส่งต่อ………………………………………………………………………………………… 

1.  ปัญหาปัจจุบันของเด็กคืออะไร 

   พฤติกรรมทางสังคม        พฤติกรรมทางวิชาการ 
………………………………………………  ……….…………………………………… 

………………………………………………  ……….…………………………………… 

………………………………………………  ……….…………………………………… 

2.   โปรดให้ข้อมูลที่อยู่  (ผลการทดสอบแบบทดสอบอรูปนัย  การสัมภาษณ์  ประวัติการเรียน  ฯลฯ  
รวมทั้งวันท่ีทดสอบ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

3.  จุดเด่นของเด็กคืออะไร 

      ทางพฤติกรรม         ทางการเรียนรู้ 
………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 
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4.  เคยได้รับบริการสอนเสริมอะไรบ้าง 
………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

5.  ประสิทธิภาพของบริการสอนเสริมนั้นๆ 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

6.  ครูปกติได้ท าสิ่งใดบ้างในการที่จะตอบสนองความจ าเป็นของนักเรียน 

   ทางพฤติกรรม          ทางการเรียนรู้ 
………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

 

7.  อะไรท่ีท าแล้วได้ผล 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

8.  อะไรท่ีท าแล้วไม่ได้ผล 

    ทางพฤติกรรม           ทางการเรียนรู้ 
………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

………………………………………………… …………………………………………………… 

 

*  ปรับปรุงและเรียบเรียงจาก.  Referral  Data  ใน  The  Resource  Teacher  :  a  guide  to  

effective  practices  โดย  J.L.  Wiederholt,  D.D.  Hammill,  และ  V.  Brown,  1978,  

หน้า  59 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.  เบญจา  ชลธาร์นนท ์

ศูนย์ / โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ 

สถาบันราชภัฏสวนดสุิต 

มกราคม  2543 
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5.  แนวทางการด าเนินงาน 

เพื่อเป็นการประกันว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ตาม
นโยบายจึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานดงันี้ 

1.  สถานศึกษาประกาศรับสมัครเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน  และคัดแยกส่งต่อเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเพื่อรับการศึกษา 

2.  การเลือกสถานศึกษาให้ค านึงถึงความต้องการของพอ่แม่หรือผู้ปกครอง  และความต้องการ
การจ าเป็นพิเศษของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการศึกษา 

3.  สถานศึกษาจัดประชุม  อบรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร  ครูผู้สอน  บุคลากรทุก
ระดับในโรงเรียน  นักเรียนปกติและผู้ปกครอง  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ความเข้าใจเด็ก
พิการ  การปฏิบัติต่อเด็กพิการ  และการสร้างบรรยากาศในโรงเรียน 

4.  เตรียมบุคลากรที่เป็นครูสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีความรู้ความเข้าใจ  เทคนิคการ
สอน  การปรับหลักสูตร  การปรับการประเมินผล  การใช้สิ่งเสริมแรงเชิงบวก  ฯลฯ 

5.  จัดเตรียมสื่ออุปการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล  และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษแต่ละบุคคลและแต่ละประเภท 

6.  ให้สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียนรับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษโดยให้ผู้บริหารและครูทุกฝุายมีส่วนร่วมและประสานกับบุคคลากรหลายฝุาย  เช่น  
นักจิตวิทยา  นักวิชาการศึกษาพิเศษ  แพทย์  และผู้ปกครอง  ในการจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

7.  จัดระบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เช่น  ด้านความพิการ  ครอบครัว  
และประวัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ  เป็นต้น 

8.  จัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคน  โดยให้
ครอบครัวหรือผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดท า  และเห็นชอบ 

9.  ในบางวิชาที่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนได้  ให้ปรับเนื้อหาวิชา  หรือกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับศักยภาพ  และความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล 

10.  ให้จัดครูการศึกษาพิเศษ  ท าหน้าที่สอนเสริมช่วยเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมอยู่
ในโรงเรียนโดยอาจช่วยสอนวิชาต่างๆ  หรือสอนทักษะท่ีจ าเป็น  เช่น  ทักษะความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว  (Orientation  &  Mobility  :  O&M)  ส าหรับคนตาบอดเป็นต้น 

11.  ในกรณีทีเ่ด็กที่มีความต้องการพิเศษจ าเป็นต้องได้รับการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอื่นๆ  
ให้สถานศึกษาประสานงานสง่ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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12.  จัดเตรียมทักษะทางอาชีพที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล  และให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงานท้องถิ่น  โดยให้มีการฝึกงานนอกสถานที่  ให้มีการแนะแนวการศึกษาและ
การประกอบอาชีพให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

13.  จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความสามารถของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และ
จัดหาเงินสนับสนุนการศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

14.  ให้สถานศึกษาน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

15.  ติดตามประเมินผลและช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่จบการศึกษาจากโรงเรียนให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และมีศกัดิ์ศรี  โดยการพึ่งพาตนเอง 
 

6.  ปฏิบัติงานการรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  :  สถานศึกษาประกาศรับสมัครเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าโรงเรียนโดย
ประชาสัมพันธ์และแจ้งระยะเวลาให้ทราบโดยทั่วกัน 

มีนาคม  :   1.  จ าแนกและคัดแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามความต้องการจ าเป็น 

พิเศษ  โดยร่วมมือและประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษ แพทย์  
นักจิตวิทยา  นักการศึกษาพิเศษ  ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

2.  ส่งต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ารับการศึกษาตามความสามารถและ
ความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล  โดย
ค านึงถึงความสะดวก  และใกล้บ้านเป็นส าคัญ  และประสานงานกับ
สถานพยาบาล  เพื่อส่งต่อเข้ารับการฟื้นฟูบ าบัดในกรณีที่จ าเป็น 

เมษายน  :  1. เตรียมพร้อมในด้านความรู้  หรือเจตคติให้กับบุคลากร  เช่น  ผู้บริหาร 

โรงเรียน ครู พ่อแม่ผู้ปกครอง  ผู้ที่เก่ียวข้องโดยการอบรมหรือประชุม 

2.  เตรียมพร้อมด้านสื่อ  อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 

3.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับโรงเรียน 

พฤษภาคม  :   จัดตั้งคณะจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กท่ีมีความ 

ต้องการพิเศษเฉพาะบุคคล 

พฤษภาคม-ตุลาคม  : 1.  ด าเนินการสอนตามโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ได้จัดท าไว้  เพื่อ
พัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

2.  ติดตามและประเมินผลตามโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพว่าการศึกษาและการบริการที่ เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้รับมีความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแต่ละบุคคล 
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ปฏทิินงานการรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 

 

 

     ……………………….. 
 

 

          ……………………………  

 

 

 

            ………………………………….. 
 

 

       ……………………………….. 
 

 

 

     ……………………….. 
 

 

       

                                      
      

             ปรับปรุง     
         โปรแกรมตาม       

                                                                                       กิจกรรม/ภารกิจ  

 

 

 

 

สถานศึกษา 

การติดตามและประเมินผลตาม
โปรแกรมการศกึษาเฉพาะบุคคล 

ต.ค. 

ด าเนินการสอนตามโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบคุคล 

พ.ศ. – ต.ค. 

จัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP) 
 

เตรียมพร้อม 

เม.ย. 

ส่งต่อ 

มี.ค. 

จ าแนกและคัดแยกความ
ต้องการการศึกษาพเิศษ 

มี.ค. 

คณะจัดท า  IEP 

คร ู

ผู้ปกครอง 

บุคลากร   
สื่อ  อุปกรณ์  คณะกรรมการ
จัดการศึกษาพิเศษ 

สถานศึกษาเรียนรว่ม  สถานศกึษาเฉพาะ
ทาง  ฟื้นฟูบ าบัดทางการแพทย์  เช่น  
สถานีอนามัย 

ตั้งคณะกรรมการคัดแยก  ศูนยก์ารศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัด  แพทย์  นกัจิตวิทยา  
นักการศึกษาพิเศษ  ผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้อง
ที่เหมาะสม  ฯลฯ 

ก าหนดระยะเวลา
ประชาสัมพันธ ์

รับสมัครเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้า
เรียน 

พ ย – ก พ
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ภาพประกอบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 

 

วิธีการคัดแยกประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

วิธีคัดแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมี 2 วิธี คือ การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ  และการ
คัดแยกอย่างเป็นทางการ 
1.  การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ 

เป็นการคัดแยกเด็กโดยไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  ครูอาจใช้การสังเกตพฤติกรรมอย่างเป็น
ระบบโดยมีผู้สังเกตประมาณ  2-3  คน  ครูลงมติร่วมกันว่าเด็กท่ีสังเกตมีปัญหาอะไรบ้าง  ข้อมูลที่ได้
สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็นอย่างดี  อีกลักษณะหนึ่งที่โรงเรียนหลาย
แห่งใช้ได้ผลแล้ว  คือ  การบนัทึกพฤติกรรมด้านการเรียน  ว่าเด็กมีปัญหาอะไรบ้าง 
2.  การคัดแยกอย่างเป็นทางการ 

เป็นการคัดแยกโดยใช้แบบทดสอบ  ซึ่งส่วนมากเป็นแบบทดสอบหรือแบบคัดกรองที่เช่ือถือได้  
มีคุณภาพดีในบทนี้จะกล่าวถึงการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่อง  9  ประเภท  โดยจะเสนอวิธีการ
คัดแยกและเกณฑ์การพิจารณา  ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/B9206.jpg&imgrefurl=http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=313025&h=2448&w=3264&tbnid=aV-fnjZbwywCtM:&docid=oUKQGnQ8st_2uM&ei=fuemVdj5E8qLuwTU9qeQCQ&tbm=isch&ved=0CEEQMygcMBxqFQoTCNiwvY6g3sYCFcrFjgodVPsJkg
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1.  วิธีการคัดแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยิน  อาจใช้ได้หลายวิธีดังนี ้
1.1  สังเกตลักษณะ 

ที ่ รายการ การสังเกต 

ม ี ไม่ม ี

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

 

18 

19 

ขอบน้ าตาแดง  น้ าตาคลอ  มีน้ าตาไหลเสมอ……………………….……… 

มีตุ่มหรือผื่นบนหนังตาและขอบตา…………………………………………… 

ตาเอียง  ตาเข  หรือตาเหล่………………………………………………………  
หนังตาปลิ้น  หรือขอบตาบวมแดง……………………………..……………… 

ตาอับเสบ  หรือเป็นฝี  กุ้งยงิบ่อยๆ…………………………………………… 

กลอกกลิ้งลูกตาไปมาบ่อยๆ……………………………………………………… 

ตาด ามีลักษณะผิดปกติ……………………………………………………………… 

ขยี้ตาหรือกะพริบตาถี่จนผิดสังเกต……………………………………………… 

ชอบหรี่ตา  หรือปูองแสงไม่ให้เข้าตา…………………………………………… 

มองวัตถุ  หรือสิ่งของที่อยู่ใกล้หรือไกลเกินไป……………………………… 

หยิบวางของผิดที่อยู่เสมอ…………………………………………………………. 
ระมัดระวังการเดินมากผิดปกติ  เดินหรือวิ่งไม่สม่ าเสมอ  หรือสะดุด
พลาดโดยไม่มีสาเหตุ…………………………………………………………………. 

เวลาอ่านหนังสือ  มีพฤติกรรมก้มและเงยตลอดเวลา…………………… 

ใบหน้าบูดเบี้ยวเวลาอ่านหนงัสือ……………………………………………….. 
เวลาอ่านหนังสือ  ก้มลงมาใกล้กระดาษมากจนผิดปกติ………………
เวลาเขียนหนังสือเว้นบรรทัดไม่ถูกต้อง  
หรี่ตา  หรือเอนศีรษะ  เอียงเข้าเวลาอ่านหนังสือมักสบสนเมื่ออ่าน
ตัวหนังสือท่ีมีลักษณะคล้ายกัน เช่น อ  และ  ฮ  บ  และ  ข 

เวลาอ่านหนังสือมักจะอ่านข้ามบรรทัด  หรืออ่านซ้ าบรรทัดเดิม…… 

หาหนังสือปิดตาหรือหลับตาข้างหนึ่ง  เมื่อเวลาอ่านหนังสือหรือดูสิ่ง
อื่นๆ 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 
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1.2 ตรวจสอบการเห็นอย่างง่าย 3 วิธี คือ 

     1.  ให้เด็กนับนิ้วมือผู้ยืนห่างจากตัวเขา  6  เมตร  ในที่สว่าง  โดยปิดตาทีละข้างถ้านับได้
ถูกต้องอย่างน้อย  4  คร้ัง  แสดงว่าตาข้างนั้นเห็นดี  ถ้านับไม่ได้ให้เลื่อนระยะใกล้เข้ามาหากเลื่อน
ระยะถึง  3  เมตร  แล้วยังนับไม่ได้  ให้ส่งเด็กไปหาจักษุแพทย์ 

    2.  ใช้แผนภูมิวัดการเห็นมาตรฐานให้เด็กอ่าน  (snellen  chart) 
    3.  ใช้ไฟส่องเพื่อดูการยืดหดของม่านตา  ถ้าส่องไฟเข้าไปที่รูม่านตา  ม่านตาหดเล็กน้อย

แสดงว่าปกติ  ดูกลางรูม่านตาปกติจะเป็นสีด าสนิท  หากพบสีอื่นให้ส่งไปตรวจกับจักษุแพทย์  เพื่อ
วินิจฉัยและดูว่าสูญเสียการเห็นในระดับใด  จะใช้การแก้ไขโดยใช้แว่นตาหรือเลนส์ 

1.3  ตรวจสอบรายการ 
ที ่ รายการ การสังเกต/ตรวจสอบ 

ได้ ไม่ได ้

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

จ าได้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย………………………………………………. 
จ าได้ว่าเพื่อนคนนี้ผมสั้นหรือผมยาว……………………………………………………. 
จ าได้ว่าเพื่อนคนนี้สูงหรือเตี้ย……………………………………………………………… 

บอกช่ือพาหนะต่างๆ  บนถนนที่ผ่านมาได้  เช่น  รถเมล์  รถเก๋ง   
รถแท็กซี่  รถบรรทุก…………………………………………….…………………………… 

บอกสภาพของถนนได้ว่า  เรยีบหรือขรุขระ………………………………………….. 
บอกสภาพพื้นที่ได้ว่า  มีน้ าขงัหรือไม่มีน้ าขัง………………………………………… 

บอกสภาพพื้นที่ได้ว่า  ลาดเอียงหรือไม่ลาดเอียง…………………………………… 

บอกสภาพพื้นที่ได้ว่ามสีิ่งกีดขวางหรือไม่มี…………………………………………… 

ขณะเดินอยู่สามารถบอกได้ว่ามีคนสวนทางมาหรือไม่……………………………. 
สามารถเดินหลบหลีกผู้คนท่ีขวางทาง………………………………………………….. 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

2.  วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  สามารถท าด้วยวิธีที่ไม่ต้องใช้เคร่ืองมือ
และใช้เคร่ืองมือประกอบการคัดแยก  ผู้ท าการคัดแยกเบื้องต้นคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดได้แก่  
ผู้ปกครองหรือครู  เพื่อให้เกิดความชัดเจน  ถูกต้อง  เมื่อพบว่าเด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยินแล้ว  
ควรส่งต่อให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะตรวจวัดอีกคร้ัง  วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
อาจท าได้หลายวิธี  ดังนี้ 

 

 

 



44 

 

2.1  สังเกตพฤติกรรมท่ัวไป 

ที ่ พฤติกรรม การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ไม่มีปฏิกิริยาตอบต่อเสียงดังๆ  เช่น  รถยนต์  ฟูาร้อง  ฯลฯ……………………. 
ไม่พูด  ชอบท าท่าใบ…้…………………………………………………………………………… 

ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก……………………………………………………………………… 

พูดไม่ชัด  เสียงผิดปกต…ิ……………………………………………………………………….. 
ชอบจ้องหน้าผู้ที่พูดด้วย………………………………………………………………………… 

ปฏิบัติไม่ตรงตามค าสัง่บ่อยๆ…………………………………………….……………………. 
ตอบไม่ตรงค าถามบ่อยๆ………………………………………………………………………… 

บอกให้ผู้พูดพูดซ้ าบ่อยๆ………………………………………………………………………… 

ได้คะแนนเขียนไทยน้อยเสมอ…………………….………………………………………….. 
รู้สึกไวต่อการสั่นสะเทือนและการเคลื่อนไหวรอบตัว…………………………………. 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………... 
…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………... 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

ถ้าพบพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นพฤติกรรมหนึ่งหรือมากกว่าพฤติกรรมให้สังเกตว่ามีความ
บกพร่องทางการได้ยิน  ควรส่งตรวจสอบโดยครูหรือผู้เช่ียวชาญ 

2.2  ตรวจสอบโดยครู  ได้แก่ 
       1.  ทดสอบโดยใช้เคร่ืองมือที่ท าให้เกิดเสียง  เช่น  นาฬิกาปลุกแบบใช้กระดิ่งซึ่งมี

ความถี่ประมาณ  250  เฮิรตซ์  ความดัง  30  เดซิเบล  ถือห่างจากผู้ทดสอบ  3  ฟุต  และทดสอบ
ในสภาพแวดล้อมท่ีเงียบ  ถา้หากเด็กได้ยินเสียงแสดงว่าหยูังอยู่ในเกณฑ์ปกติ  ถ้าไม่ไดย้ินแสดงว่ามี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

       2.  ใช้นิ้วหัวแม่มือ  และนิ้วช้ีถูกันเบาๆ  ห่างจากรูหูราว  1  ซม.  ถ้าไม่ได้ยินให้สงสยั
ว่ามีความบกพร่องทางการได้ยิน  ต้องไปตรวจการได้ยินอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง 

      3.  ใช้นิ้วคีบสตางค์สองอันให้เกิดเสียงกร๊ิบๆ  ทีห่น้าช่องหู  ถ้าไม่ได้ยินเสยีงให้สงสัยว่ามี
ความบกพร่องทางการได้ยิน 

     4.  กระซิบค าสองพยางค์หรือสามพยางค์  โดยปูองมอืให้ชิดกับหูผู้ที่เราจะทดสอบคน
ปกติจะได้ยินค าพูด  ถา้ไม่ไดย้ินแสดงว่าอาจมีความบกพร่องทางการได้ยิน 

     5.  นั่งห่างกันประมาณ  1-2  ฟุต  หันหน้าเข้าหากนัแล้วใช้กระดาษปูองปากพูดกันด้วย
เสียงธรรมดา  ใช้ค าพูดเป็นค า ให้คู่สนทนาพูดตาม  ถ้าพดูตามไม่ถูกแสดงว่ามีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

2.3  ตรวจสอบโดยนักวิชาชีพเฉพาะ  ได้แก่ 
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    1.  โสต  คอ  นาสิกแพทย์ 
    2.  นักตรวจวัดการได้ยิน  (นักโสตสัมผสัวิทยา) 
    3.  นักแก้ไขการพูด  (นักอรรถบ าบัด) 
ทดสอบอย่างเป็นทางการโดยการวัดการได้ยินด้วยเคร่ืองตรวจการได้ยิน  (audiometer)  ซึ่ง

ผู้ปกครองสามารถน าเด็กไปรับบริการตรวจการได้ยิน  ได้ที่คลินิกโสตสัมผัส  และการพูดใน
โรงพยาบาลต่างๆ เมื่อโสตแพทย์หรือนักโสตสัมผัสวิทยาท าการตรวจวัดการได้ยินแล้ว  จะบันทึกผล
เป็นกราฟการได้ยิน  (Audiogram)  ซึ่งเป็นหลักฐานน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับผู้รับการตรวจวัด
ต่อไป กราฟการได้ยินมีหลายแบบ  แต่ละแบบแตกต่างกันไม่มากนักเพราะถือหลักการเดียวกัน  สิ่ง
ส าคัญทีจ่ะต้องปรากฏอยู่บนกราฟการได้ยิน  คือ 

    1.  เส้นแนวตั้ง  แสดงค่าของระดับการได้ยิน  จากประมาณ  10  เดซิเบล  (decibel  =  

db)  จนถึง  120  เดซิเบล 

    2.  เส้นตั้งแสดงต าแหน่งของความถี่เสียงตั้งแต่  125-8,000  เฮิรตซ์  (Hertz  =  Hz) 
    3.  ตารางค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินที่ค านวณได้จากการตรวจนั้น 

    4.  ตารางแสดงผลการตรวจแบบพิเศษอ่ืนๆ 

เนื่องจากช่วงความถี่ที่ส าคัญของเสียงพูด  (Speech)  ของมนุษย์อยู่ในช่วงระหว่าง  500-

2,000  Hz  ดังนั้น  ในการวัดหาสมรรถภาพของหูจึงต้องพิจารณาค่าเฉลี่ยวัดได้  ณ  จุด  500,  

1,000  และ  2,000  Hz  นี้เป็นพิเศษ  เพื่อหาว่าผู้รับการตรวจวัดสามารถจะเข้าใจค าพูดหรือรับ
ฟังค าพูดในการสนทนาโต้ตอบได้ดีเพียงใด 

ตัวอย่างกราฟการได้ยินของเด็ก 

ซึ่งมีความบกพร่องทางการได้ยิน  หลงัจากใส่เคร่ืองช่วยฟัง
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การน าเสียงทางอากาศ  หูขวา  หูซ้าย 

        X 

การน าเสียงทางกระดูก    <       > 

การได้ยินเมื่อใส่เคร่ืองช่วยฟัง   A 

 

กราฟการได้ยินที่แสดงระดับการได้ยินของเด็กหลังใส่เคร่ืองช่วยฟังที่เหมาะสมแล้ว เป็นข้อมูล
ส าคัญยิ่ง  ส าหรับครูในการจัดโปรแกรมการช่วยเหลือเด็กทั้งในระยะแรกเร่ิม  และในการจัดการเรียน
การสอน  เป็นข้อมูลส าคัญในการวางจุดมุ่งหมายในการสอน  การท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล
และการตั้งความคาดหวังในการด าเนินการสอน 

3.  วิธีการคัดแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิัญญา  อาจใช้ได้หลายวิธีดังนี ้
 

3.1  สอบถามข้อมูล  และตรวจสอบประวัติเด็ก 

ที ่ รายการ 
การสอบถาม/

ตรวจสอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

คลอดก่อนก าหนด............................................................................... 
มารดาตั้งครรภ์นานกว่าก าหนด.......................................................... 
เมื่อแรกเกิดเด็กมีน้ าหนักน้อย............................................................. 
คลอดยาก........................................................................................... 
เด็กขาดสารอาหาร  (ทุพโภชนาการ).................................................. 
ชักกระตุก........................................................................................... 
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ......................................................................... 
มารดาอายุมากเกินกว่าที่จะมีบุตรได้.................................................. 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
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3.2  การสังเกต 

ที ่ รายการ 
การสอบถาม/

ตรวจสอบ 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

มีพัฒนาการทุกด้านล่าช้า.................................................................. 
มีความสามารถในการเคลื่อนไหวด้อยกว่าเด็กในวัยเดียวกัน.............. 
ไม่ค่อยมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่อยู่รอบตัว........................................ 
เคลื่อนไหวเช่ืองช้า  งุ่มง่าม................................................................. 
พูดไม่ชัด............................................................................................. 
รู้ค าศัพท์จ านวนจ ากัด......................................................................... 
มีช่วงความสนใจสั้น............................................................................ 
ไม่มีสมาธิในการเรียน  การท างาน...................................................... 
ไม่เข้าใจบทเรียน  ต้องสอนซ้ าแล้วซ้ าอีก........................................... 
มีปัญหาในการหาความสัมพนัธ์  และการจ าแนกความแตกต่าง......... 
จ าสิง่ที่เรียนแล้วไม่ได้........................................................................ 
ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า....................................................... 
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆช้า..................................................................... 
ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ  ในลักษณะท่ีไม่เหมาะสม.............................. 
มีอารมณ์โกรธ  ฉุนเฉียวบ่อยๆ.......................................................... 
สับสนงา่ย....................................................................................... 
มักท าตามค าสั่งไม่ได้.......................................................................... 
สรุปความไม่ค่อยได้............................................................................ 
เขียนประโยชน์ไม่ถูกต้อง................................................................... 
ชอบลอกเลียนแบบไม่ใช้ความคิดของตนเอง..................................... 
ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลตลอดเวลา.................................... 
ไม่สนใจสิ่งที่อยู่รอบตัว....................................................................... 
ชอบท าอะไรซ้ าๆ  ในลักษณะเดิม...................................................... 
จิตใจวอกแวกง่าย.............................................................................. 
ไม่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน........................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
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4.  วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 

ส่วนใหญ่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอกที่ปรากฏอย่างเด่นชัด  วิธีการคัดแยกอาจท า
ได้ดังนี้ 

พฤติกรรม 
ความสามารถในการปฏิบัต ิ

ท าไม่ได ้ พอท าได ้ ท าได้เอง 
ก. กิจกรรมรับประทานอาหาร 
   1.  การใช้มือจับช้อนและส้อมตักอาหารเข้าปาก................................... 
   2.  การใช้มือยกแก้วน้ าดื่ม..................................................................... 
ข.  กิจกรรมการแต่งตัว 

   1.  การใช้มือข้างหนึ่งหวีผม  แล้วมืออีกข้างหนึ่งจัดแตง่ผม................... 
   2.  การใช้มือทั้ง  2  ข้าง  ติดกระดุม.................................................... 
   3.  การสวมกระโปรงหรือกางเกง.......................................................... 
ค.  กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

   1.  การพลิกตัวบนเตียง......................................................................... 
   2.  การลุกจากท่ีนอนเป็นนั่ง.................................................................. 
   3.  การลุกจากนั่งเป็นยืน....................................................................... 
ง.  กิจกรรมเคลื่อนที ่
   1.  การเดินพื้นราบ  ไม่นอ้ยกว่า  10  ก้าว.......................................... 
   2.  การก้าวขึ้นลงบันได  ไม่น้อยกว่า  4  ขั้น  โดยไม่เกาะราว.............. 

 
..............
.............. 
 
..............
..............
.............. 
 
……………
……………
…………… 
 
……………
…………… 

 
..............
.............. 
 
……………
……………
…………… 
 
……………
……………
…………… 
 
……………
…………… 

 
................
................ 
 
................
................
................ 
 
……………
……………
……………. 
 
……………
……………. 

4.2  ศึกษาประวัติด้านการแพทย์ส าหรับคนท่ีมีความบกพร่องทางสุขภาพ  เช่น  โรคเบาหวาน  โรค
หืดหอบ  โรคหัวใจในเด็ก  โรคไขข้ออับเสบ  เป็นต้น 
5.  วิธีคัดแยกบุคคลที่มปีัญหาทางการเรียนรู้ 

การคัดแยกบุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  อาจกระท าได้ดังนี้ 
5.1  สังเกตพฤติกรรม/ลักษณะ 

ที ่ พฤติกรรม/ลักษณะ 
การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 
 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 

เคลื่อนไหวอยู่เสมอ อยู่นิ่งเฉยไม่ได้ การเคลื่อนไหวอาจไมจ่ าเป็นต้อง
เป็นการเดินแต่อาจเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น 
แกว่งแขนข้างเดียวตลอดเวลา ตบเท้าลงกับพื้น เป็นต้น 
เคลื่อนไหวช้ามาก............................................................................... 
แสดงพฤตกรรมซ้ าๆ  ตลอดเวลา  ยากท่ีจะเปลี่ยนจากกิจกรรมหนึ่ง
ไปยังอีกกิจกรรมหนึ่ง.......................................................................... 
เดินงุ่มง่าม  เคลื่อนไหวไม่คลอ่งแคล่ว  หยิบหรือจับไม่แน่นท าให้ของ
ตกหล่นเสมอ…………………………………………………………………… 
เดินกะโผลกกะเผลก........................................................................... 
มีอารมณ์ไม่มั่นคง…………………………………………………………………… 

................ 
 
 

................ 
 

................ 
 

................ 

................ 

................ 

................ 
 
 

................ 
 

................ 
 

................ 

................ 
............... 
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ที ่ พฤติกรรม/ลักษณะ 
การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

7 
8 
 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
 

มีเจตคติเชิงลบต่อตนเองเนื่องจากประสบความล้มเหลวบอ่ย............ 
มีความสามารถไม่คงที่  เช่น  วันนี้มีความสามารถท าสิ่งนีไ้ด้ แต่
วันรุ่งขึ้นกลับท าไม่ได้……………………………………………..………………… 
ทนต่อความผิดพลาดไม่ได้  ขาดความอดทน…………………………..….. 
ไม่สามารถแยกภาพฉากหลงัได้………………………………………………… 
เขียนตัวอักษรหรือวาดภาพกลับหลัง................................................. 
การท างานประสานกันระหว่างมือและสายตาไม่สอดคล้องกัน………. 
ขาดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่ายกาย……… 
ไม่เข้าใจค าสั่ง……………………………………………………….………………… 
อ่านหนังสือช้า  หรืออ่านไม่ได้…………………………………………………… 
เขียนหนังสือไม่ได้ใจความหรอืเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก……… 
ใช้ค าศัพท์ไม่เหมาะสม…………………………………………………………….. 
มีช่วงความสนใจสั้น………………………………………………………………… 
สนใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนานจนเกินไป  หากสนใจแล้วไม่ยอมเลิกง่ายๆ 
ลืมง่าย  จ าอะไรไม่ค่อยได…้……………………………………………………… 
ล าดับเหตุการณ์ไม่ได…้……………………………………………………………. 
มีผลการเรียนต่ ากว่าความสามารถท่ีแท้จริง……………………………….. 
มีความสามารถท่ัวไปต่ ากว่าระดับสติปัญญาหรือศักยภาพของตน.... 

................ 
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
…………… 

................ 
 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
…………… 

5.2  สังเกตพฤติกรรมการเรียน 

ที ่ พฤติกรรมการเรียนด้านภาษาไทย 
การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 

7 
8 
9 

10 

ปฏิบัติตามค าสัง่ของครูได้………………………………………………………… 
ใช้ค าพูดติดต่อสื่อสารกับครูแล้วเข้าใจ……………………………………….. 
ลักษณะการพูด  พูดเป็นค าๆ……………………………………………………. 
ลักษณะการพูด  พูดเป็นประโยคท่ีชัดถ้อยค า……………………………… 
อ่านค าง่ายๆได…้…………………………………………………………………….. 
ความสามารถในการอ่านเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อในช้ันต่ ากว่าหรือช้า
กว่าเพื่อในชั้น………………………………………………………………………….. 
อ่านข้ามบรรทัด………………………………………………………………………. 
อ่านข้ามข้อความ…………………………………………………………………….. 
อ่านสลับตัวอักษร……………………………………………………………………. 
ลอกค าศัพท์จากกระดานได้…………………………………………………… 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 

................ 

................ 

................ 

................ 
............... 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
 

................ 

................ 

................ 

................ 
............... 
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ที ่ พฤติกรรมการเรียนด้านภาษาไทย 
การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

เขียนตามค าบอกได้…………………………………………………………………. 
ลายมือของเด็ก  อ่าน
ยาก………………………………………………………….. 
สะกดค าได้ถูกต้องตามระดับช้ันที่เรียน……………………………………. 
เขียนตัวอักษรกลับหลัง……………………………………………………………. 
เขียนประโยคถูกต้องตามหลักภาษาไทย............................................ 
นับเลขได้  1-100…………………………………………………………………. 
เข้าใจค่าของจ านวน  เช่น  1  มีค่าเท่ากับ  1  คน  1  อย่าง  1  
สิ่ง  1  ต้น ฯลฯ…………………………..……………………………………….… 
จ าตัวเลข  1-10  และ  0  (ศูนย์)  ได…้…………………………………… 
บอกขนาดของสิ่งของได้………………………………………………………… 
บอกความแตกต่างของรูปทรงเราขาคณิตได้……………………………….. 
รู้ค่าของเงินเหรียญ ธนบัตร………………………………………………………. 
รู้มาตราวัด  ชั่งตวง………………………………………………………………….. 
เข้าใจความหมายของกราฟ แผนที่…………………………………….……… 
ท าเลข  บวก  ลบ  คูณ  หารได้ เท่ากับระดับช้ันที่เรียน…………….... 
ท าเลขโจทย์ปัญหาได้เท่าระดับช้ันเรียน............................................. 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
................. 
…………….. 
…………….. 

 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 

................ 
…………… 
…………… 

 
 

5.3  ส ารวจ พฤติกรรมท่ีปรากฏ 

แบบส ารวจพฤติกรรมของเด็ก* 

ช่ือนักเรียน.....................................................อายุ......ปี  เพศ       ชาย        หญิง  ระดับช้ัน ............ 
ช่ือผู้ส ารวจ........................................................................ประสบการณ์สอนในระดับช้ันนี้..................ปี 

วันท่ีส ารวจ.................................................................................................... 
ค าชี้แจง  :  รายการต่อไปนี้เป็นรายการพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ให้ท่านส ารวจ
พฤติกรรมของเด็กโดยท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับพฤติกรรมของเด็กตามความเป็นจริงที่
สังเกตได้ และตอบทุกข้อ 
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พฤติกรรมที่ปรากฏ 

ระดับความถี่ของพฤติกรรม 

ไม่พบ 

 

(0) 

พบเพียง
เล็กน้อย

(1) 

พบ
บ่อยครั้ง

(2) 

พบมาก
ที่สุด 

(3) 
พฤติกรรมในชั้นเรียน 

1. หยุกหยิกตลอดเวลา……………………………… 
2. ชอบท าเสียงรบกวน………………………………. 
3. เอาแต่ใจตัวเอง-หงุดหงิดงา่ย………………….. 
4. การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ

ได้แก่กล้ามเนื้อแขน–ขาไม่ได…้………กระวน
กระวายอยู่เสมอ…………………………. 

5. ขี้ตื่นหรือหุนหันใจเร็ว……………………………. 
6. ไม่มีสมาธิ  ถูกรบกวนได้ง่าย………………..… 
7. ท าอะไรไม่ค่อยเสร็จ  มีความสนใจสั้น……… 
8. มีความรู้สึกไวมาก  สะเทือนความรู้สึก

ง่าย…. 
9. มีความเครียดหรือเศร้าโศกรุนแรง………….. 
10. มักฝันกลางวัน……………………………………… 
11. มักแสดงอารมณ์โกรธบึ้งตึงอย่างเก็บกด……. 
12. ร้องไห้ง่ายและแสดงออกบ่อยๆ……………… 
13. มักรบกวนเพื่อนๆ…………………………………. 
14. มักทะเลาะกับเพื่อนๆ……………….…………… 
15. อารมณ์เปลี่ยนแปลงงา่ยและรุนแรง……….. 
16. มักแสดงออกว่าเก่ง……………………….……… 
17. มักท าลายสิง่ของ………………………………….. 
18. มักขโมยสิ่งของ…………………………………….. 
19. มักโกหก……………………………………………… 
20. บันดาลโทสะ  หรือระเบิดอารมณ์

ง่าย……………….. 
 
 
 
 
 
 

 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
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…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
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………… 
………… 
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………… 
………… 
………… 
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………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
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………… 
………… 
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………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
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………… 
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………… 
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………… 
………… 
………… 
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พฤติกรรมที่ปรากฏ 

ระดับความถี่ของพฤติกรรม 

ไม่พบ 

 

(0) 

พบเพียง
เล็กน้อย

(1) 

พบ
บ่อยครั้ง

(2) 

พบมาก
ที่สุด 

(3) 
พฤติกรรมเมื่อร่วมกลุ่มกบัเพื่อน 

1. มักแยกไปอยู่ตามล าพัง…………………………. 
2. ไม่เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม……………………….. 
3. เป็นผู้ที่ถูกชักจูงได้ง่าย…………………………… 
4. ไม่รู้จักการเล่นอย่างยุติธรรม………………….. 
5. ไม่เป็นผู้น า…………………………………………… 
6. เข้ากับเพื่อนต่างเพศไม่ได…้……………………. 
7. เข้ากับเพื่อนเพศเดียวกันไม่ได้………………… 
8. เย้าแหย่หรือเล่นแกล้งเพื่อน…………………… 

ทัศนะต่อผู้มีอ านาจ 

9. ยอมจ านนง่าย……………………………………… 
10. ท้าทาย ยั่วย…ุ………………………………………. 
11. อวดดี หยาบคาย………………………………….. 
12. ขี้อาย…………………………………………….. 
13. ขี้กลัว………………………………………………….. 
14. เรียกร้องความสนใจจากครูมากเกินไป…….. 
15. ดื้อดึง……………………………………………….. 
16. ชอบให้คนตามใจมาก……………………………. 
17. ไม่ให้ความร่วมมือ…………………………………. 
18. ไม่ให้ความสนใจ…………………………………… 

 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
…………… 
 

 
……… 
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………… 
………… 
………… 
………… 
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………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
…………… 
…………… 
 

 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
…………… 
…………… 
 

 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
………… 
 

คะแนนรวม     

*  แปลและเรียบเรียงโดย  รัตนา  ดวงแก้ว  จากแบบส ารวจช่ือ  Conners’  Teacher  Rating  
Scale  ซึ่งได้รับอนุญาตให้พิมพ์โดย  C.  Keith  Conneas. 
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5.4  ประเมินพฤติกรรม 

ค าชี้แจง  :  ประเมินพฤติกรรมด้านต่างๆ ของเด็กโดยเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของเด็กทั่วไปในช้ัน
เดียวกันและท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับสภาพที่ปรากฏ 

 

รายการ 
การสังเกต 

ไม่ได้
สังเกต 

มีปัญหา
มาก 

ไม่เป็น
ปัญหา 

มีจุดเด่น ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

1. ความเข้าใจในการฟัง……. 
2. ความสามารถในการเล่า

เร่ือง 
3. ทักษะเบื้องต้นในการ

อ่าน 
4. ความเข้าใจในการอ่าน 
5. ความสามารถในการ

เขียน 
6. ความสามารถในการคิด

ค านวณ 
7. ความสามารถในการ

แก้ปัญหาโจทย์
คณิตศาสตร์ 

8. การจ าแนก  (โดยใช้
สายตาการได้ยิน) 

9. ความจ า  (โดยใช้การ
มองเห็น/การได้ยิน) 

10. การประสานสัมพันธ์
ระหว่างกล้ามเนื้อกับ
สายตา 

11. ความสนใจในการเรียน 
12. การจัดระบบการท างาน 
13. ระดับความคล่องแคล่ว 
14. การเข้าสังคมกับเพื่อนๆ 
15. นิสัยการท างาน 
16. การท างานให้เสร็จ

สมบูรณ์ 
17. แรงจูงใจในการท างาน 
18. การพูด…… 

……….….. 
……….….. 
 
……….….. 
 
……….….. 
……….….. 
 
……….….. 
 
……….….. 
 
 
……….….. 
 
……….….. 
 
……….….. 
 
 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
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……….….. 
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……….….. 
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……….….. 
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……….….. 
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……….….. 
 
……….….. 
 
 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….….. 
……….…. 
 
……….….. 
……….….. 

……….…………….. 
……….……………. 
. 
……….…………….. 
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……….…………….. 
 
……….…………….. 
 
……….…………….. 
 
 
……….…………….. 
 
……….…………….. 
 
……….…………….. 
 
 
……….…………….. 
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5.5  การใช้เคร่ืองมือคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ของศาสตราจารย์ศรียา  นยิมธรรม 
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ซึ่งได้พัฒนาโดยปรับปรุงมา
จากเคร่ืองมือของแมคคาร์ธี  แบบคัดแยกนี้ใช้ส าหรับเด็กที่มีอายุ  4- 61/2  ปี  เป็นการทดสอบ
รายบุคคลแบบทดสอบมีค่าความเช่ือม่ันอยู่ระหว่าง  .63-.85  และมีค่าความเท่ียงตรง  เชิงเนื้อหา  
เชิงโครงสร้างและมีความเที่ยงตรงจ าแนกตลอดความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เปรียบเทียบ  ใน
ระดับเปอร์เซ็นไทล์ ที่  10,  20  และ  30  ของแต่ละช่วงอายุ  โดยค านึงถึงคะแนนที่เด็กสอบได้ใน
แต่ละหมวดของแบบทดสอบ  และจ านวนหมวดที่เด็กสอบไม่ผ่าน  ซึง่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า  
เด็กอยู่ในภาวะ  “ เสี่ยง”  ที่จะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เคร่ืองมือนี้ใช้ทดสอบความสามารถ
ของเด็ก  6  ด้าน  คือ 

 1. การรู้จัก ซ้าย –ขวา มีข้อทดสอบยอ่ย 9 ข้อ ครูออกค าสั่งให้เด็กปฏิบัติตามคือ 

1)  ยกมือขวาขึ้น 

2)  หูซ้ายอยู่ไหน 

3)  เอามือซ้ายแตะท่ีตาขวา 
4)  เอามือซ้ายแตะท่ีคาง 
5)  เอามือซ้ายวางบนขาขวา 
6)  ชี้ท่ีเข่าซ้าย 

7)  ชี้ท่ีเข่าขวา 
8)  เอามือขวาแตะท่ีเท้าซ้าย 

9)  เอามือขวาแตะท่ีไหล่ขวา 
 2. การจ าค า มีข้อทดสอบย่อย 6 ข้อ ครูให้เด็กพูดตาม คือ 

1)  ท้อง ช้าง ลิง 
2)  ดาว ด้าย คน 

3)  พรุ่งนี้ สีแดง เสียงดัง ภายหลัง 
4)  ข้างหน้า เพราะว่า ข้างใต้ ไม่เคย 

5)  ติ่งเอาปลาทูให้แมวกินทุกเช้าแล้วจึงไปอาบน้ า 

6)  น้องผูกโบสีชมพูสวยงามให้ตุ๊กตาก่อนออกไปวิ่งเล่น 

3.  การวาดรูปทรง  ให้เด็กวาดรูปทรงตามตัวอย่างดังนี้ 
1)                     
2)         
3)          
4)          
5)         * 
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6)                   
7)                     
8)               
9)                        

4.  การจ าตัวเลข  มี  6  ข้อ  ครูให้เด็กพูดตามคือ 

ข้อ คร้ังที่  1  คร้ังที่  2 

1) 5-8   4-9 

2) 6-9-2   5-8-3 

3) 3-8-1-4  6-1-8-5 

4) 4-1-6-9-2  9-1-8-3 

5) 5-2-9-6-1-4  8-5-2-9-4-6 

6) 8-6-3-5-2-1-9  5-3-8-2-1-9-6 

5.  การจัดหมวดหมู่ให้เด็กท าตามค าสัง่ของครูของครู  โดยครูใช้สื่อแท่งไม้ 
1)  ขนาดเดียวกัน 

2)  สีเดียวกัน 

3)  รูปทรง – วงกลม 

4)  รูปทรง – สี่เหลี่ยม 

5)  ขนาด + ส ี

6)  รูปทรง + สี 
7)  รูปทรงหลายขนาด 

8)  รูปทรงที่เหมือนกัน 

9)  รูปทรงที่ต่างกัน 

6.  การใช้ขา 

1)  การเดินถอยหลัง 
2)  การเดินเขย่ง 
3)  การเดินตามแนวเส้นตรง 
4)  การเดินขาเดียว – ขาขวา 
5)  การเดินขาเดียว – ขาซ้าย 

6)  การก้าวกระโดด 

การทดสอบดังกล่าวมีเกณฑ์การให้คะแนน  แล้วน าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดแล้วจึง
ตัดสินว่าเด็กน่าจะเป็นหรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
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5.3  การใช้แบบส ารวจเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ของศาสตราจารย์ดร.ผดุง  อารยะวิญญู  
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 

เป็นแบบส ารวจโดยใช้มาตราสว่นประเมินค่า  5  ระดับ  มีค าถาม  50  ข้อ  ครูผู้สอนเป็นผู้
ประเมินเด็กแต่ละคน  ครูจะต้องรู้จักเด็ก  และคุ้นเคยกับเด็กเป็นอย่างดี  โดยได้สงัเกตเด็กติดต่อกัน
มาแล้ว  ไม่น้อยกว่า  3  เดือน  เคร่ืองมือนี้มีความเช่ือม่ันของแบบส ารวจทั้งชุดเท่ากับ  .99  มีค่า
ความเที่ยงตรงดี  วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงโดยใช้  Known  Group  Technique  แบบส ารวจนี้ใช้
กับเด็กที่มีอายุ  6-12  ปี  ซึง่เป็นเด็กอยู่ในระดับประถมศึกษา  ส ารวจปัญหาของเด็กใน  5  ด้าน
ใหญ่  และ  25  ดา้นย่อย  ดังนี้ 

1.  ภาษา 
1)  ค าศัพท์ 
2) การฟังค าสั่ง 
3) การเล่าเร่ือง 
4) การอ่าน 

5) การเขียน 

2. คณิตศาสตร์ 
1) การนับปากเปล่า 
2) การนับท่ีเข้าใจความหมายของจ านวน 

3) การจ าตัวเลข 

4) สัญลักษณ ์

5) การค านวณ 

3. เวลาและทิศทาง 
1) เวลา 
2) ขนาด 

3) การจัดล าดับ 

4) ทิศทาง 
4. การเคลื่อนไหว 

1) การเดิน/วิ่ง 
2) การกระโดด 

3) การทรงตัว 

4) การใช้นิ้วมือ 

5) การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
5. พฤติกรรม 
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1) ความร่วมมือ 

2) ความสนใจ 

3) ความเป็นระเบียบ 

4) การปรับตัว 

5) การยอมรับ 

6) ความรับผิดชอบ 

เมื่อครูประเมินความสามารถของเด็กแล้ว  ครูท าหน้าที่รวมคะแนน  และน าคะแนนที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติซึ่งบอกเกณฑ์โดยใช้ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์  แล้วจึงน าคะแนนมาก าหนดลง
บนภาพรวม  (Profile)  ส าหรับเด็ก หากเส้นกราฟปรากฏในต าแหน่งเส้นทึบ แสดงวา่เด็กเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีรุนแรง หากเส้นกราฟปรากฏในต าแหน่งเส้นประ แสดงว่าเด็กมปีัญหาอยู่ใน
ระดับกลุ่มเสี่ยง  ซึ่งควรได้รับการช่วยเหลือเช่นกัน  ดังรายละเอียดของภาพรวมที่เป็นตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตาม  แบบทดสอบแต่ละชุดมีข้อดีและข้อบกพร่อง  เพราะแบบทดสอบแต่ละชุด
สร้างขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ต่างกัน  ดังนั้นการคัดแยกเด็กควรใช้เคร่ืองมือหลายชุดเท่าที่จะสามารถ
ท าได้  เมื่อคัดแยกเด็กได้แลว้จึงวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถของเด็กเป็นเฉพาะบุคคลต่อไป 

ตัวอย่าง 
ลักษณะ  Profile  ส าหรับเด็ก 

 

ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 
    1   3   5   10   20   30   50   

70   90 

1. ภาษา 
1)  ค าศัพท์ 
2) การฟังค าสั่ง 
3) การเล่าเร่ือง 
4) การอ่าน 

5) การเขียน 

2. คณิตศาสตร์ 
6) การนับ 

7) การเข้าใจความหมาย 

8) การจ าตัวเลข 

9) สัญลักษณ์ 
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10) การค านวณ 

3. เวลาและทิศทาง 
11)  เวลา 
12)  ขนาด 

13) การจัดล าดับ 

14) ทิศทาง 
4. การเคลื่อนไหว 

15)  การเดิน / วิ่ง 
16)  การกระโดด 

17)  การทรงตัว 

18)  การใช้นิ้วมือ 

19)  การเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ 
5. พฤติกรรม 

    1   3   5   10   20   30   50   

70   90 

20)  ความร่วมมือ 

21)  ความสนใจ 

22)  ความเป็นระเบียบ 

23)  การปรับตัว 

24)  การยอมรับ 

25)  ความรับผิดชอบ 

รวม 

 

ค าอธิบายประกอบตาราง 
หมายถึง  มีปัญหาในการเรียนรู้รุนแรง  ได้แก่ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในต าแหน่ง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่  3  ลงมา 
หมายถึง  มีปัญหาในการเรียนรู้ที่ไม่รุนแรงนัก  จัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่  
ผู้ที่มีคะแนนอยู่ในต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่  4-10 

หมายถึง  มีปัญหาในการเรียนรู้น้อย  ได้แก่ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในต าแหน่ง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 11 ขึ้นไป 
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6.  วิธีการคัดแยกบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
การคัดแยกบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์อาจท าได้ดังนี้ 
7.1  สังเกตพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 

 

พฤติกรรม การสังเกต 

มาก น้อย ไม่มี
เลย 

หมายเหต ุ

ด้านพฤติกรรม 

1. ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนเสมอ…………………………… 

2. ไม่ส่งการบ้าน………………………………………..…….. 
3. ท าร้ายเพื่อน…………………………………………..……. 
4. ไม่ชอบท างานร่วมกลุ่ม…………………………..…….. 
5. หนีเรียนบ่อยๆ……………………………………..……… 

6. ส่งเสยีงดังขณะครูสอน……………………………..…… 

7. ไม่รับผิดชอบการงาน………………………………..….. 
8. โกรธง่าย  ฉุนเฉ่ียว…………………………………..…… 

9. พูดจาหยาบคาย……………………………………..……. 
10. ไม่ตรงเวลา………………………………………..………… 

ด้านบุคลิกภาพ 

1. ชอบอยู่คนเดียว……………………………….…..………. 
2. อารมณ์แปรปรวน……………………………..…………. 
3. ขี้ขลาด  หวาดกลัว……………………………………….. 
4. วิตกกังวลง่าย……………………………………..……….. 
5. กระดากอาย………………………………………………… 

6. เฉื่อยชา…………………………………………..………….. 
7. ชอบเล่นกับเด็กอายุน้อยกว่า………………..……….. 
8. งุ่มง่าม………………………………………….……..……... 
9. ขาดความสนใจสิ่งรอบตัว………………………………. 
10. ก้าวร้าว………………………….…………………………… 

 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 

 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 

 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 

 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 

 

………… 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
 

………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 
………... 

 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
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7.2  ผลจากการทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ  ได้แก่ 
 1)  การทดสอบโดยจิตวิทยาแพทย์ 
 2)  การทดสอบการเห็น 

 3)  การทดสอบการได้ยิน 

 4)  การทดสอบภาษาและการพูด 

 5)  การตรวจสุขภาพโดยแพทย์ 
 6)  การทดสอบทางการศึกษา  เช่น  การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 7)  การทดสอบทางจิตวิทยา  เช่น  การทดสอบสติปัญญา  การวัดบุคลิกภาพ การ
วัดเจตคติเป็นต้น 

 

7.  วิธีคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 

การคัดแยกบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาอาจคัดแยกโดยการสังเกต
พฤติกรรมหรือประวัติเด็ก  ดังนี้ 

ที ่ พฤติกรรม การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

ใช้เสียงพยัญชนะแทนกัน  เช่น  แทนท่ีจะพูดว่า  “นาฬกิา”  พูดว่า    
“นากิ๊กา”  เป็นต้น………………………………………………………………………… 

ออกเสียงสระหรือพัญชนะไม่ครบถ้วน  เช่น  ขนม  เป็น  หนม  กล้วย  
เป็น  ก้วย  เป็นต้อน……………………………………………………………………… 

พูดด้วยน้ าเสยีงที่ไม่ชัดเจนเปน็เสียงพึมพ า  ฟังแล้วไม่เข้าใจ……………….. 
พูดด้วยน้ าเสยีงที่ค่อยเกินไปจนไม่ได้ยิน………………………………………… 

พูดติดอ่าง  เช่น  แมะ – แมะ – แมว  เป็นต้น…….…………………………. 
พยายามจะพูดแต่ไม่มีเสียง…………………………………………………………….. 
ใช้ท่าทางประกอบมากเกินความจ าเป็นขณะพูด  เช่น  ใช้มือหรือภาษา
ท่าทางประกอบการพูด………………………………………………………………….. 
ออกเสียงทุกค าเป็นเสียงอ  หมด  เช่น  กินข้าว  เป็น  อินอ้าว  เป็นต้น 

จ าแนกเสียงสูง-ต่ าไม่ได…้……………………………………………………………….. 
เปล่งเสียงสงู-ต่ าไม่ได…้………………………………………………………………….. 
ออกเสียงสูง-ต่ าผิด  ออกเสียงวรรณยุกต์ผิด……………………………………… 

พูดด้วยความดังหลายระดับจากค่อยเป็นดัง จากดงัเป็นค่อย  ในประโยค
เดียวกัน……………………………………………………………………………………………. 

 

… … … … 

 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

… … … … 

…………… 

… … … … 

 

…………… 

 

… . … … … 

… . … … … 

… . … … … 

… . … … … 

… . … … … 

 

… . … … … 

… . … … … 

…………… 

… . … … … 

… … . … … 

…….……… 

… … . … 
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ที ่ พฤติกรรม การสังเกต 

ใช ่ ไม่ใช ่

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 19 

 

พูดไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเรียงค าผิด……………………………………………….. 
พูดด้วยเสียงเพี้ยนมากจนฟังไม่เข้าใจ……………………………………..………….. 
พูดตะกุกตะกักจนฟังไม่เข้าใจ……………………………………………………………. 
ไม่เข้าใจภาษาพูดในระดับอายุของตน………………………………………………… 

เขียนโดยใช้จินตนาการของตนเองไม่ได…้…………………………………………… 

อ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อเร่ืองในระดับอายุของตน……………..……………………… 

เขียนตอบค าถามไม่ได้………………………………………………………………………. 
 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

…….……… 

 

8.  วิธีคัดแยกบุคคลออทิสติก 

การคัดแยกบุคคลออทิสติกอาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 
8.1  สังเกตพฤติกรรม  เป็นวิธรการคัดแยกเบื้องต้น  เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาดัง

ตัวอย่าง 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก 

ค าชี้แจง 
1. สังเกตพฤติกรรมแล้วบันทึกลงในช่องที่พบโดยพฤติกรรมดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นอย่าง

สม่ าเสมอเป็นประจ าโดยใส่เคร่ืองหมาย  √  เมื่อพบ  และใส่เคร่ืองหมาย  X  เมื่อไม่พบ 

2. การรวมคะแนน  หากคะแนนที่พบเกิน  30  คะแนน  (ข้อละ  1  คะแนน)  มีแนวโน้มสงสัย 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมนี้ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอันจะน าไปสู่การช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิมเท่านั้น  ไม่ใช่การวินิจฉัย 

ช่ือผู้รับการสังเกต…………………………………………………………………….. 
ช่ือผู้สังเกต………………………………………………….วันท่ีสังเกต…………../……………/…………….. 
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แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กออทิสติก 

รายการ การสังเกต 

พบ ไม่พบ 

ก. ด้านร่างกาย 

1. ทักษะการเคลื่อนไหวไม่ดีเช่นการทรงตัวไม่ดีเงอะงะงุ่มง่ามเดินไม่ตรง 
2. ท าท่าแปลกๆ  ท าหน้าตาแปลกๆ……………………………………………… 

3. มีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร  การเคี้ยวอาหาร…………………… 

4. เดินเขย่งปลายเท้า…………………………………………………………… 

5. วิ่งถลาหรือพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจากท่ีหนึ่งไปยังท่ีหนึ่ง. 
6. มีปัญหาการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กเช่นจับดินสอไม่ได้เป็น

ต้น 

7. มีปัญหาในการใช้การเห็นให้ประสานกับการใช้มือเช่นการต่อแท่งไม้ 
การต่อช้ินส่วนของภาพให้เป็นภาพที่สมบูรณ์  เป็นต้น…………… 

ข. ด้านอารมณ์สังคม  และปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 

8. กรีดร้อง  เอาแต่ใจตนเอง…………………………………………………… 

9. ท าร้ายตนเอง  โดนไม่มีเหตผุล................………………………………. 
10. ชอบท าลาย………………………………………………………………………. 
11. ก้าวร้าว  ชอบท าร้าย…………………………………………………………. 
12. มีท่าทางซึม  หงอยเหงา  เฉือ่ยชา  เหม่อลอย  ไม่รู้ร้อนรู้หนาว…. 
13. กลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว  เช่น  ลูกโปุง  เป็นต้น…… 

14. ไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆ  เช่น รถวิ่งเร็วๆ  หรือเสียงรถเบรก
ดังๆ 

15. ตอบสนองต่อความเจ็บปวดในลักษณะมากหรือน้อยเกินไป…… 

16. ซนผิดปกต…ิ……………………………………………………………………… 

17. นิ่งผิดปกต…ิ………………………………………………………………………    
18. หัวเราะหรือร้องไห้โดยไม่มีเหตุผล  หรือไม่สมเหตุ  สมผล……. 

     19.ติดวัตถุหรือสิ่งของแปลกๆ……………………………………………….. 
     20.แยกตัวอยู่ในโลกของไม่กลัวสิ่งที่เป็นอันตรายจริงๆ  เช่น  รถว่ิงเร็วๆ  
หรือเสียงรถเบรกดังๆ 
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รายการ การสังเกต 

พบ ไม่พบ 

21.ไม่มีความสามารถในการติดต่อสังคมกับเพื่อน………………………. 
22.ไม่สามารถเล่นกับเด็กวัยเดียวกันได้นานๆ………………………….. 
23.ไม่สนใจบุคคลรอบข้าง……………………………………………………… 

24.ไม่แสดงความสนใจที่จะท างานร่วมกับใคร  ร่วมกลุ่มเฉพาะเม่ือมีผู้
กระตุ้น 

25.มีพฤติกรรมต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตคล้ายสิ่งของ…………………….. 
26.ไม่สบตากับผู้อื่นเม่ือเวลาพูด……………………………………………….. 
27.แสดงพฤติกรรมต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตคล้ายสิ่งของ……………….. 
28.ไม่เลียบแบบการเล่นของเด็กอ่ืน……………………………………….. 
29.ยึดมั่นเรื่องที่ตนเองสนใจ…………………………………………………. 
30.เรียงวัตถุในแบบเดิมๆ  หากมีใครมาจัดใหม่จะไม่พอใจ…………… 

31.ไม่ยิ้ม  หรือยิ้มช้ากว่าเด็กอ่ืนๆ…………………………………………….. 
32.ไม่เลียบแบบท่าทางที่ใช้ในสังคม  เช่น  บ๊ายบาย  เปน็ต้น……… 

33.ต่อต้านการเขียนหนังสือ…………………………………………………….. 
34.ไม่สามารถท าประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือให้กับผู้อื่นได้…………….. 
35.ไม่ชอบการโอบกอด…………………………………………………………… 

36.ชอบอยู่ใกล้ผู้ใหญ่ ต้องการความรักการดูแลจากครูและผู้ปกครอง 
37.จับมือผู้ใหญ่ท างานแทนสิ่งที่ต้องการ…………………………………… 

38.ไม่รู้จักหนีหรือปูองกันตนเองจากภัยตา่งๆ  หรือจากการถูกท าร้าย
ร่างกาย 

39.ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่น  เปลี่ยนเก้าอี้ท่ีนั่งประจ าเด็กจะไม่
พอใจ 

40.ไม่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันท่ีเคยท าซ้ าๆ  เป็น
ประจ าได้ 

     41.สามารถท างานบางประเภทได้ดี โดยที่ท างานนัน้ไม่ต้องอาศัยการ
เข้าใจ 
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รายการ การสังเกต 

พบ ไม่พบ 

42. ใช้ท่าทางแทนค าพูดเมื่อต้องการสิ่งใด……………………………………….. 
43. พูดซ้ าๆ  วนไปวนมาพดูซ้ าค าจากหนังสือหรือสิ่งที่เคยไดย้ินมา  เช่น  

พูดตามโฆษณาทีวี……………………………………………………………….. 
44. ใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารที่คนอ่ืนไม่เข้าใจ………………………………… 

45. พูดเลียนแบบเหมือนนกแก้ว  นกขุนทอง  หรือพูดทวนค าถาม……….. 
46. ไม่สามารถเร่ิมต้นบทสนทนากับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ได้…………………….. 
47. ไม่ตอบสนองเสียงเรียกท าคลา้ยไม่ได้ยิน……………………………………. 
48. ท าเสียงแปลกๆ  ซ้ าๆ  ในลักษณะเล่นกับตนเองมากกว่าต้องการพูด

กับคนอื่น………………………………………………………………………………… 

49. การเปล่งเสียงพูดดังผิดปกต…ิ…………………………………………………… 

50. ไม่เข้าใจการเล่นสมมต…ิ………………………………………………………….. 
51. มีปัญหาในการปฏิบัติตามค าสั่ง………………………………………………… 

52. ไม่สามารถบอกช่ือสิ่งของได้……………………………………………………… 

53. ไม่มีการแสดงท่าทางสหีน้า  กิริยา  หรือท่าทางแต่อย่างไร…………… 

54. ไม่สามารถเล่นลอกเลียนแบบที่เคยพบเห็นในสังคมได้อย่างเหมาะสม
กับวัย 

55. ไม่สามารถใช้กิริยาท่าทางในการสื่อความหมายกับคนอ่ืนได้…………. 
ค. พฤติกรรมการกระตุ้นตนเอง 

1. มีพฤติกรรมซ้ าๆ  นานๆ  แปลกๆ  เช่น  โบกมือไปมา  กระดิกนิ้วมือ  
หมุนมือหรือหมุนตัว  โยกตัวขณะนั่งหรือยืนกระโดดขึ้นลง  เขย่าเท้า  
เปุาปาก  กลอกตาไปมา  สบดันิ้วมือ………………………………………. 

2. จ้องมองมือ  หรือวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบตัวเป็นเวลานานติดต่อกัน 

3. เล่นหมุนวัตถุหรือปั่นวัตถุ………………………………………………………. 
 

…….…….. 
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รวมคะแนน  ข้อท่ีพบ………………………………คะแนน  รวมคะแนน  ข้อท่ีไม่พบ……………………..คะแนน 

แนวทางช่วยเหลือ/การให้ค าปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..ผู้บันทึกข้อมูล 

                                                  (…………../……………./………………..) 

9.  วิธีการคัดแยกเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษซ้ าซ้อน 

วิธีการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการการพิเศษซ้ าซ้อน  ให้ใช้วิธีการคัดแยกเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษแต่ละประเภทที่กล่าวมาแล้ว  หากพบว่ามคีวามพิการตั้งแต่  2  ประเภทข้ึนไปในบุคคล
เดียวกันให้ถือว่าเป็นบุคคลพิการซ้อน 

 

กิจกรรมประจ าบท 

1. ให้นักศึกษากาเคร่ืองหมาย  หน้าข้อที่คิดว่าถูก และกาเคร่ืองหมาย X หน้าข้อที่คิดว่าผิด 

…………1. กระบวนการคัดแยกขั้นประมวลข้อมูล คือการทดสอบ การสังเกตพฤติกรรม และการเยี่ยม
บ้านแล้วบันทึกไว ้

…………๒. กระบวนการส่งต่อนักเรียนขั้นตอนสุดท้ายคือ การประชุมคณะสหวิทยาการ 

…………๓.แบบฟอร์มการส่งต่อต้องให้แพทย์ หรือนักจิตวิทยาเป็นผู้กรอกข้อมูลเท่านั้น 

…………4. สถานศึกษามีหน้าท่ีประกาศรับสมัครเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนและคัดแยกส่งต่อ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพื่อรับการศึกษา 

…………๕. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วยข้อมูลด้านความพิการ 
ครอบครัว และประวัติการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น 

…………6. วิธีการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษมี 3 วิธี 1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ       
2. การคัดแยกโดยผู้เช่ียวชาญ 3. การคัดแยกโดยใช้เคร่ืองมือที่เป็นทางการ 
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2. สรุปแนวคิดที่สามารถน ามาใช้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาการเรียนรวมในช่วงช้ัน3-4 

และประโยชน์ที่ได้รับจากการชมวีดีทัศน์ เรื่องเรื่อง  เด็กพิเศษ ออทิสติก : ความแตกต่างอาจเป็น
เรื่องดี  

จากรายการโทรทัศนครู www.youtube.com/watch?v=CAGGszP6PjA 

 

สรุปเนื้อหา 
เรื่อง  เด็กพิเศษ  ออทิสติก : ความแตกต่างอาจเป็นเรื่องดี   

 

 การสอนนักเรียนที่มีภาวะกลุ่มอาการออทิสติกร่วมกับเด็กปกติท่ัวไปเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับ
ครูและยังท้าทายส าหรับเด็กออทิสติกเองที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนปกติ  ซึ่งอาจดูสบัสนอลหม่าน
อย่างมาก  ครอบครัวของแจ๊คกี้อาศัยอยู่ในเมืองแบล็คพล ู ครอบครัวนี้ประกอบด้วย  แจ๊คก้ีกับลูกสาว  
3  คน  และลูกชาย  4  คน  ซึ่งลูกชายของเธอมีภาวะอาการอยู่ในกลุ่มออทิสติก  ลูกชายของเธอสาม
คนอยู่ในวัยเรียน  ได้แก่  เบน  โจ  และ  ลู้ค  ตอนนี้เธอก าลังท าปริญญาเอกด้านออทิสติก  เธอไป
บรรยายที่การประชุมของบุคลากรด้านการศึกษาอยู่เสมอ  เธอเขียนหนังสือเกี่ยวกับผู้เป็นออทิสติก  
และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้มีอาการออทิสติก 

 การอธิบายเรื่องออทิสติกไม่ใช่เร่ืองที่ง่าย  คือ  ประกอบด้วยลักษณะสามประการ  ได้แก่  
ข้อบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ทางการสื่อสาร  และทฤษฎีเพ่งจิตไม่นานมานี้มีแนวคิดว่า  
การขาดจินตนาการเป็นอาการของโรคนี้ถูกเปลี่ยนเป็นทฤษฎีแห่งจิต  ข้อบกพร่องเหล่านี้  คนอื่นอาจ
มองว่าเป็นข้อบกพร่อง  แต่แจ๊คกี้  เธอมองว่าเป็นความแตกต่าง  อาการก็จะแสดงออกแตกต่างกันไป  
เด็กออทิสติกบางคนไม่ยอมพูดเลย  แต่เด็กออทิสติกบางคนอาจพูดไม่หยุด  แตจ่ะพูดอยู่เร่ืองเดียวใน
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  เด็กออทิสติกบางคนอาจไม่ยอมพูดกับใครเลย  อาการแอสเพอร์เกอร์
ก็คือ  อาการที่บกพร่องด้านการสื่อสารจะมีปัญหาเร่ืองการสื่อสาร  การมีปฏิสัมพันธท์างสังคม  และ
ปัญหาด้านจินตนาการ  การเป็นแอสเพอร์เกอร์  นั่นคือ  ผู้ที่มีอาการนี้จะต่างจากคนอื่น  จะสนใจและ
ยึดติดอยู่กับสิ่งเดียว 
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ภาพประกอบ 4.1 ลู้ค เด็กออทิสติกท่ีไม่สนใจกิจกรรมการเรียนในช้ันเรียน 

ที่มา www.youtube.com/watch?v=CAGGszP6PjA 

 ลู้ค  (Luke)  จะสนใจในเร่ืองของคอมพิวเตอร์  เขาจะอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา  และ
เขายังสนใจเกี่ยวกับกีต้าร์  เขารู้ช่ือกีต้าร์ทุกรุ่น  ปัญหาของลู้ค  คือ  ถูกแกล้ง  ซึ่งลู้คจะชอบเรียง
สิ่งของให้เป็นระเบียบตามแบบของเขา  จึงสร้างปัญหาอย่างมากท่ีโรงเรียนจงึท าให้ลูค้ถูกเพื่อนแกล้ง
บ่อยๆ  เพราะเขาต้องเรียงดนิสอของเขาไว้ตามแบบของเขาก่อนเริ่มเรียน  และเพื่อนๆ  ก็รู้ว่าถ้าแกล้ง
หันดินสอไปทางอื่น  ลู้คจะกรีดร้องและโกรธมาก  ลู้คจะชอบเดินเป็นวงกลม  ชอบพูดถึงไดโนเสาร์
ชนิดเดียวแทบตลอดเวลา  เขาไม่เข้าใจว่าท าไมครูบังคับให้เขาท ากิจกรรมวงกลม  ท าไมเด็กๆ  จึง
อยากเล่นคาวบอยกับอินเดียนแดง  เมื่อลู้คไปโรงเรียนมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่รู้ว่าเขาเป็นแอสเพอร์เกอร์  
และเพื่อนกลุ่มนี้ก็เข้าใจเขาดังนั้นการผูกมิตรกับกลุ่มนี้จึงไม่เป็นปัญหาของลู้ค  ความจริงคือการคบ
เพื่อนในชั้นเรียน  และสร้างความสัมพันธ์กับครูเป็นสิ่งที่ยากมากส าหรับเขา  และปัญหาอีกอย่างก็คือ  
การเข้าสังคมตั้งแต่การไปโรงเรียนจนถึงการไปเที่ยว  เรื่องอะไรก็ตามท่ีคนท่ัวไปเห็นว่าง่ายกลับเป็น
เร่ืองที่ยากส าหรับเขา  เขามปีัญหาในการประมวลผมเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งเขาไม่สามารถฟัง
ค าพูดแล้วคิดตามได้เร็วเท่ากับคนอื่น  เนื่องจากเขายังประมวลสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ทัน  ฟังตามใคร
ไม่ทันเลย  แพทย์วินิจฉัยวา่  ลู้คเป็นแอสเพอร์เกอร์  ตอน  8  ขวบ   เขาจะไม่ชอบแสงแดดจา้และไม่
ชอบให้กอด  แจ๊คกี้แม่ของเขาจึงส่งเขาไปเรียนที่เตรียมอนุบาล  ในช่วงแรกๆ  ก็ไม่ค่อยดีเพราะเขาจะ
กรีดร้องตลอดเวลา  เขาไม่เข้าใจคนอ่ืนว่าคิดอะไร  รู้สึกอย่างไร  การเข้าใจความรู้สกึของผู้อื่นและการ
รู้ว่าคนอ่ืนคิดและรู้สึกอย่างไรเป็นเร่ืองที่ยากส าหรับเขา  คุณลักษณะท่ีบ่งชี้ผู้เป็นออทิสติกอย่างชัดเจน  
คือ  ความยืดหยุ่นในการคิดเพราะพวกเขาคิดแบบตายตัวมากๆ  และไม่เข้าใจว่าคนอ่ืนมองอะไรต่าง
จากเขาในตอนนี้ลู้คอายุ  16  ปี  เขาได้หยุดเรียนแล้วและเขาได้แต่งหนงัสือไว้สองเล่ม 
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 โจ  (Joe)  อายุ  12  ปี  เขาเรียนที่โรงเรียนเรียนร่วม  เขามีอาการสมาธิสั้น  เขาชอบอ่าน
หนังสือจ านวนมาก  ปญัหาของโจมีหลายเร่ืองและเร่ืองที่เห็นชัดเจนในปัจจุบัน  คือ  สมาธิสั้น  เขา
ตอบสนองกับครูไม่ดีเลย  และครูก็ตอบสนองกับเขาไม่ดีด้วยเช่นกัน  ครูต้องใช้ความพยายามและ
เวลานานกว่าจะคุ้นเคยกับเขา  ครูเคยไล่เขาออกจากห้องเรียนและหยุดสอน  เขาจะถูกไล่ออกจาก
ห้องเรียนคณิตศาสตร์ภายใน  5 นาทีทุกคร้ัง  ซึ่งเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นเพื่อจะได้ไม่ตอ้งเรียน  ครู
บอกว่า  เขาไม่จ าเป็นต้องรับการศึกษาพิเศษตลอดเวลา  แจ๊คก้ีแม่ของเขาจะมีบทบาทส าคัญมากใน
เร่ืองนี้  เธอช่วยอธิบายให้ครูเห็นภาพที่ชัดเจนของโจ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูอย่างมาก  แจ๊คก้ีต้องการ
รู้เกี่ยวกับวิชาเรียนของโจ  เพราะถ้าเธอได้คุยกับเขาหรือได้ใช้เวลาในสิ่งที่ครูไม่ได้ท ากับเด็กที่มีวิธีการ
เรียนรู้ต่างจากคนอื่น  มีช่วงหนึ่งที่โจเรียนด้วยตนเองไม่ใช่ที่ห้องเรียน  จากนั้นก็หยุดการเรียน  แบบนี้  
ครูไม่เข้าใจปัญหาของเขา  ครูต้องปรึกษากับผู้อ านวยการว่าจะท าอย่างไรจงึจะสอนให้เขาเข้าใจได้  โจ
เขาเข้าใจในสิ่งที่ครูพูด  ครูบอกกับเขาว่า  เธอต้องปรับปรุงตัวนะ  ตอนนี้เธอยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้
เธอจะไม่รู้เร่ืองอะไรเลย  เพราะเขาท าอะไรไม่ได้เลย 

 เบน  (Ben)  อายุ  8  ปี  มีอาการออทิสติกและมีพัฒนาการท่ีล่าช้า  เขาได้เข้าเรียนที่
โรงเรียนพิเศษมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  และเขายงัเรียนเองที่บ้านได้วิชาที่เบนช านาญมากท่ีสุด  
คือ  วิชาคณิตศาสตร์  เขาคิดเลขได้เร็วมาก  เขาจะชอบนั่งนับนิ้วโดยไม่มีใครรู้ว่าเขานับเพื่ออะไร  นับ
นิ้วอยู่อย่างนี้นานมาก  เขาคดิค านวณเลขได้เร็วมาก  เช่น  346+42+85+7+2+56  เท่ากับ  536  

เขาพูดค าตอบเสร็จจากนั้นกจ็ะเขียนค าตอบลงไป  แม่เขาใช้เคร่ืองคิดเลขตรวจดูก็ถูกหมด  เขาบอก
แม่ของเขาว่าเขาเป็นหนุ่มตัวเลขนั่นคือ  ความสามารถพิเศษของเบน  แต่เบนจะไม่ชอบอ่านหนังสือ 

 กลุ่มอาการออทิสติกมีข้อบกพร่อง  3  ประการ  ได้แก่  ข้อบกพร่องในการมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม  ทางการสื่อสาร  และทฤษฎีแห่งจิต  เมื่อไม่นานมานี้  แนวคิดว่า  การขาดจินตนาการเป็น
อาการของโรคนี้  ถูกเปลี่ยนเป็นทฤษฎีแห่งจิต  ลู้คมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคม  เขามีปญัหาในการ
ประมวลผลที่เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดส าหรับเขา  เขาไม่สามารถฟัง  ค าพูดและคิดตามได้เร็วเท่ากับคน
อื่นในขณะท่ีก าลังคุยกัน  โจมีปัญหาที่ชัดเจนที่สุดคือ  สมาธิสั้น  โจมีการตอบสนองที่ไม่ดี  เขาตั้งใจ
แกล้งปุวนครู  และโจก็จะถูกไล่ออกจากห้องเรียนภายใน  5  นาที  โจตั้งใจท าอย่างเพือ่ท่ีเขาจะได้ไม่
ต้องเรียน  และเบนมีอาการออทิสติก  มีพัฒนาการล่าช้า  เขาจึงได้เข้าเรียนที่โรงเรียนพิเศษ  พวกเขา
ทั้งสามคนยังมีอาการแอสเพอร์เกอร์  เด็กท่ีมีอาการนี้เขาจะมีความแตกต่างจากคนอื่นมาก  เขาจะ
สนใจและยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิง่หนึ่งเท่านั้น  เช่น  ลู้คจะอยูก่ับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและเขาก็
ชอบกีต้า  ลู้คจึงรู้จักชื่อกีตาร์ทุกรุ่น  โจจะชอบอ่านหนังสือจ านวนมาก  และเบนน้องชายคนเล็กชอบ
นั่งนับนิ้วและเขาจะคิดเลขได้เร็วมาก  ความแตกต่างเหลา่นี้อาจกล่าวได้วา่เป็นเรื่องที่ดี  เพราะถ้ามอง
ย้อนกลับไปอีกมุมหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือความสามารถพิเศษของพวกเขา  ลู้คจ าช่ือกีต้าได้ทุกรุ่น  เขา
อาจจะเล่นกีต้าได้ทุกตัวก็ได้  โจอ่านหนังสือเป็นจ านวนมาก  เขาอาจจะเป็นนักเขียนได้ในอนาคต  
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และเบนความสามารถพิเศษคือ  คิดค านวณตัวเลขได้เร็วมาก  เขาอาจคิดค้นสิ่งประดษิฐ์ใหม่ๆ  ขึ้นมา
ได้  เด็กออทิสติกทุกคนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ  ได้  ถ้าพวกเขาได้รับการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับ
แต่ละคน  และได้รับการดูแลและการช่วยเหลือจากผู้ปกครองและบุคคลที่ใกล้ชิดก็เปรียบเสมือนการ
วางรากฐานที่ดีส าหรับการพัฒนาทุกด้านของเด็กในอนาคต  และพวกเขาก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้เช่นเดียวกับเด็กปกติท่ัวไป 

 

ภาพประกอบ 4.2 การยอมรับและน าเอาข้อดีของเด็กพิเศษมาใช้ในห้องเรียน 

www.youtube.com/watch?v=CAGGszP6PjA 

ความเห็นของนักศึกษา 
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สรุปท้ายบทเรียน 

การประเมินคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับมัธยมศึกษา สู่กระบวนการจัดเรียน
รวมในช่วงชั้น 3-4   อันจะเป็นหนทางช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู ้ กระบวนการตรวจประเมินและคัดแยกเด็กที่มีความต้อการพิเศษจะน าไปสู่การจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (Individualized Education  Program) ส าหรับเด็กแต่ละคน 
ส าหรับการประเมิน มีความหมายมากกว่าบททดสอบ  เพราะหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
วิธีการหลายๆ วิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน วิธีการท่ีเด็กควรได้รับการประเมิน
เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 วิธีคือ 

 วิธีที่ 1 โรงเรียนสงสัยว่านักเรียนมีปัญหาในการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรม  และขออนุญาต
ผู้ปกครองท าการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  ปกติโรงเรียนจะท าการทดสอบนักเรียนในบาง
ระดับช้ันอยู่แล้ว  แต่ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งมีคะแนนต่ ากว่าเพื่อนมากจนเกินไป  ก็จะเป็นสิ่งกระตุ้น
เตือนให้ครูหรือโรงเรียนตระหนักถึงปัญหา  โดยครูประจ าช้ันของนักเรียนอาจระบุว่า  สงสยัจะมี
ปัญหานี้อยู่   เนื่องจากงานของนักเรียนคนนั้นต่ ากว่าความคาดหวัง ตามระดับช้ันหรือวัยของเด็ก  
หรือนักเรียนคนนั้นมีพฤติกรรมรบกวนการเรียนรู้ก็จะเสนอแนะให้ได้รับการประเมิน 

 วิธีที่ 2 ผู้ปกครองของนักเรียนสามารถจะโทรศัพท์หรือเขียนหนังสือถึงโรงเรียน  หรือ
ผู้อ านวยการทางฝุายการศึกษาพิเศษ  เพื่อขอให้บุตรหลานของตนได้รับการประเมิน   เพราะ
ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้ตามท่ีควรจะเป็น   หรือพบปัญหาในวิธีการเรียนของเด็กถ้า
โรงเรียนเห็นด้วยก็จะด าเนินการประเมินไป  แต่ถ้าบุคลากรของโรงเรียนไม่เห็นด้วย  ไม่รู้สึกว่าเด็กคน
นั้นมีความบกพร่อง  โรงเรียนอาจจะปฏิเสธท่ีจะประเมิน  แต่จะต้องแจ้งผู้ปกครองด้วยการเขียน
อธิบายเหตุผลที่ปฏิเสธการประเมิน  เพราะการประเมินนั้น ทางโรงเรียนจะเป็นผู้เสียคา่ใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด  ถ้าผู้ปกครองยังรู้สกึว่า  บุตรหลานของตนมีความบกพร่องที่จ าเป็นจะต้องได้รับการประเมิน
และได้รับการศึกษาในช้ันเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา  ผู้ปกครองก็อาจด าเนินการอุทธรณ์  ซึ่ง
ผู้ปกครองมีโอกาสช้ีแจงว่า  เหตุใดตนจึงได้รู้สึกว่าบุตรหลานของตนควรได้รับการประเมิน 

 การคัดแยก (Identification) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการจัดการศึกษาพิเศษ  ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
ส าคัญเพื่อจัดประเภทเด็กเข้ารับบริการทางการศึกษาพิเศษ  เด็กที่ได้รับการตัดสินแล้วว่าเป็นเด็กที่มี
ปัญหาในการเรียนรู้ จะได้รับการจัดการเรียนการสอน  หลักสูตร สื่อการสอน  ตลอดจนวิธีสอนท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องตามความต้องการและปัญหาของเด็ก  ซึ่งจะเป็นวิธีช่วยให้ปัญหาต่างๆ ของ
เด็กลดน้อยลง  และสามารถเรียนหนังสือได้ในที่สุด การคัดแยกเด็กมีหลายวิธี  แต่จะพูดเฉพาะ 2 วิธี
ใหญ่ๆ คือ การคัดแยกแบบไม่เป็นทางการ  และการคัดแยกแบบเป็นทางการ การคัดแยกอย่างไม่
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เป็นทางการ (Informal  Identification) เป็นการคัดแยกเด็กโดยไม่ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน  ครูอาจ
ใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ  โดยมีผู้สงัเกตประมาณ 2-3 คน ครูลงมติร่วมกันว่า  
เด็กท่ีสังเกตมีปัญหาอะไรบ้าง  ข้อมูลที่ได้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็น
อย่างดี  อีกวิธีหนึ่งที่โรงเรียนหลายแหง่ใช้ได้ผลมาแล้วคือ  การบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็ก  
ว่าเด็กมีปัญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง  ครูอาจประเมินผลเด็กเพื่อการคัดแยกเด็กที่มีปัญหาทาง
พฤติกรรมของเด็กได้  โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและพฤติกรรมโดยทั่วไปนอกจากการคัดแยก
แบบไม่เป็นทางการ  ครูผู้สอนอาจใช้วิธีการคัดแยกอย่างเป็นทางการ (Formal  Identification) ซึ่งใน
ต่างประเทศ มีแบบทดสอบที่เป็นที่นิยมใช้อยู่มาก  แต่ส าหรับในประเทศไทย เคร่ืองมือที่ใช้ในการ   
คัดแยกเด็กที่จะกล่าวถึงมี 2 ชุด คือ แบบคัดแยกเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย  
ศาสตราจารย์ศรียา  นิยมธรรม  และแบบส ารวจปัญหาในการเรียนซึ่งพัฒนาโดย ศาสตราจารย์ ดร. 

ผดุง  อารยะวิญญ ูแห่งภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 การประเมินเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะเรียนในช้ันเรียนรวม 3-4 นั้นจะต้องท างานเป็น
ทีม  มีทีมซึ่งประกอบด้วยแพทย์ท่ีจะดูว่า  มีอาการซ้ าซ้อนไหม  นักจิตวิทยาที่สามารถแยกได้ว่าเป็น
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทใด  รวมท้ังวัด IQ เด็กได้  หลงัจากนั้นก็น าผลของแพทย์และ
นักจิตวิทยามาเข้าที่ประชุม  ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นัการศึกษา   และผู้ปกครอง  เพื่อ
ร่วมกันช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องและท าให้เด็กเกิดความสามารถทางการเรียนรู้ได้ดีมากข้ึน  
กระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษคือ  การจัดท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล IEP (Individualized Education Program) เนื่องจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  ทั้งข้อมูลส่วนตัว  ข้อมูลทางด้านการแพทย์  ขอ้มูลด้านการศึกษา  บริการที่เด็กจะได้รับ  
ลักษณะการเรียนร่วม  ความสามารถของเด็ก  เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆ  จดุมุ่งหมายระยะ
ยาว  จุดมุ่งหมายระยะสั้น  การวัดผลและประเมินผล  รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์  ซึ่งจะ
เป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง  และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 

ค าถามท้ายบท 

๑. วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของการใช้แบบประเมินและคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

๒. ขั้นตอนการคัดแยกเดีกที่มีความต้องการพิเศษที่ส าคัญมีกี่ข้ันตอน มีอะไรบ้าง 
๓. การประเมินและคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแล้วน ามาจัดท าแผนการศึกษา 

เฉพาะบุคคลต้องท างานในลกัษณะทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง 
๔. กระบวนการคัดแยกและส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษมี 7 ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง 
๕. แบบคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในประเทศไทยนิยมใช้แบบคัดกรอง 

ประเภทใด 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
ปัญหาและความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

จุดประสงคท์ั่วไป 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 
จุดประสงคป์ระจ าบท 
 เมื่อศึกษาบทเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

1. บอกความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 
2. บอกได้ว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทมีลักษณะอย่างไร 
3. บอกแนวทางการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทได้ 
4. สรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 

 
หัวข้อเนื้อหาวิชา 

1. ความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
2. ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
3. ลักษณะเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ 
4. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
5. สรุปท้ายบทเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวชิา 
2. ประวัติ และผลงานของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ  
3. อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1. แผ่นใส, โปรแกรม Power point 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ค าถามท้ายบทเรียน 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สังเกตการร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์ 
3. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 



74 
 

บทที่ 3 
ปัญหาและความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษามี 9 ประเภท ได้แก่ เด็กที่มีบกพร่องทางสตปิัญญา เด็ก
ที่มีบกพร่องทางการได้ยิน เด็กท่ีมีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กท่ีมีบกพร่องทางการพูดและภาษา   
เด็กท่ีมีพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กทีมีปัญหาทางออทสติก เด็กท่ีมี
บกพร่องทางการเห็น ซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องการการจัดการศึกษาที่แตกต่างตามสภาพปัญหาและความต้องการ
พิเศษ การเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ทีเ่หมาะสมและมีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมาย ลักษณะปัญหาและความตอ้งการของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท รวมถึงเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น ซึ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่ีสามารถ
เรียนรวมในระดับมัธยมศึกษานั้นหากพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสมจะท าให้เด็กเหล่านีส้ามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
โดยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติ ในบทนี้นอกจากจะกล่าวถึงปัญหา
และความต้องการพิเศษของเด็กท้ัง 9 ประเภทแล้วยังเพิ่มเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษอีก 1 ประเภท 
เนื่องจากเด็กเหล่านี้ต้องเขา้เรียนรวมในระบบการศึกษาด้วยเช่นกัน 

 

ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 
เด็กท่ีมีความต้องพิเศษ จะพบว่ามีความหมายที่กว้างมาก ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้

พยายามท่ีจะจ ากัดความหรือให้ความหมายของค าว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เป็นแนวทาง
ส าหรับการท าความเข้าใจว่า เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะต้องอยู่ในขอบเขต     3  ประการ  คือ 
          1. ความบกพร่อง (Impairment)  หมายถึง  มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจและ
สรีระหรือโครงสร้างและหน้าท่ีของร่างกาย 
          2. ไร้สมรรถภาพ (Disability)  หมายถึง  การมีข้อจ ากัดใดๆ หรือการขาด ความสามารถอัน
เป็นผลมาจากความบกพร่องจนไม่สามารถกระท ากิจกรรมในลักษณะหรือภายในขอบเขตท่ีถือว่าปกติ 
ส าหรับมนุษย์ได้ 

3. ความเสียเปรียบ (Handicap)  หมายถึง  การมีความจ ากัดหรืออุปสรรคกีดกั้นอัน
เนื่องมาจากความบกพร่องและการไร้สมรรถภาพที่จ ากัดหรือขัดขวางจนท าให้บุคคลไม่สามารถบรรลุการ
กระท าตามบทบาทปกติได้ส าเร็จ      

จากขอบเขตดังกล่าว ค าว่า" เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ" จึงหมายถงึการมีข้อจ ากัดใดๆ หรือการ
ขาดความสามารถอันเป็นผลมาจากการให้การช่วยเหลือและการสอนตามปกติทั้งนี้มีสาเหตุจากสภาพ
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ความบกพร่องทางร่างกายสติปัญญา และอารมณ์ จ าเปน็ต้องได้รับการกระตุ้น ช่วยเหลือ การบ าบัด ฟื้นฟู
และให้การเรียนการสอนท่ีเหมาะกับลักษณะ และความต้องการของเด็ก   ค าว่า เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษมาจากค าภาษาอังกฤษว่า Children with special needs และใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะไม่ก่ีปี
ที่ผ่านมา 
          นอกจากนี้แล้ว ยังมกีารให้ค านิยามเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามลักษณะของการจัด
ให้บริการโดยแยกลักษณะการให้บริการได้ดังนี้  

1. ทางการแพทย์    มักจะเรียกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเหล่านี้ว่า เด็กพิการ ดังนั้นเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษจึงหมายถึง ผู้ที่มีความผิดปกติ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือผู้ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพอาจ
เป็นความผิดปกติ ความบกพร่องทางกายหรือการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านีส้่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของเขาท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคนปกติ แต่หากมีการแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องไปให้
สามารถให้งานได้ดงัเดิมแล้วสภาพความบกพร่องอาจหมดไป 

2. ทางการศึกษา   ให้ความหมายเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่า หมายถึงเด็กที่มี ความต้องการ
ทางการศึกษาเฉพาะของตัวเอง ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการศึกษาให้ต่างไปจากเด็กปกติทางดา้นเนื้อหา หลักสูตร
กระบวนการที่ใช้และการประเมินผล 
 

ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 

การจัดแบ่งประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มักจะท าเพื่อเป็นการจัดให้สอดคล้องกับการ
จัดบริการ และให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งการจัดแบ่งประเภทจึงมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้จัดแบ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษตามลักษณะไว้ดังนี้ 
            1. แบ่งตามความบกพร่อง (Classification of Impairment) ได้แก่ 
                  1.1 บกพร่องทางสติปญัญาหรือความทรงจ า (Intelligence or Memory Impairment) 
                  1.2 บกพร่องทางจิตอื่น ๆ (Other Psychological Impairment) 
                  1.3 บกพร่องทางภาษาหรือการสื่อความหมาย (Language or Communication 
Impairment) 
                  1.4 บกพร่องทางการได้ยิน (Aural Impairment) 
                  1.5 บกพร่องทางการมองเห็น (Ocular Impairment) 
                  1.6 บกพร่องทางอวัยวะภายใน (Visceral Impairment) 
                  1.7 บกพร่องทางโครงกระดูก (Skeletal Impairment) 
                  1.8 บกพร่องทางประสาทสัมผสั (Sensory Impairment) 
                  1.9 อื่น ๆ 
            2. แบ่งตามการไร้ความสามารถ (Classification of Disabilities) 
                   2.1 ไร้ความสามารถทางอุปนิสัย (Behavior Disabilities) 
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                   2.2 ไร้ความสามารถทางการสื่อความหมาย (Communication Disabilities) 
                   2.3 ไร้ความสามารถทางการดูแลตนเอง (Personal Care Disabilities) 
                   2.4 ไร้ความสามารถทางการเคลื่อนไหว (Locomotor Disabilities) 
                  2.5 ไร้ความสามารถทางความคล่องแคลว่ของอวัยวะ (Dexterity Disabilities) 
                  2.6 ไร้ความสามารถทางสิง่แวดล้อม (Environmental Disabilities) 
                  2.7 ไร้ความสามารถในบางสถานการณ์ (Situational Disabilities) 
             3. แบ่งตามการเสียเปรียบ (Classification of Handicap) 
                  3.1 เสียเปรียบทางความส านึก (Orientation Handicap) 
                  3.2 เสียเปรียบทางกายไม่เป็นอิสระ ต้องพึ่งผู้อื่น (Physical Independence Handicap) 
                  3.3 เสียเปรียบทางการเคลื่อนไว (Mobility Handicap) 
                  3.4 เสียเปรียบทางด้านกิจกรรม (Occupation Handicap) 
                  3.5 เสียเปรียบทางด้านสังคม (Social Integration Handicap) 
                  3.6 เสียเปรียบทางสภาพเศรษฐกิจ (Economic Self- Sufficiency Handicap) 

คณะกรรมการร่วมขององค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) กับ
องค์การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างประเทศ ได้ก าหนดประเภทของเด็กท่ีมีความต้องพิเศษ โดย
อาศัยลักษณะของความพิการและปัญหาของเด็กเป็นเกณฑ์ คือ 
      1. ตาบอด  มองเห็นไดอ้ย่างเลือนลาง หรือบางส่วน 
      2. มีความบกพร่องทางการพูด การใช้ภาษา 
      3. มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
      4. ปัญญาอ่อน 
      5. พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากความพิการทางสมอง ความพิการทางแขน ขา ล าตัว 
      6. มีความบกพร่องทางการพูด หรือ การใช้ภาษา 
      7. มีปัญหาการเรียนรู้เฉพาะด้าน 
      8. มีปัญหาทางพฤติกรรมต่าง ๆ 
       9. เรียนหนังสือได้ช้า 
      10. มีปัญหาความพิการซ้อน 

ส าหรับทางการแพทย์ มีการจัดประเภทความต้องการพิเศษ เพื่อการบ าบัดรักษาตามสภาพความ
พิการเป็นประเภทอย่างกว้าง ๆ ดังนี ้
      1. ความพิการทางแขน ขา ล าตัว 
      2. ความพิการทางหู 
      3. ความพิการทางตา 
      4. ความพิการทางสติปญัญา 
      5. ความพิการทางอารมณ์และจิตใจ  
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กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษตามลักษณะท่ีได้ด าเนินการจัดให้บริการทางการศึกษา โดยแบ่งเปน็ 
      1. เด็กพิเศษประเภทตาบอด 
      2. เด็กพิเศษประเภทหูหนวก 
      3. เด็กพิเศษประเภทปัญญาอ่อน 
      4. เด็กพิเศษประเภทพิการทางร่างกาย รวมทั้งเด็กเจ็บปุวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
      5. เด็กขาดโอกาสที่จะเรียน หรือเด็กศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ เด็กชาวบ้าน  ชาวเขา  ชาวเรือ  ชาวแพ 
ชาวเกาะ 

 คณะอนุกรรมการโครงการการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนาศึกษาอาเซี่ยน ได้จัดประเภทเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษที่จะให้บริการทางการศึกษาไว้ ดังนี ้
      1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น 
      2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
      3. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปญัญา 
      4. เด็กท่ีมีความบกร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
       5. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ 

ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 แบ่งประเภทของบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ เพื่อการจดทะเบียนและการฟื้นฟูสมรรถภาพไว้ คือ  
      1. คนพิการทางการเห็น 
      2. คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 
      3. คนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว 
      4. คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
      5. คนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ 

กลุ่มเด็กทีม่ีลักษณะทางความสามารถสูง   หรือมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา ซึง่เรียกท่ัว ๆไป
ว่าเด็กปัญญาเลิศ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองได้ดี เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถทาง
สติปัญญาและความถนัดเฉพาะทาง เมื่อเทียบกับระดับพัฒนาการในด้านต่างๆกับเกณฑ์เฉลี่ยของเด็ก
ในช่วงอายุเดียวกันแล้วพบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่มีการก าหนดไว้ ทั้งในด้านการรับรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านปริมาณและคุณภาพเมื่อท าการทดสอบระดับสติปัญญาจะพบว่าระบบ
สติปัญญาสูง กว่า 120ขึ้นไป 

กลุม่เด็กทีม่ีลักษณะทางความบกพร่องด้านความสามารถ หรือมีปัญหาเด็กเหล่านี้มักจะเรียนรู้
ได้ช้า และมีปัญหาในการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปได้ไม่เท่าเทียมกับเกณฑ์เฉลี่ยของ
เด็กเม่ือเทียบกับเด็กอายุในช่วงเดียวกัน ดังนั้นการจะให้การศึกษา หรือการจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ต้องอาศัย
ความรู้ความรู้ความเข้าใจและให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษตามความ เหมาะสม  
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กลุ่มเด็กทีม่ีความบกพร่อง ด้วยความสามารถ กลุ่มนี้จ าแนกได้ 8   ประเภทคือ  

1. เด็กท่ีมีบกพร่องทางสติปัญญา 
2. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการได้ยนิ  
3. เด็กท่ีมีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  
4. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการพูดและภาษา  
5. เด็กท่ีมีพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
7. เด็กทีมีปัญหาทางออทสติก  
8. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการเห็น  

เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ  
 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา (Children with Intellectual Disabilities) 
เด็กบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึง   เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาหรือเชาว์ปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยเมือ่เทียบ
เด็กในระดับอายุเดียวกันมี  2  กลุ่ม คือ 
      1.  เด็กเรียนช้า หมายถึง     เด็กท่ีมีความสามารถในการเรียนล่าช้ากว่าเด็กปกติจัดเป็นพวกขาด
ทักษะในการเรียนรู้หรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาเพยีงเล็กน้อย เด็กเหล่านี้จะมีระดับสติปัญญา (IQ) 
ประมาณ 71-90 
      2.  เด็กปัญญาอ่อน หมายถึง  เด็กท่ีมีภาวะพัฒนาการของจิตใจหยุดชะงัก หรือเจริญไม่เต็มท่ีซึ่งแสดง
ลักษณะเฉพาะ คือ มีระดับสติปัญญาต่ า มีความสามารถในการเรียนรู้น้อย มีพัฒนาการทางกายล่าช้าไม่
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถจ ากัดในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  

เด็กปัญญาอ่อนแบ่งตามระดับสติปัญญา (IQ) ได้ 4 กลุ่ม คือ 
            1. เด็กปัญญาอ่อนขนาดหนักมาก มีระดับสติปัญญาต่ ากว่า (IQ) 20 ลงไป 
            2. เด็กปัญญาอ่อนขนาดหนัก มีระดับสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 20-34  
            3. เด็กปัญญาอ่อนขนาดปานกลาง มีระดับสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 35-49  
            4. เด็กปัญญาอ่อนขนาดน้อย มีระดับสติปัญญา (IQ) ระหว่าง 50 -70 กลุ่มนี้พอจะเรียนใน
ระดับประถมศึกษาได้ และสามารถฝึกอาชีพและงานงา่ย ๆ ได้ เรียกโดยทั่ว ๆ ไปว่า E.M.R. (Educable 
Mentally Retarded) 
  เด็กที่มคีวามพกพร่องทางการได้ยิน (Children with Hearing Impaired) 

เด็กบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่อง หรือสูญเสียการได้ยินเป็นเหตุให้การรับ
ฟังเสียงต่างๆ ไดไ้ม่ชัดเจนมี   2   ประเภท คือ 
       1. เด็กหูตึง หมายถึง ผู้ที่สูญเสียการได้ยินถงึขนาดที่ท าให้มีความยากล าบากจนไม่สามารถเข้าใจ
ค าพูดและการสนทนาได ้แต่ไม่ถึงกับหมดโอกาสที่จะเข้าใจภาษาพูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว 

http://www.nrru.ac.th/web/Special_Edu/2-2.html#2
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โดยไม่ม ีหรือไม่ใช้เคร่ืองช่วยฟัง แบ่งตามระดับการได้ยิน ซึ่งอาศัยเกณฑ์การพิจารณาอัตราความบกพร่อง
ของหู  โดยใช้ค่าเฉลี่ยการไดย้ินที่ความถี่ 500, 1000 และ 2000 รอบต่อวินาที (เฮิร์ท: Hz) ในหขู้างที่
ดีกว่าจ าแนกได้   4   กลุ่ม คือ 
            1.1 เด็กหูตึงระดับน้อย มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 26 -40 เดซิเบล (dB)  
            1.2 เด็กหูตึงระดับปานกลาง มีการไดย้ินเฉลี่ย 41 - 55 เดซิเบล (dB) 
            1.3 เด็กหูตึงระดับมาก มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 56 - 70 เดซิเบล (dB) 
            1.4 เด็กหูตึงระดับรุนแรง มีการได้ยินเฉลี่ยระหว่าง 71 - 90 เดซิเบล (dB) 
       2. เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กที่สูญเสียการได้ยินมากถึงขนาดที่ท าให้หมดโอกาสที่จะเข้าใจภาษา
พูดจากการได้ยินด้วยหูเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีหรือมีเคร่ืองช่วยฟังจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใจหรือใช้
ภาษาพูดได ้หากไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ ถ้าวัดระดับการได้ยินแล้วจะมีการได้ยินตั้งแต่ 91 เดซิเบล 
(dB) ขึ้นไป 
  เด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ (Children with Physical and Health 
Impairments)   
    เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ   หมายถึง  ผู้ที่มีอวัยวะไม่สมส่วน  อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
หรือหลายส่วนหายไปกระดูกกล้ามเนื้อพิการเจ็บปุวยเรื้อรังรุนแรงหรือเฉียบพลัน มีความพิการทางระบบ
ประสาทสมองมีความล าบากในการเคลื่อนไหวจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนและท ากิจกรรมของ
เด็ก จ าแนกได้ดังนี ้
       1. อาการบกพร่องทางร่างกาย ที่มักพบบ่อย ได้แก่ 
            1.1 ซีพี หรือ ซีรีรัล พัลซ ี(C.P. : Cerebral Passy) หมายถึง การเป็นอัมพาตเนื่องจากระบบ
ประสาทสมองพิการหรือเป็นผลมาจากสมองที่ก าลังพัฒนาถูกท าลายก่อนคลอด อันเนื่องมาจากการขาด
อากาศ ออกซิเจนฯ เด็กซีพีมีความบกพร่องที่เกิดจากส่วนต่าง ๆของสมองแตกต่างกัน  ที่พบส่วนใหญ่ คือ 
                  1.1.1 อัมพาตเกร็งของแขนขา หรือคร่ึงซีก (Spastic) 
                  1.1.2 อัมพาตของลีลาการเคลื่อนไหวผิดปกติ (Athetoid) จะควบคุมการเคลื่อนไหวและ
บังคับไปในทิศทางที่ต้องการไม่ได ้
                  1.1.3 อัมพาตสูญเสยีการทรงตัว (Ataxia) การประสานงานของอวัยวะไม่ดี 
                  1.1.4 อัมพาตตึงแข็ง (Rigid) การเคลื่อนไหวแข็งช้า ร่างการมีการสั่นกระตุกอย่างบังคับ
ไม่ได ้
                  1.1.5 อัมพาตแบบผสม (Mixed) 
            1.2 กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular Distrophy) เกิดจากประสาทสมองที่ควบคุมส่วนของ
กล้ามเนื้อส่วนนั้น ๆ เสื่อมสลายตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ   ท าให้กล้ามเนื้อแขนขาจะค่อย ๆอ่อนก าลังเด็กจะ
เดินหกล้มบ่อย 
            1.3 โรคทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อ (Orthopedic) ที่พบบ่อย ได้แก่ 
                  1.3.1 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการแต่ก าเนิด เช่น เท้าปุก (Club Foot) กระดูกข้อสะโพก
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เคลื่อน อัมพาตคร่ึงท่อนเนื่องจากกระดูกไขสันหลังส่วนลา่งไม่ติด 
                  1.3.2 ระบบกระดูกกล้ามเนื้อพิการด้วยโรคติดเช้ือ (Infection) เช่น วัณโรค กระดูกหลัง
โกง กระดูกผุ เป็นแผลเร้ือรังมีหนอง 
                  1.3.3 กระดูกหัก   ข้อเคลื่อน   ข้ออักเสบ   มีความพิการเนื่องจากไมไ่ด้รับการรักษาที่
ถูกต้อง 
            1.4 โปลิโอ (Poliomyelitis) เกิดจากเช้ือไวรัสชนิดหนึ่งเข้าสู่ร่างกายทางปาก  แล้วไปเจริญต่อม
น้ าเหลืองในล าคอ   ล าไส้เลก็   และเข้าสู่กระแสเลือดจนถึงระบบประสาทส่วนกลางเมื่อเซลล์ประสาท
บังคับกล้ามเนื้อถูกท าลายแขนหรือขาจะไม่มีก าลังในการเคลื่อนไหว 
            1.5 แขนขาด้วนแต่ก าเนิด (Limb Deficiency) รวมถึงเด็กที่เกิดมาด้วยลักษณะของอวัยวะท่ีมี
ความเจริญเติบโตผิดปกติ เช่น  นิ้วมือติดกัน 3-4 นิ้ว มีแค่แขนท่อนบนต่อกับนิ้วมือ   ไม่มีข้อศอก  หรือ
เด็กท่ีแขนขาด้วนเนื่องจากประสบอุบัติเหตุและการเกิดอันตรายในวัยเด็ก 
            1.6 โรคกระดูกอ่อน (Osteogenesis Imperfeta)   เป็นผลท าให้เด็กไม่เจริญเติบโตสมวัย   ตัว
เตี้ย มีลักษณะของกระดูกผิดปกติกระดูกยาวบิดเบี้ยวเห็นได้ชุดจากกระดูกหน้าแข็ง 
2. ความบกพร่องทางสุขภาพ ที่มักพบบ่อย ได้แก่ 
            2.1 โรคลมชัก (Epilepsy)  เป็นลักษณะอาการท่ีเกิดเนื่องมาจากความผิดปกติของระบบสมองที่
พบบ่อยมีดังนี้ 
                  2.1.1 ลมบ้าหมู (Grand Mal) 
                  2.1.2 การชักในช่วงเวลาสั้น ๆ (Petit Mal) 
                  2.1.3 การชักแบบรุนแรง (Grand Mal) 
                  2.1.4 อาการชักแบบพาร์ชัล คอมเพล็กซ์ (Partial Complex) 
                  2.1.5 อาการไม่รู้สึกตัว (Focal Partial)  
            2.2 โรคระบบทางเดินหายใจโดยมีอาการเร้ือรังของโรคปอด (Asthma) เช่น หอบหืด วัณโรค 
ปอดบวม  
            2.3 โรคเบาหวานในเด็ก เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้กลูโคสได้อย่างปกติ เพราะขาดอินชูลิน 
            2.4 โรคข้ออักเสบรูมาตอย มีอาการปวดตามข้อเข่า ข้อเท้า ข้อศอก ข้อนิ้วมือ 
            2.5 โรคศีรษะโต เนื่องมาจากน้ าคั่งในสมอง ส่วนมากเป็นมาแต่ก าเนิด ถ้าได้รับการวินิจฉัยโรค
เร็วและรับการรักษาอย่างถูกต้องสภาพความพิการจะไม่รุนแรง เด็กสามารถปรับสภาพได้และมีพื้นฐาน
ทางสมรรถภาพดีเช่นเด็กปกติ 
            2.6 โรคหัวใจ (Cardiac Conditions) ส่วนมากเป็นตั้งแต่ก าเนิด เด็กจะตัวเล็กเติบโตไม่สมอายุ 
ซีดเซียว เหนื่อยหอบง่าย อ่อนเพลีย ไม่แข็งแรงตั้งแต่ก าเนิด 
            2.7 โรคมะเร็ง (Cancer) ส่วนมากเป็นมะเร็งเม็ดโลหิต และเนื้องอกในดวงตา สมอง กระดกู 
และไต 
            2.8 บาดเจ็บแล้วเลือดไหลไม่หยุด (Hemophilia) 
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เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา (Children with Speech and Language 
disorders) 

 การพูดและภาษาเป็นสิง่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน   ทั้งนี้เพราะการพูดเป็นการแสดงออกทางภาษา 
ดังนั้นเด็กบกพร่องทางการพูด และภาษาจงึหมายถงึผู้ที่พดูไม่ชัดและลีลาจังหวะการพดูผิดปกติออกเสียง
ผิดเพี้ยน อวัยวะท่ีใช้ในการพูดไม่สามารถเป็นไปตามล าดบัขั้น  การใช้อวัยวะเพื่อการพูดไม่เป็นไปดังที่
ตั้งใจ ค าพูดที่ยากหรือซับซ้อนหรือยาวจะยิ่งมีปัญหามากหรือมีอาการพูดและใช้ภาษาที่ผิดปกติ     โดย
การพูดนั้นเห็นได้ชัดว่าผิดแปลกไปจากการพูดของคนทั่วไป     ท าให้ฟังไม่รู้เร่ืองสื่อความหมายต่อกันไม่ได้
หรือมีอากัปกิริยาที่ผิดปกติขณะพูด   ซึ่งความบกพร่องทางการพูดและภาษาสามารถจ าแนกได้    ดังนี้  
คือ 
      1. ความผิดปกติด้านการออกเสียง 
            1.1 ออกเสียงผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐานของภาษาเดิม   เช่น   พูดเสียงขึ้นจมูกเนื่องมาจาก
อิทธิพลของภาษาถิ่น 
            1.2 เพิ่มหน่วยเสยีงเข้าในค าโดยไม่จ าเป็น 
            1.3 เอาเสียงหนึง่มาแทนอีกเสียงหนึ่ง เช่น  กวาด เป็น ฟาด 
      2. ความผิดปกติด้านจังหวะเวลาของการพูด เช่น การพูดรัว การพูดติดอ่าง 
      3. ความผิดปกติด้านเสยีง 
            3.1 ระดับเสียง เช่น การพูดเสียงสงูเกินไป ต่ าเกินไป หรือพูดระดับเสียงเดียวกันหมด 
            3.2 ความดัง เช่น พูดเสียงดังมาก หรือเบามากจนเกินไป 
            3.3 คุณภาพของเสียง เช่น พูดเสียงแตกพร่า เสียงแหบ เสียงหอบ 
      4. ความผิดปกติทางการพูดและภาษาอันเนื่องมาจากพยาธิสภาพที่สมองโดยทั่วไปเรียกว่า 
Dysphasia หรือ aphasia ที่ควรรู้   ได้แก่ 
            4.1 Motor aphasia (Expressive หรือ Broca's apasia) 
            4.2 Wemicke's aphasia (Sensory หรือ Receptive apasia) 
            4.3 Conduction aphasia 
            4.4 Nominal aphasia (Anomic aphasia) 
            4.5 Global aphasia 
            4.6 Sensory agraphia 
            4.7 Motor agraphia  
            4.8 Cortical alexia (Sensory alexia) 
            4.9 Motor alexia 
            4.10 Gerstmann's syndrome 
            4.11 Visual agnosia 
            4.12 Auditory agnosia 
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เด็กที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ (Children with behaviorally and 
Emotional disorders) 

เด็กบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์   หมายถึง  ผู้ที่มีการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในสภาพปกติ 
เช่นคนปกตินาน ๆไม่ได้หรือผู้ที่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของตนเองไม่ได้     ซึง่พฤติกรรมที่แสดง
ออกมานั้นไม่เป็นที่ยอมรับและพอใจของมาตรฐานความประพฤติปฏิบัติของสังคม    ท าให้ไม่สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเรียบร้อย     สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งการจะจัดว่าใครมีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์ต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ    ดังนี ้
      1. สภาพแวดล้อม พฤตกิรรมและอารมณ์ท่ีเป็นที่ยอมรับในสถานการณ์อย่างหนึ่ง  
      2. ความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ความคิดเห็นของคนสองคนที่มีต่อพฤติกรรมอย่างเดียวกัน ย่อมไม่
เหมือนกัน 
      3. เปูาหมายของแต่ละบุคคล ซึ่งเปูาหมายจะเป็นตัวก าหนดท าให้การมองพฤติกรรมเดียวกันของคน
สองคนมองกันคนละแง่  

       เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์จะได้รับผลกระทบในลักษณะต่าง ๆ อาจจะเพียง
ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อก็ได้และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและมีมาเป็นเวลานานแล้วได้แก่ 
      1. ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เช่นเด็กปกติ 
      2. ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน หรือกับครูได้ 
      3. มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติอื่น ๆ ในวัยเดียวกัน 
      4. มีความคับข้องใจ และมีความเก็บกดอารมณ์ 
      5. แสดงอาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดตามส่วนต่าง ๆของร่างกายหรือมีความหวาดกลัว 

      เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรม ซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงมาก และก าลังได้รับความสนใจจากทาง
การแพทย์ ทางจิตวิทยา และทางการศึกษา ได้แก่ 
      1. เด็กสมาธิสั้น (Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorders) 
      2. เด็กออทิสติก (Autistic) หรือบางคนเรียกว่า ออทิสซึม (Autisum) 

       เด็กที่มปีัญหาทางการเรียนรู้ (Children with Learning Disabilities) 

       เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือเรียกย่อๆ ว่า L.D. (Learning Disability) หมายถึง ผู้ที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้เฉพาะอย่าง โดยมีความบกพร่อง หรือปัญหาหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ใน
กระบวนการทางจิตวิทยาท าให้เด็กเหล่านี้มีปัญหาทางการใช้ภาษา หรือการพูด การเขียน  โดยจะแสดง
ออกมาในลักษณะของการน าไปปฏิบัติทั้งนี้ไม่นับรวมเด็กท่ีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยทางการเรียนซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการขาดแรงเสริมด้วยโอกาสทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมหรือเป็นเพราะครูสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ   ด้วยเหตุนี้ในการพิจารณาเร่ืองปัญหาทางการเรียนรู้จึงต้องอาศัยลักษณะร่วมกันคือเป็นผู้ที่
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มีระดับสติปัญญาปกติหรือมีสติปัญญาอยู่ในช่วงเช่นเดียวกับเด็กปกติแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต่ ากว่า
ปกติและจะต้องไม่มีความพิการหรือความบกพร่องในด้านต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย   สุขภาพอนามัย   
ระบบประสาทการสัมผัสและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง  

เด็กออทิสติก(Autistic) 
       เด็กออทิสติก หรือบางคร้ังเรียกว่า ออทิซึ่ม (Autism) หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพร่องอย่าง
รุนแรงในการสื่อความหมาย   พฤติกรรม   สังคมและความสามารถทางสติปัญญาในการรับรู้อาการต่าง ๆ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเป็นระยะ ๆไป   เด็กออทิสติกแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของตนเอง และ
ย่อมแตกต่างไปจากเด็กคนอ่ืนๆ      ซึง่เป็นเด็กออทิสติกเหมือนกันท้ังนี้เป็นเพราะอาการที่เป็น 

ออทิสติกนั้นจะคงอยู่ติดตัวเด็กไป     จนเป็นผู้ใหญ่จนตลอดท้ังชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายได้หาก
พิจารณาเปรียบเทียบด้านพฒันาการของทักษะด้านต่างๆของเด็กออทิสติกใน  4   ด้าน คือ  ด้านทักษะ
การเคลื่อนไหว    ด้านทักษะการรับรู้เกี่ยวกับรูปทรง    ขนาดและพื้นที ่     ด้านทักษะภาษาและการสื่อ
ความหมาย และด้านทักษะทางสังคม    จะพบว่าเด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการด้านภาษาและพัฒนาการ
ด้านสังคมต่ ามาก   แต่จะมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว  ด้านการรับรู้รูปทรงขนาดและพื้นที่โดยเฉลี่ยสูง
ถ้าความแตกต่างระหว่างทักษะด้านภาษา และสงัคมยิ่งต่ ากว่าทักษะด้านการเคลื่อนไหว และการรับรู้
รูปทรงมากเท่าใดความเป็นไปได้ของออทิสติกก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น พัฒนาการที่ผิดปกตินี้ ก่อให้เกิดความ
เสียหายอยา่งรุนแรงตลอดชีวิต ซึ่งปกติปรากฎในระยะ 3  ปีแรกของชีวิต 

เด็กพิการซ้อน(Children with Multiple Handicaps) 
  เด็กบกพร่องซ้อน หมายถึง ผู้ที่มีความบกพร่องที่มากกว่าหนึ่งอย่าง  เป็นเหตุให้เกิดปัญหาขัดข้อง
ในการเรียนรู้อย่างมาก เช่น  ปัญญาอ่อน-ตาบอด   ปัญญาอ่อน-ร่างกายพิการ   หูหนวก-ตาบอด ฯลฯ  

ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ 
 

 ในช้ันเรียนเรามักจะพบว่า นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลให้พฤติกรมของเด็กมี
ความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองลักษณะบางประการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
จะช่วยท าให้สามารถคาดการณ์ได้ว่าเด็กที่ได้พบเห็นนั้นน่าจะเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทใด ซึ่ง
จะสามารถจัดบริการทางการศึกษา และให้การช่วยเหลือเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของเด็ก
ได้ อย่างไรก็ตามลักษณะบางอย่างที่สงัเกตได้นั้นยงัไม่สามารถบ่งช้ีได้ว่าเป็นเด็กพิเศษและวินิจฉัยจาก
ผู้เช่ียวชาญก่อน การเข้าใจลักษณะบางประการของเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเด็กเพื่อจะได้เตรียมการให้การช่วยเหลือ หรือส่งต่อเด็กไปเพื่อท าการวินิจฉัยจาก
ผู้เช่ียวชาญได้อย่างเหมาะสม 
        ลักษณะบางประการที่จะช่วยให้เข้าใจและสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษประเภทใดนั้น  สังเกตได้ดังนี ้
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เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่พอสังเกตได้ ดังนี้ 
              1. พัฒนาการทางร่างกาย ภาษา อารมณ์ และสังคม  
              2. ไม่พูด หรือพูดได้ไม่สมวัย 
              3. ช่วงความสนใจสั้น วอกแวก 
              4. ขาดความสนใจในสิ่งที่เฉพาะเจาะจง 

                  5. ความคิด และอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย 
              6. อดทนต่อการรอคอยน้อย 
              7. ท างานช้า 
              8. ท าอะไรรุนแรง ไม่มีเหตุผล ไม่ถูกกาลเทศะ 
              9. ความเข้าใจจากการฟังดีกว่าจากการอ่าน 
              10. การจ าตัวอักษร หรือข้อความน้อยกว่าวัย 
              11. มักมีปัญหาทางการพูด 
              12. อวัยวะภายนอกบางส่วนมีรูปร่างผิดปกติ 
              13. กล้ามเนื้อท างานไม่ประสานกัน 
              14. ไม่สามารถปรับตัวได้ 
              15. ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน 
              16. ชอบเล่นกับเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 

  เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน 
 ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินที่พอสังเกตได้ มีดังนี้ 
              1. ไม่ตอบสนองเมื่อเรียก 
              2. มักตะแคงหูฟัง 
              3. ไม่พูด มักแสดงท่าทาง 
              4. พูดไม่ชัด เสียงผิดปกต ิ
              5. พูดไม่ถูกหลักไวยากรณ์ 
              6. พูดมีเสียงแปลก มักเปล่งเสียงสงู 
              7. พูดด้วยเสียงต่ า หรือด้วยเสียงที่ดังเกินความจ าเป็น 
              8. เวลาฟังมักจะมองปากของผู้พูด หรือจ้องหน้าผู้พูด 
              9. รู้สึกไวต่อการสั่นสะเทือน และการเคลื่อนไหวรอบตัว 
              10. ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดงั เสียงพูด เสียงดนตรี หรือมีบ้างเป็นบางคร้ัง 
              11. ไม่ชอบร้องเพลง ไม่ชอบฟังนิทาน แต่แสดงการตอบสนองอย่างสม่ าเสมอต่อเสียง
ดังในระดับท่ีเด็กได้ยิน 
              12. มักท าหน้าเด๋อเม่ือมีการพูดด้วย 
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              13. ไม่พูดเมื่อมีสิ่งเร้าใจจากสภาพแวดล้อม 
              14. ซน ไม่มีสมาธ ิ
              15. ไม่สามารถปฏิบัติตามค าสัง่ได้ 
              16. มีความล าบากในการอ่านหนังสือ 
              17. ไม่ตอบค าถาม 
              18. อาจมีปัญหาทางอารมณ์และสังคม  

     เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น 
   ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นท่ีพอสังเกตได้ มีดังนี้ 
              1. เดินงุ่มง่าม  ซนและสะดุดวัตถ ุ
              2. ไม่สนใจในสิ่งที่ต้องใช้สายตา เช่น การเล่นซ่อนหา 
              3. มองเห็นสีผิดไปจากปกติ 
              4. มักบ่นว่าปวดศีรษะ คลื่นไส้ ตาลาย คันตา มองเห็นเลือนลาง 
              5. ก้มศรีษะชิดกับงาน หรือของเล่นที่วางอยู่ตรงหน้า 
              6. ขาดความสนใจ เหม่อลอย 
              7. เพ่งตา หรี่ตา หรือปิดตาข้างหนึ่งเมื่อใช้สายตา 
              8. ตาและมือไม่สัมพันธ์กัน 
              9. ล าบากในเรื่องการใช้บันใด ใส่กระดุม ผูกเชือกรองเท้า อ่านและเขียนหนังสือ 
              10. มีความล าบากในการจ า และแยกแยะสิ่งที่เป็นรูปร่างทางเรขาคณิต 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพที่พอ สังเกตได้ แบ่งเป็น  
    1. ลักษณะของเด็กบกพร่องทางร่างกาย มีดังนี้  

1.1 แสดงความผิดปกติทางร่างกายเป็นที่น่าสงัเกตอย่างเด่นชัด  
1.2 มีปัญหาเกีย่วกับการทรงตัว  
1.3 เท้าบิดผิดรูป  
1.4 กระดูกสันหลังโค้งงอ  
1.5 กลไกเคลื่อนไหวมีปัญหา  
1.6 ท่าเดินคล้ายกรรไกร คือเข่าชิดปลายเท้าแยกจากกัน  
1.7 สวมรองเท้าขาเหล็ก หรือเบรส  
1.8 สูญเสียการควบคุมกลไกกล้ามเนื้อ หรือการประสานงานของร่างกาย  
1.9 อาการเคลื่อนไหวสั่น หรือกระตุก  
1.10 การทรงตัวของร่างกายทั้งสองข้างไม่สมดุลกัน  
1.11 ความผิดปกตินั้นเก่ียวกับหน้าที่การใช้งานตามปกติของระบบกระดูกกล้ามเนื้อ  
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หรือข้อต่อ  
1.12 เดินขากะเผลก หรืออืดอาดเชื่องช้า  

    2. ลักษณะของเด็กบกพร่องทางสุขภาพ มีดังนี้  
2.1 มีอาการเหนื่อยง่าย 
2.2 มีความผิดปกติจนไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนได้ หรือถูกหัวเราะเยาะ 
กลายเป็นตัวตลก 
2.3 มักกระสับกระส่าย และอยู่ไม่สุข 
2.4 ชักช้าและขาดความคล่องแคล่ว 
2.5 มักหายใจขัดหลังการออกก าลังกาย 
2.6 ไอเสียงแห้งบ่อย  
2.7 มักบ่นเจ็บหน้าอกภายหลังการท างานโดยใช้ร่างกาย 
2.8 หน้าแดงงา่ย มีสีเขียวจางบนแก้ม ริมฝีปากและ/หรือปลายนิ้ว 
2.9 อาการไข้ต่ าๆเป็นหวัดบ่อยๆ 
2.10 เกิดการชักอย่างกระทันหัน 
2.11 ขาดสมาธ ิหรือขาดความตั้งใจแน่วแน่  
2.12 เป็นลมง่าย  
2.13 บ่นว่าเจ็บภายในแขน ขาและ/หรือข้อต่อ 
2.14 หิวและกระหายน้ าอย่างเกินกว่าเหต ุ
2.15 ท่าเดินผิดปกต ิ 
2.16 ศรีษะโคลงไปมา  
2.17 ก้าวขึ้นบันไดด้วยความยากล าบาก 
2.18 ท่ายืนผิดปกต ิ 
2.19 บ่นว่าปวดหลัง 
2.20 หกล้มบ่อย ๆ 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 
     ลักษณะบางอย่างของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษาที่พอสงัเกตได้  มีดังนี ้
              1. เมื่ออยู่ในวัยทารกมักเงียบผิดธรรมชาติ ร้องให้เบา ๆ และอ่อนแรง 
              2. ไม่อ้อแอ้ภายในอายุ 10 เดือน 
              3. ไม่พูดภายในอายุ 2 ขวบ 
              4. หลัง 3 ขวบแล้วภาษาพูดของเด็กก็ยังฟังเข้าใจยาก 
              5. ออกเสียงตัวสะกดไม่ได้ 
              6. หลัง 5 ขวบ เด็กยังคงใช้ภาษาที่เป็นประโยคไม่สมบูรณ์ในระดับประถมศึกษา 
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              7. มีปัญหาในการสื่อความหมาย พูดตะกุกตะกัก 
              8. ใช้ท่าทางในการสื่อความหมาย 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ที่พอสังเกตได้ แบ่งเป็น 
              1. ลักษณะพฤติกรรมไม่สมวัยอันอาจน าไปสูค่วามบกพร่องทางบุคลิกภาพและการ   
ปรับตัวหากไม่ได้รับการแก้ไข  มีดังนี ้
                     1.1 หยิบสิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าปาก หรือกิน 
                     1.2 กินอาหารยาก หรือเบื่ออาหาร 
                     1.3 กินจุ พร่ าเพร่ือ 
                     1.4 อุจจาระ ปัสสาวะรดเสื้อผ้า หรือที่นอน 
                     1.5 ยังติดขวดนม หรือตุ๊กตา และของใช้ในวัยทารก 
                     1.6 พูดน้อยค า 
                     1.7 พูดไม่เป็นภาษาที่ฟังเข้าใจ 
                     1.8 พูดไม่ชัด 
                     1.9 พูดเสยีงเบาๆ ค่อยๆ 
                     1.10 พุดตะกุกตะกัก ติดอ่าง 
                     1.11 พูดหยาบคาย 
                     1.12 ฯลฯ 
              2. ลักษณะความผิดปกติทางความประพฤติที่เป็นปัญหา มีดังนี ้
                     2.1 รู้สึกว่าตนเองมีปมเด่น หรือปมด้อย 
                     2.2 ฝุาฝืนไม่เคารพกฎระเบียบของหมู่คณะ 
                     2.3 ละเมิดสิทธิผู้อื่น 
                     2.4 ก้าวร้าวทั้งด้านการกระท า และวาจา 
                     2.5 ดื้อดึง ต่อต้าน 
                     2.6 มักก่อเหตุทะเลาะวิวาท 
                     2.7 ชอบวางเขื่อง 
                     2.8 ต้องการความยอมรับจากผู้อื่น 
                     2.9 อดกลั้นต่อการถูกยั่วยุไม่ค่อยได้ 
                     2.10 ไม่ยอมรับผิด 
                     2.11 ไม่เป็นมิตร นอกจากกับกลุ่มพวกของตน 
                     2.12 อาฆาตพยาบาท 
                     2.13 เกะกะระราน นักเลงชอบวางโต 
                     2.14 ก่อให้เกิด หรือได้รับอุบัติเหตุบ่อยๆ 
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                     2.15 ลักเล็กขโมยน้อย 
              3. ลักษณะความบกพร่องทางอารมณ์และอาการทางประสาท 
                     3.1 ช่างวิตกกังวลจนเกินเหตุอยู่เสมอ 
                     3.2 หวาดผวา กลัวอย่างไม่สมเหตุผล 
                     3.3 ตกใจง่าย 
                     3.4 เคียดแค้นอาฆาต 
                     3.5 หงุดหงิด ฉุนเฉียว ขี้โมโห บันดาลโทสะ 
                     3.6 ขี้อิจฉาริษยาเกร้ียวกราด มุทะลุ ก้าวร้าว 
                     3.7 เจ้าอารมณ์ 
                     3.8 เจ้าน้ าตา 
                     3.9 เศร้าซึม 
                     3.10 หงอยเหงา 
                     3.11 หมกมุ่นครุ่นคิด 
                     3.12 ฝันกลางวัน 
                     3.13 เหม่อลอย 
                     3.14 ขาดความสนใจต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้า 
                     3.15 กลัวโรงเรยีน 
              4. ลักษณะของเด็กสมาธิสั้น แบ่งเป็นกลุ่ม คือ 
                     4.1 กลุ่มซนอยู่ไม่นิ่ง หรือที่ซนมากผิดปกติ (Hyperactivity) กลุ่มที่หุนหันพลัน  
แล่น  ขาดความยับยัง้ช่ังใจ (Impulsive) มีลักษณะ  ดังนี ้
                       4.1.1 ไม่รู้จักระมัดระวังตัวเอง ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
                      4.1.2 ลุกออกจากท่ีนั่งบ่อยๆ 
                       4.1.3 ชอบวิ่ง หรือปีนปุาย อยู่ไม่นิ่ง กระสับกระส่าย วุ่นวาย 
                      4.1.4 พูดคุยมากเกินไป 
                      4.1.5 มีความล าบากในการเล่นคนเดียวเงียบๆ 
                      4.1.6 ลุกลี้ลุกลน 
                      4.1.7 อารมณ์ร้อน เปลี่ยนแปลงงา่ย 
                      4.1.8 ขาดความอดทนในการรอคอย 
                      4.1.9 ชอบพูดขัดจังหวะ รบกวน ช่างฟูอง 
                     4.2 กลุ่มทีไ่ม่มีการซน แต่อยู่ไม่นิ่ง เป็นกลุ่มสมาธิบกพร่อง (Inattentive) มี
ลักษณะ  ดังนี้ 
                    4.2.1 มีปัญหาในการท ากิจกรรมตามล าพัง โดยเฉพาะค าสั่งยาวๆ มีความ
ล าบากในการฟังค าสั่งให้ตลอดใจความ 
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                      4.2.2 มีความล าบากในการท างาน หรือเล่นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้ส าเร็จ
ลุล่วงไป 
                      4.2.3 อุปกรณ์ เคร่ืองใช้เกี่ยวกับการเรียนต่าง ๆ สูญหายบ่อย ๆ 
                      4.2.4 ไม่สนใจสิ่งเร้าส าคัญ แต่ไปสนใจสิง่เร้าที่ไม่ส าคัญ 
                      4.2.5 ขาดสมาธิ หรือความตั้งใจในการท ากิจกรรมที่มีรายละเอียดปลีกย่อย 
หรือเรียนวิชาที่น่าเบื่อหน่ายใช้เวลานาน 
                      4.2.6 ขาดการวางแผนจดัการท่ีดี (Disorganized) 

เด็กที่มปีัญหาทางการเรียนรู้ 
          ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ท่ีพอสังเกตได้  มีดังนี ้
              1. แยกความแตกต่างของขนาดและรูปทรงไม่ได้ 
              2. จ าตัวเลขไม่ได้ 
              3. นับเลขไม่ได้ 
              4. ใช้เคร่ืองหมายบวก ลบ คูณ หาร ไม่ได้เมือ่เรียนแล้ว 
              5. ค านวณผิด แม้จะใช้เคร่ืองหมายถูก 
              6. มีปัญหาในการเรียนคณิตศาสตร์ 
              7. เข้าใจค าศัพท์น้อยมาก 
              8. ปฏิบัติตามค าสั่งไม่ได ้เพราะไม่เข้าใจค าสั่ง 
              9. ไม่ตั้งใจฟังครู 
              10. จ าสิ่งที่ครูพดูให้ฟังไม่ได้ 
              11. เล่าเร่ืองหรือล าดับเหตุการณ์ไม่ได้ 
              12. มีปัญหาด้านการอ่าน เช่น อ่านข้ามบรรทัด อ่านไม่ออก อ่านไม่ชัดเจน 
              13. มีปัญหาด้านการเขียน เช่น เขียนหนังสอืไม่เป็นตัว จ าตัวอักษรไม่ได้ 
              14. สับสนเรื่องเวลา 
              15. กะขนาดไม่ได้ 
              16. ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระยะทาง 

17. เรียงล าดับมากน้อยไม่ได้  
18. เรียงล าดับเหตุการณ์ไมไ่ด้  
19. สับสนเรื่องซ้าย - ขวา หรือบน- ล่าง 
20. มองเห็นภาพแต่บอกความแตกต่างของภาพไม่ได้  
21. จ าสิง่ที่เห็นไม่ได้  
22. จ าสิง่ที่ได้ยินไม่ได ้และแยกเสียงไมไ่ด้ 
23. เคลื่อนไหวช้าผิดปกติ  



90 
 

24. เดินงุ่มง่าม 
25. หกล้มบ่อย  
26. กระโดดสองเท้าพร้อมกันไม่ได ้ 
27. มีปัญหาในการทรงตัวขณะเดิน  
28. หยิบจับสิ่งของไม่ค่อยได้จึงท าของหลุดมือบ่อย ซุ่มซ่าม 
29.เคลื่อนไหวเร็วอยู่ตลอดเวลา 
30. อยู่นิ่งเฉยไม่ได ้
31. รับลูกบอลไม่ได้  
32. ติดกระดุมไม่ได้  
33. เอาแต่ใจตนเองไม่ฟังความเห็นของเพื่อน 
34. เพื่อนไม่ชอบ  ไม่อยากให้เข้ากลุ่มด้วย 
35. ช่วงความสนใจสั้นมาก 
36. แต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นประจ า  
37. ท างานสกปรกไม่เป็นระเบียบ 
38. ชอบหลบหน้าไม่ค่อยมีเพื่อน 
39. หวงของ  ไม่แบ่งปัน  
40. ขาดความรับผิดชอบ  เลี่ยงงาน 
41. มักท างานที่ได้รับมอบหมายไม่ส าเร็จ  
42. ส่งงานไม่ตรงเวลา 
เด็กออทิสติก  

           ลักษณะของเด็กออทิสติก  มีดังนี ้ 
1. อยู่ในโลกของตัวเอง   คือไม่สนใจต่อความรู้สึกของคนอื่น  
2. ไม่สนใจที่จะเข้าไปหาใครเพื่อให้ปลอบใจ  
3. ไม่เข้าไปเล่นกับกลุ่มเพื่อนๆ  
4. ไม่ยอมพูดส่วนการเล่นเสยีงจะไม่มีแบบแผนแน่นอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละวัน  
5. เคลื่อนไหวแบบซ้ าๆซากๆ  
6. ยึดติดวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งมักถือเดินไปเรื่อยๆ 
7. ต่อต้าน หรือแสดงกิริยาอารมณ์ รุนแรง และไร้เหตุผล 
8. มีท่าทางเหมือนคนหูหนวก 
9. ท่าทางไม่รู้สึกรับรู้ต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้น  
10. ใช้วิธีการสัมผัสและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยวิธีการที่ต่างจากคนทั่วไป  เช่นใช้วิธีการดม การชิม  

เป็นต้น 
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เด็กพิการซ้อน  
             ลักษณะบางอย่างของเด็กท่ีมีความบกพร่องซ้อนที่พอสังเกตได้ดังนั้นก็จะมีลกัษณะเช่นเดียวกับ
ลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องในประเภทต่างๆ   ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น 

 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า คนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน หรือมีลักษณะแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะ
ความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่มีผลต่อระดับความส าเร็จในการเรียนรู้   ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้เป็นการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมเพื่อไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่ค่อนข้างถาวร   อันเป็นผลมาจากประสบการณ์ 
หรือการฝึกฝน  ซึ่งการเรียนรู้ของคนเราอาศัยประสาทสัมผัส   ได้แก่  หู  ตา จมูก ลิน้ กาย ใจ  เป็น
องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้และการรับรู้   หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งสูญเสีย หรือบกพร่องไปย่อมมีผลต่อ
การเรียนรู้ และต่อการรับรู้ตามไปด้วย   ท าให้การเรียนรู้ของเด็กต้องล้มเหลว  เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือ
เกิดข้อขัดข้องเสียก่อน ซึ่งอาจจัดเป็นองค์ประกอบใหญ่ ๆ ได้   3   ประการ คือ 

1. องค์ประกอบด้านสรีระวิทยา  
2. องค์ประกอบด้านจิตวิทยา  
3. องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญา 

        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  (MR)   เป็นเด็กท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากเด็ก
ประเภทอ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด   เด็กกลุ่มนี้มักถูกชักจูงได้ง่าย  เนื่องจากเด็กเข้ากับคนง่าย  เช่ือใจคนง่าย 
เด็กช่วยตนเองได้บ้าง   บางคนไม่สามารถช่วยตนเองได้    เด็กจะมีช่วงความสนใจสั้น    ขาดสมาธิ  
ความจ าไม่ดีไม่สามารถจดจ าอะไรได้นาน  ใช้ภาษาได้ไม่มากนัก  พอจะสื่อความหมายได้ง่าย ๆ สุขภาพ
ร่างกายมักไม่สมบูรณ์ ซึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นสามารถแยก
เป็น  3  ระดับ คือ 
       1. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหรือขนาดน้อย 
       2. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปญัญาระดับปานกลาง 
       3. การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปญัญาระดับรุนแรง และรุนแรงมาก 

การช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนปกติ 
        ปัจจุบันแนวโน้มการศึกษาแต่ละประเภทเน้นให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนรวมใน
โรงเรียนปกต ิซึ่งครูจ าเป็นตอ้งให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา   เพื่อจะท าให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการเรียน   ดังนี ้
       1. สอนเป็นล าดับขั้นตอนอย่างละเอียด สอนช้า ๆ ไปทีละขั้น แม้แต่งานที่ซับซ้อนก็สอนให้กับเด็ก
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เหล่านี้ไดไ้ม่ยาก หากสอนทีละข้ันช้าๆ ไปตามล าดับ 
       2. ในการเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต้องให้เด็กได้ท าซ้ า และทบทวนซ้ าแล้วซ้ าอีกท าให้เด็กประสบ
ผลส าเร็จ 
       3. พยายามให้เด็กออกเสียงสิ่งที่เรียนด้วย เนื่องจากการออกเสียงมีส่วนช่วยการเรียนรู้ของเด็กให้ดี
ขึ้น 
       4. ต้องสร้างแรงจงูใจให้เด็กได้เรียนรู้ งานที่ใหม่ ยาก ซับซ้อนไม่สามารถส่งเสริมแรงจูงใจให้กับเด็ก
ประเภทนี้ 
       5. ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประเมินที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ และ
ต้องเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ 
       6. พยายามให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเมื่อเด็กท ากิจกรรมใด ๆ การให้ข้อมูลย้อนกลับทันเป็นแรงจูงใจที่
ดีในการเรียนรู้ของเด็ก 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน 
        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น โดยทั่วไปเชื่อว่า  มีชีวิตท่ีเสียเปรียบมากในสังคมที่ทุก
อย่างขึ้นอยู่กับภาษาและการสื่อสาร เด็กจะมีปัญหาทางภาษาและการพูดมากเนื่องจากสภาพการไดย้ินมี
ความบกพร่อง การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กจะใช้พฤติกรรมทางกายเป็นสื่อแสดงออกมา การเรียน 
การปรับตัว การสังคม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะด้อยกว่าเด็กปกติ     เนื่องจากไม่สามารถใช้
ประโยชน์จากการสื่อสารได้เหมือนคนอ่ืน เด็กท่ีพัฒนาการทางภาษาช้า  แต่ความสามารถทางสติปัญญา
เท่าเด็กปกติทกุอย่าง เพียงแต่มีข้อจัดทางภาษาจงึท าให้ดูเหมือนว่า เด็กด้อยกว่าเด็กอ่ืนๆ ทั่วไป การ
ปรับตัวแตกต่างไปจากเด็กปกติ บางคร้ังดูโดดเดี่ยวเหงาหงอย    ดังนั้นในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก
บกพร่องทางการได้ยินควรมีลักษณะของหลักสูตรและการสอน ที่สามารถใช้ร่วมกับหลักสูตรของเด็กปกติ
ได้ แต่ต้องมีการปรับในเร่ืองของจุดประสงค์และการวัดผลประเมินผล   ส าหรับการสอนเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นประเภทหูตึง หรือหูหนวกก็ตาม จ าเป็นต้องสอนให้มีโอกาสฝึกพูด เด็ก
ทุกคนต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการพูด ดังนั้นในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินควร
ครอบคลุมการฝึกฝนเด็กในด้านต่าง ๆ คือ 
       1. การฝึกฟัง (Auditory Training) เป็นวิธีการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินให้รู้จักฟังโดย
มีเปูาหมายหลัก  3   ประการ คือ 
              1.1 ให้รู้จักเสียงที่ฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามรวมทั้งเสียงที่เป็นการพูดในสิ่งแวดล้อม   
ต่างๆ ของเด็ก 
              1.2 ให้แยกเสียงทีคละกันในสิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งควรฝึกเม่ือเด็กอายุได้  3  ขวบ 
              1.3 ให้แยกเสียงพูดได้ว่า เป็นเสียงเช่นไร หรือเสียงใคร 
       2. การฝึกอ่านค าพูด (Speech reading) เป็นการฝึกอ่านริมฝีปาก หรือการเคลื่อนไหวริมฝีปากของ
ผู้พูดเพื่อให้เข้าใจความหมายตรงกัน 
       3. ภาษามือและการสะกดนิ้วมือ (Sign Language and Fingerspelling) เป็นวิธีดั้งเดิมท่ีเร่ิมมา
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ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน ภาษามือมีข้อดีคือสามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วและ
เป็นที่เข้าใจของคนหูหนวกได้โดยสะดวก 
       4. การสื่อสารระบบรวม และท่าแนะค าพูด (Total Communication and Cued Speech) การ
สอนคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในปัจจุบัน ไม่ได้เน้นการฝึกฟัง หรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่ง
เหมือนในอดีต แต่พยายามจะใช้หลายๆ ระบบรวมกัน 
 

การช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนปกติ 
          เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ในช้ันเรียนปกติได้นั้น
จะมีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มหูตึง ดังนั้นการให้การช่วยเหลือเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถ
เรียนรู้และประสบความส าเร็จในการเรียนรวมควรปฏิบัติดังนี้ 
       1. จัดให้เด็กนั่งในบริเวณที่จะรับฟังการสอนของครูได้ชัดเจน 
       2. พยายามลดการรบกวนทางด้านเสียง และด้านการเห็นให้เหลือน้อยที่สุด 
       3. พยายามพูดให้เป็นปกติ และเป็นธรรมชาติ 
       4. ต้องแน่ใจว่าเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินมองเห็นหน้า 
       5. พยายามหาทางให้เด็กได้พูดบ่อย ๆ เนื่องจากเด็กพยายามไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
       6. พยายามเรียกเด็กให้ตอบค าถาม หรือพูด เพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กเป็นรายบุคคล 
       7. ต้องให้ก าลังใจเด็กในการถามค าถาม ถ้าจะอธิบายซ้ าต้องอธิบายใหม่โดยใช้ค าพูดที่แตกต่าง
ออกไปจากการถามคร้ังแรก จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้น 
       8. ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนให้มาก ในการสรุปบทเรียนนั้นครูต้องเขียนกระดานด าสรุปบทเรียนให้
เด็กได้อ่านและบันทึกไว้ 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจะมีลักษณะแตกต่างไปจากเด็กบกพร่องประเภทอ่ืนๆ 
เนื่องจากเด็กเหล่านี้ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนคนปกติ แม้ว่าบางคร้ังจะต้องการความ
ช่วยเหลือจากคนอ่ืน แต่งโดยสามัญส านึกส่วนใหญ่แล้วต้องการช่วยเหลือตนเองให้มากท่ีสุด พัฒนาการ
ทางภาษาของเด็กช้ากว่าเด็กปกติเล็กน้อย แต่ทักษะภาษาไม่แตกต่างกัน ความสามารถทางสติปัญญา
เหมือนเด็กปกติ แต่การสร้างความคิดรวบยอดต่อสิ่งต่าง ๆ ช้ากว่า ทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กจะเป็นไป
ด้วยความล่าช้า บางคร้ังมีปัญหาจงึต้องฝึกให้รู้จักสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหวท่ีถูกต้อง การปรับตัวของ
เด็กมีบ้างในกรณีที่สังคมมีเจตคติที่ไม่ถูกต้อง แต่โดยสภาพรวมเด็กสามารถอยู่ในสังคมเพื่อน ๆ เด็กปกติได้
ด ีดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจึงควรจัดดังนี้ 
       1. หลักสูตรเนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีข้อจ ากัดทางสายตา จนไม่สามารถใช้
สายตาที่เหลือยู่ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ได้ ดังนั้นหลกัสูตรส าหรับเด็กเหล่านี้จงึตอ้งปรับให้เหมาะสม
กับเด็กโดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ตาบอด อย่างไรก็ตามโดยสภาพรวมแล้วหลักสูตรควรใช้เหมือนกับเด็กปกติ
ให้มากที่สุด 
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       2. สิ่งที่จ าเป็นการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นมีอยู่ 4 ประการ  
         2.1   อักษรเบรลล์ (Braille) การสอนอักษรเบรลล์กับเด็กที่บกพร่องทางการเห็นนี้ใช้กับเด็กที่ตา
บอดสนิทหรือมีการเห็นหลงเหลืออยู่น้อยมากจนไม่สามารถใช้สายตาเรียนรู้ได้ 
          2.2   การใช้การเห็นทีเหลืออยู่ ด้วยปัญหาจากการอ่านอักษรเบรลล์และด้วยความจริงที่ว่าผู้
บกพร่องทางการเห็นส่วนมาก ยังมีการเห็นที่เหลืออยู่บ้างที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้ ผู้บกพร่องทางการเห็น
ในปัจจุบันจึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้อ่านด้วยสายตาให้มากที่สุด เนื่องจากปัจจบุันความก้าวหน้า
ทางการพิมพ ์สามารถปรับขยายให้ตัวอักษรมีขนาดเท่าใดก็ได้ที่เหมาะสมกับระดับการเห็นของเด็ก 
ประกอบกับสามารถใช้แว่นขยายหรือจอภาพโทรทัศน์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฉายขยายตัวอักษรให้ตัว
โตได้หลายเทา่ของตัวพิมพ์ปกติ 
        2.3   การฝึกทักษะการฟัง (Listening Skills) ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสูง ท าให้
ทักษะการฟังของคนบกพร่องทางการเห็นมีมากขึ้นด้วย การใช้ทักษะการฟังมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า
การใช้อักษรเบรลล์เป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันผู้บกพร่องทางการเห็นเป็นจ านวนมากจงึนิยมใช้การฟังมาก
ขึ้น ฟังจากเทป หรือเคร่ืองที่บันทึกเสียงคอมพิวเตอร์ มากข้ึนเป็นล าดับ อย่างก็ตามการใช้การฟังมาก
เกินไปจะท าให้มีข้อเสียคือ เด็กท่ีพอมองเห็นเหลืออยู่บ้างไม่พยายามใช้สายตาที่เหลืออยู่ของตน ประการ
ต่อมาการบันทึกเสียงไม่สามารถบันทึกส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ทัง้หมด 
        2.4   การฝึกการเคลื่อนไหว (Mobility Traning) ถือเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นต่อผู้บกพร่องทางการ
เห็นอย่างมาก เพราะจะต้องใช้ในการเดินทางและเคลื่อนไหวด้วยตนเองไปในที่ต่างๆ โดยอิสระการ
เคลื่อนไหวจ าเป็นต้องฝึกคือ การท าความคุ้นเคยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเคลื่อนไหว การท า
ความคุ้นเคยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ว่ามีอะไร อยู่ท่ีไหน จะใช้ประโยชน์
อย่างไร หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือให้รู้ตัวเองว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดบ้าง ส่วนการ
เคลื่อนไหวเปน็การสอนให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภยั การเคลื่อนไหว
สามารถใช้คนน าทาง ใช้สุนัขน าทาง ใช้ไม้เท้า และใช้เคร่ืองมือทางอิเล็กทรอนิคส์ 

 การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนปกติ 
        ปัจจุบันเด็กบกพร่องทางการเห็นส่วนใหญ่ จะได้รับบริการทางการศึกษาค่อนข้างกว้างขวาง 
และมีแนวโน้มขยายการให้บริการในรูปแบบของการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กบกพร่องทางการเห็นได้เข้า
เรียนรวมในช้ันเรียนปกติมากข้ึน ดังนั้นการให้การช่วยเหลือแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้น
เรียนปกติจึงนับว่ามีความจ าเป็น ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือได้ดังนี ้

 
       1. ปล่อยให้เด็กบกพร่องทางการเห็นได้รับผิดชอบต่อทรัพย์สิน สิ่งของต่าง ๆ เพื่อฝึกให้เขาสามารถ
พึ่งตนเองได ้
       2. ในบางคร้ังควรให้เด็กปกติช่วยน าทางเด็กบกพร่องทางการเห็นบ้าง จนกว่าเดก็ท่ีบกพร่อง 
ทางการเห็นคนนั้นจะแสดงทที่าว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
       3. ปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นเหมือนเด็กท่ัวไปทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบ
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วินัย หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญของช้ันเรียน 
       4. ส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กท่ัวไปกับเด็กบกพร่องทางการเห็น 
       5. สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของช้ันเรียน หากว่ามีบางกิจกรรมท่ีเด็กไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
ควรจัดเตรียมกิจกรรมอย่างอ่ืนทดแทน 
       6. มอบหมายงานพิเศษให้เหมือนกับคนอื่นๆ ในช้ันเรียน เช่น เวรประจ าวัน รดน้ าต้นไม้ ท าแปลง
ปลูกผัก ท าความสะอาด ดูแลเด็ก หรืออื่นๆ 
       7. ควรฝึกและให้โอกาสเด็กบกพร่องทางการเห็นได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ในช้ันเรียนบ้าง  

 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ 
        เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ โดยปกติแล้วมีระดับสติปัญญาเท่าเทียมคนทั่วไป
ไม่มีผลการวิจัยใดสรุปได้ว่าเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาต่ ากว่าเด็กปกติ   แต่มีเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพบางประเภทเท่านั้นที่อาจเรียนอ่อนกว่าเด็กปกติ เช่น เด็กที่บกพร่องทางระบบ
ประสาทส่วนกลาง เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจะมีการปรับตัวและลักษณะทางอารมณ์ใกล้เคียง
กับเด็กปกติหรือไม่ข้ึนอยู่กับว่าเด็กได้รับการฟื้นฟู ได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจเพียงใด 
อย่างไรก็ตามสิ่งที่เด็กเหลา่นีด้้อยกว่าเด็กปกติก็คือ ทักษะทางสังคมเนื่องจากเด็กมีอุปสรรคทางด้าน
ร่างกายและสุขภาพที่จะประกอบกิจกรรมต่างๆ ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางร่างและสุขภาพจึงควรจดั ดังนี ้
       1. หลักสูตรส าหรับเดก็กลุ่มนี้ไม่ควรแตกต่างไปจากเด็กปกติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการอ่าน  การ
เขียน การคิดค านวณหรือประสบการณ์อ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต่อชีวิต 
       2. การเรียนการสอน เป็นสิ่งทีควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับเด็ก ก็คือการสอนทักษะ
การเคลื่อนไหว ทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน และทักษะทางอาชีพเนื่องจากความบกพร่องของเด็กไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากการศึกษาเช่นคนท่ัวไปได้อย่างเตม็ท่ี  จึงต้องจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
สภาพของเด็กในหลายๆ กิจกรรมที่เด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพไม่สามารถกระท าได้เต็มท่ี เช่น 
พลศึกษา การท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่หรือการใช้สถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน   โรงเรียนต้องหาทาง
ปรับสื่อการสอนและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็ก 
       3. การปรับพฤติกรรม เนื่องจากเด็กเหล่านีไ้ม่สามารถแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมได้เหมือนคนดังนั้น
จึงต้องพยายามหาทางปรับปรุงพฤติกรรมให้ใช้ประโยชน์ได้ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม 
       4. การจัดให้บริการเสริมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ ควรเน้นสิ่งต่อไปนี้ให้มาก 
              4.1 การให้บริการเคร่ืองใช้และเคร่ืองมือต่างๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้นั่งพิเศษ เคร่ืองพิมพ์ดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ที่เปิดหนังสือ ท่ีตั้งหนังสือ ท่ีจับดินสอ ห้องสุขา โดยเฉพาะทางลาดเพื่อขึ้นลงอาคาร 
              4.2 การแก้ไขและบ าบัดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นัก
กายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูด และนักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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การช่วยเหลือเด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพในชั้นเรียนปกติ 
        การให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพโดยทั่วไปมุ่งเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็กและมุ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนให้เด็กมีโอกาสน าประสบการณ์ช้ันพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจงึควรช่วยเหลือเด็กบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
ให้สามารถบรรลุเปูาหมายต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งแนวทางในการช่วยเหลือท่ีส าคัญ ๆ ได้แก ่
             1. ต้องเก็บประวัติการรักษาทางการแพทย์ของเด็กไว้อย่างดี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสม 
             2. เด็กต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเด็กจะอยู่ในสถานที่ใด สถานการณ์ใด
ก็ตาม ต้องพยายามจัดการศึกษาให้ได้ เช่น เด็กเจ็บปุวยในโรงพยาบาล โรงเรียนต้องจดัการเรียนการสอน
ให้เป็นพิเศษ หรือจัดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะช่วยเด็กให้เรียนทันเพื่อน ๆ ในช้ัน 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 

    1.  มีความเป็นไปได้เสมอที่เด็กที่ออกเสียงได้รู้ค าศัพท์และพูดได ้
              2.  เด็กท่ีความบกพร่องทางการพูดและภาษามีจ านวนไม่น้อยท่ีมีพัฒนาการทางสติปัญญา 
สังคม และทางอารมณ์ปกติ 
              3.  แม้ผลการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนการพัฒนาทางภาษาเป็นอย่างไรก็ตาม เราก็ยังไม่รู้ว่า
เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไรกนัแน่ 
              4.  การพูดติดอ่างเกิดขึ้นได้กับเด็กทุกระดับสติปัญญา  
              5.  เด็กท่ีเพดานโหว่อาจมีหรือไม่มีความบกพร่องทางการพูดก็ได้ 
              6.  ความบกพร่องทางการพูดและภาษาทุกชนิดมักเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความสามารถทาง
สติปัญญาต่ าแต่ก็สามารถพบในกลุ่มคนท่ีมีระดับสติปัญญาสูงได้เช่นกัน 

เด็กที่มคีวามบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ 
    1. แม้ว่าจะระบุสาเหตุของปัญหาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ได้ยากก็ตาม        

เราก็สามารถมองเห็นลักษณะของพวกเขาได้ชัด 
              2.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์เพียงจ านวนน้อยที่มีระดับสติปัญญาสงู
กว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
              3.  เด็กก้าวร้าวและเด็กท่ีแสดงออกรุนแรงมีโอกาสน้อยท่ีจะปรับตัวได้ดีทางสงัคมและ
สุขภาพจิต 
              4.  ผลการวิจัยพบว่าสิ่งแวดล้อมท่ีจัดเตรียมและวางแผนไว้เป็นอย่างดีส าหรับสอนเด็กประเภท
นี้มีประโยชน์ส าหรับเด็กมาก 
              5.  ครูและพ่อแม่ผู้ปกครองแม้ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเก่ียวกับการช่วย เหลือเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์มาโดยตรงก็ สามารถเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้อย่างประสบ
ผลส าเร็จ 
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เด็กที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

    1.  แม้ว่าเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้จะถูกค้นพบว่าระบบประสาทส่วนกลางถูกท าลายหรือท า
หน้าที่บกพร่องมากกว่าปกติ 
              2.  ในขณะท่ีพบว่าเด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้มีความถนัดทางร่างกายต่างจากเด็กปกติ 
              3.  ปัญหาการรับรู้พบมากในเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้แต่ก็มีเด็กทีมีปัญหาทางการเรียนรู้
จ านวนมากไม่ได้มีปัญหาการรับรู้แต่อย่างใด 
              4.  การวินิจฉัยความบาดเจ็บทางสมองท าไดย้ากมากโดยเฉพาะอย่างยิง่หากการบาดเจ็บมี
เพียงเล็กน้อย 
              5.   การวินิจฉัยความบาดเจ็บทางสมองอาจมีความส าคัญทางการแพทยแ์ต่ส าหรับนัก
การศึกษาแล้วไม่ได้มีประโยชน์มากนัก 
              6.  แม้ว่าเด็กจะไม่อยู่นิ่ง(Hyperactive) จะแสดงพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งทางร่างกายมากเกินไป               

    7.  การใช้ยาเสพติดมีผลต่อร่างกายสูงมากและมีผลซบัซ้อนพ่อแม่ผู้ปกครองแพทย์ครูและเด็ก
ต้องติดต่อกันตลอดเวลาเพื่อปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
              8.  ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์เป็นปัญหาที่เด่นชัดของเด็กท่ีมีปัญหาทาง การเรียนรู้ 
              9.  มีงานวจิัยน้อยมากท่ีพบว่าการสอนเสริมท าให้เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งที่งานวจิัยพบอย่างเด่นชัดก็คือการฝึก การรับรู้เท่านั้นที่จะช่วยเพิ่มทักษะการรับรู้ 

เด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ 
 ความหมายเกี่ยวกับเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษ 

อับราฮัม (Abraham) ได้ให้ค าจ ากัดความเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ  มีความสามารถสูง มีผลการเรียนดีเด่น  สามารถเรียนจบได้เร็วกว่าที่ก าหนดให้  มี
ความสามารถสูงในด้านการคิดสร้างสรรค์  การใช้เหตุผล  มีความสนใจกว้างขวาง  มกัผลิตผลผลงานที่มี
คุณภาพสงูแก่สังคม มีความสามารถทางศิลปะและเคร่ืองกล  มีความสามารถทางสตปิัญญา  มี
ความสามารถทางสมอง  มีผลการเรียนดีเด่น  อายุสมองสูงกว่าอายุจริง  เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทั่วๆ ไป 
(อัญชลี  สารรัตนะ .  2533 : 16-19 ; อ้างอิงมาจาก  Abraham.  1957 ) 

ดีฮาน และเฮวิกเฮอร์สท์  (Dehaan  and  Havighurst)  ให้ค าจ ากัดความของเด็กท่ีมี
ความสามารถสูง หมายถึง  เด็กท่ีมีความสามารถสูงในหลายด้าน เช่น 

1. ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับสติปัญญา (intellectual  Ability) ความสามารในการให้เหตุผล 
การพูด ด้านคณิตศาสตร์ดีเยีย่มและมีความสามารถทางมิติสัมพันธ์ 

2. ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Ability)  ความสามารถในการเป็นผู้น าในสังคม  
(Socail Leadership) ความสามารถทางด้านเคร่ืองกล (Mechanical  Skill) มนุษยสัมพันธ์ 

3. ความสามารถในทางศิลปะ (Talent  im the  Arts)  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการ 
เล่นดนตรี  การละคร (ดวงเดือน  อ่อนน่วม. 2539 : 7-8 ; อ้างอิงมาจาก Dehaan  and  Havighurst. 
1957)   



98 
 

การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษจากอดีตจนถึงปัจจุบันท าให้สามารถ
จ ากัดความหมายของเด็กท่ีความสามารถพิเศษซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งจากเดิมเน้นการพิจารณา
จากระดับสติปัญญาเป็นเกณฑ์ในตัดสิน  ปัจจุบันมีการน าเอาความสามารถด้านต่างๆ มาก าหนดนิยามและ
ความหมาย 
                ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ  (2541 :6) ได้ให้ค านิยามไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ  หมายถึงเด็กละเยาวชนท่ีแสดงออกซึ่ง
ความสามารถอันโดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายดา้น  ในด้านสติปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  การใช้
ภาษา  การเป็นผู้น า  การสรา้งงานทางทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง  ความสามารถด้านดนตรี 
ความสามารถทางกีฬา  และความสามารถทางวิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา  พฤติกรรม
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะพัฒนาความสามารถได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับ
เด็กและเยาวชนอื่นท่ีมีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์ระดับเดียวกัน 
 คณะกรรมการการศึกษาของสหรัฐอเมริกา The U.S Office of Education U.S.O.E (1993)  
ที่พัฒนาปรับปรุงมาจาก Marlnd  Report ให้ความหมายของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษว่า หมายถึงเด็ก
และเยาวชนทีแ่สดงออกถึงความสามารถอันโดเด่น หรือแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แสดงความเก่งเป็นที่
ประจักษ์และประสบความส าเร็จ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุหรือประสบการณ์เดียวกัน ความสามารถ
ในท่ีนี้ได้แก่ความสามารถด้านสติปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  ศิลปะและดนตรี มีลักษณะความเป็นผู้น า
หรือความเป็นเลิศทางวิชาการ  เด็กกลุ่มนี้ต้องการการบริการหรือกิจกรรมพิเศษที่การศึกษาในปกติใน
โรงเรียนไม่ได้จัดไว้ให้ (อุษณีย์  โพธิสุข. 2541 : 55)  
 จากความหมายดังกลา่ว  แสดงให้เห็นว่าเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษโดดเด่นกว่าเด็กในวัย
เดียวกันนี้แสดงออกถึงความสามารถด้านใดด้านหนึง่หรือหลายดา้น ซึ่งความสามารถนี้ การ์ดเนอร์ 
(Gardner. 1993)ได้อธิบายถึงทฤษฎีความหลากหลายทางสติปญัญาแตล่ะด้านของมนุษย์ 8 ประเภท
ดังนี ้

 1. ด้านภาษา (Linguistic  Intelligences) 
 2. ด้านการใช้เหตุผลเชิงตรรกและคณิตศาสตร์ (Logical/mathematical Intelligences )  
 3. ด้านมิติสัมพันธ์ ( Spatail  Intelligences)     
 4. ด้านจังหวะ/ดนตรี (Rhythmic/Musical  Intelligences) 
 5. ด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อ (Bodily/Kinesthetic  Intelligences) 
 6. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal  Intelligences)    
 7. ด้านการเข้าใจตนเอง(Interpersonal  Intelligences)  
 8. ด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Nature  Study  Interpersonal  Intelligences)          
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 การก าหนดค านิยามของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อการจัดการศึกษาให้
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมาย  เนื่องจากความสามารถพิเศษนั้นมีหลายด้าน
และความสามารถแต่ละด้านนั้นแตกต่างกัน  

 ลักษณะนิสัยเด็กผูม้ีความสามารถพิเศษ         
 การศึกษาชีวประวัติบุคคลส าคัญของโลก  เช่น  อัลเบิร์ต อัลสไตล์ นักวิทยาศาสตร์ผู้เลือ่งช่ือ, 
ลีโอนาร์โด  ดาวินซี่ ศลิปินเอกของโลก ฯลฯ  ท าให้เรามีความสามารถพิเศษโดยเบื้องตน้สามารถแบ่งแยก
ตามลักษณะพื้นฐานการเรียนรู้ออกเป็นประเภท  ดังนี้ 

1. ลักษณะด้านความรู้  ความคิด 
 การแสดงออกของแต่ละคน  หรือกลุ่ม  จะบ่งบอกให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าเด็กและเยาวชนแต่
ละคนมีศักยภาพในด้านใดบ้าง  ดงันี้ 

1.1 ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์ 
1.2 ความสามารถในการจดจ าสิ่งต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว 
1.3 ความสามารถในการแยกแยะและเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้มากมาย 
1.4 ความรู้  ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งผิดไปจากเด็กและเยาวชนปกติ 
1.5 ความพร้อมในการมองสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
1.6 ความสามารถในการพูดคุยชักชวนต่อกลุ่ม 
1.7 ความสามารถในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจได้อยา่งรวดเร็ว 
1.8 ความสนใจสิ่งต่างๆ อย่างหลากหลาย 
1.9 ความพยายามในการพิสจูน์ความสามารถของตน 

2. ลักษณะการแสดงออก 
  การแสดงออกครอบคลุมไปถึงการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกและบุคลิกภาพซึ่งลกัษณะ
การแสดงออกดังกล่าวอาจปรากฏดังนี้ 

2.1 ความรู้สึกต่อตนเอง  ผู้อื่นและสภาพแวดล้อม 
2.2 ชอบคบเพื่อนที่มีอายุมากกว่า 
2.3 ขะมักเขม้นและมีความตั้งใจในการท างานสูง 
2.4 ชอบแสดงออกซึ่งความเป็นผู้น า 
2.5 ชอบความเป็นระบบ 
2.6 ความเป็นอิสระและคิดได้เอง 
2.7 อารมณ์ขันอย่างมีเหตุผล 
2.8 วิริยะ  อุตสาหะท่ีจะท าอะไรทุกอย่างให้ได้ดีอย่างไม่มีที่ติ 

3. ลักษณะด้านความคดสร้างสรรค์ ลักษณะที่ปรากฏต่อไปนี้ อาจพบได้ในเด็กที่มีความคิด 
สร้างสรรค์ 

3.1 สติปัญญาด้านความรู้  ความสามารถ อารมณ์-จิตใจสูง 
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3.2 ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ  ไม่ยึดมั่นกับสิ่งใดจนเกินไป 
3.3 ความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่เป็นภาพรวมทั้งหมด 
3.4 ความคิดอิสระ  ยืดหยุ่น 
3.5 ชอบสนุกกับความคิด ท่าทางและผลงาน 
3.6 ชอบเสาะแสวงหา  ศึกษาค้นคว้า 
3.7 ไม่ชอบท าอะไรตามอย่างบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุผล 

    ลักษณะเฉพาะเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกบัเด็กปกติ 
เด็กท่ีมคีวามสามารถพิเศษ  จะมีลักษณะเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับเด็กปกติ  ดังนี้ 
   1.3.1 มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
   1.3.2 มีความสามารถในการจดจ าสิง่ต่างๆ  ได้อย่างดีเยีย่ม 
   1.3.3 มีความสามารถด้านภาษาสูง  รู้ค าศัพท์กว้างขวาง 
   1.3.4 มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ  โดยความละเอียดรอบคอบและอย่างมี
เหตุผล 
   1.3.5 สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดี  และมีสามัญส านึกดี 
   1.3.6 มีความสามารถในการสังเกตสิ่งต่างๆ  ได้อย่างเฉยีบแหลม 
   1.3.7 สามารถอ่านหนังสือได้เร็วกว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน 
   1.3.8 มีความรู้กว้างขวางในวิชาต่างๆ  ทั้งในแนวกว้างลกึ 
   1.3.9 มีความอเนกนัย  มองเห็นแนวการแก้ปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้ดี 
   1.3.10 มีความคิดสร้างสรรค์  ชอบท างานตามล าพัง 
   1.3.11 มีจินตนาการท่ีกว้างไกล 
   1.3.12 มีความมานะมุ่งมั่น  และอดทนต่องานทั้งกับตนเองและคนอื่นในระยะยาว 
   1.3.13 ชอบเสนอตนเองในการเป็นผู้น าการเล่น  หรือการท ากิจกรรมกลุ่ม 
   1.3.14 มีความคิดที่ไม่ซ้ าแบบใคร 
   1.3.15  มีความสามารถและแรงผลักดันท่ีจะด าเนินงานต่างๆ ให้สมบูรณ์โดยปราศจาก
ที่ต ิ
   1.3.16 มีทักษะในการใช้ประสาทรับรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
   1.3.17 มีอารมณ์ขัน 
   1.3.18 มีความคิดอิสระในการคิดและการปฏิบัติ 
   1.3.19 มีความสามารถในการเรียนรู้ในสิ่งที่ยากและสลบัซับซ้อนได้ดี 
  ลักษณะนิสัยเด็กที่มคีวามสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ( ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2544 : 20-21) 
   1. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
   2. มีจินตนาการท่ีดีมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้หลายมิติ 
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   3. มองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงโครงสร้าง และความสมดุลของสิ่งต่างๆ 
   4. เข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆ ของปัญหา  และหลักการของค าตอบท่ีผ่านมาได้ 
   5. ชอบกิจกรรมลับสมอง  เกมใช้ความคิด การเล่นตัวต่อยากๆ  หรือของเล่นเกี่ยวกับ
การสร้างรูปทรง 
   6. ลัดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้องรวดเร็ว 
   7. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเดียวกันได้หลากหลาย 
   8. ชอบคิดและทดลองท าเพื่อพิสูจน์  ความคิดของตนเอง 
   9. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีเหตผุล 
   10. สรุปความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ได้รวดเร็ว 
   11. มองเห็นปัญหาที่คนอื่นมองไม่เห็น 
   12. น าวัสดุประดิษฐ์สิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   13. น าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  แสวงหาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ลักษณะนิสัยของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษนี้มักแสดงให้เห็นตั้งแต่เยาว์วัย  ดงันั้นผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับเด็กเหล่านี้ควรตระหนักและให้ความส าคัญ  รวมเข้าใจและยอมรับพร้อมจะส่งเสริมศักยภาพ
ก่อนที่แววความสามารถจะหมดไป  นักวิจัยสรุปว่าความสามารถพิเศษเป็นปรากฏการณ์ที่มีพัฒนาการมี
การเพิ่มและลดตลอดเวลา และมีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษบางกลุ่มที่แสดงความโดดเด่นออกมาช้า  
Renzulli (1995) (อ้างถึงใน  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 6) 
 1.4 การเสาะหาและคัดแยกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 การเสาะหาและคัดแยกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (Idetification) เป็นกระบวนการในการวินิจฉัย
คัดแยกว่าเด็กคนใดมีความสามารถพิเศษทางด้านใด  ระดับใด  โดยอาศัยเคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสม  
เพื่อจะได้จัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษ 
 1.4.1 หลักทฤษฎีแนวทางการเสาะหาและคัดแยกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 แนวทางในการเสาะหาอัจฉริยภาพของเด็กที่มีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดับนานาชาติปัจจุบันคือ 
(อุษณีย์  โพธิสุข. 2541 : 38-39) 

1. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่เป็นขั้นตอน 
2. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่มีเคร่ืองมือและวิธีการที่เหมาะสมกับแววของเด็ก 
3. การใช้กระบวนการตรวจสอบที่ไม่ล าเอียงกับเด็กกลุ่มใดเป็นพิเศษ 

 ในการพิจารณาคัดแยกเด็กที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมในโปรแกรมความผิดพลาดทีอ่าจเกิดขึ้นมี
ทางเป็นไปไดส้องกรณีคือ  อาจคัดแยกเด็กที่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมในโปรแกรม  หรืออาจไม่ได้
คัดแยกเด็กที่มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมโปรแกรม  ความผิดพลาดทัง้สองประการนี้ย่อมมีผลกระทบต่อ
ตัวผู้เข้าร่วมในโปรแกรม  การคัดแยกท่ีมีประสิทธิภาพคือการคัดแยกที่พยายามให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุดเท่าที่จะท าได้   
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 การคัดแยกที่มีประสิทธิภาพควรมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดความหมายของค าว่า “ความสามารถพิเศษ” 
2. ก าหนดแหล่งข้อมูล  คือการก าหนดว่ามีแหล่งใดบ้างที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กตาม 

ความหมายที่ของค าว่า “ความสามารถพิเศษ”  ที่ก าหนดไว้ 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลคือการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ  จากแหลง่ข้อมูลในข้อ 2 

ก าหนดวิธีการพิจารณาข้อมูล  คือการหาวิธีการในการพิจารณาข้อมูลที่รวบรวมได้ในข้อ  3  เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจคัดแยกเด็กเข้าร่วมโปรแกรม 
 การคัดเลือกหรือเสาะหาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษมีหลายวิธี  โดยมีหลักเกณฑ์การพจิารณาจาก
วัตถุประสงค์ของโครงการ  เช่น  บางโครงการต้องการเด็กด้านวิทยาศาสตร์  บางโครงการต้องการเด็ก
ด้านศิลปะ  นอกจากนั้นยังตอ้งค านึงถึงธรรมชาติของเด็กแต่ละประเภท  ซึ่งมีการแสดงออกท่ีแตกต่างกัน  
และธรรมชาติและปัญหาของเด็กแต่ละคน 
 การก าหนดวิธีการตรวจสอบซึ่งในปัจจุบันท าได้โดยใช้เคร่ืองมือและกระบวนการหลายรูปแบบ 
(อุษณีย์  โพธิสุข. 2543 :85-86) 
 1.การสังเกตโดยผู้เช่ียวชาญ  ผู้ที่มีความสามารถช านาญแต่ละสาขาจะเป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพของ
เด็กแต่ละกลุ่มได้ดี 
 2. การสังเกตอย่างต่อเนื่อง  โดยข้อมูลจากพ่อแม่ ครู  สังเกตจากหลายๆ สถานการณ ์ วิธีนี้เป็นการ
ส ารวจโดยวิธีธรรมชาติ  เด็กจะไม่รู้ว่าถูกทดสอบหรือมีความเครียด  ซึ่งประเด็นส าคัญในเร่ืองนี้คือการ
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพียงพอท่ีจะกระตุ้นที่แฝงอยู่ให้แสดงออกมา  โดยใช้วิธีการสอนที่
ท้าท้ายความสามารถ  กระตุ้นความคิดของเด็ก  การเสาะหาแววโดยอาศัยการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
วิธีการสอนท่ียึดเดกเป็นศูนย์กลาง  เป็นกระบวนการที่สามารถเห็นแววเด็กได้ในวิชานั้นๆ  นอกจากนี้อาจ
ใช้การสังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมต่างๆ ที่เด็กตอบสนอง  ตามความถนัดและความสนใจ 
 3. จากพฤติกรรมท่ีโดดเด่นของเด็ก  กรณีที่มีความสามารถโดดเด่นอย่างเป็นที่ประจักษ์  เช่น  อ่าน
เร็ว เขียนเร็ว  เล่นดนตรีเก่งกว่าเด็กท่ัวไป  เด็กท่ีแสดงออกเช่นนี้ ควรสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้น  
เด็กมีความรักความสนใจด้วยตนเองหรือว่าได้รับการฝึกฝนมาอย่างผิดปกติ  เพราะการให้ความสนใจเด็กท่ี
มีพฤติกรรมที่โดดเด่น  โดยไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมนั้นมีพัฒนาการมาอย่างไร  อาจเป็นผลเสียต่อเด็กเอง 

4. การใช้เคร่ืองมือและกระบวนการที่เป็นขั้นตอน 
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     100% ของเด็กท้ังหมด 

- เสนอช่ือโดยครู พ่อแม่  เพื่อน นักจิตวิทยา  ตนเอง 
- รายงานจากครู 
- ประวัติครอบครัว 
- ผลงานที่โดดเด่น  ผลการเรียน 
- แบบประเมินความสามารถ 
- แบบทดสอบสติปัญญา (กลุ่ม) 
- แบบส ารวจความสนใจ ฯลฯ 

 เหลือ 10% - 20%  ของเดก็ท้ังหมด 
- สรุปจากข้อมูลขั้นต้น 
- ทดสอบสติปัญญา (เดี่ยว) 
- ทดสอบความถนัด เฉพาะสาขา 
- ทดสอบความคิดร้างสรรค์ 
- สัมภาษณ์พ่อแม่ ครู 

เหลือ 1 - 5 % 
     ของเด็กท้ังหมดเข้าร่วมโครงการ 

- ผู้เช่ียวชาญตัดสิน 
 
ภาพประกอบ 2 แสดงการคัดแยกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (อุษณีย์  โพธิสุข. 2541 : 39)  

                         ปรับปรุงมาจากแนวคิดตาม  Model ของ  คาร์ค  (Clark. 1992) 
 
1.4.2 ขั้นตอนการคัดแยกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้(ศรียา นิยมธรรม. 
2535 : 389-392) 
 ขั้นท่ี 1  ขั้นเสนอช่ือ  โดยผู้ใกล้ชิดและผู้รู้จัก เช่นผู้ปกครอง  ครู  เพื่อน  หรือเด็กเป็นผู้ให้
รายละเอียดโดยมีแบบตรวจสอบรายการ  ระเบียนประวัติ  หรือแบบสอบถามให้ตอบ  และต้องอาศัยการ
สังเกต  ซึ่งข้อมูลตา่งๆ  ที่ได้เป็นรายงานเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็กประกอบการลงความเห็น  และอาจใช้คัด
แยกขั้นแรกๆ โดยใช้ประกอบเคร่ืองมืออื่นในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นท่ี 2 การคัดแยกอย่างเป็นทางการ  โดยใช้เกณฑ์การคัดแยกตามหลักวิชาการอย่างเป็นทางการ  
โดยใช้เคร่ืองมือซึ่งง่ายและรวดเร็ว  ผู้ใช้จะต้องมีความช านาญเป็นหลัก 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นวินิจฉัย ใช้เคร่ืองมือที่เป็นทางการ  เพื่อทดสอบความสามารถด้านต่างๆ  ของเด็กอย่าง
ละเอียดลึกซึ้งกว่าสองขั้นแรก  เคร่ืองมือที่ใช้ได้แก่ 

- แบบทดสอบสติปัญญารายบคุคล 



104 
 

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 
- แบบทดสอบความถนัด 
- แบบส ารวจความสนใจ 

 อุษณีย์  โพธิสุข (2543 : 88) ได้กล่าวไว้ว่า  จากประสบการณ์ตรงที่ได้พบกับเด็กและผู้ปกครอง
จ านวนมากพบว่า  เด็กท่ีมีศักยภาพบางคนมีลักษณะปกปิดและไม่ชอบการถูกทดสอบ  โดยเฉพาะเด็กท่ี
ฉลาดกว่าเพื่อนมากๆ  ดังนัน้ก่อนท าการทดสอบใดๆ  จึงต้องค านึงถึงความส าคัญของจิตใจ  
บุคลิกลักษณะของเด็กท่ีมีความอ่อนไหว หรือมีลักษณะทางสงัคมที่ต่างจากเด็กอ่ืนได้ 
 1.5 โปรแกรมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 โปรแกรมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  เป็นโปรแกรมการศึกษาที่จัดขึ้น
เพื่อช่วยให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองที่มีอยู่ให้เป็นไปได้มาก
ที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากนักการศึกษามีความเห็นว่าหลักสูตรปกติไม่สามารถสนองตอบความต้องการพิเศษของ
เด็กเหล่านี้  เป็นเหตุให้เด็กที่มีความสามารถต้องสูญเสียความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวไป  ดังนั้น  นักการศึกษา
จึงสนับสนุนและสง่เสริมท่ีจะให้มีการจัดโปรแกรมเฉพาะส าหรับเด็กเหล่านี้ 
 จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (ผดุง  อารยะวิญญู. 2531 : 
181-182) 

1. เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน  ซึ่งจะช่วยให้เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้พัฒนา 
ศักยภาพของตนเองให้ถึงขีดสุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการตัดสินใจ  การวางแผนการแสดง
ความสามารถ  การให้เหตุผล  การสร้างสรรค์  การสื่อสารกับผู้อื่น 

2. เพื่อจัดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  และจินตนาการในการแก้ไขปัญหา 
3. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้อ านวยต่อเด็กในการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบ  และ 

ความสามารถท้ังในด้านวิชาการ  ร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  และช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ในอันที่จะท าให้
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้พัฒนาทักษะตนเอง 

4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของสหวิทยาการ  การใช้สื่อผสมและความรู้ 
ในหลายระดับ  เพื่อเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง 

5. เพื่อจัดโอกาสให้แก่เด็กในการเพิ่มพูนประสบการณ์ของตน  ทั้งในแนวกว้างและแนวลกึ  
ตามความสนใจของเด็ก  โดยเน้นความรับผิดชอบและอิสรภาพทาปัญญา 

1.6 หลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  (อุษณีย์  โพธิสุข. 2543  
: 114-115) 

  1. เนื้อหายากและท้าท้ายกว่าหลักสูตรส าหรับเด็กท่ัวไป 
   2. โยงใยกันหลายๆ วิชา 
   3. ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่ตนเองจะเรียน 
   4. กระบวนการเรียนการสอนสลับซับซ้อนลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติ 



105 
 

   5. ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานหรือผลการเรียนรู้ของเด็กให้ชัดเจน 
   6. เน้นกระบวนการความคิดระดับสูง 
   7. ให้ความสนใจกับความมุ่งมั่นส าเร็จ  ความกระตือรือร้นและการเปลี่ยนแปลงภายในที่
มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของเด็ก  ที่จะส่งผลต่อสังคม 
 การจัดโปรแกรมการศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ 
 1. การสอนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment)  เป็นวิธีการจัดการศึกษาแบบขยายกิจกรรม
ในหลักสูตรให้กว้างและลึกซึ้งกว่าที่ในหลักสูตรปรกติ  เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ  เน้นกระบวนการ
เรียนรู้มากกว่าเนื้อหา  ซึ่งเด็กอาจใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าที่เด็กอ่ืนในช้ันเรียนการสอนเพิ่มพูน
ประสบการณ์สามารถวางแผนในการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับอายุต่างกัน  แต่มี
ความสนใจและมีความสามารถด้านเดียวกันมาเรียนด้วยกันบางช่ัวโมง  โดยปรับเนื้อหาในหลักสูตรให้
เข้มข้นและกว้างขวางขึ้น  กิจกรรมเพิ่มเติมในการเรียนแบบเพิ่มพูนประสบการณ์  ได้แก่  ทัศนศึกษา  
โครงงาน  ชุดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล 
 2. วิธีขยายหลักสูตร  (Extension) 
 เป็นการจัดโปรแกรมการศึกษานอกหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ที่สามารถ
ตอบสนองความสนใจและความสามารถเป็นรายบุคคลไดด้ีขึ้น  ทั้งยังสามารถท าเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
ได้ทั้งสิ้น  เด็กสามารถเรียนเกินกว่าหลักสูตร  กิจกรรมท่ีสามารถท าได้  ได้แก่  การท าโครงการพิเศษ  การ
เรียนในห้องศูนย์วิทยบริการ  แคมป์วิชาการ  หรือแคมป์ตามความสนใจเด็ก  การเข้าร่วมกิจกรรมนอก
หลักสูตร 
 3. วิธีลดระยะการเรียน (Acceleration)  
 การจัดศึกษาแบบลดระยะเวลาเรียน (Acceleration)  เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น
ทางการศึกษาได้มากขึ้น  แต่ต้องมีกระบวนการท่ีถูกต้องรัดกุมจึงจะเป็นผลดีกับเด็ก  ดงันี้ 

3.1 ให้เข้าเรียนก่อนเกณฑ์อายุ  ในกรณีเด็กที่มีความพร้อมสูงมาก 
3.2 การเรียนข้ามช้ัน  โดยพิจารณาจากเด็กที่ชอบท างานที่ยากๆ  สลับซับซ้อน 
3.3 ให้เรียนในช้ันที่สูงกว่าบางวิชา  วิธีนี้ได้ผลดีมากและเด็กไม่ถูกเพ่งเล็งมากนัก 
3.4 ให้ท างานในช้ันที่สูงกว่าแต่เด็กยังอยู่ในชั้นเรียนกับเพื่อน 
3.5 ย่นหลักสูตรให้เด็กเร็วขึ้น  โดยมีเนื้อหาเท่าเดิม 
3.6 จัดกลุ่มเด็กที่มีความสามารถเดียวกัน  แต่ต่างช้ันกัน  มาเรียนด้วยกัน 
4.  การใช้ผู้เช่ียวชาญพิเศษเป็นผู้ให้ค าปรึกษาดูแล (Mentoring) 

เป็นการให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมาช่วยเด็กที่มีความสามารถโดดเด่น  โดยเป็นเด็กที่มีความ
สนใจอย่างเด่นชัด  มีทักษะพื้นฐานทางสงัคมดี  และมีการจัดระบบการเรียนของตนเองได้ตลอดจน
สามารถท างานภายใต้ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  เช่น  อาจารย์มหาวิทยาลัย  ครูที่สนใจเร่ืองเดียวกับเด็ก  
นักวิทยาศาสตร์  ศิลปิน ฯลฯ 
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การจัดการศึกษาทั้ง 4  วิธีนี้ยังสามารถผสมผสานควบคู่กันไป  โดยพิจารณาจากความต้องการ
และความสามารถของเด็กควบคู่ไปกับความเป็นไปได้  ในการบริหารจัดการของโรงเรียน  ซึ่งสามารถท าได้
ดังนี ้

1. จัดโครงการวันเสาร์  และระหว่างปิดภาคเรียน 
2. ท าโครงการพิเศษ  อาทิ  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. ย่นเวลาเรียนบางวิชา/บางช้ัน 
4. เรียนภาษาอื่น  หรือสาขาวิชาใดที่เด็กสนใจเรียนเฉพาะให้ลึกซึ้งมากข้ึน 
5. แนะแนวเสริมความสามารถ 
6. จัดชมรม  หรือกลุ่มที่มีความสามารถและความสนใจใกล้เคียงกัน 
7. จัดการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
8. จัดโครงการพิเศษ อาทิ  โอลิมปิก  โครงการค่าย ฯลฯ 
9. จัดโครงการฝึกทักษะความคิดระดับสูง  ความสามารถทางสังคม  ภาษาที่สอง  และการ

เรียนด้วยตนเอง 
10. จัดโครงการเสริมความก้าวหน้าโดยให้เรียนสิ่งที่ยากและซบัซ้อนขึ้นให้เรียนในช้ันที่สูงกว่า

ในบางวิชา 
11. จัดการศึกษาเฉพาะเรื่อง 
12. จัดห้องศูนย์วิทยาการ 
13. การแข่งขันประกวดต่างๆ 
14. การพัฒนาศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
15. ฝึกให้เด็กเป็นผู้สอน 
การใช้วิธีทางการศึกษาที่ดีไม่ควรยึดวิธีการเดียว  เพราะท าให้เกิดสภาพทางการศึกษาที่แข็งไม่

ยืดหยุ่นตามความต้องการ  หรือสภาพความสามารถของเด็ก  การก าหนดเลือกใช้วิธีการทางการศึกษา
จึงเป็นกระบวนการไม่ตายตัวมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (Dynamic  Process) และควรใช้ยุทธวิธี
หลายอย่างในโครงการเดียวกัน 

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึงศักยภาพนั้นท าได้โดย  การ
ปรับเนื้อหาให้ยืดหยุ่น  หลากหลายซับซ้อน  กว้างขวางกว่าเดิม  และปรับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อกระตุ้นความคิดให้เด็กได้ใช้ศักยภาพตัวเอง  ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน เพื่ออ านวย
โอกาสให้เกิดผลต่อกระบวนการเรียนรู้  นอกจากนี้ควรมีแนวทางส าหรับที่จะเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

การวัดและประเมินผลเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษที่มีประสิทธิภาพ  ควรใช้วิธีหลากหลายทั้ง
เทคนิคประเมินปฏิบัติการ (Performance  Assessment)  การประเมินแฟูมผลงาน ( Portfolio 
Assessment) การประเมินตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) โดยยึดเอาธรรมชาติของแต่ละ
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สาขา  แตล่ะศาสตร์เป็นตัวตัง้  ผนวกกับการแสดงออกของเด็กในรูปแบบต่างๆ  มาประกอบกัน (อุษณีย์  
โพธิสุข. 2543 : 128)  

เนื่องจากการประเมินความสามารถของเด็กจากการสอนแบบยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  เป็นการ
กระตุ้นให้เด็กเห็นศักยภาพของตนเอง  จึงเป็นวิธีทันสมัยเหมาะกับความเป็นจริงมากกว่าใช้เคร่ืองมือ
มากมาย  แต่ไม่เข้าใจการสงัเกตเด็ก  แบบทดสอบต่างๆ มีประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ตั้งแต่มี
ข้อจ ากัด  เช่น  แบบทดสอบวัดสติปัญญา,  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไม่สามารถบอกความสามารถ
พิเศษของเด็กได้  นอกจากนี้ยังใช้งบประมาณมาก  เสียเวลาและต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญด าเนินการ การใช้
แบบไม่ก าหนดขอบเขตอาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ดงันั้นกระบวนการเสาะหาควรศึกษาประโยชน์ของ
แบบทดสอบแต่ละประเภทแล้วใช้ตามความเหมาะสมก็จะได้ประโยชน์มาก  การจัดการเรียนการสอนท่ี
เปิดกว้างให้เด็กแสดงศักยภาพ  ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ  เช่น  การสังเกต  ประวัติของเด็ก  พฤติกรรม
ของเด็ก  เป็นแนวทางที่สามารถจะตรวจสอบเด็กได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง  นอกจากนั้นการกระตุ้น
ความสนใจเด็กโดยการจัดชมรมหรือ  กิจกรรมนอกหลักสูตรจะท าให้เด็กจ านวนมากแสดงความสามารถ
ออกมา 

 
กิจกรรมประจ าบท 
1. ให้นักศึกษาศึกษาประวัติบุคคลที่มีความต้องการพิเศษที่ประสบความส าเร็จมา 1 คน และบอกข้อคิดที่
ได้จากการศึกษา 

 
 

ภาพประกอบ 3.1 ตัวอย่างบุคคลที่มีความต้องการพิเศษที่ประสบความส าเร็จ 
นุ้ย-ธนารี พิการแขน—ขา แต่หัวใจไม่ได้พิการ 

ที่มา www.fpmconsultant.com/manager/spman/353.doc 
 

2. ให้นักศึกษาศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทตามความสนใจ 1 ประเภท แล้วตั้งค าถาม
เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 10 ค าถาม แล้วออกแบบใบความรู้ 
 

http://www.fpmconsultant.com/manager/spman/353.doc
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ตัวอย่างใบความรู้ ออทิสติก 10 ค าถาม 

 

  

นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

  

ออทิสติกไม่ได้สรา้งความแตกต่าง แต่เป็นเพราะว่าเด็กทุกคนแตกต่างกัน เราจึงควรเรียนรู้และเข้าใจ ในความแตกตา่งกนั
ของเด็กแต่ละคน 

ออทิสติกคืออะไร  ออทิสติก (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคที่รู้จักมาเป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้ว 
มีช่ือเรียกหลากหลาย และมีการเปลี่ยนแปลงการเรียกช่ือเป็นระยะ มีท้ัง ออทิสติก (Autistic Disorder), 
ออทิสซึม (Autism), ออทิสติก สเปกตรัม (Autism Spectrum Disorder), พีดีดี (Pervasive 
Developmental Disorders), พีดีดี เอ็นโอเอส (PDD Not Otherwise Specified) และแอสเพอร์เกอร์ 
(Asperger’s Disorder) จนในปัจจุบันนักวิชาการตกลงใช้ค าวาา “Autism Spectrum Disorder”ตาม
เกณฑ์คูามือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชฉบับลาาสุด DSM-5 ที่จะใช้อยาางเป็นทางการในระดับสากล
เหมือนกันท้ังหมดในปี พ.ศ.2556 ส าหรับในภาษาไทย ควรจะเรียก “ออทิสติก” เหมือนกันในทุกกลุาม
ยาอย เนื่องจากเป็นค าที่ใช้มานานแล้ว สาวนชื่อเรียกอ่ืนๆ ก็คงคาอยๆ จางหายไป                                     
ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไมาสามารถ
พัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย มีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และ
ความสนใจ เป็นแบบแผนซ้ าๆ จ ากัดเฉพาะบางเร่ือง และไมายืดหยุาน ปัญหาดังกลาาวเป็นตั้งแตาเล็ก สางผล
ให้เกิดข้อจ ากัดในการด ารงชีวิต 

ปี พ.ศ.2486 มีการรายงานผูป้่วยเป็นคร้ังแรก โดยนายแพทย์ลีโอ แคนเนอร์ (Leo Kanner) จิตแพทย์ 
สถาบันจอห์น ฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา รายงานผู้ป่วยเดก็จ านวน 11 คน ที่มีอาการแปลกๆ เชาน พูดเลียน
เสียง พูดช้า สื่อสารไมาเข้าใจ ท าซ้ าๆ ไมาชอบการเปลี่ยนแปลง ไมาสนใจคนอ่ืน เลานไมาเป็น และได้ติดตาม
เด็กอยูานาน 5 ปี พบวาาเด็กเหลาานี้แตกตาางจากเด็กที่บกพราองทางสติปัญญา จงึเรียกช่ือเด็กท่ีมีอาการ
เชานนี้วาา “Early Infantile Autism” 

นักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดตาางๆ ของโรคออทิสติก แตายังไมาสามารถหาสาเหตุที่แนาชัดได้ 
พบวาามีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก พบในเพศชายมากกวาาเพศหญิง ถึงแม้วาายังไมาทราบสาเหตุที่
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แนาชัด ก็ใชาวาาจะท าอะไรไมาได้เลย เนื่องจากการดูแลชาวยเหลือในปัจจุบันสามารถชาวยให้เด็กกลุามนี้ดีขึ้น
ได้มาก โดยเฉพาะถ้าได้รับการวินิจฉัย และดูแลชาวยเหลอือยาางเหมาะสมตั้งแตาอายุนอ้ยๆ และท าอยาาง
ตาอเนื่อง 

วินิจฉัยออทิสติกได้อย่างไร 

ในปัจจุบัน การวินิจฉัยอ้างองิตาม คูามือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 4 
ปรับปรุง (DSM-IV-TR, 2000) โดยจัดให้ “โรคออทิสติก” อยูาในกลุาม “พีดีดี” (Pervasive 
Developmental Disorders; PDDs) ซึ่งแสดงอาการอยาางชัดเจนในวัยเด็ก กาอให้เกิดพัฒนาการทางด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสาร ไมาเป็นไปตามปกติ มีพฤติกรรม ความสนใจ และกิจกรรมท่ีผิดไป
จากปกติ แบางออกเป็น 5 กลุาม คือ 

ส าหรับในที่นี้จะกลาาวถึงเฉพาะเกณฑ์การวินิจฉัยโรคออทิสติกเทาานั้น ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้ 

A. เข้าเกณฑ์ตาอไปนี้ 6 ข้อหรือมากกวาา จากหัวข้อ (1) (2) และ (3) โดยอยาางน้อยต้องมี 2 ข้อ จากหัวข้อ 
(1) และจากหัวข้อ (2) และ (3) อีกหัวขอ้ละ 1 ข้อ 

1. มีคุณลักษณะในการเข้าสังคมที่ผิดปกติ โดยแสดงออกอยาางน้อย 2 ข้อตาอไปนี้ 

1.1. บกพราองอยาางชัดเจนในการใช้ทาาทางหลายอยาาง ( เชานการสบตา การแสดงสีหนา้ กิริยา หรือทาาทาง
ประกอบการเข้าสังคม ) 

1.2. ไมาสามารถสร้างความสมัพันธ์กับเพื่อนในระดับท่ีเหมาะสมกับอายุได้ 

1.3. ไมาแสดงความอยากเข้าราวมสนุก ราวมท าสิ่งที่สนใจ หรือราวมงานให้เกิดความส าเร็จกับคนอ่ืนๆ ( เชาน 
ไมาแสดงออก ไมาเสนอความเห็น หรือไมาชี้วาาตนสนใจอะไร ) 

1.4. ไมามีอารมณ์หรือสัมพันธภาพตอบสนองกับสงัคม 

2. มีคุณลักษณะในการสื่อสารผิดปกติ โดยแสดงออกอยาางน้อย 1 ข้อตาอไปนี้ 

2.1. พัฒนาการในการพูดช้าหรือไมามีเลย โดยไมาแสดงออกวาาอยากใช้การสื่อสารวิธีอื่นมาทดแทน เชาน 
แสดงทาาทาง 

2.2. ในรายที่มีการพูดได้ ก็ไมาสามารถเร่ิมพูดหรือสนทนาตาอเนื่องกับคนอื่นได้ 
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2.3. ใช้ค าพูดซ้ าหรือใช้ภาษาที่ไมามีใครเข้าใจ 

2.4. ไมามีการเลานสมมติท่ีหลากหลาย คิดเองตามจินตนาการ หรือเลานเลียนแบบสิ่งตาางๆ ตามสมควรกับ
พัฒนาการ 

3. มีแบบแผนพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จ ากัด ใช้ซ้ า และรักษาเป็นเชานเดิม โดยแสดงออก
อยาางน้อย 1 ข้อ ตาอไปนี้ 

3.1. หมกมุานกับพฤติกรรมซ้ าๆ ตั้งแตา 1 อยาางขึ้นไป และความสนใจในสิ่งตาางๆ มีจ ากดั ซึ่งเป็นภาวะที่
ผิดปกติท้ังในแงาของความรุนแรงหรือสิ่งที่สนใจ 

3.2. ติดกับกิจวัตร หรือย้ าท ากับบางสิง่บางอยาางที่ไมามีประโยชน์โดยไมายืดหยุาน 

3.3. ท ากิริยาซ้ าๆ เชาน เลานสะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว 

3.4. สนใจหมกมุานกับเพียงบางสาวนของวัตถ ุ

B. มีความลาาช้าหรือความผิดปกติกาอนอายุ 3 ปี ในด้านตาางๆ ตาอไปนี้ อยาางน้อย 1 ด้าน 

(1) ปฏิสัมพันธ์กับสังคม 

(2) ภาษาที่ใช้สื่อสารกับสังคม 

(3) เลานสมมติหรือเลานตามจนิตนาการ 

C. ความผิดปกติไมาเข้ากับเร็ทท์ (Rett's Disorder) หรือ ซีดีดี (Childhood Disintegrative Disorder) 
ได้ดีกวาา 

ในปี พ.ศ.2556 การวินิจฉัยจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม คูามือการวินิจฉัยโรคทางจิตเวช โดยสมาคม
จิตแพทย์อเมริกัน ฉบับท่ี 5 (DSM-5, 2013) เรียกวาา “ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) โดย
ไมามีการแบางกลุามยาอย ซึ่งมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยมีคุณลักษณะหลักเหลือเพียง 2 กลุาม 
คือ ความบกพราองในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เหมาะสมตามวัย (social 
communication and social interaction) และมีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็น
แบบแผนซ้ าๆ จ ากัดเฉพาะบางเร่ือง และไมายืดหยุาน (restricted, repetitive patterns of behavior, 
interest or activities) 
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 ออทิสติกมีอาการอย่างไร 

เด็กท่ีเป็นออทิสติกจะมีอาการแตกตาางกันหลากหลายรูปแบบ สิบคนก็สิบแบบ ร้อยคนก็ร้อยแบบ แตาก็มี
ลักษณะราวมคล้ายกัน ที่เรียกวาา “ ออทิสติก ” คือเด็กอยูาในโลกของตัวเองมาก สนใจสิง่แวดล้อมน้อย 
เรียกไมาหัน ไมาสบตา ไมาสนใจใคร โต้ตอบไมาเป็น เลานไมาเหมาะสม จินตนาการไมาเป็น ไมาพูดหรือพูดไมารู้
เร่ือง พูดเป็นภาษาตาางดาว ท าอะไรซ้ าๆ เป็นแบบแผน ไมายืดหยุาน สนใจบางอยาางแบบหมกมุาน ไมามี
ประโยชน์ ในรายที่อยูาในโลกของตัวเองมาก จะกระตุ้นตัวเองเป็นระยะ เชาน หมุนตัว โยกตัว เขยางเท้า 
สะบัดมือ เลานมือ เป็นต้น 

การท่ีจะดูวาาเด็กเป็นออทิสติกหรือไมา ถ้าอาการมาก อาการรุนแรง จะดูออกได้ไมายาก แตาถ้าอาการน้อยๆ 
จะดูยากมาก ต้องอาศัยความเห็นผู้เชี่ยวชาญ เชาน จิตแพทย์เด็กและวัยรุาน และบางคนอาจต้องประเมิน
และติดตามระยะหนึ่ง จึงจะได้ข้อสรุปที่แนานอน 

ในชาวงขวบปีแรกจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากเด็กมีหน้าตานาารัก ไมามีลักษณะภายนอกผิดสังเกต เด็กมักจะ
ไมาสบตา เรียกช่ือก็ไมาสนใจหันมอง หน้าตาเฉยเมย ไมายิ้มตอบ หรือหัวเราะ ไมาชอบให้อุ้ม ไมาแสดงทาาที
เรียกร้องความสนใจใดๆ คาอนข้างเงียบ ไมาสางเสียง เลี้ยงงาาย 

อาการผิดปกติเร่ิมสังเกตได้ชัดเจนขึ้นในชาวงขวบปีท่ีสอง เด็กยังไมาพูดเป็นค า แตาจะพูดเป็นภาษาตาางดาว
ที่ไมามีความหมาย ไมาสนใจของเลาน ไมาสนใจในเร่ืองที่คนรอบข้างก าลังสนใจอยูา ไมาชี้นิ้วบอกความต้องการ
ของตนเอง เวลาอยากได้อะไรมักจะท าเอง หรือจูงมือพาอแมาไปหยิบโดยไมาสางเสยีง ชอบจ้องมองสิ่งของที่
เป็นแสงวาววับ แสงไฟ เงาทีก่ระเพื่อมไปมา หรือของหมุนๆ เชาน พัดลม ล้อรถท่ีก าลังหมุน เริ่มเลานมือ 
สะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว เขยางเท้า 

นับจากขวบปีท่ีสามเป็นต้นไป อาการจะชัดเจนขึ้น และรุนแรงมากขึ้น ถ้าไมาได้น าเข้าสูากระบวนการดูแล
ชาวยเหลืออยาางตาอเนื่อง 

ในด้านสังคม เด็กจะไมาสบตา ไมาเข้าใจสีหน้า อารมณ์ของผู้อื่น เด็กจะเลานกับเด็กคนอ่ืนในวัยเดียวกันไมา
เป็น แตามักจะเลานกับเด็กท่ีโตกวาาหรือผู้ใหญา ไมาสนใจของเลานที่เด็กทั่วไปสนใจ แตาจะไปเลานของที่ไมาควร
เลาน เลานจินตนาการไมาเป็น ไมาสามารถสมมติของอยาางหนึง่เป็นอีกอยาางหนึ่งได ้เชาน บล็อกไม้เรียงกันเป็น
รถไฟ ก้อนหินเป็นขนม ไมารู้จักแยกแยะหรือหลีกหนีจากอันตราย เชาน เห็นสุนัขท่ีดุๆ เหาาเสียงดัง ก็วิ่งเข้า
ไปจับ 

ในด้านภาษาเด็กหลายคนเริ่มพูดได้ แตาเป็นลักษณะพูดซ้ าๆ พูดเลยีนแบบโดยไมาเข้าใจความหมาย พูด
เรียงประโยคไมาถูกต้อง หรือตอบค าถามไมาเป็น ยังมีภาษาตาางดาวอยูามาก 
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ในด้านพฤติกรรม เด็กจะมีทาาทางแปลกๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว กระโดดสะบัดมือเวลาดีใจหรือตื่นเต้น 
เดินเขยางหรือซอยเท้า สนใจของบางอยาางแบบหมกมุานเกินความพอดี เชาน ชอบดูโลโก้สินค้า สะสมขวด ดู
รูปภาพเดิมซ้ าๆ จ้องมองพัดลมหมุนได้นาน สะบัดแผานซดีีไปมาเพื่อดูแสงเงา ทานอาหารเมนูซ้ าเดิมไมา
ยอมเปลี่ยน ใสาเสื้อตัวเดิมหรือสีเดิมตลอด ถ้ากิจวัตรที่เคยท าเปลี่ยนไปจากเดิม จะอารมณ์เสีย หงุดหงิด 
โวยวาย 

ถึงแม้วาาเด็กออทิสติกจะไมาเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนอ่ืน จากการสังเกตสหีน้าและทาาทาง แตา
ตัวเด็กเองมีอารมณ์ ความรู้สึกของเขาเอง รู้สึกโกรธ เศร้า เหงา อิจฉา ดีใจ ต้องการความรัก ความสนใจ 
เชานเดียวกับเด็กทั่วไป 

เด็กท่ีขาดการกระตุ้นมากๆ เชาน เด็กในสถานสงเคราะห์ หรือบ้านเด็กก าพร้าตาางๆ อาจมีลักษณะคล้าย
ออทิสติก เชาน แยกตัว หรือเข้าหาแบบไมาเหมาะสม แตาเมือ่มีการกระตุ้นอยาางเต็มท่ี อาการก็จะเป็นปกติ 
ในขณะท่ีเด็กออทิสติกถึงแม้จะกระตุ้นเต็มท่ีแล้ว ก็ยังมีอาการบางอยาางหลงเหลืออยูา 

อาการซนมาก อยูาไมานิ่ง วิ่งวุานตลอด นั่งไมาติดท่ี หรือที่เรียกวาาไฮเปอร์แอคทีฟ (Hyperactive) เป็นอาการ
ที่พบราวมได้ในเด็กออทิสติก 

มักพบมีความบกพราองทางสติปัญญาราวมด้วย ร้อยละ 50-70 แตาในขณะเดียวกัน ก็พบวาามีความสามารถ
พิเศษถึงร้อยละ 10 

สรุปอาการส าคัญที่พบราวมด้วยในเด็กออทิสติก มีดังนี้ 

บกพราองทางสติปัญญา ร้อยละ 50-70 

สมาธิสั้น อยูาไมานิ่ง ร้อยละ 40-60 

ซึมเศร้า/อารมณ์แปรปรวน ร้อยละ 44 

ลมชัก ร้อยละ 25-40 

ท าร้ายตนเอง ร้อยละ 25-40 

ปัญหาการนอน ร้อยละ 10-30 

ปัญหาการกิน พบบาอยมาก 

พฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง พบบาอย 
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ท าไมถึงเป็นออทิสติก 

มีความพยายามในการศึกษาถึงสาเหตุของออทิสติก แตายงัไมาทราบสาเหตุของความผดิปกติท่ีแนาชัดได้ ใน
ปัจจุบันมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนวาาเกิดจากการท างานของสมองที่ผิดปกติ มากกวาาเป็นผลจาก
สิ่งแวดล้อม 

ในอดีตเคยเชื่อวาาออทิสติก เกิดจากการเลี้ยงดูในลักษณะท่ีเย็นชา (Refrigerator Mother) แตาจาก
หลักฐานข้อมูลในปัจจุบันยืนยันได้ชัดเจนวาา รูปแบบการเลี้ยงดูไมาใชาสาเหตุที่ท าให้เป็นออทิสติก แตาถ้า
เลี้ยงดูอยาางเหมาะสมก็จะชาวยให้เด็กพัฒนาดีขึ้นได้มาก 

ในปัจจุบันพบวาามีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านพันธุกรรมสูงมาก มีความเชื่อมโยงกับโครโมโซมหลาย
ต าแหนาง เชาน ต าแหนางที ่15q 11-13, 7q และ 16p เป็นต้น คาดวาาในอนาคตอันใกล้จะมีความชัดเจนใน
เร่ืองนี้เพิ่มขึ้น และจากการศึกษาในฝาแฝด พบวาาแฝดเหมือน ซึ่งมีรหัสพันธุกรรมเหมือนกัน มีโอกาสเป็น
ออทิสติกท้ังคูาสูงกวาาแฝดไมาเหมือนอยาางชัดเจน 

คลื่นไฟฟา้สมอง (Electroencephalography; EEG) พบวาามีความผิดปกติมากกวาาในกลุามประชากรปกติ 
แตาไมาพบลักษณะจ าเพาะท่ีอธิบายความผิดปกติของการท างานของสมอง 

ในการศึกษาเรื่องของสมองและระบบประสาท พบวาามีความผิดปกติหลายรูปแบบ มีปริมาตรของสมอง
เพิ่มขึ้น ยกเว้นสมองสาวนหนา้ (Frontal Lobe) และพบวาาเส้นรอบวงของศีรษะปกติในตอนแรกเกิด แล้ว
เร่ิมมากผิดปกติในชาวงวัยเด็กตอนต้นถึงตอนกลาง และในระดับเซลล์ พบวาาเกี่ยวข้องกับจ านวน เซลล์
เพอร์กินส์ (Purkinje Cell) ที่ลดลง 

ภาพฉายระบบประสาท (Neural Imaging) พบความผิดปกติหลากหลายรูปแบบ แตายังคลุมเครืออยูา ไมา
สามารถอธิบายได้ชัดเจน เชาน แกนซีลีเบลลัม (Cerebellar Vermis) มีความหนาแนานผิดปกติ Third 
Ventricle มีขนาดใหญา สมองสาวน caudate มีขนาดเล็ก เป็นต้น 

ด้านเภสัชวิทยาของระบบประสาท พบวาามีความเก่ียวข้องกับสารเคมีสื่อประสาทท่ีช่ือ เซโรโทนิน 
(Serotonin) โดยมีระดับในเกล็ดเลือดสูงขึ้น แตายงัไมาสามารถอธิบายได้ชัดเจนวาาเกิดจากอะไร 

 ท าอย่างไรเมืออ กูกเป็นออทิสติก 

ถึงแม้วาาในปัจจุบันยังไมามีวิธีการรักษาออทิสติก ที่จ าเพาะเจาะจงให้หายขาดได้ แตากส็ามารถชาวยเหลือให้
ลูกมีพัฒนาการดีขึ้นได้เต็มตามศักยภาพของเขา สามารถเรียนรู้ และใช้ชีวิตอยูาราวมในสังคมได้อยาางปกติ
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สุข 

แนวทางการดูแล ไมาวาาจะไปในทิศทางใดก็ตาม ถ้าเริ่มต้นจากการดูแลด้วยความรัก แล้วคาอยๆ พัฒนา
ด้วยความเข้าใจ ก็จะไปสูาจุดหมายปลายทางของการท าให้ลูกมีการพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่มีอยูาได้ไมา
ยาก การดูแลด้วยความรัก ก็คือสิ่งที่พาอแมาทุกคนมีเต็มเปี่ยมอยูาแล้ว แตามักจะถูกบดบังด้วยความเครียด 
ความวิตกกังวล ความเบื่อหนาาย ความท้อแท้ และความรู้สึกอ่ืนๆ อีกมากมายในบางชาวงเวลา ซึ่งเป็นเร่ือง
ธรรมดาที่จะเกิดความรู้สึกตาางๆ ขึ้นมาได้ในชาวงการดูแล แตาจ าเป็นต้องหาวิธีจัดการความรู้สึกตาางๆ อยาาง
เหมาะสมตาอไป การมีความรักอยูาเต็มเปี่ยมอาจจะไมาเพียงพอในการชาวยเหลือลูก ถ้าขาดความเข้าใจ 
เนื่องจากในการดูแล ต้องมีกระบวนการพัฒนาแบบพิเศษ การมีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่ดี และพัฒนาเทคนิควิธีอยาางตาอเนื่อง เป็นสิ่งที่พาอแมาควรมี 

เมืออเด็กออทิสติกโตขึ้นจะเป็นอย่างไร 

พบวาาออทิสติก จ านวน 2 ใน 3 ยังมีภาวะต้องพึ่งพงิผู้อืน่ และต้องการผู้ดูแลตลอดชีวิต ในขณะท่ีจ านวน 
1 ใน 3 สามารถพึ่งพาตนเองได้พอสมควร ต้องการเพียงค าชี้แนะจากผู้ดูแลเป็นระยะเทาานั้น และพบวาามี
ร้อยละ 1-2 ที่พึ่งพาตนเองได้เต็มท่ี สามารถประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเอง ด าเนินชีวิตได้เหมือนปกติ 

สิ่งส าคัญที่เป็นตัวบางบอกวาา เด็กออทิสติกจะมีแนวโน้มท่ีดีหรือไมา เพียงไร คือ ระดับสติปัญญา และ
ความสามารถในการสื่อสาร จากรายงานวิจัยพบวาา ผู้ที่มีระดับสติปัญญา (ไอคิว) ต่ ากวาา 50 มีอาการชัก
ในชาวงวัยรุาน หรือยังไมาพูดเมื่ออายุ 5 ปี มักจะมีแนวโน้มไมาคาอยดีนัก พบวาาออทิสติก ประมาณร้อยละ 4-
32 จะมีอาการชักราวมด้วย พบได้เมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะในชาวงที่เป็นวัยรุาน ซึ่งยิ่งท าให้มีแนวโน้มไมา
คาอยดี  การดูแลชาวยเหลืออยาางเหมาะสม ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ถ้าเร่ิมท าตั้งแตาชาวงอายุ 3 ขวบปีแรก 
พบวาาได้ผลดีกวาาการรักษาที่ลาาช้ากวาานั้น ดังนั้นการวินิจฉัยโรคได้เร็ว เริ่มให้การดูแลชาวยเหลือตั้งแตาอายุ
น้อยๆ และท าอยาางตาอเนื่อง เป็นสิ่งที่ส าคัญทีสุ่ด 

 ป้องกันไม่ให้เป็นออทิสติกได้อย่างไร 

การป้องกันไมาให้เป็นออทิสติก ในปัจจุบันยังไมาให้สามารถท าได้ เนื่องจากยงัไมาสามารถระบุสาเหตุที่แนาชัด
ได้ และยังไมามีวิธีการที่สามารถตรวจพบได้ตั้งแตาตั้งครรภ์ แตาสามารถป้องกันไมาให้มีอาการรุนแรงขึ้นได้ 
โดยการคัดกรองให้รู้ปัญหาเร็วท่ีสุด และเข้าโปรแกรมการดูแลชาวยเหลือตั้งแตาเล็กและท าอยาางตาอเนื่อง 

กุญแจส าคัญ ที่เป็นตัวท านาย ออทิสติก ในเด็กอายุ 18 เดือนข้ึนไป มี 4 อาการหลัก ถ้าพบวาามีอาการ
ผิดปกติเหลาานี้ตัง้แตา 2 อยาางข้ึนไป ควรนึกถึงออทิสติก และมีการด าเนินการเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค 
และให้ความชาวยเหลืออยาางทันที อาการดังกลาาว คือ 
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1. เลานสมมติ เลานจินตนาการไมาเป็น 

2. ไมาสามารถช้ีนิ้วบอกความต้องการได้ 

3. ไมาสนใจเข้ากลุาม หรือเลานกับเด็กคนอ่ืน 

4. ไมามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสนใจราวมกับคนอื่นได้ 

นอกจากนี้ยังมีการน าแบบคัดกรองมาใช้ เพื่อน าเด็กเข้าสูาการดูแลชาวยเหลือเร็วท่ีสุด ได้แกา แบบส ารวจ
พัฒนาการเด็ก PDDSQ (Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire), CHAT 
(Checklist for Autism in Toddlers), CARS (Childhood Autism Rating Scale) 

ควรท าความเข้าใจกับสมาชิกในบ้านอย่างไร 

ทุกคนในครอบครัว ควรมีการรับรู้ราวมกัน มีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และชาวยกันหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายๆ แหลาง วาาออทิสติกคืออะไร แตาละคนสามารถมีบทบาทในการชาวยเหลือได้
อยาางไร การสุมหัวเข้าหากัน ปรึกษากัน จะชาวยให้วางแผนการชาวยเหลือเด็กเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้
เหมาะสม ข้อสงสัยตาางๆ ที่ยงัสับสน อาจเก็บไว้ไปปรึกษาแพทย์ท่ีดูแลตาอไปได้ เมื่อมีนัดตรวจประเมิน
คร้ังตาอไป 

การท าความเข้าใจกับสมาชิกในบ้าน เชาน การบอกน้องวาาพี่เป็นออทิสติก หรือบอกพี่วาาน้องเป็นออทิสติก 
ก็มีความส าคัญเชานกัน ส าหรับน้องที่เล็กยังมีความเข้าใจในเร่ืองนี้ไมาเต็มที่ ก็ควรบอกตามความสามารถใน
การรับรู้ตามวัย ใช้ภาษาที่เข้าใจงาาย และเน้นการมีสาวนราวม วาาตัวน้องเองจะชาวยเหลือพี่ท่ีเป็นออทิสติก 
อยาางที่คนอื่นในบ้านชาวยเหลือได้อยาางไรบ้าง ชมเชยเมื่อพี่หรือน้องท าในสิ่งที่เหมาะสม และแสดงให้เด็กรู้
วาาเราภูมิใจที่เขาได้ท าสิ่งนั้น แตาสิ่งที่ส าคัญคือ ต้องไมาคาดหวัง หรือบังคับจนเกินระดับความสามารถของ
เด็ก ไมาท าให้เด็กรู้สึกวาาต้องรับภาระในการดูแล แตาใช้การสร้างแรงจงูใจให้เขารู้สึกอยากชาวยเหลือจะ
ดีกวาา 

เด็กออทิสติกเป็นอัจฉริยะด้วยหรือไม่ 

เมื่อประมาณ 15 ปีกาอน ภาพยนตร์เร่ือง เรนแมน (Rain Man) ถาายทอดเรื่องราวของบุคคลออทิสติกท่ีมี
ความเป็นอัจฉริยะ ให้โลกได้รู้จัก โดยสร้างจากข้อมูลจริงของบุคคลออทิสติกที่มีความเป็นอัจฉริยะหลายๆ 
คนมารวมกันเป็นคนเดียว โดยมีความสามารถในการจดจ าสิ่งตาางๆ ได้จากการอาานหรือมองเห็นเพียงคร้ัง
เดียว จ าหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดรายนามผู้ใช้ได้ทั้งเลาม จ าข้อมูลเคร่ืองบินตกได้แมานย าทุกสายการบิน 
วาาตกเมื่อไหรา เสียชีวิตกี่ราย ค านวณตัวเลขหลายหลัก ไดร้วดเร็วโดยคิดในใจ ฯลฯ 
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จากภาพยนตร์เร่ืองนี้ท าให้หลายๆ คน ติดภาพความเป็นอัจฉริยะของออทิสติก ซึ่งไมาได้มีทุกคน แตาก็
พบวาามีเกือบร้อยละ 10 ที่มีความเป็นอัจฉริยะอยูาในตัว อาจเป็นอัจฉริยะเฉพาะด้าน หรือหลายๆ ด้าน
พร้อมกัน ในศาสตร์แขนงตาางๆ เชาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลป
ศาสตร์ เป็นต้น บางคนแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนตั้งแตาเด็ก แตาบางคนก็รอจังหวะเวลา และโอกาสในการ
แสดงออก  แตาเมื่อถูกระบุวาาเป็นออทิสติกแล้ว บางคร้ังความเป็นอัจฉริยะ จะถูกมองข้ามไป ไมาสามารถ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่องจากเราไปให้ความส าคัญกับความผิดปกติมากกวาาความเป็นอัจฉริยะ ไป
มุางเน้นการแก้ไขความผิดปกติ จนลืมสางเสริมความเป็นอัจฉริยะ  แนวทางดูแลชาวยเหลอืท่ีถูกต้อง คือการ
สางเสริมความสามารถท่ีมีอยูา ควบคูาไปกับการแก้ไขความบกพราอง จึงจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูาในตัว
เด็กมาใช้ได้เต็มที่ 

เมื่อเด็กออทิสติกได้รับการแก้ไขความบกพราอง สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกแนะน าให้แก้ไขด้วย คือการลดความ
หมกมุานในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มากเกินไป ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางการรักษาในปัจจุบัน แตา
ในบางคร้ัง ความหมกมุานในบางเร่ือง น ามาซึง่ความรู้จริง ความรอบรู้ในเร่ืองนั้นๆ ได้เชานกัน ดังนั้น
แนวทางการแก้ไขความหมกมุาน อาจไมาใชาการห้าม งดท า หรือเบี่ยงเบนเทาานั้น แตาควรเน้นการขยาย
ขอบเขตความสนใจในเรื่องเดิมให้กว้างขึ้น ให้มีมิติ มุมมองใหมาๆ เพิ่มขึ้น ก็สามารถลดความหมกมุาน โดย
ไมาปิดกั้นความสนใจได้เชานกัน 

ส าหรับระบบ วิธีคิด ในเด็กอัจฉริยะท่ีเป็นออทิสติก แยกออกเป็น 2 กลุามใหญา คือ กลุามที่คิดด้วยภาพ 
(Visual Thinker) กับกลุามท่ีคิดโดยไมาใช้ภาพ (Music, Math and Memory Thinker) 

กลุามที่คิดด้วยภาพ เมื่อเขาคิดถึงสุนัขก็จะมีภาพของสุนัขประเภทตาางๆ ในอิริยาบถตาางๆ อยูาในหัว รู้วาา
สุนัขแตาละตัวมีอะไรท่ีเหมือนกัน และมีความแตกตาางจากแมวอยาางไร จากนั้นก็จะคาอยๆ สร้างภาพเฉพาะ
ของสุนัขเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสุนัข หรือที่เรียกวาา การคิดแบบอุปนัย 

ในทางตรงกันข้าม กลุามที่คิดโดยไมาใช้ภาพ จะเริ่มคิดจากลักษณะท่ัวไปที่เหมือนกันของสุนัข แล้วคาอยแตก
ยาอยเป็นลักษณะเฉพาะแตาละสายพันธุ์ หรือที่เรียกวาา การคิดแบบนิรนัย เมื่อเราทราบวาาเด็กมีระบบ     
วิธีคิด แบบไหนแล้ว ก็สามารถหาวิธีสางเสริมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับเด็กได้ 
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3. ใหน้ักศึกษาเขียนผังความคิด mind map สรุปแนวคิดที่ได้จากการเรียนการสอนเก่ียวกับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 3.2 ผังความคิด mind map เด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ1 
 

 
ภาพประกอบ 3.3 ผังความคิด mind map เด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ2 
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สรุปท้ายบทเรียน 
 

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีข้อจ ากัดใดๆ หรือขาดความสามารถซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ให้การช่วยเหลือและไม่สามารถจัดการสอนตามปกติทั้งนี้มีสาเหตุจากสภาพความบกพร่องทางร่างกาย
สติปัญญา และอารมณ์ จ าเป็นต้องได้รับการ กระตุ้น ช่วยเหลือ การบ าบัด ฟื้นฟูและให้การเรียนการสอน
ที่เหมาะ กับลักษณะ และความต้องการของเด็ก   ค าว่า เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า Children with special needs เป็นค าใหม่และเพิ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในระยะไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
                 นอกจากนี้แลว้ ยังมีการให้ค านิยามเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตามลักษณะของการ
จัดให้บริการโดยแยกลักษณะการให้บริการได้ดังนี้  

1. ทางการแพทย์    มักจะเรียกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเหล่านี้ว่า เด็กพิการ ดังนั้นเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษจึงหมายถึง ผู้ที่มีความผิดปกติ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือผู้ที่มีการสูญเสียสมรรถภาพอาจ
เป็นความผิดปกติ ความบกพร่องทางกายหรือการสูญเสียสมรรถภาพเหล่านีส้่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ชีวิตของเขาท าให้เขาไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ดีเท่ากับคนปกติ แต่หากมีการแก้ไขอวัยวะที่บกพร่องไปให้
สามารถให้งานได้ดงัเดิมแล้วสภาพความบกพร่องอาจหมดไป 
 2. ทางการศึกษา   ให้ความหมายเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษว่า หมายถึงเด็กที่มี ความต้องการ
ทางการศึกษาเฉพาะของตัวเอง ซึ่งจ าเป็นต้องจัดการคือศึกษาให้ ต่างไปจากเด็กปกติทางด้านเนื้อหา 
หลักสูตรกระบวนการที่ใช้และการประเมินผล 
 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทเป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังนัน้จึงจ าเป็นต้องรู้จักเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาต่อไป โดยสามารถสรุปประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามลักษณะเฉพาะและ
ความต้องการพิเศษ  

ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภท ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มเด็กทีม่ีลักษณะทางความสามารถสูง   หรือมีความเป็นเลิศทางสติปัญญา ซึง่เรียกท่ัว ๆไป

ว่าเด็กปัญญาเลิศ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถพัฒนาตนเองได้ดี เพราะเป็นผู้ที่มีความสามารถทาง
สติปัญญาและความถนัดเฉพาะทาง เมื่อเทียบกับระดับพัฒนาการในด้านต่างๆกับเกณฑ์เฉลี่ยของเด็ก
ในช่วงอายุเดียวกันแล้วพบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่มีการก าหนดไว้ ทั้งในด้านการรับรู้และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา ด้านปริมาณและคุณภาพเมื่อท าการทดสอบระดับสติปัญญาจะพบว่าระบบ
สติปัญญาสูง กว่า 120ขึ้นไป 

กลุ่มเด็กทีม่ีลักษณะทางความบกพร่องด้านความสามารถ หรือมีปัญหาเด็กเหล่านี้มักจะเรียนรู้
ได้ช้า และมีปัญหาในการเรียนรู้ ตลอดจนการพัฒนาด้านต่างๆ เป็นไปได้ไม่เท่าเทียมกับเกณฑ์เฉลี่ยของ
เด็กเม่ือเทียบกับเด็กอายุในช่วงเดียวกัน ดังนั้นการจะให้การศึกษา หรือการจะพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ต้องอาศัย
ความรู้ความรู้ความเข้าใจและให้การช่วยเหลือเป็นพิเศษตามความ เหมาะสม  
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กลุ่มเด็กทีม่ีความบกพร่อง ด้านความสามารถ กลุ่มนี้จ าแนกได้ 8   ประเภทคือ  
1. เด็กท่ีมีบกพร่องทางสติปัญญา 
2. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการได้ยนิ 
3. เด็กท่ีมีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  
4. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการพูดและภาษา  
5. เด็กท่ีมีพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  
6. เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
7. เด็กทีมีปัญหาทางออทิสติก  
8. เด็กท่ีมีบกพร่องทางการเห็น  

 

ค าถามท้ายบทเรียน 

 1.  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ควรมุ่งเน้นแก้ไขและพัฒนาด้านใดบ้าง 
อธิบายมาพอสังเขป 
 2.  อธิบายวิธีการทดสอบการได้ยินของเด็กอย่างไม่เป็นทางการมาพอสังเขป 
 3.  ถ้าท่านเป็นครู ท่านมีวิธีการจัดการศึกษาและวิธีสอนให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้อย่างไร 
 4.  ปัจจัยส าคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหรือบ าบัดรักษาเด็กออทิสติก มีอะไรบ้าง  อธิบายมา
พอสังเขป 
 5.  ลักษณะความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพมีก่ีสาเหตุ อะไรบ้าง 
 6.  จงอธิบายลักษณะของเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ หรือเด็กปัญญาเลิศ 
 7.  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตาหมายถงึอะไร 
 8.  ถ้าท่านได้เป็นส่วนหนึง่ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และ
พฤติกรรม ท่านจะจัดการศึกษาในลักษณะใด และจัดอย่างไร 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 

 
จุดประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรวม  การ 
จัดการเรียนรูห้ลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
จุดประสงคป์ระจ าบท 
 เมื่อศึกษาบทเรียนแล้ว ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 

1. บอกความหมายและความส าคัญของหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ 
2. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการปรับหลักสูตรเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
3. อธิบายการน าหลักสูตรส าหรบัเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทไปใช้ในการจัด 

การศึกษา 
4. วิเคราะห์เปรียบเทียบหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษกับหลักสูตรปกติว่ามี 

ความแตกต่างกันอย่างไร 
5. อธิบายบทบาทหน้าที่ และยกตัวอย่างบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียน 

รวมที่นักศึกษาสนใจได้ 
6. สามารถบอกข้ันตอน และจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ 

 
หัวข้อเนื้อหาวิชา 

1. ความหมายและความส าคัญของหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
2. หลักสูตรเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
3. การปรับหลักสูตร 
4. หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
5. หลักการสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
6. บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
7. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
8. แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
9. สรุปท้ายบทเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวชิา 
2. ศึกษาการจัดการท าการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3. อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. แผ่นใส, โปรแกรม Power point 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ค าถามท้ายบทเรียน 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สังเกตการร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์ 
3. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท้ายบทเรียน 
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บทที่ 4 
การจดัการเรียนรูต้ามหลักสตูรการเรียนรวมในชว่งชั้น 3-4 

  
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 ระดับมัธยมศึกษา  เป็นการจัดการศึกษาที่ได้

เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษรวมกับเด็กปกติในระดับท่ีสูงขึ้นจากช้ันประถมศึกษา  จะ
ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะยอมรับซึ่งกันและกัน  เด็กจะเข้าใจถึงความเหมือนและความไม่เหมือนในการ
อยู่ร่วมกัน  เด็กปกติก็เรียนที่จะยอมรับความพิการด้านความสามารถของเพื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งชีวิต 
การยอมรับคนพิการ การไร้ความสามารถ  จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น  นอกจากนี้เด็กที่เรียนรวมนั้น  จะได้รับ
ประโยชน์จากการร่วมมือและความรู้สึกรับผิดชอบที่จะพัฒนาไปด้วยกันในช้ันเรียน  การมีปฏิสัมพันธ์
กันเช่นนี้  จะส่งผลให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันและตระหนักถึงความพิการได้  ซึ่งสิง่นี้เป็นสิ่งส าคัญ
เมื่อเด็กเหล่านี้ย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  อย่างไรก็ตามเด็กท่ีเรียนในระดับมัธยมศึกษา ยังคงต้องได้รับการ
บริการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นครูพิเศษ  สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการทางการศึกษาพิเศษ
ต่อเนื่องกันไป  การเรียนในระบบนี้มิได้หมายความว่าจะลดบริการพิเศษต่าง ๆ ลง  เพยีงแต่มีการ
เปลี่ยนวิธีการจัดการและให้บริการ   

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแบบเรียนรวม สถานศึกษาต้อง
มีการจัดเตรียมทั้งหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ สื่ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษใหเ้รียนรวมกับเด็กปกติอย่างมีความสุข ต้องท าให้เด็กเหล่านี้ไม่มีความรู้สึก
แตกต่างไปจากโรงเรียนหรือสังคมที่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอาศัย สถานศึกษาจะต้องปรับวิธีการ
บริการและการจัดการในโรงเรียนหลาย ๆ ประเด็นเพื่อการเรียนรวมต่อไป 
 

หลักสูตรการเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4  
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  

กล่าวว่า  “บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รัฐต้องจัดขึ้นด้วยวิธีการที่เหมาะสม
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิบสองปี”  ดังนั้นในการจัดการศึกษาแก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็น
เด็กปกติหรือเด็กพิการต้องจัดในลักษณะท่ีอยู่บนพื้นฐานของความไม่แบ่งแยกหรือกีดกันบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพื่อให้เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนและได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความสามารถของ
แต่ละบุคคล  หลังจากท่ีมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  ไม่นานก็
เกิดกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกข้ึนมา  คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  ซึ่งมีการระบุการจัดการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่ม  ในหมวด  2  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  
มาตรา  10  ระบุว่า 

การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปญัญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  
หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือด้อยโอกาสต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้บุคคลดังกลา่วมีสิทธิได้รับ
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ความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดใน
กระทรวง การศึกษาส าหรับผู้ซึ่งมีความสามารถพิเศษ  ตอ้งจัดในรูปแบบความเหมาะสมโดยค านึงถงึ
ความสามารถของบุคคลนั้น 

จากข้อความข้างต้นรัฐต้องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับบุคคลเป็นพิเศษ  3  กลุ่มคือ  ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเสมอภาคกับการจัดการศึกษาส าหรับคนปกติ  
ดังนั้นแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรวมจึงเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนรวมด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 

1. ด้านกฎหมาย  เป็นสิทธิของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามกฎหมาย 

2. ด้านศีลธรรม  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีสิทธิท่ีจะด าเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ
ทั่วไป  และได้รับสิทธิตามศักยภาพ 

3. ด้านสังคม  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีสถานภาพทางสงัคมเท่าเทียมกับเด็กท่ัวไป  เช่น  
เรียนได้ในโรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ  ได้อยู่ร่วมกันกับผู้ปกครองเนื่องจากสามารถ
เรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ 

นอกจากนี้แล้วการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในสังคมเกิดความ
ตระหนักคุ้นเคยและเกิดการยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมากขึ้น 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาจะต้องมี
ความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและความจ าเป็นพิเศษของ
เด็กแต่ละคน ควรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับเด็กตามความสนใจที่แตกต่างกัน สามารถจัดประสบการณ์
ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาที่วางไว้ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการเรียนรู้
ตลอดจนการวางแผนการสอนและการจัดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะมุ่งเน้นให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรปกติเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป ลักษณะของการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา มีดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและความปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนและควรมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสและ
สนใจที่แตกต่าง 

2. นักเรียนควรได้รับการสอนเพิ่มเติมในสภาพของหลักสูตรปกติ และให้ความช่วยเหลือ 
และสนับสนุนเพิ่มเติมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

3. เนื้อหาการศึกษา ควรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงและความต้องการของเด็กแต่ละคน เพื่อ 
ช่วยให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างเต็มท่ี 

4. เนื้อหาควรมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
5. กระบวนการประเมินผลควรมีการทบทวน และมีการประเมินผลก่อนการเรียนรวมกับ 

การประเมินผลในระดับปกติ เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนอุปสรรคท่ีมีและน ามาปรับปรุง
แก้ไข และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

6. จัดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตัง้แต่ช่วยเหลอืน้อยที่สุด ไปถึงโครงการ 
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สอนเสริมในโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นอ่ืนๆ 
7. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดและมีประสิทธิผล 
การจัดการเรียนรวมไม่ได้ให้ความส าคัญเฉพาะเด็กพิการหรือนักเรียนที่มีความต้องการ 

จ าเป็นพิเศษอันเนื่องจากความแตกต่างของภาษา วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ และความด้อย
โอกาสอื่นๆเท่านั้น แต่จะค านึงถึงโรงเรียนทุกโรงเรียน ทั้งนี้ในการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้
หลักสูตรปกติส าหรับนักเรียนทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดขึ้น เพื่อใช้ร่วมกันทั้งประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางที่ถูกก าหนดขึ้นจึงต้องมีความยึดหยุ่นเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการปฏิรูป 
การศึกษาและได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีความยึดหยุ่นและมีการเอื้อประโยชน์ต่อ
การเรียนรวม หลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

1. ก าหนดหลักสูตรแกนกลาง โดยก าหนดขอบเขตเนื้อหาและรายวิชาในระดับมัธยมศึกษา  
เช่น วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาที่สอง เป็นต้น และให้โรงเรียนและท้องถิ่นสามารถพัฒนา
เนื้อหาหรือรายวิชาในระดับท้องถิ่น 

2. ก าหนดหลักสูตรแกนกลางระดับมัธยมศึกษา โดยก าหนดเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างกว้างๆ  
ไม่ก าหนด รายละเอียดของเนื้อหา ซึ่งโรงเรียนสามารถก าหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พิจารณาว่าเหมาะสมกับผู้เรียนในโรงเรียนของตน 
 

ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร 
 
 หลักสูตร หมายถึง โครงการศึกษาที่ก าหนดให้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง เพื่อให้บรรลุตาม
แผนการศึกษา สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแต่ละระดับการศึกษามีความแตกต่างกัน
ปรัชญาการจัดการศึกษา ในปัจจุบันมีหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2546 หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทเดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถเรียนวิชาการต่างๆได้เท่าเด็กปกติ คือ เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา จงึมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ไม่เน้นการเรียนด้านวิชาการ แต่เน้นวิชาศิลปศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา นอกจากนี้ยังเน้นด้าน
การฝึกอาชีพ เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีงานท าที่จะช่วยตนเองได้ให้มากที่สุด เพื่อจะ
ได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม การจัดหลักสตูรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะ
สอดคล้องกับปรัชญาของการจัดการศึกษาพิเศษ ปรัชญาการศึกษาพิเศษข้อหนึ่งระบุว่าในการจัด
การศึกษาพิเศษนั้นควรจัดเพื่อสนองความต้องการและความสามารถของเด็ก และเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่องของเด็ก หากข้อบกพร่องของเด็กได้รับการแก้ไขแล้ว ควรส่งเด็กเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติ
โดยเร็วท่ีสุด ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องยึดหลักสูตรของเด็กปกติเป็นแกนหลัก เพราะการ
สอนเด็กเหล่านี้โดยหลักใหญ่ๆ ย่อมเหมือนกับเด็กปกติ ผิดกันตรงรายละเอียดปลีกย่อย  

วิชาในระดับมัธยมศึกษาที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ถ้าวิชาใดขัดกับความสามารถของ
เด็กประเภทใดก็อาจตัดวิชานั้นออกไปแล้วสอนวิชาอื่นแทนได้ เช่น การสอนเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ใช้หลักสูตรปกติแต่เน้นวิชาชีพให้มากยิ่งขึ้น ได้แก่ วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า วิชาไฟฟูา งานไม้ 
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เขียนแบบ และงานเกษตรเบ้ืองต้น ฯลฯ วิชาที่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไม่สามารถเรียนได้ 
คือ วิชาขับร้องและอ่านไทย อาจใช้วิชาอื่น เช่น การฝึกพูดมาเรียนชดเชยได้ สอนการฟังโดยใช้
เคร่ืองช่วยฟัง และสอนให้เด็กหูตึงสามารถอ่านริมฝีปากได้ เป็นต้น หลักสูตรของเด็กบกพร่องทาง
สายตา ใช้หลักสูตรของเด็กปกติได้ยกเว้นวิชาคัดลายมือและวาดรูป อาจจะต้องเรียนวิชาการปั้นและ
ดนตรีทดแทน หลักสูตรของเด็กบกพร่องทางร่างกาย ใช้หลักสูตรของเด็กปกติ แต่เด็กบางคนอาจได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาบางอย่าง เช่น ลูกเสือ พลศึกษา ให้เรียนวิชาการประดิษฐ์หรืองานการฝีมือ
แทนได้ หรือจะยกเว้นบางกิจกรรมในวิชานั้นๆและน ากิจกรรมอื่นๆมาสอนแทน โดยให้ได้จุดประสงค์
ตามท่ีต้องการสอนได้ 
 

การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานในช่วงช้ัน 3-4   
 

การปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะช่วยให้การเรียนรวมประสบความส าเร็จ การปรับหลักสูตรสามารถท าได้ทั้งในระดับสถานศึกษา 
และระดับห้องเรียน ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวเฉพาะการปรับในระดับห้องเรียน ในการปรับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในช่วงชั้น 3-4 สามารถท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการว่าสอนอะไร ( เนื้อหาของหลักสูตร) และจะสอน 
อะไร (วิธีการสื่อ และกระบวนการ) 

2. การปรับเพิ่มหรือลดขอบข่ายเนื้อหาที่สอน แต่ไม่ว่าจะเปน็ไปในลักษณะใดสิ่งที่ควร 
ค านึงถึง คือ  

2.1 สิ่งที่จะเรียนต้องเกี่ยวกับท้องถิ่นและชุมชน 
2.2 เรียนรู้ทักษะท่ีเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
2.3 ทักษะในการเรียนซึ่งถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรสอดคล้องกับระดับช้ัน 
2.4 หลักสูตรเพื่อการเรียนรวมจะอยู่บนพื้นฐานของมุมมองที่ว่าการเรียนรู้ 

เกิดขึน้เมื่อนักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและเกิดเป็นประสบการณ์ นักเรียนจะเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลจากนักเรียนคนอื่นๆ โดยการท างานร่วมกันซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ
เรียนรวมนั้นจะต้องค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
 เป้าหมายของหลักสูตร  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษา มีเปูาหมาย
สูงสุด คือ ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากที่สุด เมื่อต้องการปรับหลักสูตร 
ส าหรับการสอนแบบเรียนรวม ต้องระลึกเสมอว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรมีส่วนร่วมใน
บทเรียนเหมือนเด็กอื่นๆและครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเอ้ือให้นักเรียน สามารถเข้า
ไปมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน ท่ีสามารถช่วยเหลือให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมกับเด็กอื่นๆ ครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ปรับสื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่ 
2. เลือกสื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่ 
3. สร้างสื่อ อุปกรณ์ใหม่ 
4. ผสมผสานระหว่างการน าสื่อ อุปกรณ์เก่ามาปรับใช้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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การก าหนดล าดับขั้นของหลักสูตร/ เป้าหมายระยะเวลา การก าหนดล าขั้นของหลักสูตร 
และเปูาหมายระยะยาวของโครงการสอนจะต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับนักเรียนทุกคน รวมทั้ง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย ดังนั้นการจัดท าโครงการสอนส าหรับนักเรียนแต่ละคนและในการ
ก าหนดเปูาหมายระยะยาว ซึ่งมักจะก าหนดเป็นรายปีหรือรายภาคจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการในปัจจุบันและอนาคตของผู้เรียน โดยจะก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งจะ
เขียนขอบเขตของเปูาหมายของหลักสูตรและผลผลิตที่คาดหวังส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
แต่ละคน นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องจะร่วมกันก าหนดแผนการศึกษานี้ หลังจาก
ได้ก าหนดขั้นและเปูาหมายของหลักสูตรแล้ว ครูประจ าช้ันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ 
รวมถึงการด าเนินการประเมินผลด้วย 
 การวางแผนการสอน  การวางแผนการสอนเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะต้องก าหนดให้สอดคล้อง
กับความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการอย่างหลากหลาย นักเรียนที่มีความบกพร่องบางคน
อาจจะสามารถและพัฒนาโดยใช้หลักสูตรปกติได้ ในการวางแผนจะต้องค านึงถึงความสามรถทาง
กายภาพของนักเรียน เนื้อหา และวิธีสอน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวางแผนการสอนท้ังช้ัน ครูจะต้องน า
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมาพิจารณา 
เพื่อก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมด้วย 
 การปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  การปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง อย่างมีนัยส าคัญ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนสามารถแบ่งได้ 3 
ประเภท ได้แก่ 

1. สิ่งแวดล้อมทางสงัคม กายภาพ และวิชาการ เป็นสิ่งทีส่ าคัญที่สุด ผู้บริหารโรงเรียน ครู 
ประจ าช้ัน และบุคลกรโรงเรียน ควรจะให้ความส าคัญทางด้านสงัคมแก่เด็กที่มีความบกพร่องเท่าเทียม
กันกับเด็กปกติ 

2. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพอาจจะต้องมีการปรับหรือไม่ปรับก็ได้ นักเรียนท่ีมีความ 
บกพร่องทางการมองเห็นอาจจะต้องการนั่งในสถานที่ท่ีมีแสงสว่างเพียงพอ นักเรียนที่ใช้รถเข็นอาจจะ
ไม่สามารถใช้โต๊ะเรียนหรือนั่งบนเก้าอี้ท่ีมีความสูงปกติเหมือนนักเรียนปกติได้ 

3. สิ่งแวดล้อมทางวิชาการก็เป็นสิ่งที่จะท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียน  
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมให้ประสบผลส าเร็จนั้น จะต้องพจิารณาทั้ง 
 3 องค์ประกอบ กล่าวคือ หลักสูตร การเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมในการเรียน 
 

หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
1.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการร่างกาย 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จะพบว่าร่างกายและสุขภาพที่ดีก็ช่วยให้มีการ
เรียนรู้ท่ีราบรื่น ส่วนคนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพก็ต้องมาเสยีพลงังาน ความสนใจอยู่
ในเร่ืองร่างกายและสุขภาพมากกว่าการเรียนรู้ หรือเพราะความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจึงท า
ให้เด็กต้องรักษาพยาบาลหรือเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มท่ีจึงขาดโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง หรือ
ได้รับการเอาใจใส่ที่จะช่วยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพได้รับผลกระทบจากสาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ จนไม่
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สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มท่ี ร่างกายและสุขภาพที่เหมาะสมเป็นส่วนส าคัญของความพร้อมของ
เด็ก เด็กท่ีบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพจะท าให้ตื่นตวัและพร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมทางการเรียนรู้ใน
อัตราเดียวกับเด็กปกติย่อมเป็นไปไม่ได้ นอกจากนี้การมีร่างกายหรือสุขภาพไม่ดีก็ยังท าให้เด็กต้องขาด
เรียนซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ เพราะเป็นเหตุให้เด็กขาดโอกาสในการฝึก
ทักษะที่จ าเป็นตัง้แต่เร่ิมแรก 

 

 
ภาพประกอบ 5.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายน าเสนอผลงาน 
ที่มา http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย บางส่วนเป็นหลักสูตรเดียวกันกับท่ีใช้
กับเด็กปกติ  หากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการยืดหยุ่นหลักสูตรท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
ควรเน้นการสื่อสาร   (การสื่อความหมาย)  การเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต  การเตรียมความพร้อม
ด้านอาชีพนันทนาการ  และหลักบางวิชา  การจัดหลักสตูรมีดังนี้ 

การเรียนรวมในช่วงชั้นที่  3-4  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายควรมีลักษณะท่ีไม่แตกต่างกันไปจากเด็กปกติมากนัก   เพราะเด็กประเภทนี้
ส่วนมากต้องการรับรองว่ามีความสามารถด้านการเรียนเท่าเทียมกับเด็กปกติ  จุดเน้นของหลักสูตรใน
ระดับนี้อยู่ในหมวดสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและการเตรียมพร้อมทางด้านอาชีพ  ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก
ด ารงชีพอยู่ในสังคมได้หลงัจากจบจากโรงเรียนไปแล้ว  ทกัษะท่ีนักเรียนอาจต้องมี  คือ  การใช้บริการ
สาธารณะ  การดูแลบ้านเรือนของตน  เป็นต้น 

2.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น จะพบว่าการเห็นและการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์กัน 

คนเราใช้การเห็นเพื่อการเรียนรู้เป็นส าคัญ หากมีความบกพร่องทางการเห็นแล้วมักจะส่งผลต่อการ
เรียนรู้อย่างเด่นชัด มองเห็นวัตถุกลมเป็นรูปเบี้ยวและพร่า เห็นเส้นแนวตั้งแนวขวางได้ชัดเจนไม่เท่ากัน 
ดังนั้นจึงถือว่าการเห็นมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็นจะต้องปรับตัวในแบบ
ต่าง ๆ หลายอยา่งด้วยกันและในช่วงเวลาของการปรับตัวเหล่านี้จะท าให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นขาดโอกาสในการเรียนรู้ไปหรือท าให้เรียนรู้ได้ไม่ทันคนอื่น 
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ภาพประกอบ 5.2 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
ที่มา http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา  ควรเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับหลักสูตร
ส าหรับเด็กปกติ  ทั้งนี้เพื่อให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตามีลักษณะใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับเด็ก
ปกติเม่ือส าเร็จการศึกษา  วิธีการสอนตลอดจนอุปกรณ์การสอนบางอย่างอาจแตกต่างไปจากเด็กปกติ  
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็ก  หลักสูตรส าหรับเดก็ท่ีมีความ
บกพร่องควรมีลักษณะ  ดังนี้ 

การเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)  เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสายตาเป็น
หลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติ  แต่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตาควรได้รับบริการเพิ่มเติม  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการทางการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา  เด็กเหล่านี้มีปัญหาทางจิตวิทยา
เช่นเดียวกับเด็กปกติและเมื่ออยู่ในระยะวัยรุ่นปัญหาอาจยิ่งมีมากขึ้น  เด็กต้องการการแนะน าปรึกษา
ในด้านการปรับตัวท้ังกับเพื่อนที่สูญเสียทางสายตาด้วยกนัและเพื่อนท่ีสายตาปกติ  ตอ้งการการ
ยอมรับจากเพื่อนและครู  เด็กบางคนสายตาเสื่อมลงท าให้ต้องอาศัยการรับรู้ทางการฟังและการสัมผสั
มากขึ้น  การเกิดปัญหาทางจิตใจจึงต้องการค าแนะน าจากครูแนะแนว 

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาควรเตรียมพื้นฐานส าหรับเด็กในการประกอบอาชีพในอนาคต  
เนื้อหาของหลักสูตรจึงครอบคลุมด้านอาชีวศึกษาด้วย  นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อ
ประกอบอาชีพในอนาคต  นายจ้างมักไม่ค่อยรับลูกจ้างทีม่ีความบกพร่องทางสายตา  แม้ว่าจะมี
ความสามารถในการท างานก็ตาม  ดังนั้นนักเรียนในระดับมัธยมจึงหางานท าไม่ค่อยได้เมื่อส าเร็จ
หลักสูตรทางการศึกษาแล้ว   

3.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จะพบว่าการสูญเสียการได้ยิน และปัญหาทางการเรียนรู้

มักเป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกัน เพราะเป็นเร่ืองที่ต้องเกี่ยวข้องกับภาษา คนเราเรียนรู้ภาษาและการพูด
โดยการรับรู้จากการได้ยิน ซึ่งการเรียนรู้ภาษาและการพูดจะช่วยให้คนเราสามารถเรียนรู้สิ่งอื่น ๆ ได้
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เพิ่มมากขึ้นและกว้างขวางขึน้ ดังนั้นหากมีความบกพร่องทางการได้ยิน ความสามารถในการเรียนรู้ก็
จะลดน้อยไป เพราะไม่มีภาษาและการพูดการติดต่อกับผู้อื่นเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองทางด้าน
สังคมก็จะบกพร่องตามไปด้วย 

 

 
ภาพประกอบ 5.3 ครูทดสอบการได้ยินของเด็กโดยใช้เคร่ืองช่วยฟัง 

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/ 
 
การท่ีเข้าใจถึงผลกระทบของความบกพร่องทางการได้ยินว่ามีผลต่อการเรียนรู้ของการที่จะ

เข้าใจถึงผลกระทบของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  อย่างไรนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องเข้าใจและ
ยอมรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินว่า 

-ความบกพร่องทางการได้ยิน  ถึงแม้จะเป็นการสูญเสยีการได้ยินระดับมากท่ีเป็นอุปสรรคการ
เรียนรู้ภาษาก็ตาม  สามารถสอนให้เรียนรู้ภาษา  เข้าใจภาษา  และพูดได้ 

-โดยทั่วไปแล้วเช่ือว่า  สมรรถภาพทางสติปัญญาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและ
เด็กปกติอยู่ในระดับเดียวกันตั้งแต่เกิด  แต่เด็กบกพร่องทางการได้ยินแสดงออกทางด้านต่างๆได้ด้อย
กว่าเนื่องจากมีอุปสรรคทางการสื่อสาร 

-ปัจจุบันนักศึกษาส่วนใหญ่ยอมรับว่า  การใช้ชีวิตผสมผสานกันระหว่างการเขียนและการพูด
เป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในการสอนทักษะการติดต่อสื่อสาร 

-ภาษามือ  เป็นภาษาที่แท้จริงที่มีกฏเกณฑ์ทางไวยกรณ์ 
-ภาษามือสามารถน าไปใช้ไดใ้นทุกระดับของการใช้ภาษาในการใช้ติดต่อสื่อสาร 
-ไม่มีการสูญเสียการไดย้ินระดับใดเป็นอุปสรรคต่อการใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินแล้วจะพบว่า  การ

สูญเสียการได้ยินและปัญหาทางการเรียนรู้มักเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน  เพราะเป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกับ
ภาษา  คนเรามักเรียนรู้ภาษาและการพูดโดยการรับรู้จากการได้ยินได้เพิ่มมากขึ้นและกว้างขว้างขึ้น  
ดังนั้นหากคนเรามีความบกพร่องทางการได้ยิน  ความสามารถทางการเรียนรู้ของคนเราก็จะลดน้อยลง
ไปด้วย 
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4.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา จะพบว่าเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า การ

พูดและภาษามีความสัมพันธอ์ย่างมากกับความส าเร็จในการเรียนรู้ของคนเรา ซึ่งบทบาทของการพูด
และภาษานั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงไรนั้นส่วนใหญ่ขึ้นอยูก่ับโอกาสที่เด็กจะได้รับจากสิ่งแวดล้อม 
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมนี้เห็นได้ชัดเจนจากเด็กที่มาจากครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาพขาดแคลน 
ห่างไกลจากชุมชน หรืออยู่ในวัฒนธรรมท่ีไม่ได้ฝึกใช้ภาษาตั้งแต่เยาว์วัย ท าให้มีปัญหาเมื่อเร่ิมเรียน 
เพราะขาดภาษา หรือมีความล่าช้าด้านพัฒนาการทางภาษา การพูดและภาษาเป็นเสมือนกุญแจส าคัญ
ในการพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของเด็ก ดังนั้นหากเด็กมีความบกพร่องทางการ
พูดและภาษาแล้วการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ก็จะบกพร่องตามไปด้วย ซึ่งทางการศึกษาถือกันว่าการพูด
และภาษาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ 

การที่จะเข้าถึงผลกระทบของความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ว่ามผีลต่อการเรียนรู้ของ
เด็กของเด็กท่ีความบกพร่องทางการพูดและภาษาอยา่งไรนั้น  จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจและยอมรับ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาว่า 

-มีความเป็นไปได้เสมอว่าเด็กจะออกเสียงได้  รู้ค าศัพท์และพูดได้  จะพูดไม่รู้เร่ืองอย่างไรก็
ตามเด็กที่มีความบกพร่องทางภาษามักมีความบกพร่องทางการพูดด้วย 

-เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  มีจ านวนไม่น้อยที่มีการพัฒนาทางสติปัญญา  
สังคม  และอารมณ์เป็นปกติ 

-การพูดติดอ่างเกิดได้กับเด็กทุกระดับสติปัญญา  เด็กบางคนที่ติดอ่างอาจพูดติดอ่างไปจนเป็น
ผู้ใหญ่  แต่ส่วนใหญจ่ะหยุดตดิอ่างเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยรุ่นเล็กน้อย  การพูดติดอ่างส่วนใหญ่จะ
พบในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 

-เด็กท่ีมีเพดานโหว่อาจมีหรือไม่มีความบกพร่องทางการพูดก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะของรอย
โหว่ว่าเป็นเช่นไร 

-ความบกพร่องทางการพูดและภาษาทุกชนิด  มักเกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีระดับสติปัญญาต่ า  แต่
ก็สามารถพบในกลุ่มคนท่ีมีระดับสูงได้  หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องการ
พูดและภาษาแล้ว  จะพบว่าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าการพูดและภาษามีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ของคนเรา  ซึ่งบทบาทและภาษานั้นจะมีมากหรือน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับ
โอกาสที่เด็กจะได้รับจากสิ่งแวดล้อม  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมนี้เห็นได้ชัดจากเด็กที่มาจาก
ครอบครัวซึ่งอยู่ในสภาพขาดแคลนห่างๆไกลจากชุมชน  หรืออยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่ได้ฝึกใช้ภาษาตั้งแต่
เยาว์วัย  ท าให้มีภาษาเมื่อเร่ิมเรียน  ดังนั้นหากเด็กมีความบกพร่องทางภาษาแล้วการเรียนรู้ด้านต่างๆ
ก็จะบกพร่องตามไปด้วย  ซึ่งทางการศึกษาถือกันว่าการพูดเป็นเคร่ืองมือของการเรียนรู้ 

-การจัดหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด  โรงเรียนแบบเรียนรวม  
ครูผู้สอนสามารถใช้หลักสูตรเดียวกันกับเด็กปกติแต่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อสอดคล้องกับสภาพ
ความต้องการและจ าเป็น 
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5.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะพบว่าสติปญัญาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ และเด่นชัด

ที่สุดในเร่ืองของการเรียนรู้ การพัฒนาการในด้านการเคลื่อนไหวด้านภาษา ดา้นความคิดรวบยอด 
ด้านอารมณ์ และด้านสงัคม ของเด็กจะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ได้เพราะเด็กมีสติปัญญาเป็นปกติ แต่หาก
มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กจะล่าช้าไป หรือไม่เป็นไปตามวัยที่
ควรจะเป็น 

 

 
ภาพประกอบ 5.4 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
เชียร์เพื่อนๆในการแข่งขันสเปเช่ียวโอลิมปิคส์ที่เชียงใหม่ 

ที่มา http://thailandunicef.blogspot.com/2013/12/blog-post_10.html 
 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทหนึ่ง  ซึ่งมีระดับ

สติปัญญาต่ ากว่าเด็กท่ัวไปและมีพฤติกรรมทางสังคมไม่เหมาะสมกับวัย  มักคิดว่าตนเองจะประสบ
ความล้มเหลวไม่ว่าในเร่ืองการเรียนหรือการท างานใดๆ  และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ไม่มี
ความสามารถ  ไม่แน่ใจในความสามารถของตนเองมักพึ่งพาผู้อื่นในการแก้ปัญหาต่างๆ  แม้แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  ดังนั้นการจัดหลักสูตรส าหรับเดก็ปัญญาอ่อนควรครอบคลุมปัญหา  4  
หมวด  คือ 

1. ความพร้อมและเนื้อหาที่จ าเป็น 

2. การสื่อสาร  (การติดต่อกับผู้อื่น)  ภาษา  และพัฒนาการทางความคิดความจ า 
3. ทักษะในสังคม  การด ารงชีพ  นันทนาการ  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

4. พื้นฐานด้านการงานและอาชีพ 

เนื้อหาที่ก าหนดไว้เป็นขอบข่ายกว้างๆ  เนื่องจากเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาที่เรียน
หนังสือและพอฝึกได้ตามความต้องการแตกต่างกัน  และชุมชนแต่ละแห่งสามารถสนองความต้องการ
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ของเด็กในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาอาจมี
รายละเอียดแตกต่างกันไป ดงันี้ 

-ระดับช่วงชั้นที่  3-4  (ม.1-6)  เน้นความต้องการและความสามารถของเด็กเป็นส าคัญ  
หากเด็กที่มีความสามารถในการเรียนเด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนในวิชาที่เหมาะสม  หากเด็กไม่มี
ความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตรท่ีเน้นวิชาการ  ควรให้เด็กเรียนในด้านอาชีพและฝึกทักษะท่ีจ าเป็นใน
การด ารงชีวิต  จุดประสงค์ในการให้การศึกษาแก่เด็กในระดับนี้  เพื่อเตรียมให้สามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมได้ตามสภาพของสิ่งแวดล้อมและสังคมในท้องถิ่นของเด็ก 

6.   บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ จะพบว่าความบกพร่องทางพฤติกรรมและ

อารมณ์เก่ียวข้องกับเร่ืองการปรับตัวทางอารมณ์และสังคม และเป็นปัญหาที่พบกันเสมอในหมู่เด็กที่
ประสบความล้มเหลวทางการเรียนรู้ แม้แต่ผลการวิจัยเองก็มักจะออกมาในท านองสนับสนุนให้เห็นว่า 
ความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์เกี่ยวข้องกับเร่ืองของการปรับตัวทางด้านอารมณ์และสังคม 
คือ เกิดความตึงเครียดของประสาท การมีความคิดเก่ียวกับตนเองที่ไม่เหมาะสม ความกลัว หรือความ
กังวลต่อการเรียนรู้ ช่วงความสนใจสั้น ไม่เป็นตัวของตัวเอง กังวล เก็บตัว มีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ไม่
มีความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตามไม่สามารถจะสรุปได้ว่าการที่เด็กมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์นั้นเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้นก่อน หรือหลังการมีปัญหาด้านการเรียนรู้ 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์  ควรมีลักษณะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการและปัญหาของเด็ก  จึงมีความจ าเป็นในการปรับหลักสูตรส าหรับนักเรียนปกติให้
เหมาะสมกับเด็กประเภทนี้  โดยเฉพาะหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์  ควรมีเนื้อหาครอบคลุม  ดังนี ้

1. วิชาสามัญ 

2. การพัฒนาความคิดรวบยอดต่อตนเอง 
3. พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม 

4. กลวิธีในการจัดการกับปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์อาจมี  2  หลักสูตรคือ
หลักสูตรส าหรับเด็กปกติและหลักสูตรพิเศษ  หลักสูตรพเิศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
พฤติกรรมและอารมณ์เป็นหลักสูตรท่ีมีเนื้อหาและมีวิธีการมุ่งขจัดความบกพร่องทางพฤติกรรมของเด็ก  
หลักสูตรดังกล่าวจงึควรเน้นทักษะทางสังคม  เนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและ
อารมณ์ขาดทักษะทางสังคม  ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็ก 

-ในระดับมัธยมศึกษา  มีหลกัสูตรพิเศษช่ือว่า  Structured  learning  curriculum  เป็น
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรประกอบด้วย 50 ทักษะท่ีจ าเป็น จ าแนกได้ 6 หมวด คือ 

1. ทักษะเบื้องต้นทางสังคม 

2. ทักษะก้าวหน้าทางสังคม 

3. ทักษะเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 

4. ทักษะขจัดความก้าวร้าว 
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5. ทักษะขจัดความเครียด 

6. ทักษะในการวางแผน 

7. บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเรียนรู้ 

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จะพบว่าปัญหาทางการเรียนรู้ของเด็กส่วนใหญ่เกิดจาก
กระบวนการของการรับรู้ ซึ่งความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
จ ามากกว่าความสามารถในการเห็นความแตกต่าง และความคล้ายคลึงกันของสิง่ที่เรียนรู้อย่างไร้
ความหมาย ดังนั้นถ้าเด็กคนใดบกพร่องในเร่ืองการจ าก็ควรฝึกฝนเกี่ยวกับรูปร่าง ถ้าบกพร่องในเร่ือง
ของการแยกแยะ ก็ฝึกเก่ียวกับการแยกแยะ เพราะประสบการณ์ตรงเหล่านี้มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
และมีผลต่อพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่างมาก ดงันั้นเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้จึงมี
ผลกระทบโดยตรงในด้านการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ของคนเราต้องอาศัยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันท้ัง
ภายในและภายนอก เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้จึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบทางการเรียนรู้ต่าง ๆ 
และท าให้เด็กเหล่านี้มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆและมีความสามารถท่ีแตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไป 

หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ควรมุ่งขจัดความบกพร่องของเด็ก
ประเภทนี้  ในขณะเดียวกันก็มุ่งให้เด็กมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  
หลักสูตรส าหรับประถมศึกษาจึงเน้นให้เด็กมีพัฒนาการเตม็ท่ี  ขจัดความบกพร่องของเด็ก  ส่วนใน
ระดับมัธยมศึกษาเน้นความสามารถของเด็กและมุ่งให้เด็กแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆของ
ตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เด็กทุกคนควรมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล  การจัดกลุ่มเพื่อการ
สอนอาจจัดเด็กท่ีมีแผนการสอนเฉพาะบุคคลใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกันก็ได้  เพื่อความสะดวกใน
การสอนและขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาพิเศษที่ต้องสอนเด็กเป็นรายบุคคล  ใน
ขณะเดียวกันก็ควรจัดเด็กให้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการ
เรียนรู้ควรครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่อไปนี้คือ 

1.  การพัฒนาการรับรู้และการเคลื่อนไหว  ควรมีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการในด้านการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  กล้ามเนื้อเล็ก  การประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
สายตา  การรับรู้ทางสายตา  ทางการฟัง  และความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย 

2.  ภาษา  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  มีปัญหาทางด้านภาษา  ดงันั้นหลักสูตรควรเน้นด้าน
ภาษา  เพื่อขจัดความบกพร่องของเด็ก  ขอบข่ายของเนื้อหาด้านภาษาควรครอบคลุมไปถึงการพูด  
การอ่าน  การสะกดค า  การเขียน 

3.  วิชาพื้นฐาน  ได้แก่  วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา 
4.  การงานและพื้นฐานอาชพี  พื้นฐานในด้านนีจ้ะช่วยเตรียมให้เด็กมีความพร้อมในการฝึก

อาชีพต่อไป 
5.  ทักษะทางสังคม  เป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็น  ที่จะช่วยให้เด็กมีความสัมพันธ์และ

สามารถท างานกับผู้อื่นได้มากท่ีสุด 
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8.   บุคคลออทิสติก 
เด็กท่ีไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โรคนี้เป็นความผิดปกติในสมองซึ่งมีอาการแสดงและ

ความผิดปกติได้หลายรูปแบบ เด็กจะไม่สามารถเข้าใจค าพูด ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่น 
การพัฒนาด้านภาษาและสตปิัญญาก็ไม่สมบูรณ์ ท าให้เดก็ไม่สามารถท่ีจะสื่อสารกับคนรอบข้างและ
สังคม เด็กท าบางสิ่งซ้ าๆ   อาการของเด็กบางคนจะแสดงออกตั้งแต่เกิดแต่ส่วนใหญ่จะแสดงออกเม่ือ
เด็กอายุ 18-36 เดือนเด็กจะไม่สนใจคนอื่น มีพฤติกรรมแปลกๆ สูญเสยีความสามารถทางภาษาและ
ทักษะ ผู้ปกครอง คุณครูรวมทั้งผู้ร่วมงาน ก็มีปัญหากับเดก็ท่ีไม่สนใจอย่างอื่นนอกจากพฤติกรรมท่ีท า
ซ้ าซาก 

การปรับพฤติกรรมของเด็กท่ีมีอาการออทิสติก  เป็นเร่ืองที่ยากเหลือเกินส าหรับคนที่ยังไม่
เข้าใจลักษณะอาการของเด็กเหล่านี้  โดยทั่วไปแล้วพ่อแม่มักหมดความอดทนและใช้ความรุนแรงใน
การยุติพฤติกรรมแปลกๆของเด็กเหล่านี้  ซึ่งความจริงแลว้  การใช้พฤติกรรมรุนแรงเพื่อเอาชนะ
พฤติกรรมเด็กเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง  เพราะจะท าให้พฤติกรรมของลูกมีแนวโน้มถอย
กลับ  พ่อแม่ต้องระวังอย่าตีเด็กขณะท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้  พ่อแม่ควรหาวิธีลด
พฤติกรรมเก่าและเสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ที่เหมาะสมแทน  โดยเทคนิคการกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรม
ใหม่ 

พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะที่ควรลด  พิจารณาจาก พฤติกรรมนั้นเป็นอันตรายกับเด็กเองหรือไม่ 
พฤติกรรมนั้นเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่ พฤติกรรมขัดขวางการเรียนรู้หรือไม่ พฤติกรรมนั้นขัดขวาง
เด็กในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือการเข้าสังคมหรือไม่ 

9.   บุคคลพิการซ้ าซ้อน 
ความพิการซ้อน (Multiple Disabilities) หมายถึง ความบกพร่องร่วมกันมากกว่า 1 ลักษณะ

ที่เกิดขึ้นต่อบุคคล (Simultaneous impairments) อาทิเช่น บกพร่องทางสติปัญญารว่มกับตาบอด 
หรือบกพร่องทางสติปัญญาร่วมกับความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ   โดยปกตแิล้ว ส าหรับเด็ก 
ความซ้ าซ้อนเหล่านี้มักก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้ เนื่องจากเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาพิเศษที่
เหมาะสมต่อความบกพร่องทางใดทางหนึ่งเพียงอยา่งเดียวได้ 

ส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องซ้ าซ้อนแตกต่างไปจากการศึกษาส าหรับ
เด็กปกติ  เพราะว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องซ้ าซ้อนมีความบกพร่องอยู่ในขั้นรุนแรง  มีปัญหาในการช่วย
ตนเอง  การสื่อสาร  การเคลือ่นไหว  พฤติกรรมและปัญหาสังคม  การจัดหลักสูตรจึงควรเน้นการฟื้นฟู
สมรรถภาพในด้านที่เด็กมีปัญหา  ยดึความบกพร่องเป็นในการจัดการศึกษา  และความบกพร่องที่
รุนแรงน้อยกว่าเป็นบริการเสริม  ถ้าเด็กมีความบกพร่องซ้ าซ้อนในขั้นรุนแรงทั้ง  2  อย่างต้องจดั
หลักสูตรท่ีแตกต่างออกไป  อีกประการหนึ่ง  คือ  การพักผ่อนหย่อนใจ  มีความส าคัญส าหรับเด็ก
ประเภทนี้  เพราะเด็กต้องการพักผ่อน  นันทนาการ  ครูจึงจ าเป็นต้องฝึกทักษะนี้ในโรงเรียน  โดยมี
ขอบข่ายดังนี้ 

1. การช่วยเหลือตนเอง 
2. การสื่อความหมาย 
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3. การพัฒนาทักษะในด้านการเคลื่อนไหว 

4. การพัฒนาทักษะด้านสังคม 

5. การพัฒนาทักษะในด้านความรู้ความคิด 

6. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 

7. นันทนาการ 
10.   เด็กปัญญาเลิศ 

หลักสูตรส าหรับเด็กปัญญาเลิศ  จะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของเด็ก  
หลักสูตรส าหรับเด็กประเภทนี้ต้องมีลักษณะ  ดังนี้ 

1.  ส่งเสริมให้เด็กปัญญาเลศิได้มีโอกาสเต็มท่ี  ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
พิเศษของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  โดยเน้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ  การวางแผนใช้ความสามารถ  
การใช้เหตุผล  การสื่อสารและการสร้างสรรค์ 

2.  ส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ  พัฒนาทักษะต่างๆในการแก้ปัญหา  โดยใช้ความรู้ความสามารถ
และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ที่เกิดจากเด็กเอง  โดยให้เด็กเป็นต้นคิด 

3.  ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็ก  โดยเด็กได้พัฒนาความรับผิดชอบ  ความสามารถ
ทั้งทางกาย  อารมณ์และสงัคมของเด็ก  การส่งเสริมดังกล่าว  อาจท าได้โดยการให้เดก็รับผิดชอบ
โครงการต่างๆ 

4.  เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้  โดยเน้นการทดลองในลักษณะต่างๆ  รวมทั้งการวิจัยเพื่อให้
เด็กรู้จักเสาะแสวงหาความรู้ตามวิธีวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เด็กได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ี 

 
มาตรฐานการเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

พ.ศ.2555   ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 การจัดท าการบวัดมาตรฐานการเรียนรวมขึ้นนั้น เพื่อยกระดับการเรียนรวมขึ้น เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 มาตรฐานการเรียนรวม ประกอบด้วย 4 ด้าน  4 มาตรฐาน  17 ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี ้
ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
     มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งช้ี 
ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน       
      มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งช้ี 
ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนรวม  
      มี 1 มาตรฐาน   6 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
      มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี 
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ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคณุภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 
 ค าอธิบาย  ผู้เรียนที่เรียนรวมพัฒนาเต็มศักยภาพ โดยไดรั้บการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีสอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา  ความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ี
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ด้านที่  2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานที่  2   ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ค าอธิบาย 
 ครูมีความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนรวม โดยผ่านการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะ
การจัดการเรียนรวม สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP) การก าหนดและใช้สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งน าข้อมูลจากการวัดผลและประเมินผลสู่การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน มีเจตคติท่ีดีและ
สามารถปฏิบัติต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งชี้ที่   1   ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติต่อ
นักเรียนอย่างเหมาะสม 
 ค าอธิบาย 
 ครูทกุคนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรวม 
ลักษณะและประเภทของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ หลักสูตรและการปรับหลักสูตรส าหรับ
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะความพกิาร แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) กระบวนการจัดการเรียน
สอน การใช้สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตลอดจนมี
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จสูงสุดตามระดับความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคล เจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียน
รวมมีท่าทีหรือความรู้สึกท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม ดูแลเอาใจใส่ 
โดยไม่แสดงอาการรังเกียจ ดหูมิ่น เหยียดหยาม ค านึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียม
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรวม 
2.   มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม 
3.   ปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 ตัวบ่งชี้ที่   2    ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนรวมจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 ค าอธิบาย 
 ครูทุกคนเข้ารับการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกีย่วกับการจัดการเรียนรวม 
ส าหรับผู้เรียนแต่ละประเภท  มีรวมทั้งการศึกษาต่อและหรือการศึกษาเพิ่มเติม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ  เช่นกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /มัธยมศึกษา  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  มูลนิธิหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับคนพิการ  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  สถาบันอุดมศึกษา  ฯลฯ 
 ประเด็นการพิจารณา 
การศึกษาต่อหรือการศึกษาเพิ่มเติม  การประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรวม  จัดโดยหนว่ยงานต้นสงักัดหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 ตัวบ่งชี้ที่ 3  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ค าอธิบาย  
 ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) โดยวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของผู้เรียน  ตลอดจนก าหนดเทคโนโลย ีสือ่สิ่งอ านวยความสะดวก  บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนประเมิน และน าผลการประเมินเสนอข้อคณะกรรมการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้เป็นการ
ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2552  
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
2.   มีองค์ประกอบตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
3.   มีกระบวนการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
4.   มีผลการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการปรับแผนต่อคณะกรรมการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
 ตัวบ่งชี้ที่   4  ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP)  
ทีส่อดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ค าอธิบาย 
 ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส าหรับผู้เรียนเรียน
รวมเป็นรายช่ัวโมงหรือรายสัปดาห์ โดยน าเปูาหมายระยะยาวและจุดประสงค์เชิงพฤตกิรรมใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล มาวิเคราะห์งาน น ามาก าหนดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท้ัง
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหาหรือทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ สิ่งเสริมแรงและมีการวัดและประเมินแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ตามสภาพ
จริงให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   มีแผนการสอนเฉพาะบคุคล (IIP)  
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2.   จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
ตอบสนองจุดประสงค์ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3.   มีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) และมีร่องรอย
ผลงาน/ช้ินงานจากการจัดการเรียนรู้ 
4.   มีการประเมินและบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งชี้ที่  5  ครูจัดหา  ผลติและใช้สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ  เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น 
 ค าอธิบาย  
 ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดหา ผลิต สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีหรือได้มาโดยวธิีอ่ืนใด 
หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล มา
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนตามสภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคล 
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   มีการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการจัดหา และหรือผลิตสื่อ เทคโนโลยีตลอดจนการ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก (Accommodations) ในการจัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  
2.   ใช้สื่อ เทคโนโลยีและการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวก ส าหรับนักเรียนพิการให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
3.   การประเมินผลการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6  ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม 
 ค าอธิบาย 
 ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีต่าง ๆ อยา่งตัง้ใจ มุ่งให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  มีสื่อ  อุปกรณ์และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  พัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลครบตาม ที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP)  และมีการบันทึกผลหลงัสอน เพื่อ
น าไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป 
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อ อุปกรณ์และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
2.   มีการจัดการเรียนการสอนครบตามที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
3.   มีการบันทึกผลหลังสอนเพื่อน าไปพัฒนาผู้เรียน และหรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอน 
 ตวับ่งชี้ที่  7   ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบคุคล 
 ค าอธิบาย  
ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการวัดและประเมินผล โดยใช้กระบวนการเก็บรวบรวม  วิเคราะห์ ตีความ 
บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  
และหลังเรียน  ตลอดจนการช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกด้านการประเมินผล (Assessment 
Accommodations) ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนรายบุคคล  และมีการให้ข้อมูล
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ย้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียน  
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   มีเคร่ืองมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
2.   มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและสอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคลตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
3.   มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่น  จุดที่ต้องปรับปรุง เพื่อวางแผนพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่  8   ครูใช้กระบวนการวิจัย  เพื่อพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 ค าอธิบาย 
 ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินผู้เรียนเฉพาะบุคคล  ไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การหาสาเหตุของปัญหา การก าหนดแนวทางใน
การแก้ปัญหา การทดลองใช้สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา รวมท้ังการ
สรุปและรายงานการวิจัยอยา่งงา่ยหรือเต็มรูปแบบ  
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   ครูน าผลการประเมินผู้เรียนรายบุคคลมาวางแผนพฒันาผู้เรียน 
2.   ครูมีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย   
3.   ครูมีรายงานการวิจัยอย่างงา่ยหรือเต็มรูปแบบ 
4.   ครูใช้ผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนรวม 
มาตรฐานที่  3   ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนรวมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการเรียนรวม มีการ
บริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท (SEAT  Framework) โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม   ให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการจัดกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 
(Transition) และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติท่ีดีต่อการบริหารจัดการ
เรียนรวม 
 ค าอธิบาย     
 ผู้บริหารมีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในปัจจุบนัสู่กรอบ
การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในอนาคต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี มี
ความ สามารถในการเป็นผู้น า มีการริเร่ิม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง และ
สามารถแนะน าให้บุคลากรในสถานศึกษาน าความรู้ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
 



 
141 

 

 ประเด็นการพิจารณา 
1.   ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2.   ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรวม
ในอนาคต ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
3.   การสร้างบรรยากาศท่ีดีที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรวม 
4.   การคิดริเร่ิม เทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท (SEAT  Framework) 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารใช้การบริหารจัดการเรียนรวมตามโครงสร้างซีท (SEAT  Framework) มีการบริหาร
จัดการด้านผู้เรียน  สภาพแวดล้อม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเรียนรวม 
 ประเด็นการพิจารณา 
1.   การบริหารจัดการเตรียมความพร้อมผู้เรียนที่มีความบกพร่องและผู้เรียนทั่วไป (S)   
2.   การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบุคคลที่เก่ียวข้อง  (E) 
3.   การบริหารหลักสูตร การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การตรวจสอบทาง
การศึกษา เทคนิคการสอน การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน การจัดกิจกรรมการสอนนอก
ห้องเรียนและชุมชน  การประกันคุณภาพ  การรับนักเรียนพิการหรือท่ีมีความบกพร่องเข้าเรียน การ
จัดตารางเรียน  การประสานความร่วมมือ  และการนิเทศติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงงาน (A) 
4.   นโยบาย  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  งบประมาณ  ระบบการบริหารจัดการ กฎกระทรวงเทคโนโลยสีิ่ง
อ านวยความสะดวก (AT)  สิง่อ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  ต ารา  ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  ครูการศึกษาพิเศษและนักวิชาชีพอื่น (T) 
5.   การใช้กระบวนการบริหารอ่ืนในการพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่  3   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM.) 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานอื่นได้รับรู้และให้ข้อมูลสารสนเทศ ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอและเลือกแนวทาง
ประกอบการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบ 
ปรับปรุงพัฒนา  
 ประเด็นการพิจารณา  
1.   ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายประกอบด้วย ครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้รับรู้ และให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้ค าแนะน า ช้ีแนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได้ 
2.   โครงสร้างและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเรียนรวมแบบมีส่วนร่วม มอบหมายงาน ความ
รับผิดชอบแก่ผู้เกี่ยวข้อง และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนร่วมอย่างชัดเจน 
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3.   การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการเรียนรวมทั้งภายในและภายนอก 
4.  การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการเรียนรวม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนรวมให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารบริหารจัดการการศึกษาเรียนรวมให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมายร่วมรับผิดชอบด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่มีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผลการด าเนินงาน และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 ประเด็นการพิจารณา 
การบริหารจัดการการศึกษาเรียนรวมบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5    มีการส่งเสริมสนับสนุน  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้าน
การจัดการเรียนรวม 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการเรียนรวมใน
รูปแบบต่างๆ โดยมีการยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนรวมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
 ประเด็นการพิจารณา 
การให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการเรียนรวมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6   สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดท าแผนการเปลี่ยนผา่น ส ารวจ จัดท า และจัดเก็บข้อมูลของ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา โดยการจัดเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมเพื่อการ
เปลี่ยนผ่านทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา  รวมท้ังประสานงานภาคีเครือข่าย ให้ผู้เรียนได้รับการ
บริการด้านการศึกษา การแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ และการอาชีพ ให้มีข้อจ ากัดน้อยท่ีสุดและได้รับ
โอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ 
 ประเด็นการพิจารณา 

1.   การจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่าน และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทางการศึกษาเป็นรายบุคคล  เพื่อการเปลี่ยนผ่านทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.    การจัดเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์  
และด้านอาชีพ 

3.    การสร้างความเข้าใจ ระหว่างผู้สง่และผู้รับ  
4.    ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา และมี 

การเปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
5.    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่   4   สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนรวม 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการด าเนินงานสร้าง ส่งเสริม ช่วยเหลือ 
สนับสนุนให้มีกระบวนการท่ีเกื้อหนุนในการจัดการเรียนรวม ให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน สือ่ เทคโนโลยี  แหลง่เรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ 
จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้  มีการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ตัวบ่งชี้ที่  1   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวม
ในโรงเรียน  และให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนและครอบครัว แสวงหาความรู้และเรียนรู้โดยผ่าน
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย และสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม    
 ประเด็นพจิารณา 

1.    มีการจัดท าแผนการพฒันาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน โดยศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.   มีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนโดย
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

3.   มีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมในโรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษา 

4.    มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5.    มีการสรุปรายงานผลตามแผนการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมใน
โรงเรียน โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 ตัวบ่งชี้ที่  2   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 ค าอธิบาย 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับสถานศึกษา มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ 
องค์ความรู้ต่างๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ 
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว กับชุมชน 
 ประเด็นการพิจารณา 

1.   มีการก าหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจดั 
การเรียนรวมและมีการระบุความรู้ท่ีจ าเป็น (Knowledge Mapping)  

2.    มีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด  กลั่นกรองความรู้ท่ีจ าเป็น (Knowledge 
Mapping) มาแบ่งปันความรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว กับชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

3.   มีการพัฒนาผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือผู้เรียน 
4.   มีการด าเนินการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ด้านการจัดการเรียนรวม ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.   มีการน าผลการด าเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวมไปปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6.   มีการสรุปรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนรวม  และมีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ 
            การจัดการเรียนการสอนของการศึกษาทั่วไปหลายวิธี ที่ครุสามารถเลือกและน ามาใช้ในการ
เรียนรวม ครูควรพิจารณาใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ เช่น 
ต้องการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอาจใช้วิธีการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการเรียนแบบมีส่วนร่วม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้หลายวิธีรวมกัน(multi-methodtraining)  ซึ่งวิธีการสอนเหล่านี้จะ
ช่วยให้ครูมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ  การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสนับสนุนในการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งต้องร่วมมือกับผู้ปกครองและครูคนอื่นในการแก้ไขปัญหาด้วย 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

บริการสนับสนุนแบบเรียนรวมทางด้านบุคลากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร ครูการศึกษาพิเศษต้องสอน
เสริม งานการสอนจะส าเร็จผลและมีประสิทธิภาพได้อยา่งมากก็เพราะความสามารถ ความเอาใจใส่
และความรับผิดชอบของบุคลากรและบุคลากรจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ได้แก่ 

1. ครูปกติ ถ้าไม่มีครูการศึกษาพิเศษ ท าหน้าที่สอนประจ าช้ันในโรงเรียนปกติเนื่องจากการจัด 
ช้ันพิเศษจัดตามสภาพความบกพร่องของเด็ก ดังนั้นครูพิเศษควรได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะด้าน เช่น 
การสอนเด็กที่มีการบกพร่องทางการได้ยิน การสอนเด็กปัญญาอ่อน เป็นต้น 

2. ครูเดินสอน หรือ ครูการศึกษาพิเศษ เป็นครูที่เดินทางจากโรงเรียนหนึ่งไปยังโรงเรียนอีก 
แห่งหนึ่งหรือหลายๆ แห่ง เพื่อท าหน้าที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดครูเดินสอนมักจะจัดใน
กรณีที่แต่ละโรงเรียนมีจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษน้อยในแต่ละโรงเรียน ครูเดินสอนจะมีตาราง
การปฏิบัติงานสอนท่ีแน่นอน และจะวนเวียนกลับมาสอนที่โรงเรียนเดิมอีก ครูเดินสอนอาจไม่สังกัด



 
145 

 

โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งโดยตรง แต่อาจสังเกตหน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานการประถมศึกษาเป็นต้น 
ซึงขึ้นอยู่กับการจัดระบบงานบริหารบุคคลของหน่วยงานทางการศึกษา 
 3. ครูส่งเสริมวิชาการ เป็นครูที่ท าหน้าที่สอนเด็กเพิ่มเติมจากการที่เด็กได้เรียนในห้องปกติครู
เสริมวิชาการจะปฏิบัติงานให้ห้องเสริมวิชาการ (หรือศูนย์วิชาการ) นักเรียนแต่ละคนมีตารางเฉพาะท่ี
จะเข้ามาเรียนกับครูเสริมวิชาการ นักเรียนแต่ละคนอาจใช้การเรียนในห้องนี้ วันละ 1-2 คาบ (คาบละ 
50 นาท)ี หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของเด็กกับครูปกติกับการปฏิบัติต่อเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

 
ภาพประกอบ 5.5 ครูอัญชลี อินอ่อน ผู้คิดค้นเคร่ืองมือและสื่อการเรียนการสอน 
เพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นได้มีโอการเรียนรู้ที่มากขึ้น 

ที่มา www.gor.th 
 

 4. ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่ครูที่สอนเด็กปกติในการปฏิบัติต่อเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ตลอดจนวางแผนจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กและประสานงานกับครูอื่นในโรงเรียน 
ครูที่ปรึกษาอาจไม่สอนเด็กโดยตรง 
 5. ครูแนะแนว  มีหน้าที่ในการแนะน าในด้านการปรับตัวตลอดจนแนะแนวด้านการศึกษา 
การประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ และการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
 6. ผู้ช่วยครู มีหน้าที่ช่วยครูโดยเฉพาะการดูแลเด็กเม่ือประกอบกิจกรรม 
 7. แพทย์ (medical personnel) หมายถึง แพทย์ทั่วไปและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เช่น 
กุมารแพทย์ จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ทางกระดูก แพทย์ทางโสตนาสิก จิตแพทย์ รวมท้ังแพทย์ทางเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ประจ าหน้าที่ ตรวจให้การวินิจฉัยและวางแผน การบ าบัดรักษา เพื่อปรับสภาพ
ความบกพร่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิเศษ จนสามารถด ารงชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติมากที่สุด โดย
อาศัยความร่วมมือจากพยาบาล นักแก้ไขการพูดและนักจติวิทยาคลินิก 
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ภาพประกอบ 5.6 แพทย์และผู้เชี่ยวชาญให้การวินิจฉัยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ที่มาwww.oknation.net 
 8. นักโสตสัมผัสวิทยา (audiologist) หมายถึง ผู้ที่ศึกษามาโดยตรงมีความสามารถในการ
ตรวจวัดการได้ยิน เพื่อเลือกและแนะน าการใช้เคร่ืองช่วยฟัง อันเป็นงานดา้นเทคนิคการแพทย์และ
แนะน าเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังต้องแนะแนวผู้ปกครอง
ด้านจิตใจ สงัคม และการจัดการศึกษาให้เด็กได้อย่างเหมาะสม นักโสตสัมผัสวิทยา มหีน้าที่จัดการ
ฟื้นฟูกิจกรรมการได้ยิน ตรวจวัดระดับการได้ยินและเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้อง หรือส่งเสริมการได้ยินของเด็ก 
 9. นักแก้ไขการพูด (speech therapist) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทดสอบ
และประเมินความสามารถในการพูด เพื่อวางแผนแก้ไขการพูดของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพูด
เป็นรายบุคคลตลอดจนด าเนนิการฝึกตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี หรือเป็นกลุ่มตามสภาพความ
บกพร่อง นอกจากนี้ยังต้องสง่เสริมพัฒนาการทางภาษาให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน แนะน า
เทคนิคในการสอนพูดให้ครูสอนพูด (speech teacher) เพื่อให้พัฒนาและแก้ไขการพูดให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษตามความจ าเป็น 

10. นักกายภาพบ าบัด (physical therapist)  หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ 
ประเมินผลและการให้การบ าบัดทางกายภาพ พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว  แก้ไข
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อท่ีท าหน้าที่ไม่ถูกต้อง รวมท้ังฝึกการใช้กายอุปกรณ์เสริมหรือเทียม 
และเคร่ืองช่วยการเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

4. นักกิจกรรมบ าบัด (occupational therapist)  หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน 
การแก้ไขลักษณะท่าทาง ในการฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้วในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน แก้ไขปรับปรุง
ทักษะอื่นท่ีสัมพันธ์กัน รวมท้ังการประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ
ภาระกิจประจ าวัน หรือการประกอบอาชีพ ดัดแปลงอุปกรณ์พิเศษ เพื่อช่วยในการเรียนการสอนเด็กที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย 

5. นักจิตวิทยาคลินิก (clinical phychologist) หมายถึง ผูท้ี่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งฝึก 
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ฝนมาเป็นพิเศษ ให้การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา แก้ไขปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ให้ค าแนะน า
ปรึกษาการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกับเด็กพิเศษ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู
เด็ก นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

6. นักสังคมสงเคราะห์ (social woker ) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับ   
มอบหมายให้ท าหน้าที่ การแนะน า สงเคราะห์ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
และครอบครัวโดยท างานประสานกับโรงเรียน ครอบครัวเด็กพิเศษแต่ละราย รวมท้ังการประสาน
ประโยชน์ระหว่างโรงเรียนกับองค์กรอื่นด้วย นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่ท าประวัติและรายงาน
เกี่ยวกับเด็กท่ีต้องการบริการทางการศึกษาพิเศษ ช่วยเหลือครูและผู้ปกครองให้เข้าใจตัวเด็กและ
สถานการณ์ พร้อมที่จะช่วยปรับปรุงสถานการณ์ประสานงานระหว่างโรงเรียน บา้น ชุมชน เป็นต้น  

7. นักจิตวิทยา ควรได้รับพิจารณาในฐานะผู้ร่วมงานส าคัญยิง่ของครูการศึกษาพิเศษ      
หน้าที่ของนักจิตวิทยาคือศึกษาเด็กและให้การวินิจฉัย จัดสร้างเคร่ืองมือในการทดสอบและศึกษาเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษ เป็นกรรมการร่วมกับโรงเรียนในการพิจารณาหรือแนะน าเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการเรียนการสอนการปูองกันหรือการจัดการพฤติกรรม 

8. นักกิจกรรมบ าบัด มีหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนฟื้นฟูทางด้านทักษะ พื้นฐานในการ 
ประกอบอาชีพให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ตามความเหมาะสม และพัฒนาโครงการฝึกทักษะ
อาชีพตลอดจนการหารายไดพ้ิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อฝึกนิสัยและทัศนคติทาง
อาชีพนักกายภาพบ าบัดมีหนา้ที่จัดกิจกรรมเพื่อฝึกฝนฟื้นฟูทางด้านกลา้มเนื้อและประสาทสัมผสั ใน
กรณีที่เด็กมีความต้องการพิเศษมีความบกพร่องทางร่างกาย 

9. นักอรรถบ าบัดหรือนักแก้ไขการพูด มีหน้าที่จัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูบ าบัดและแก้ไขการ 
พูดผิดปกติส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและผิดปกติทางการพูด 
 

 
ภาพประกอบ 5.7 นักกิจกรรมบ าบัดให้การช่วยเหลือบ าบัดฟื้นฟ ู

ที่มา www.vcharkran.com 
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แผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 
 

ผดุง  อารยะวิญญ ู(2529 : 43) กล่าวว่า แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (individual 
education plan : IEP) คือแผนการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นเป็นรายลักษณ์อักษร โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองบุคลากรทางงการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ จัดท าเนื้อหาของหลักสูตรและ
ความช่วยเหลือพิเศษขึ้นให้เหมาะกับความต้องการของเด็กเฉพาะแต่ละคน ดังนั้นแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลจึงไม่ใช่แผนการสอนประจ าวันแต่จะเป็นแผนการศึกษาตลอดปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น
จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการลงความเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องและแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ไม่ใช่งาน
ประเมินผลการเรียน แต่เป็นการแสดงถึงความต้องการจ าเป็นของเด็กท่ีต้องการเรียนและรับบริการ
พิเศษมากน้อย 

1.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

      1. เพื่อช่วยเด็กให้เรียนรู้ตามความสามารถของเด็กและช่วยให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตามสภาพ 
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

2. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนและพัฒนาการของเด็กแต่ 
ละคนให้เป็นอย่างมีระเบียบแบบแผน 

       3. เพื่อเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ และจะมีข้อมูล
ในการจัดเด็กเข้ารับบริการการศึกษา บริการที่เก่ียวข้องอื่นๆ 

2.ประโยชน์ของแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 

2.1 ครูผู้สอน ช่วยให้ครูรู้หน้าที่ของตนเองในด้านต่างๆ 

1) ว่าจะสอนอะไรให้กับเด็กแต่ละคนตามศักยภาพที่เป็นจรงิอย่างเป็นระบบและ 
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2) สามารถส่งเสริมให้มีการจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่ีจ าเป็นและ 
เหมาะสมกับเด็กแต่ละบุคคล 

3) ก ากับ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของเด็กแต่ละบุคคลได้ตามแผนการ 
ศึกษา 

2.2 นักเรียน จะได้ทราบว่าตนเองจะได้รับอะไรบ้าง 
1) ทราบว่าตนเองจะต้องเรียนอะไร 

2) ได้รับสื่ออ านวยความสะดวก บริการความช่วยเหลือตามกฎหมาย 

3) ได้รับกาบ าบัด ฟื้นฟูที่สอดคล้องกับความจ าเป็น 

2.3 ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนจะสอนอะไรแก่เด็ก และผู้ปกครองจะส่งเสริมเด็กของตน 
อย่างไรให้เป็นขั้นตอนที่ต่อเนือง 

1) ผู้ปกครองสามารถรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของบุตรตนเอง 

2) มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม 

2.4  ผู้บริหารทราบว่าจะต้องเตรียมบุคลากรจ านวนเท่าที่จะให้บริการกับเด็ก 

1) มีส่วนในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องอย่าง 
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เหมาะสม 

2) มีส่วนในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้กับบุคคลที่มีความ 
บกพร่องอย่างเหมาะสม 

2.5 โรงเรียนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชนิดของโปรแกรมและบริการที่จะต้องจัดให้กับ 
เด็ก 

3.ลักษณะที่ส าคัญของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

เด็กพิการแต่ละคนจะมีแผนการศึกษาไม่เหมือนกันและอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่คงอยู่ 
ตลอดเวลา เพราะเด็กมีการเรียนรู้ที่ดี 

3.1 การจัดท าแผนนั้นจะมีเปูาหมายประจ าปี  โดยก าหนดจดุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้น  
จะไม่บอกถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆท่ีครูจะต้องใช้ฝึกกับเด็ก 

3.2 ในการศึกษาจะเช่ือมโยงการบริการท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการและความจ าเป็นของเด็ก 
แต่ละคน เช่น บริการทางด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศึกษา 

3.3 จะต้องมีวิธีการประเมินผลประจ าปี เพื่อพิจารณาความกา้วหน้า 
3.4 ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะระบุระดับความสามารถในการศึกษาและพฤติกรรม 

ของเด็ก โดยการประเมินทุกๆด้าน 

3.5 จะมีการแสดงก าหนดเวลาที่เร่ิมและสิ้นสุดการให้บริการ 

3.6 แสดงเกณฑ์  วัตถุประสงค์ ขัน้ตอนการประเมินผลได้อย่างเหมาะสมตามแผน 1 ปี ทั้ง 
ระยะสั้นและระยะยาว 

3.7 จะท าหน้าที่เป็นเอกสารที่พิสูจน์การยินยอมของโรงเรียนในการจัดการศึกษาให้กับเด็ก 

3.8 เป็นเคร่ืองมือสื่อสารในการก าหนดการจัดการศึกษาพิเศษให้กับเด็ก โดยเป็นที่ยอมรับ 
ของผู้ปกครองและนักการศึกษา 

4. แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะต้องดูจากผลความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ 
ของเด็กในช่วงเวลาหนึ่ง หรือแม้แต่ในวันหนึ่งๆ พูดง่ายๆ ก็คือ ครูจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเด็ก เพื่อประเมินดูว่าเด็กมีการตอบสนองต่อแผนอย่างไร จะเห็นไดจ้ากวิธีวัดผลที่ดีโดย
จะต้องศึกษาวิธีการวัดผล ดังนี้ 

 4.1 การวัดผลเป็นการบ่งช้ีถึงทักษะและความบกพร่องของเด็ก 

 4.2 เด็กทุกคนไม่ว่าจะพิการหรือไม่ก็ต้องการวัดผล 

 4.3 ควรศึกษาพฤติกรรมหลายๆด้าน เช่น ภาษา การเคลือ่นไหวและสังคมในธรรมชาติที่ 
เป็นจริง 

 4.4 ควรรวมเอาความพิการที่อาจเกิดซ้อนเข้าด้วย 

 4.5 วิธีการวัดผลต้องเหมาะกับเด็กแต่ละคน เช่น เด็กหูหนวกไม่สามารถใช้แบบทดสอบวัด 
สติปัญญาฉบับมาตรฐานที่ใช้ได้ทั่วไป เป็นต้น 

 4.6 การวัดผลควรรอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่มีความเป็นปรนัย จะต้องเป็นพฤติกรรมที่ 
เด็กท าหรือพูดจริง 
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 4.7 การวัดผลอาจท าเป็นทีม โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรที่เก่ียวข้องหลายฝาุยใน
ลักษณะสหวิทยาการเพื่อร่วมกันช่วยเหลือเด็กพิการ 

5.การท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปสู่การปฏบิัติในสถานศึกษา 

การท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมได้นั้น จะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียน สถานศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบด้วย 

1) กรรมการสถานศึกษา 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
3) ผู้ช่วยสถานศึกษา 
4) ครูการศึกษาพิเศษ 

5) ครูผู้ได้รับมอบหมาย 

6) นักวิชาชีพ 

7) ผู้ปกครอง 
8) นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียน 

5.2 ด าเนินการประชุมและพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นทุกด้านของเด็ก 

5.3 ประเมินความสามารถพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  บริการความช่วยเหลืออ่ืนๆ 
ที่เด็กต้องการ 

5.4 จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามความเหมาะสมของเด็กเฉพาะบุคคล 
6.ขั้นตอนการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 

 การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ 9 ขั้นตอน ดังนี ้
 6.1 ขั้นที่ 1 แจ้งให้เด็กและผู้ปกครองทราบ  สถานศึกษาจะต้องแจ้งให้เด็กและผู้ปกครอง 

ทราบ พร้อมท้ังท าความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ดังนี ้

1) เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมและเข้าประชุมในการจัดท าแผนการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 

2) เพื่อให้มีส่วนส่งเสริม  สนับสนุน  และอนุญาตให้มีการจัดท าแผนการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 

3) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการประเมินความก้าวหน้าและปรับปรุงแผนการจัด 
การศึกษาเฉพาะบุคคล 

6.2 ขั้นที่ 2  ทดสอบสภาพท่ัวไป ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบ 
และประเมินผลความบกพร่องของเด็ก โดยคณะสหวิทยาการผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้าน เช่น แพทย์     
นักกายภาพบ าบัด  นักแก้ไขการพูด  นักจิตวิทยา  นักศึกษาพิเศษ  และผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆร่วมกัน 
ตรวจสอบทางวิชาการและพฤติกรรมของเด็ก พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในขั้นตอนร่วมกัน
ท างานเป็นคณะจึงจะประสบความส าเร็จ 

6.3 ขั้นที่ 3  ส่งต่อเพื่อขอรับบริการ เป็นการช่วยเหลือระยะเร่ิมของปัญหาที่พบโดย 
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ผู้เช่ียวชาญหลายๆดา้น เป็นผู้ระดมสมองช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทั้งทางด้านการศึกษา 
การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรับบริการท่ีจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล 

6.4 ขั้นที่  4  ทดสอบความสามารถพื้นฐานของเด็ก  เป็นการส ารวจความสามารถของเด็ก 
ว่ามีทักษะหรือความช านาญระดับใด เช่น หาจุดเด่น จุดด้อย รวมท้ังทักษะทางภาษา สังคม การ
เคลื่อนไหว พฤติกรรม  วุฒิภาวะทางอารมณ์ และการช่วยเหลือตนเอง ผลสัมฤทธิ์แต่ละวิชาของเด็ก 
โดยจะเปรียบเทียบความสามารถอย่างเดียวกันกับเด็กระดับเดียวกัน คือ ดูจากอายุที่แท้จริงของเด็ก 

6.5 ขั้นที่ 5  น าผลการทดสอบมาจัดรวบรวมท า IEP เป็นการรวบรวมข้อมูลและเอกสารของ 
เด็กท่ีได้จากการประเมินและทดสอบของทุกๆฝุาย เช่น ข้อมูลทางการแพทย์(การตรวจทางการได้ยิน 
ทางสติปัญญา ทางสายตาระดับการมองเห็น) ทางกายภาพบ าบัด ทางจิตวิทยา (การประเมิน
พฤติกรรม) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบการพิจารณาการท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

6.6 ขั้นที่ 6  ประชุมเขียนและปฏิบัติตามแผน IEP หลังจากการรวบรวมข้อมูลทุกๆฝุายแล้ว  
จะมีการติดต่อ พ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เพื่อร่วมประชุมการจัดการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล โดย
ที่ประชุมจะประกอบด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนปกติ ครูที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องอาจเป็นครู
การศึกษาพิเศษ หรือตัวแทนครูที่สอนนักเรียน ตัวเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องและพ่อแม่เด็ก โดย
ร่วมกันเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งและน าไปปฏบิัติตามแผน 

6.7 ขั้นที่ 7  เร่ิมใช้แผน เมื่อเขียน IEP เสร็จแล้วจะมีการก าหนดระยะเวลาการเร่ิมใช้แผน 
และสิ้นสุดการใช้แผน โดยครูจะต้องเตรียมแผนการสอนตามที่ตกลงกันไว้ใน IEP ซึ่งเป็นแผนการสอน
ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงส าหรับนักเรียนคนนั้น โดยก าหนดทักษะที่จะสอนในแต่ละวิชา โดยทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของเด็กเสียก่อน เมื่อทราบผลการทดสอบแล้วครูจึงจะน าผลมาวางแผนการสอน
ที่เหมาะสมต่อไปและครูจะติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการ
สอนอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเด็กคนนั้น 

6.8 ขั้นที่ 8  ติดตามและประเมินความก้าวหน้าของเด็ก เป็นการติดตามเป็นระยะๆซึ่งจะ 
ระบุการด าเนินการ วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน และบุคคลที่จะเป็นผู้ประเมินอย่างชัดเจน 

6.9 ขั้นที่ 9  หลังจากใช้แผนไประยะหนึ่งควรจะมีการปรับปรุงหรือทบทวนอย่างน้อยปีละ 
คร้ัง เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของเด็ก ดังนั้นจึงเป็นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ไม่คงที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาที่เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น หรือไม่ดีขึ้น 

7.การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 

เนื่องจากแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นแผนการศึกษาที่จัดท าขึ้นเพื่อให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทุกๆด้านได้เต็มตามศักยภาพและเท่าเทียมกับเด็ก
ปกติมากทีสุ่ด ดังนั้นหลักสูตรของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งทีส่ าคัญที่จะท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัยและความบกพร่องของเด็กแต่ละบุคคล เด็กบางคน
อาจเรียนหลักสูตรปกติได้ไมค่รบถ้วน แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ขั้นตอนการจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษาสู่การ
จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงมีขั้นตอนตามล าดับดงันี้ 

7.1 การจัดท าสาระของหลักสูตรสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและท าความเข้าใจในสาระของหลักสูตรสถานศึกษา คือ  
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รายละเอียดที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มตามโครงสร้างของหลักสูตรของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระ  และมาตรฐานการเรียน 
ในช่วงชั้นซึ่งประกอบด้วย 

1) สาระ (standard) หมายถึง แก่นความรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้ ขอบข่าย 
สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มดังนี้ 

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 
3. สังคมศึกษา 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. ภาษาต่างประเทศ 

6. สุขศึกษาและพลศึกษา 
7. ศิลปะ 

8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
2) มาตรฐานการเรียนรู้ (standard) หมายถึง คุณภาพของผลการเรียนที่พึง 

ประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนภายหลังจาการได้เข้าสู่การศึกษาตามกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มจนครบ 12 ปี 

3) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น (benchmark) หมายถึง คุณภาพการเรียนรู้ท่ีพึง 
ประสงค์ท่ีผู้เรียนๆได้รับหลังจากท่ีได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆในแต่ละช่วงชั้น 

ขั้นตอนที่ 3  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นสู่การก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 
สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเพื่อก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ในการ
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นจะพบว่ามีองค์ประกอบส าคัญ คือ ความรู้ที่เป็นเนื้อหาและ
กระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี ้

1) ก าหนดสาระการเรียนช่วงชั้นสถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ช่วงชั้นของทุกสาระและน ามาก าหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น 

2) ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคสถานศกึษาแต่ละแห่งมี 
อิสระในการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รายปีหรือรายภาคตามกลุ่มสาระของสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถความสนใจและความต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงเปูาหมายและ
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3) ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถ 
ก าหนดสาระการเรียนรู้ของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน ท้องถิ่นและความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งสาระการเรียนรู้จะมี 2ส่วน คือเนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค 

4) ก าหนดเวลาและจ านวนหน่วยกิต  การก าหนดเวลาและหน่วยกิตสถานศึกษา 
จะต้องดูความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาคว่ามีความ
สอดคล้องกันมากน้อยเพียงใดแล้วจึงน ามาก าหนดเวลาและจ านวนหน่วยกิต 
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5) จัดท าค าอธิบายรายวิชา การจัดท าค าอธิบายรายวิชาสามารถท่ีจะเขียน โดยการ 
ท าผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี/รายภาค เวลาและจ านวนหน่วยกิตที่น ามาเขียนได้หลายรูปแบบ 

6) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้ การจัดท าหน่วยกิตการเรียนรู้ โดยการน าเอาสาระ 
การเรียนรู้รายปี/รายภาค  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายปี/รายภาค  มาก าหนดเป็นหนว่ยการเรียนรู้
โดยการจ าแนกเนื้อหาของแต่ละสาระออกเป็นเร่ือง 

7) จัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการท าแผนการเรียนรู้ มีการจัดท าที่หลากหลาย 
รูปแบบขึ้นอยู่กับครูผู้สอนออกแบบขึ้นใช้เอง โดยมีหัวข้อควรจะต้องจัดในแผน 9 ข้อดังนี้ 

1. ช่ือเร่ือง 
2. สาระส าคัญ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
4. เนื้อหาสาระ 

5. สื่อ  อุปกรณ์ การเรียนการสอน 

6. กิจกรรมการเรียนการสอน 

7. การวัดและประเมินผล 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 

9. บันทึกหลังการสอน 

ขั้นตอนที่ 4  การวางแผนก าหนดสาระของหลักสูตรสถานศึกษาลงในแผนการศึกษาเฉพาะ 
บุคคล เมื่อครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์สาระหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับขั้นตอนแล้วจะท าให้เห็น
ภาพการจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มได้ชัดเจน โดยการน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในแต่ละช่วงชั้น
มาก าหนดลงในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. องค์ประกอบแผนการศึกษาเฉพาะบคุคล 

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนสามารถบอกพัฒนาการความก้าวหน้าและแผนการจัด
การศึกษาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  บอกข้อมูลทางการแพทย์  การฟื้นฟู  รวมทั้งสือ่สิ่งอ านวยความ
สะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับนักเรียน  ดังนั้นในการเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้นควรจะมีข้อมูล
รายละเอียดที่จะเขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนี้ 

1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น ชื่อ  นามสกุล  อายุ  วันเดือนปีเกิด  ชื่อบิดา   
มารดา  อาชีพ  ที่อยู่  เป็นตน้ 

2.วัน/ เดือน/ ปี ที่ให้บริการ 

               3.ระดับความสามารถพื้นฐานของเด็ก เป็นการประเมินด้านวิชาการและพฤติกรรม
ของเด็กแต่ละคนโดยครอบคลุมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา  ซึ่งครูผู้สอน
จะเป็นผู้น าการประเมินด้วยวิธีท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้มูลในความสามารถของเด็ก เพื่อจะน า
ข้อมูลนั้นมาพิจารณาในการจัดเนื้อหา กิจกรรม ตลอดจนหลักสูตรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของเด็ก 

4.จุดมุ่งหมายระยะสั้น เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของจุดมุง่หมายระยะยาวต้องก าหนดไว้
ให้ชัดเจน ต้องยึดจุดมุ่งหมายระยะยาวเป็นหลัก 
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5.จุดมุ่งหมายระยะยาว  มักจะก าหนดไว้เป็นปี ว่าเด็กจะเรียนรู้อะไรบ้างและสามารถ
แสดงพฤติกรรม การก าหนดจุดมุ่งหมายระยะยาวจะต้องสอดคล้องกับระดับความสามารถของเด็ก 
ไม่ควรก าหนดไว้สูงหรือต่ าเกินไป เพราะอาจจะท าให้เด็กไม่สามารถบรรลุเปูาหมายนั้นได้ และควร
มีการทบทวนปีละ 1 คร้ังเป็นอย่างน้อย 

6.ระยะเวลา ต้องระบุและก าหนดวันท่ีเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการศึกษา เพื่อสะดวกในการ
ประเมินผลและก าหนดแผนการสอนในคร้ังต่อไป 

7.บริการที่เกี่ยวข้อง  เป็นบริการพิเศษที่จ าเป็นส าหรับเด็ก เพื่อช่วยฟื้นฟูและสนับสนนุ
ให้เด็กได้เรียนอย่างเต็มความสามารถ เป็นบริการท่ีเด็กจะได้รับหรือโรงเรียนจัดให้เหมาะสม ได้แก่ 

1) การฝึกและแก้ไขการพูด 

2) การบ าบัดทางกายภาพ 

3) พฤติกรรมบ าบัด 

4) ตนตรีบ าบัด 

5) ศิลปะบ าบัด 

6) กิจกรรมบ าบัด 

7) บริการแนะแนวและให้การศึกษา  ฯลฯ 

8.การเรียนรวมกับเด็กปกติ  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรวมกับเด็กปกติ ซึ่งจะต้อง 
ชัดเจนว่าเด็กสามารถเรียนรวมได้โดยวิธีใด เช่น เรียนรวมบางเวลา  หรือเต็มเวลา การเรียนรวมคิด
เป็นร้อยละเท่าใดของเวลาทั้งหมด ทั้งนี้ข้อมูลกับความสามารถของเด็กแต่ละคน 

9.การวัดผลและประเมินผล  จะต้องระบุว่าจะใช้วิธีการ ขั้นตอนในการวัดและการ 
ประเมินผลอย่างไร เพื่อส ารวจว่าเด็กสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่  การใช้
แบบทดสอบการวัดผลเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับเด็กหรือไม่  การวัดและการประเมินผลควรจะท า
อย่างน้อยปีละคร้ัง แต่โดยทัว่ไปจะวัดผลภาคเรียนละ 1-2 คร้ัง จะช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้และการประเมินจะช่วยให้ครูปรับปรุงแผนการสอนได้อย่างเหมาะสม 

10.การรับรองแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ในแผนควรจะระบุผู้รับผิดชอบและบุคลากรท่ี 
เกี่ยวข้อง ได้แก ่ครูผู้สอน ครูแนะแนว ผู้บริหาร นักกายภาพ นักอรรถบ าบัด ผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้จะเห็นพ้องกันในการก าหนดหรือเห็นด้วยกับแผนนี้และลงลายมือช่ือก ากับตอนท้ายของ
แผน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวเห็นด้วยกับรายละเอียดต่างๆปรากฏในแผนนี้ 

11.ข้อมูลอื่นๆ หมายถึง ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเด็ก ซึ่งอาจเป็นปนระโยชน์ต่อผู้ใช้แผน  
ประวัติการเจ็บปุวย การคลอด การปรับพฤติกรรม ความคาดหวังของผู้ปกครอง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้
บรรจุหรือไม่บรรจุในโปรแกรมก็ได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียน แต่ข้อมูล 1-10 จ าเป็นต้องบรรจุ
ไว้ ขาดไม่ได ้
 
แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
 แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (individual  Implement plan = IIP) หลังจากจัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการดังได้กล่าวแล้วครูยังจ าเป็นต้องมีแผนการสอน
ส าหรับช้ันเรียนปกติ ที่ประกอบด้วยวิชาและกิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ ศิลปะ  ดนตรี พลศกึษา  
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ทัศนศึกษา เป็นต้น รวมท้ังจ าเป็นต้องมีการจัดแผนการสอน เฉพาะบุคคลให้กับนักเรียนพิเศษแต่ละ
คนควบคู่กับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
บรรลุจุดประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้เฉพาะ
บุคคลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

1.ก าหนดทกัษะที่จะสอน 

  โดยครูต้องตัดสินใจว่าจะสอนอะไรให้กับนักเรียน เพราะการสอนท่ีประสบ
ความส าเร็จเริ่มจากเลือกสิ่งที่สอนได้อย่างเหมาะสม โดยครูจะต้องประเมินความสามารถพื้นฐานของ
นักเรียนก่อน แบบทดสอบอาจเป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน มีขอบข่ายและข้ันตอนทักษะท่ีจะสอน
นักเรียนในแต่ละวิชามาท าเป็นแบบทดสอบ เช่น การสะกดค า จะต้องสอนตามขั้นตอนคือ สอนสะกด
ค าที่มีพยางค์เดียวก่อนท่ีจะสะกดค าสองพยางค์  เป็นต้น โดยใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ที่ครูจัดท าขึ้นเอง
ก็ได้ เมื่อทดสอบแล้ววิเคราะห์การสอบของนักเรียนเพื่อระบุว่านักเรียนเรียนรู้ทักษะอะไรได้บ้าง แล้ว
ก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีชัดเจนว่าทักษะเปูาหมายที่ต้องการให้นักเรียนสามารถท าต่อไปคือ
อะไร ตัวอย่าง เช่น เมื่อครูสอนเร่ืองราวต่างๆในประเทศไทยแล้วนักเรียนสามารถเขียนชื่อภาคบนแผน
ที่ประเทศไทยได้ถูกต้องทั้งหมดภายใน 5 นาที เมื่อก าหนดจุดประสงค์รายสัปดาหย์่อยที่ก าหนดใช้
สอนในแต่ละวันก็จะเขียนได้ง่ายขึ้น 
 2.ก าหนดองคป์ระกอบและสถานการณ์ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ครูต้องตัดสินใจว่าจะใช้วิธีสอนอย่างไร ส าหรับนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสงัเกตนักเรียนโดยตรงหรืออาจจะสัมภาษณ์พ่อแม่ พูดคุยกบันักเรียน อ่าน
ประวัติการศึกษาระเบียนสะสม หรือสมุดประจ าตัวนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดข้อจ ากัดของเด็ก เช่น 
เด็กท่ีมองเห็นเลือนลางจะท างานช้า ครูอาจช่วยโดยท าสื่อที่มีช่วงบรรทัดกว้างขึ้น เส้นบรรทัดเพิ่มขึ้น 
เพื่อให้เด็กเห็นชัดเจนและท างานได้เร็วข้ึน 
 3.วางแผนการสอนว่าจะสอนอะไร 
  เตรียมการสอนโดยใช้ข้อมูลการตรวจสอบพื้นฐานแล้วก าหนดเทคนิคการสอนพร้อม
วิธีติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน เพื่อท่ีจะได้รู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสอนในเร่ือง
อะไรบ้าง ในการพัฒนาประสิทธิภาพของการสอนนั้นหากครูมีความรู้สึกไวในการรับรู้พฤติกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียน ก็จะช่วยช้ีน าครูได้ว่าจะสอนเด็กอย่างไร 
 4.เริ่มต้นสอนประจ าวัน 
  ครูจะพบว่าการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของนักเรียนหลากหลายวิธี และมีหลาย
ระดับครูจะต้องทราบว่านักเรียนเรียนรู้และพัฒนาได้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ จึงต้องการ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนทุกวัน ผลการประเมินจะช่วยให้ครูมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสอนของตนเอง หากนักเรียนมีความรู้ ทักษะ หรือปฏิบัติงานที่ก าหนดไดแ้ล้ว ครูก็จะเริ่ม
สอนเนื้อหาหรือทักษะใหม่ และท าการสอนโดยใช้วงจร สอน-ทดสอบ-สอน หากนักเรียนยังไม่มีทักษะ
การปฏิบัติงานในเนื้อหาที่ครูสอนไปแล้ว ครูมีทางเลือก 4 ประการ คือ 

1.1 สอนเร่ืองเดิมซ้ า (repetition)  
1.2 ปรับกระบวนการสอนให้สนุกสนาน (relaxation) 
1.3 ใช้ยุทธศาสตร์การสอนใหม่ หรือ 
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1.4 สอนทักษะและเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง โดยใช้วงจร สอน-ทดสอบ- 
สอน เช่นเดิมอีก โดยทั่วไปการเรียนรู้ทักษะจะเกิดขึ้นตามขั้นตอนและเป็นล าดับต่อเนื่อง ขั้นตอนการ
สอนของครูจึงมีลักษณะดังนี้ คือ 

1) สอน 
2) ให้ฝึกปฏิบัติภายใต้การควบคุมของครู 
3) ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 

 ทั้งสามขั้นตอนในการเรียนรู้นี้ จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะและการน าไปใช้ปฏิบัติใน
สถานการณ์อื่นได้ นอกจากนีค้รูจะต้องใช้วงจรการสอน โดยใช้ข้อมูลจากการทดสอบทุกขั้นตอนในการ
สอนของครู เพื่อให้ครูสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแมน่ย า 
 
 
 
 
 

มีหลักสูตรแล้วครูไม่ใช้  เกดิความเสียหายแก่การศึกษา 
 

 
กิจกรรมประจ าบท 
 

1. ค าชี้แจง เมื่อนักศึกษาได้ปรบัเปลี่ยนหลักสูตรใหมเ่พื่อน าไปใช้ในชั้นเรียนรวม 3-4 นั้น  
สภาพของชั้นเรียน ครูและนักเรียนจะมีลักษณะอย่างไร จงเขียนลงในช่องว่างที่ก าหนดให้นี ้
สภาพชั้นเรียน    ตัวคร ู    นักเรียน 
1……………………………… 1…………………………………………   1…………………………………………….. 
2……………………………..  2…………………………………………. 2……………………………………………… 
3……………………………..  3…………………………………………. 3……………………………………………… 
4……………………………..  4…………………………………………. 4………………………………………………. 

ครูท าการสอนโดยไม่ใช้หลักสูตร   เปรียบเหมือนกัปตันเรือไม่ใช้เข็มทิศ 
ย่อมพาเรือเดินหลงทาง หากครูพานักเรียนหลงทาง ย่อมมีอันตรายอย่างยิ่ง 
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ครูคือแม่พมิพท์ี่เลศิน่าเชิดชู    สมเป็นปูชนียบุคคล 

กิจกรรมที่ 2  
หนึ่งนาทมีีค่ามหาศาล   ขอเชิญท่านคิดหาจุดหมายทั่วไป 

              ว่าการสอนเด็กทุกคนครั้งนี้เพื่ออะไร     ตอบสามค าจ าไว้หนึ่งนาที 
 
 
 
 
 
 
 

สอนนักเรียนในชั้นเรียนรวม 3-4 เพื่อ 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………… 
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หลักสูตรคืออะไรใครใคร่รู้  นั่นคือผู้ก าหนดทิศการศึกษา 
เปรียบเข็มทิศติดกับล านาวา  ส าคัญว่าให้ครูใช้ได้เหมือนกัน 

 

 
 

ภาพประกอบ 5.1 ครูขณะสอนในชั้นเรียนรวม3-4 
ที่มา http://www.enn.co.th/9337 

สรุปท้ายบทเรียน 
  

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถได้รับประโยชน์
อย่างเต็มท่ีจากการศึกษาที่จัดให้เด็กปกติ  จ าเป็นต้องดัดแปลงทางดา้นวิธีสอน เนื้อหา หลักสูตร วัสดุ 
อุปกรณ์ และการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถของเด็กพิเศษแต่ละคน
อย่างแท้จริง การเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท สรุปได้
ดังนี้ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาระดับเล็กน้อยหรือขนาดน้อย ในระดับมัธยมศึกษาเด็กควรได้
เรียนรู้เร่ืองเกี่ยวกับสังคม และอาชีพให้เท่าเทียมกับการศึกษาด้านวิชาการ  เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับปานกลาง ควรเน้นด้านวิชาการให้น้อยลงกว่าเด็กปกติ เน้นวิชาการท่ีจะช่วยให้มีทักษะ
เพียงพอในการท างาน และสงัคม ส่วนทักษะอาชีพส่วนมากเน้นทักษะการท างานในโรงงานในอารักษ์ 
เพื่อเตรียมเด็กส าหรับการท างานในสังคมต่อไป การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน ควรมีลักษณะของหลักสูตรและการสอนท่ีสามารถใช้ร่วมกับเด็กปกติได้  แต่ต้องมีการปรับใน
เร่ืองของจุดประสงค์และการวัดผลประเมินผล และต้องให้เด็กได้ฟื้นฟูสรรถภาพทางการพูด การ
จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ต้องปรับหลักสูตรให้เหมาะสม โดยภาพรวม
แล้วหลักสูตรควรเหมือนเด็กปกติให้มากที่สุด สิ่งจ าเป็นในการเรียนการสอนมี 4 ประการ คือ อักษร
เบรลล์ (Braille) การใช้การเห็นที่เหลืออยู่น ามาใช้ประโยชน์  การฝึกทักษะการฟัง การฝึกการ
เคลื่อนไหว เด็กที่มีความต้องการพิเศษด้านร่างกายและสขุภาพ หลักสูตรส าหรับเด็กกลุ่มนี้ไม่ควรต่าง
ไปจากเด็กปกติ  ไม่ว่าเรื่องการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ หรือประสบการณ์อื่นๆ ที่มีความจ าเป็น
ต่อชีวิตประจ าวัน  จัดให้มีบริการเสริม เช่น การให้บริการเคร่ืองใช้และเคร่ืองมือต่างๆ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ 
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เคร่ืองพิมพ์ดีด การแก้ไขบ าบัด จากที่กล่าวมาทั้งหมดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษสิ่งส าคัญคือการปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่นเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละ
คน การจัดการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 ที่ประสบความส าเร็จสามารถพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามศักยภาพ 

  

ค าถามท้ายบทเรียน 

1.  การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการเรียนรวมในช่วงชั้ 3-4  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน นักศึกษาคิดว่าครูผู้สอนต้องด าเนินการอย่างไร เพราะอะไร 

2.  หลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์ควรมีลักษณะอย่างไร 
อธิบายการจัดหลักสูตรส าหรบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์มาพอสังเขป 

3.  จงอธิบายบทบาทหน้าทีข่องบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้ 
 3.1  ครูเดินสอน 
 3.2  นักแก้ไขการพูด 
 3.3  นักจิตวิทยาคลินิก 
4.  หากนักศึกษาได้มีโอกาสไปสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  นักศึกษาจะน าหลักการสอน

เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไปใช้อย่างไร  
5.  ให้นักศึกษาบอกความส าคัญของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual  education 

plan : IEP) ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และลักษณะที่ส าคัญของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมี
อะไรบ้าง 

6.  อธิบายขั้นตอนการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
7.  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าจังหวัดสกลนคร ต้องการจัดท า

หลักสูตรสถานศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ  ดังนั้นในการจัดท าสาระของหลักสูตร
สถานศึกษาจะมีวิธีการท าอย่างไร 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที่ ๕ 

เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรวมในช่วงช้ัน 3-4 
 
จุดประสงคท์ั่วไป 

1. เพื่อให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีส าหรับการเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 
 
จุดประสงคป์ระจ าบท 
 เมื่อศึกษาบทเรียนแล๎ว ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถ 

1. บอกความหมายและความส าคัขของเทคโนโลยสี าหรับการเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 ได๎ 
2. บอกได๎วําเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษมีความส าคัขอยํางไร 
3. สามารถสรุปแนวทางในการน าเทคโนโลยีใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได ๎
4. สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการ 

มองเห็นได๎  
5. สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางกาย 

ได๎ 
6. สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการ 

ได๎ยินได ๎
7. สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการ 

รับร๎ูได๎ 
8. สามารถสรุปแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทาง 

สติปัขขาได ๎
 
หัวข้อเนื้อหาวิชา 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4  
2. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศในใช๎เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็น 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางกาย 
5. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการได๎ยิน 
6. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการรับร๎ู 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางสติปัขขา 
8. สรุปท๎ายบทเรียน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายโดยอาจารย์ประจ าวชิา 
2. อภิปราย วิเคราะห์ วิจารณ์ 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. แผํนใส, โปรแกรม Power point 
2. เอกสารประกอบการสอน 
3. ค าถามท๎ายบทเรียน 

 
การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตการณ์มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. สังเกตการรํวมอภิปราย วิเคราะห์ และวิจารณ์ 
3. ตรวจผลงานจากการตอบค าถามท๎ายบทเรียน 
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บทที่ 5 
เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรวมในชว่งชั้น 3-4  

 

การจัดการศึกษาในช้ันเรียนรวมชํวงชั้น 3-4 มุงํเน๎นการพัฒนาความสามารถของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาให๎เต็มศักยภาพของแตํละบุคคลทั้งเด็กที่มีความต๎องการพิเศษและเด็กปกติ เป็นที่
ทราบกันดีอยูํแล๎ววําการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นให๎บริการชํวยเหลือระยะแรกเร่ิม(Early Intervention 
Services) ตั้งแตํแรกเกิดหรือแรกพบความพิการ และนอกจากนี้ยังให๎การศึกษาอบรมให๎ร๎ูจักสิทธิ และ
หน๎าที่ในฐานะพลเมืองดีมี อาชีพ มีงานท า สามารถด ารงชีวิตในสังคมอยํางมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเทําเทียม
กับผู๎อื่นในสังคม ชํวยเหลือตนเอง และมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมไมํวําจะในระดับใดก็ตามล๎วนเป็นการรวมพลังระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กร ชุมชน 
องค์กรคนพิการและผู๎ปกครองคนพิการและองค์กรเอกชนอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง เพื่อให๎ เกิดการประสาน
ความรํวมมือ และสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาเพื่อเด็กท่ีมีความบกพรํองทุกระบบและครบ
วงจร การศึกษาแบบเรียนรวมให๎ประสบความส าเร็จจึงจ าเป็นต๎องมีการสํงเสริมพัฒนาระบบการ
ท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 

ปัจจุบันตามสถานศึกษาที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตํางๆ ได๎มีการน า
เทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนการสอนอยํางมากมาย ตัวอยํางในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในด๎าน
การศึกษา เชํน โปรแกรมท่ีเกี่ยวกับการจัดท าประวัติผู๎เรียน โปรแกรมระบบทะเบียนประวัติผู๎สอน
อาจารย์  โปรแกรมวิเคราะห์ข๎อสอบ,คัดคะแนนสอบ,ตรวจข๎อสอบ  โปรแกรมการจัดท าตารางสอน 
โปรแกรมในงานห๎องสมุด โปรแกรมรายงานการลงทะเบียนเรียน เป็นต๎น นอกจากนี้รูปแบบของการ
สื่อสารที่สามารถน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบขึ้นอยูํกับความต๎องการและความ
เหมาะสมในการน ามาใช๎  เชํน บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI)  การเรียนการสอนผํานทาง
อินเตอร์เน็ต (E-learning)  มัลติมีเดีย (Multimedia)  อิเล็กทรอนิกส์บุ๏ค (E-book)  ระบบการเรียน
การสอนทางไกล  (Distance Learning) วิดีคอนเฟอร์เรนซ์  วีดิทัศน์ตามค าขอ (VDO-On-Demand) 
และยังมีความส าหรับตํอเด็กที่มีความต๎องการพิเศษที่ต๎องการความสะดวกสบาย  ดังนัน้การเรียนรวม
ในชํวงชั้น 3-4 จึงต๎องมีเทคโนโลยีเขา๎มาเกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้  
 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรวมในช่วงชั้น 3-4 

          เมื่อเปรียบเทียบมาตรการของรัฐบาลที่ด าเนินการจัดการศกึษาส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการ
พิเศษในประเทศที่เจริขแล๎ว เชํน ประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย จะเห็นวํามีความแตกตําง  
กันมาก เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถเข๎าเรียนในสถานการศึกษา ได๎
เหมือนเด็กปกติจนสามารถประกอบอาชีพได๎เป็นจ านวนมาก ถึงแม๎แตํละคนจะมีความพิการแตกตําง
กันไป แตํรัฐก็ให๎การสนับสนุนด๎านอุปกรณ์ตามความจ าเป็นของแตํละคนได๎อยํางทั่วถึง โดยการออก
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พระราชบัขขัติ เพื่อคนพิการ เชํน The Enacment of the American with Disabilities Act ให๎มี
การบริการ ทางด๎านสาธารณปูโภค เชํน ทางลาดส าหรับรถเข็น ทางเดินเท๎าส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพรํองทางการมองเห็น เคร่ืองหมายสัขขาณบอกทาง พาหนะในการเดินทาง อาคารท่ีคนพิการ
อาศัย ให๎ติดตั้งลิฟต์ ที่ควบคุมด๎วยแสงอินฟาเรด รวมถึงอุปกรณ์พื้นฐาน และข้ันสูงที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟูา 
(electronic device) ส าหรับใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และการติดตํอสื่อสาร สํวนประเทศไทย
นั้นแม๎วําจะมีการพัฒนาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับบุคคลที่มีความบกพรํองหรือพิการ ซึ่งจัดไว๎
ส าหรับสถานที่สาธารณะประโยชน์เชํน ห๎องน้ าตามสถานบริการน้ ามัน หรือห๎างสรรพสินค๎า หรือใน
สถานที่ราชการส าคัขๆ หรือในเฉพาะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยขนาดใหข ํแตํส าหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในท๎องถิ่นยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักเรียนที่มีความต๎องการพิเศษไมํเพียงพอ
เชํนทางลาด หรือห๎องน้ าคนพิการตามท่ีกลําวมา และเปน็ที่ทราบดีแล๎ววําเทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวกนั้นมีความจ าเป็นมากในชีวิตประจ าวันส าหรับทุกคนและโดยเฉพาะเด็กที่มีความต๎องการ
พิเศษ เนื่องจากการเข๎าถึงเทคโลโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกชํวยท าให๎ชีวิตสะดวกสบายขึ้น และ
สามารถเอ้ือประโยชน์ให๎กับการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวมได๎อยํางดียิ่ง  

          การสนับสนุนสํงเสริมและชํวยเหลือบุคคลที่มีความต๎องการพิเศษในรัฐบาลไทย ได๎ให๎ความ
ชํวยเหลือคนพิการ มาตั้งแตํในอดีตเชํนการออกพระราชบัขขัต ิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพกิาร พ.ศ. 
2534 โดยมีคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นผู๎ก ากับ ดูแล และวางนโยบายส าหรับ ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ และกฎกระทรวง พ.ศ. 2537 ออกความตามใน พระราชบัขขัติฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ปัจจุบันใช๎พระราชบัขขัติฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2550 
ให๎สถานประกอบการ ของเอกชนที่มีลูกจ๎างตั้งแตํ 200 คนขึ้นไป รับคนพิการ ที่สามารถท างานได๎ ใน
อัตราลูกจ๎างทั้งหมดทุก 200 คนตํอคนพิการ 1 คน เศษของทุก 200 ถ๎าเกิน 100 คนตอ๎งรับเพิ่มอีก 
1 คน ซึ่งเป็นการชํวยเหลือคนพิการ ให๎ประกอบอาชีพได๎ อยํางไรก็ตาม การออกพระราชบัขขัติ ก็
เป็นเพียงการผลักดันให๎สงัคม เข๎ามามีสํวนรับผิดชอบ สํงเสริม และสนับสนุนกลุํมบุคคลที่ด๎อยโอกาสนี้
มากขึ้นเทํานั้น จากความพยายามของภาครัฐที่ต๎องการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ทั้งทางการแพทย์ 
การศึกษา อาชีพ และสังคม โดยการจดทะเบียนคนพิการ ทั่วประเทศ เพื่อให๎สิทธิคนพิการ เข๎ารับ
บริการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย ในการรักษาพยาบาล และการซื้ออุปกรณ์ ส าหรับ
คนพิการแตํละประเภท แตํมาตรการเหลํานี ้แก๎ปัขหาได๎เพียงสํวนหนึง่เทํานั้น ปัขหาคือ  เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ที่จะสนับสนุน สํงเสริมใหบ๎ุคคลที่มีความต๎องการพิเศษหรือพิการสามารถด ารงชีวิตในสังคม
รํวมกับคนปกติได๎ โดยไมํเปน็ภาระกับผู๎อื่น สามารถเข๎ารับการศึกษา จนถึงขั้นสูงสุดได๎ และประกอบ
อาชีพได๎ เชํนเดียวกับคนปกติ ความมุํงหวังเชํนนี้ จะบรรลุผลได๎โดยการใช๎เทคโนโลยมีาพัฒนาขีด
สามารถของเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษโดยเฉพาะการจัดการเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 ในระดับ
มัธยมศึกษาให๎ทัดเทียมเด็กปกติ เทคโนโลยีที่วํานี้ก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กที่มีความต๎องการพิเศษ 
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การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาพัฒนาคณุภาพชีวิต 

          ปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศได๎เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับ การพัฒนาคุณภาพชีวติของเด็กท่ีมีความ
ต๎องการพิเศษในช้ันเรียนรวมชํวงชั้น 3-4 ส าหรับซึ่งเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กที่มี
ความต๎องการพิเศษเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดหา จัดการ ประมวล จัดเก็บ เรียกใช๎ 
แลกเปลี่ยน หรือเผยแพรํสารสนเทศ ด๎วยเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ หรือการน าสารสนเทศ และข๎อมูล
ไปปฏิบัติ ตามเนื้อหาของข๎อมูลนั้น เพื่อบรรลุเปูาหมายของผู๎ใช๎ ดังนั้นจึงครอบคลุมถึงหลายๆ
เทคโนโลยีหลัก อันได๎แก ํ เทคโนโลยีด๎านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข๎อมูล 
เทคโนโลยีโทรคมนาคม และ เทคโนโลยีด๎านอิเล็กทรอนิกส์ตํางๆที่ใช๎ทั้งในชีวิตประจ าวันและใช๎ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมด๎วย 

          สังคมปัจจุบันเป็นสงัคมยุคขําวสาร หรือยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีการติดตํอสื่อสาร เป็นไป
อยํางไร๎พรมแดน แม๎กระท่ังเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษที่เรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 หรือทุกคนที่อยูํใน
สังคมซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎เทคโนโลยีมากยิง่ขึ้นในสังคมยุคสารสนเทศนี้อาทิเชํน สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา ได๎แกํ คอมพิวเตอร์ แทปเล็ตเพื่อการศึกษา หรือแม๎แตํโทรศัพท์เคลื่อนท่ีสมาร์ทโฟน เป็นตน๎ 
การพัฒนาอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีทันสมัย ในการเข๎าถึงเครือขํายคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือสื่อสารพิเศษ 
ให๎กับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษแตํละประเภท เชํน แตํเดิมเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็น
สื่อสารกันด๎วยเสียงพูด หรืออํานหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ด๎วยหนังสือเสียง ที่บันทึกเทปไว๎เป็นเร่ืองๆ 
หรือ อํานหนังสือที่พิมพ์ด๎วยอักษรเบรลล์ซึ่งมีความหนามาก และมีปัขหาเร่ืองเนือ้ท่ีใช๎ในการเก็บ 
ปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศกํอให๎เกิดการการพัฒนา แปูนคีย์คอมพิวเตอร์ ส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพรํองทางการมองเห็น การสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อชํวยอํานหนังสือ และการร๎ูจ าตัวอักษร เพื่อการ
อําน ตัวอยํางของเทคโนโลยสีารสนเทศเหลํานี้ สํงผลให๎เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็น สามารถ
เรียนรู๎ทุกเร่ืองได๎งําย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งด๎านการปูอนข๎อมูลเข๎าคอมพิวเตอร์ และการ
แสดงผลผาํนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เหลํานี้จะชํวยใหเ๎ด็กท่ีมีความบกพรํองหรือพิการได๎รับสิทธิเทําเทียม
กับคนปกติในด๎านการศึกษา การติดตํอสื่อสาร ซึ่งในท่ีสุดสังคมเรา ก็จะได๎พลเมืองทีม่ีคุณภาพกลับคืน
มา เพื่อท างานชํวยเหลือและพัฒนาประเทศชาติตํอไป 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาเป็นเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต๎องการพิเศษแตํละประเภท ซึ่งในท่ีนี้จะขอแบํงเป็น 6 ประเภทตามเทคโนโลยีที่ใช๎ดังนี้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็น หมายรวมถึง บุคคลที่มีสายตาบกพรํองระดับเลือนลาง
หรือตาบอดสนิท, หรือมีความบกพรํองทางการมองเห็นรํวมกับบกพรํองทางสายตา ปขัหาของคนกลุํม
นี้คือ การมองไมํเห็น หรือมองเห็นเลือนลาง ดังนั้นพวกเขาต๎องการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่สามารถ 
ทดแทนสายตาของเขาได๎ เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตอยูํ อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน ที่สามารถพึ่งตัวเองได ๎
ได๎แกํ นาฬิกาพดูได๎ เคร่ืองคิดเลขพูดได๎ เคร่ืองเบิกเงิน (ATM) พูดได๎ เป็นต๎น  
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        ในตํางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่มีความบกพรํอง
ทางการมองเห็นมีมากมาย และผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ส าหรับบุคคลที่มีสายตาผดิปกติหรือพิการ
โดยเฉพาะ ในท่ีนี้จะขออธิบายถึง อุปกรณ์บางอยําง ที่จ าเป็นส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางสายตา
ในเมืองไทยที่จะได๎ใช๎ประโยชน์ ทั้งนี้ก็ต๎องพึ่งความรู๎ ความสามารถของบรรดานักวิจัยไทย ที่จะหันมา
พัฒนาเทคโนโลยีทางด๎านนี้ เพื่อบุคคลเหลํานี ้ 

อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางการเห็นสามารถใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่  

1. นาฬิกาพูดได้  (Talking Watch ) 

 

 

 

 

 

2. เครื่องคิดเลขพูดได้ (Talking Calculator )  

 

 

 

 

 

 โน้ตบุค้ส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น (Portable Notetakers) เป็น
อุปกรณ์ทีเ่ด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็นสามารถพกพาไปไหนมาไหน เพื่อท างานนอกสถานที่
ได๎ เชํนเดียวกับโน๎ตบุ๎คส าหรับบุคคลทั่วไป แตํมีลักษณะพิเศษคือ แปูนพิมพ์เป็นแปูนพิมพ์เบรลล ์และ
สามารถแปลงรหัสเบรลล์ เป็นอักษรธรรมดาได๎ มี ลักษณะพิเศษคือ มีความสามารถอํานออกเสียงได ๎
และมีฟังก์ชันการท างานเหมือน เคร่ืองบันทึกสํวนบุคคล (Organizer) สามารถบันทึกการพิมพ์ได ๎
เหมือนตัวประมวลค า (Word processor) สามารถสั่งพมิพ์ข๎อความได๎ 
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โน้ตบุค้ส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการมองเห็น 

 เครื่องรู้จ าอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition) เคร่ืองนี้มี
ความสามารถในการอํานอักขระ และกราฟฟิกของสิ่งพิมพ์ โดยสามารถแปลงข๎อมูลทีปู่อนเข๎า( input) 
เป็นข๎อมูล output ได๎ 3 อยํางคือ  

o ไฟล์คอมพิวเตอร์ ผู๎ใช๎สามารถเก็บบันทึกได๎ และอํานได๎ดว๎ยเคร่ืองอํานอักขระ  
o เสียงพูด ผู๎ใช๎สามารถรับร๎ูสิ่งพิมพ์ที่ผํานเคร่ืองนี้เป็นเสียงพูดได๎ในเวลานั้นๆ  
o อักษรเบรลล์ ผู๎ใช๎สามารถตํออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อํานอักษรเบรลล์ และสามารถ

อํานได๎ในเวลานั้น  

 

 

 

 

เครื่องอ่านอักขระด้วยแสง 

ความก๎าวหน๎าอีกประการหนึ่งของเคร่ืองมือนี้คือการตํอเข๎ากับเคร่ืองอํานหนังสือ ท่ีสามารถบอก
รูปแบบ หน๎า ลักษณะรูปภาพ ของหนังสือไปแตํละหน๎า เหมือนกับได๎มองเห็นหนังสือจริงๆ ได๎ 
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 โปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reading Program) โปรแกรมนี้เป็นซอฟต์แวร์ ที่
สามารถแปลงไฟล์คอมพิวเตอร์ ให๎เป็นเสียงสังเคราะห์ เพื่ออํานข๎อความ ที่ปรากฏบนหน๎า
จอคอมพิวเตอร์ สามารถชํวยให๎บุคคลที่มีความบกพรํองทางการมองเห็นใช๎คอมพิวเตอร์ได๎เหมือนคน
ปกติทุกอยําง เพราะทราบวํา จะท างานที่โปรแกรมไหน และเลือกฟังก์ชัน ได๎ตามเสียงสังเคราะห์ที่ได๎
ยิน ปัจจุบันมีผูพ๎ัฒนาซอฟตแ์วร์ที่ใช๎ได๎ทั้งแมคอินทอช (Macintosh) วินโดวส์ 3.1 และ วินโดวส์ 95 
ได๎แล๎ว  

 Descriptve Video Service หรือการบริการบรรยายภาพในการดูวิดีทัศน์ โดยไมํ
รบกวนเสียงในภาพยนตร์ การบริการเชํนนี้ จะชํวยให๎บุคคลที่มีความบกพรํองทางการมองเห็น 
สามารถรับร๎ูภาพแวดล๎อม ในภาพยนตร์ด๎วยการบรรยายภาพประกอบ ท าให๎ได๎รสชาติเชํนเดียวกับตา
มองเห็น           

 Telephone Communication Devices (TDD) อุปกรณ์การสื่อสารทางโทรศัพท์ 
สามารถตํอเข๎ากับแปูนพิมพ์คอมพิวเตอร์ ทั้งธรรมดา และแปูนอักษรเบรลล์ และสามารถแสดงข๎อมูล 
ได๎ทั้งอักษรเบรลล์ และภาษามือได๎ อุปกรณ์นี้ยังสามารถชํวยให๎บุคคลที่มีความบกพรํองทางการ
มองเห็นและบุคคลที่มีความบกพรํองทางการพูดติดตํอสื่อสารกันได๎ 

 

 

 

 

 โทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television- CCTV) เป็นอุปกรณ์ที่ชํวยให๎ บุคคลที่
มีความบกพรํองทางการมองเห็น สามารถมองเห็นภาพ หรือตัวอักษร โดยการขยายสิ่งพิมพ์ให๎ใหขํขึ้น 
ปัจจุบัน CCTV เพิ่มคุณสมบัติใหมํคือมี optional keypads ที่สามารถ display เวลา วันที่ และ
รายการโทรศัพท์ได๎  
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โทรทัศน์วงจรปิด 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎ด๎วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชํนเดียวกัน การท่ีคนพิการแขน-ขา จะใช๎คอมพิวเตอร์ หรือจะสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได๎ มีเทคโนโลยี
ดังตํอไปนี้ชํวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การใช้คอมพิวเตอร์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางกายหรือการเคลื่อนไหว 

 Control Interface หมายถึง เคร่ืองควบคุมการท างานทีเ่ด็กท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย 
สามารถควบคุมอุปกรณ์ตํางๆ ที่อยูํรอบตัวได๎ โดยไมํต๎องพึ่งพาความชํวยเหลือจากผูอ๎ื่น เชํน 
การเช่ือมตํอเคร่ืองควบคุมทั้งหลาย ไว๎อยูํในแผงเดียวกัน สามารถบังคับ หรือควบคุมปุุมที่ท า
หน๎าที่ตํางๆ กันได ๎โดยใช๎ตัวควบคุมเป็น  

o Switch กรณีที่มือหรือขาใช๎ได๎ ซึ่งอาจเป็น single หรือ dual switch โดยใช๎ แขน 
หรือ ขากด  
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o Infared or ultrasonic transmission เป็นเคร่ืองมือบังคับควบคุมอุปกรณ์ เชํน 
คอมพิวเตอร์โดยใช๎การเคลื่อนไหวของสายตา หรือใช๎ dental plate สวมไว๎ในปาก และควบคุมโดย
การใช๎ลิ้นแตะ  

o Special electronics on a wheelchair เป็นเคร่ืองมือบังคับควบคุมรวม ที่
สามารถควบคุมการท างานของเก๎าอี้เข็น รวมทั้งอุปกรณ์แวดล๎อม คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์การ
สื่อสารอ่ืนๆได๎ เคร่ืองควบคุมนี้สามารถจํายพลังงานให๎กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาซึ่งตํอไว๎กับรถเข็น 
โดยใช๎แบตเตอร่ีของรถเข็นได๎  

 Automobile Control เป็นเคร่ืองควบคุมรถยนต์ซึ่งดัดแปลงให๎ใช๎กับเด็กท่ีมีความบกพรํอง
ทางรํางกายบางคนท่ีต๎องการขับรถด๎วยตัวเอง  

 Functional Electric Stimulation เป็นอุปกรณ์ที่เด็กท่ีมีความบกพรํองทางรํางกายหรือ
การเคลื่อนไหวที่ได๎รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง สามารถเดินได๎โดยใช๎ อุปกรณ์นี้ผํานคอมพิวเตอร์  

 Robotic Aids เป็นอุปกรณ์ที่ชํวยลดภาระการดูแลเด็กท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย โดยใช๎
การท างานของหุํนยนต์ เชํน ชํวยเปิดหน๎าหนังสือ ยกหูโทรศัพท์ ถือหูโทรศัพท์ให๎ หยิบของจากตู๎เย็น 
หรือปูอนอาหาร  

 Environmental Control Units เป็นอุปกรณ์ส าหรับคนที่พิการสาหัส โดยชํวยบังคับ
ควบคุมเตียงนอน โทรศัพท์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์ไฟฟูาตํางๆ โดยไมํต๎องลุกจากที่ นอกจากนี้ยัง
สามารถควบคุมลิฟต์ ที่ติดตั้งอุปกรณ์สัขขาณอินฟาเรดได๎ด๎วย  

 Ergonomic Keyboards การท่ีเด็กท่ีมีความบกพรํองทางรํางกาย จะใช๎คอมพิวเตอร์ได๎นั้น 
ต๎องมีการดัดแปลงแปูนพิมพ ์ ให๎เข๎ากับความพิการของแตํละคน เชํนมีการปรับขนาด ความสูง มุม ให๎
พอดีกับความต๎องการเฉพาะคน อาจจะมีการปรับตัวอักษรบนแปูน ให๎วางตามความถี่ของการใช๎ หรือ
แบบ DVORAK เพื่อเพิ่มความเร็วในการพิมพ์  

 Speech Recognition เป็นวิธีการหนึ่งที่ชํวยให๎ ผู๎ใช๎เลือกวิธีการที่จะปูอนข๎อมูลเสียง ให๎กับ
คอมพิวเตอร์ โดยที่เคร่ืองจะรับค าสั่งจาก เสยีงพูดของผู๎ใช๎ เชํน ค าสัง่การใช๎งานเบื้องต๎นของ DOS 
หรือ Windows ปัจจุบันซอฟต์แวร์นี้ มีการพัฒนาให๎สามารถรับเสียงได๎ โดยไมจํ ากดัเพศ และวัย ซึ่ง
เป็นประโยชน์กับ ผู๎พิการแขนขาอยํางมาก ที่สามารถใช๎เสียงพูดในการสัง่งานได๎เลย  

 

 

 

 

 

การสั่งงานคอมพิวเตอร์ด้วยเสียง  
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 Word prediction เป็นซอฟต์แวร์ท่ีชํวยในการพิมพ์งาน โดยสามารถลดจ านวน สโตรค์การ
พิมพ์ เพราะโปรแกรมสามารถเดาวํา ค าที่จะพิมพ์นั้นเปน็ค าอะไร เพียงแตํผู๎ใช๎คีย์อักษรขึ้นต๎นเทํานั้น 
โปรแกรมจะเลือกกลุํมค าศัพท์ ที่ข้ึนต๎นด๎วยอักษรนั้นๆ มาให๎ ซอฟต์แวร์นี้ จะอ านวยความสะดวก
อยํางมากแกํผู๎ที่มีความบกพรํองทางรํางกายที่มีปัขหาในการใช๎อุปกรณ์ชํวยพิมพ์ เชํน ใช๎สวิตซ์, 
mouthstick หรือ headstick  

โปรแกรมที่ช่วยในการพิมพง์าน  

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารหรือสื่อความหมาย 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการสื่อสาร หมายถึง ผูท๎ี่มีปัขหาทางด๎านการออกเสียง ซึ่งสาเหตุ
อาจมาจาก ความผิดปกติของอวัยวะ หรือความผิดปกติ ทางด๎านสมอง ท าให๎ออกเสียงไมํชัด 
เทคโนโลยีที่สามารถชํวยให๎ เด็กท่ีมีความบกพรํองกลุํมนี้สื่อสารกันร๎ูเร่ือง แบํงเป็น 2 ประเภทคือ 

 เครื่องมือช่วยในการฝึกพูด เคร่ืองมือนี้สามารถชํวยให๎ ผู๎ที่พิการทางด๎านอวัยวะการออก
เสียง หรือสมองบางสํวนพิการ สามารถเลียนเสยีงการพูดได๎ ซึ่งจะท าให๎ผู๎พิการนั้นได๎รบัการกระตุ๎นที่
ถูกวิธี และในท่ีสุดก็สามารถปรับปรุงเสียงพูดได๎  

 เครื่องมือส่ือสารด้วยเสียง เคร่ืองมือนี้สามารถออกเสียงแทนผู๎ใช๎ โดยอาศัยบอรด์ที่มีภาพที่
สื่อความหมายและเปลํงเสียงได๎เมื่อกดไปที่ภาพนั้นด๎วยอุปกรณ์สังเคราะห์เสียงพูด หรืออุปกรณ์
บันทึกเสียง เคร่ืองมือนี้ชํวยเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการสื่อสารได๎มาก โดยที่สามารถสื่อสารกับทุกคน
ตามท่ีปรารถนา ท าให๎เกิดการพัฒนาทางความคิดได๎ ปัจจบุันนี้เคร่ืองมือนี้ พัฒนาไปจนสามารถเปลํง
เสียงเป็นค า วลี และประโยคได๎ เพียงแตํกดปุุมของภาพ ที่จะออกเสียง โปรแกรมจะสามารถสร๎างเป็น
ประโยคเองได๎ 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการได๎ยิน หมายความรวมถึง คนท่ีหูหนวก และหูตึง ซึ่งไมํสามารถ
ได๎ยินเสียง หรือได๎ยินไมํชัด ดังนั้นจงึสงํผลกระทบตํอการพูดด๎วย เทคโนโลยีอยํางงํายๆ ที่น ามาใช๎
ส าหรับคนหูหนวกหูตึงนี้ สํวนใหขํ ก็จะเป็นการใช๎เพื่อการเตือน (warning) เชํน การใช๎แสงไฟ เมื่อมี
เสียงโทรศัพท์ดัง หรือ นาฬิกาปลุกท่ีสั่นได๎ หรือ สัขขาณเตือนภัยที่เป็นแสงไฟเป็นต๎น  
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 FM Application System เป็นอุปกรณ์ชํวยการได๎ยิน ในกรณีที่มีเสียงแวดล๎อมดังรบกวน 
อุปกรณ์นี้จะชํวย ลดเสียงรบกวนได๎ ไมํวําระยะทางระหวํางผู๎พูดและผู๎ฟงัจะใกล๎หรือไกล อุปกรณ์นี้
ท างานโดย ผู๎ฟังจะพกตัวรับสัขขาณ (receiver) และผูพ๎ูดจะพกไมโครโฟนติดตัว และผู๎ฟังสามารถ 
ปรับสัขขาณเสยีงของผูพ๎ูดได๎เชํนกัน  

 

 

 

 

 

 Telecommunication  
 Devices for the Deaf เป็นโทรศัพทท์ี่ใช๎งานโดยเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการได๎ยินหรือหู

หนวก ซึ่งบุคคลที่มีความบกพรํองทางการได๎ยินสามารถสื่อสารได ๎ โดยใช๎โทรศัพท์ ซึ่งใช๎วิธีการพิมพ์
ข๎อความ เข๎าไปแทนเสียง สํวนทางด๎านผู๎รับ ก็จะเห็นภาพของด๎านผู๎สงํ หรือสามารถพิมพ์ข๎อความที่สํง
มานั้น ๆ ได ๎

 

 

 

 

 

โทรศัพท์ส าหรับคนหหูนวก  

 Fax Machine หรือ Visual Paging Systems อุปกรณ์ของคนปกตินี้ ก็สามารถน าไปให๎
คนหูหนวกใช๎งานได๎ เพราะสื่อสารกันด๎วย ข๎อความ และภาพ เทํานั้น โดยไมํตอ๎งใช๎เสียง เมื่อมี
สัขขาณเรียกเข๎าเครื่องเพจ เคร่ืองก็จะสั่น แทนท่ีจะสํงสขัขาณเตือน นอกจากนั้น เคร่ืองนี้ยังได๎
ออกแบบให๎ สามารถเขียนโต๎ตอบกันได๎ในเวลาจริง คอืท้ังสองฝุายมีเคร่ืองรับ-สํงคนละตัว และสํง
ข๎อความผํานสายโทรศัพท์ ข๎อความที่เขียน จะไปปรากฏทางฝุายผู๎รับด๎วย 
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เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

การน าคอมพิวเตอร์มาใช๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษที่เรียนในชั้น
เรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 ได๎รับความนิยมกันอยํางแพรํหลาย หนํวยงานภาครัฐ เชํน
กระทรวงศึกษาธิการ และหนํวยงานเฉพาะกิจ เชํน เนคเทค (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหํงชาติ) ภายใต๎พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี องค์
ประธานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริฯ ได๎ให๎ความส าคัขของคอมพิวเตอร์กับ
การศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ และครุภัณฑ์ตํางๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให๎กับโรงเรียนในสังกัด 
กองการศึกษาสงเคราะห์ และ กองการศึกษาเพื่อคนพิการ ทั้งคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์ฝึกพูด ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการได๎ยิน คอมพิวเตอร์แบบเปลํงเสียง ส าหรับ
เด็กท่ีมีความบกพรํองทางสายตา คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางสติปัขขา 
และคอมพิวเตอร์ในงานตํางๆ ประกอบกันไป เชํน งานธุรการ งานบริหาร งานพสัดุ เป็นต๎น  

ปัขหาของโรงเรียนแตํละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 คือ 
การน าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตํางๆ มาประยุกต์ใช๎สอนให๎กับนักเรียนในความดูแล เพราะหลายๆ 
โรงเรียนไมํทราบวํา ควรสอนหลักสูตร เนื้อหา เพื่อเปูาหมาย ดังนี้ คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนโสตศึกษา 
ได๎สอนเด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน หรือเด็กหูหนวก ใน โรงเรียนเศรษฐ์เสถียร พบวํา เด็กหู
หนวกมีทักษะสูงมาก ในงานที่เก่ียวกับกราฟิก ไมํวําจะเป็น การวาดภาพ การออกแบบ การตัดเย็บ 
การท าเครื่องใช๎ตํางๆ ที่เป็นงานฝีมือ งานหัตถกรรม แตํเด็กเหลํานี้จะมีจุดด๎อยในเรื่องการใช๎ภาษา ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เนื่องด๎วยความร๎ูสึกท่ีวําภาษาหลัก คือ ภาษามือ สํวนภาษาไทยเป็นภาษา
ที่สอง แตกตํางกับเด็กปกติท่ัวไป ดังนั้นการใช๎คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กหูหนวก ไมํ
ควรใช๎หลักสูตรเดียวกับเด็กปกติ ที่เรียนวิชาการพิมพ์ (Word Processing) การค านวณ (Spread 
Sheet) หรือโปรแกรมมิ่ง (Programming) แตํควรน าคอมพิวเตอร์มาใช๎พัฒนาทักษะเดํน อันได๎แกํ 
ทักษะด๎านงานศิลปะ  

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะด้านศิลปะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มี
หลายลักษณะ เช่น  

 คอมพิวเตอร์เพื่องานศิลปะอิสระ เชํน งานวาดภาพ เป็นการใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะ
ด๎านการวาดภาพ โดยใช๎โปรแกรมกราฟิกท่ีเกี่ยวกับการวาด เชํน Dr.Halo, Paint Brush, Adobe 
PhotoShop, Illustrator, FreeHand  

 

 

 

http://www.nectec.or.th/
http://kanchanapisek.or.th/kp9/
http://www.geocities.com/thai_eod/
http://welcome.to/setsatian
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 คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบเครื่องใช้ต่างๆ ทั้งเคร่ืองไม๎ เคร่ืองปั้น เคร่ืองปั้นดินเผา โรงเรียน
บางแหํงได๎เปิดสอนวิชาเครื่องปั้น เคร่ืองไม๎ หรือเคร่ืองปั้นดินเผา ตลอดจน เซรามิกค์ ซึ่งมักจะเริ่มต๎น
ด๎วยการออกแบบลวดลาย และออกแบบ ช้ินงานบนกระดาษ หากมีการน าคอมพิวเตอร์มาชํวย จะเป็น
การลดคํากระดาษ คําสี และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ได๎อีกเยอะ เพราะคอมพิวเตอร์ชํวยให๎การ
ออกแบบช้ินลาย และลวดลาย กระท าได๎งําย สะดวก เห็นผลลพัธ์ทันที โปรแกรมกลุํมนี้ เชํน Dr.Halo, 
Paint Brush, Corel Draw  

 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบบ้าน และตกแต่ง การใช๎คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบบ๎าน 
และตกแตํงบ๎านมีมานานแลว๎ เรียกวํา CAD (Computer Aided Design) ซึ่งหากมีการสอนวิชานี้
ให๎กับเด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน ก็จะชํวยให๎เปิดโอกาสด๎านการงานให๎เด็กกลุํมนี้ได๎ด๎วย 
โปรแกรมในกลุํมนี้ ได๎แกํ Turbo CAD, AutoCAD  

 คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบลายผ้า แบบเสื้อผ้า และงานที่เก่ียวข๎อง การใช๎คอมพิวเตอร์เพื่อ
ออกแบบงานลักษณะนี้ จะเกี่ยวกับงาน Design เสื้อผ๎า ตลอดจนวัตถุอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องเชํน กระเป๋า 
ซองใสํเอกสาร ซองใสํแวํนสายตา เป็นต๎น โดยการออกแบบสามารถกระท าได๎ตั้งแตํ ขั้นตอนการ
ออกแบบช้ินงาน การออกแบบ ลวดลาย การออกแบบลายปัก โดยมโีปรแกรมส าเร็จรูปหลาย
โปรแกรมมาชํวย เชํน โปรแกรมออกแบบลายปัก หรือครอสติส และยังสามารถน าโปรแกรมกลุํมอื่น 
มาชํวย เชํน Dr. Halo, Paint Brush, FreeHand, Illustrator เป็นต๎น  

 คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสญัลักษณ์ (Logo) และตัวอักษรศิลป ์ งานออกแบบสัขลักษณ์ 
และอักษรศิลป์ เป็นงานศิลป์ที่ท ารายได๎ดีมากในปัจจุบัน และโปรแกรมที่นิยมใช๎กันอยํางแพรํหลาย
ได๎แกํ Corel Draw, PageMaker  

 คอมพิวเตอร์กับงานกราฟิกเพื่อส่ือส่ิงพิมพ์ คอมพิวเตอร์กับสื่อสิ่งพิมพ์ก็เป็นงานที่มีการ
พัฒนารํวมกันมานานแล๎ว เชํน หนังสือพิมพ์ วารสารตํางๆ โปรแกรมท่ีใช๎ได๎แกํ Adobe PhotoShop, 
Illustrator, PageMaker  

ผลงานด้านกราฟิก โดยนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

 

 
 
 
 
CD-Rom มัลติมีเดียภาษาไทย ชุดค าศัพทค์อมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แหํงชาติ (เนคเทค) ภายใต๎โครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนา 

http://www.nectec.or.th/
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CD-Rom มัลติมีเดียภาษาไทย ชุดค าศัพท์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เผยแพรํโดย ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 
CD-Rom มัลติมีเดียคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทย ชุดฝึกเรียนเขียนค า 

สื่อคอมพิวเตอร์ชํวยสอน ชุดฝึกเขียน เรียนค าชุดนี้  ส าหรับ นักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการได๎ยิน (หูตึง หูหนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนร๎ู ได๎แกํ คนที่มีการรับร๎ูช๎า ทั้งนี้เนื่องมาจากสมองพิการ ซึ่ง
ท าให๎ฟังก์ชันการสนใจ, การรับร๎ู, ความจ า, การตัดสินใจ การแก๎ปัขหา และการให๎เหตุผล ท างาน
อยํางเช่ืองช๎า เทคโนโลยีที่น ามาชํวย เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการรับร๎ูก็ได๎แกํ ซอฟต์แวร์ ตํางๆ ที่เด็ก
ที่มีความบกพรํองกลุํมนี ้ สามารถใช๎เตือนความทางจ าได ๎ เพียงแตํกด สวิตช์ หรือแปูนพิมพ์เทํานั้น 
ซอฟต์แวร์เหลํานี้ได๎แกํ เคร่ืองคิดเลข, ปฏิทิน, นาฬิกาบันทึกความจ า ซึ่งใช๎เสียงอัดเทปเพื่อเตือนความ
ทรงจ า ซอฟต์แวร์พจนานุกรม อรรถภิธาน และการตรวจสอบตัวสะกด ก็จะชํวยให๎เด็กท่ีมีความ
บกพรํองประเภทนี้ สามารถปรับปรุงการเขียนให๎ดีขึ้น ซอฟต์แวร์การศึกษา โดยใช๎มัลติมีเดีย ซึ่งผลิต
ออกมามากมาย เพื่อชํวยเรียบเรียงเร่ืองราวและสอนให๎ร๎ูจักรวบรวมความคิด ในการล าดับเร่ืองราว 
และเวลาได๎ถูกต๎อง ก็สามารถชํวยฝึกทักษะการรับร๎ูได๎ดีขึ้น 
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เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

          เด็กท่ีมีความบกพรํองทางสติปขัขานั้น เห็นไดจ๎ากการเรียนรู๎ในวิชาเฉพาะตํางๆ ได๎ช๎า ท าให๎
ใช๎เวลาเรียนรู๎นานกวําคนปกติ ดังนั้นสิง่ที่จะน ามาชํวย ในขั้นพื้นฐานก็คือ การจัดเวลาเรียนให๎
เหมาะสม สํวนเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่น ามาชํวยได๎ก็คือ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ในรูปแบบตํางๆ 
โดยมีการกระตุ๎นให๎เกิดการอยากเรียนร๎ู ด๎วยสีสัน เพลง และเสียงพูด เชํนบทเรียนมัลติมีเดียใน
ปัจจุบัน นอกจากนี้ก็อาจน าเอาเทคโนโลยีอื่นๆ มาชํวย เชํน การร๎ูจ าตัวอักษร, การร๎ูจ าเสียงพูด, เคร่ือง
อํานอักขระ หรือ ซอฟต์แวร์อํานหน๎าจอ สิง่ตํางๆ เหลํานี้จะชํวยให๎ผู๎เรียนมีสมาธิ และมีความสนใจใน
การเรียนรู๎มากขึ้น  

เทคโนโลยีส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษในชัน้เรียนรวมช่วงชั้น 3-4 

          การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในชํวงชั้น 3-4 จะสามารถพัฒนาเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ
ให๎สามารถกลับมาใช๎ชีวิตสูํสังคมโดยมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข๎ามาชํวย เป็นความรับผิดชอบ
ของหนํวยงานรัฐบาล และสงัคม ที่จะชํวยเหลือให๎เด็กเหลํานี้สามารถเรียนรู๎ได๎ในช้ันเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ และสามารถประกอบอาชีพได๎อยํางเหมาะสม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กลําวมานี้เป็นเพียงสิง่ที่
สามารถสนับสนุนและชํวยเหลือให๎เด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษได๎ใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยในการเรียนรู๎ 
ซึ่งมีเทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งครูผู๎สอนจะต๎องคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษ ยกตัวอยํางเทคโนโลยสี าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองประเภทตํางๆ ดังตํอไปนี้  

 

 

 

 
 
 
โปรแกรมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษามือ และ ฝึกออกเสียงพยัญชนะไทย 

และ พยัญชนะอังกฤษ (ส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที1่)  
              เป็นสื่อเสริมสร๎างทักษะวิชาคณิตศาสตร์ และ ฝึกออกเสียงพยัขชนะไทยและอังกฤษ ให๎
นักเรียนพิการทางหูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให๎นักเรียนมีความสนใจ ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินชีวิตได๎อยํางปกติ 

 
 
 
 

http://ftp.school.net.th/Software/Program.php?ID=4S13N024&ID_Re=4
http://ftp.school.net.th/Software/Program.php?ID=4S13N024&ID_Re=4
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Browser ส าหรับเด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกายที่ไมส่ามารถใช้แป้นพิมพ์ได้ 

            ในโปรแกรม Doramon Browser ตัวนี้จะชํวยให๎ผู๎พิการมือ ที่บังคับควบคุมนิ้วท้ังสิบของ
ตนเองไมํได ๎ไมํวําจะเป็นบุคลที่นิ้วมือขาดหายไป คนที่แบมือไมํได๎ รวมถึง บุคคลที่เป็นอัมพาตที่นิ้วมือ 
ให๎สามารถท่ีจะใช๎งานระบบเครือขํายอินเทอร์เน็ต เพื่อท่ีค๎นคว๎าหรือติดตํอกับบุคคลอื่น ได๎อยําง
สมบูรณ์เหมือนบุคคลปกติ 
 
กิจกรรมประจ าบท 
 

1. หากนักศึกษาได๎ออกไปเป็นครูที่สอนในช้ันเรียนรวม นักศึกษาให๎นักศึกษาใช๎โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ออกแบบบทกวี “ใครคือคนตาบอด” ของ Tone  Wone (กวีพิการชาวอัฟริกัน) 
เพื่อน าไปติดไว๎หน๎าช้ันเรียนรวม 
 

 

ใครคือคนตาบอด 

หากทํานมองไมํเห็นความเปน็คน  แตํเห็นเพียงความพิการ ใครลํะที่ตาบอด 
หากทํานไมํได๎ยิน  เพื่อนรอ๎งขอความเป็นธรรม ใครลํะที่หหูนวก 

หากทํานไมํพูดคุย กับผองน๎องพี ่ แตํแยกเขาแยกเรา ใครลํะที่ปัขขาอํอน 
หากทํานไมํลกุขึ้นยืนหยัด  เพื่อสทิธิของปวงชน   ใครลํะที่เปน็งํอย 

            เจตคติของทําน  ท่ีมีตํอคนพกิาร อาจเป็นความพิการรนุแรงที่สุด ที่ทํานหยิบยื่นใหเ๎รา 
แปลเป็นภาษาไทยโดย 

ผศ.ดร.เบขจา  ชลธารน์นท ์
25  มกราคม 2544 

 
 
 
 
 

http://ftp.school.net.th/Software/Program.php?ID=3S13C087&ID_Re=1
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กิจกรรมฝึกปฏิบัติที่ ๒  
2. โปรดท าเครื่องหมายถูก  หน๎าข๎อที่ถูก และ ผิด X หน๎าขอ๎ท่ีผิด 

……… 1. นาฬิการพูดได๎เหมาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางการเรียนรู๎ 
……… 2. โปรแกรมอํานหน๎าจอ ใช๎จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพรํองทางสายตา 
………3. Speech Recognition ใช๎เสียงพูดในการสั่งงานได๎ 
………4. Telecommunication เป็นโทรศัพท์ท่ีใช๎งานส าหรับคนหูหนวก 

………๕. เทคโนโลยีส าหรับเดก็ท่ีมีความต๎องการพิเศษมีท้ังหมด 6 ประเภท 

……..6. กระทรวงศึกษาธิการยังได๎ก าหนดบุคคลที่มีความบกพรํองที่ต๎องการการศึกษาพิเศษไว๎ 10 
ประเภท 
 

3. ให๎นักศึกษาเขียนรายชื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับเดก็ท่ีมีความต๎องการพิเศษที่นักศึกษา
ร๎ูจัก พร๎อมทั้งบอกรายละเอียดมาพอสังเขป  
 

เทคโนโลยีส าหรับเด็กท่ีมี                                
ความบกพรํองทางการมองเห็น 

เทคโนโลยีส าหรับเด็กท่ีมี                             
ความบกพรํองทางการได๎ยิน 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………… 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………

 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
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4. หลังจากการชมวีดีทัศน์ เร่ืองห๎องเรียนแรกของเด็กพิเศษ ให๎นักศึกษาจัดท าสื่อการสอนทักษะ 
พื้นฐานในชีวิตประจ าวันส าหรับเด็กพิเศษ โดยใช๎เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยและน าเสนอหนา๎ชั้นเรียน  
 

 
สรุปเนื้อหาตอน  ผลิบานผํานมือครู : ห๎องเรียนแรกของเด็กพิเศษ 

      โดย  คุณครูทยุ   บุตรประดิษฐ์  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนดุสิต 
 
  

 

เนื้อหาที่ให๎นักศึกษาได๎ศึกษาเป็นเพียงกิจกรรมเสริม โดยให๎นักศึกษาได๎ชมวีดีทัศน์การจัด
การศึกษาในห๎องเรียนแรกซึ่งมีความสัมพันธ์กับเร่ืองการศึกษาแบบเรียนรวม จุดมุํงหมายเพื่อให๎
นักศึกษาได๎รับชมเพื่อจุดประกายความคิดเพื่อให๎นักศึกษาได๎ผลิตสื่อการสอนทักษะพื้นฐานใน
ชีวิตประจ าวันของเด็กที่มีความต๎องการพิเศษเพียงเทํานั้น  

หนํวยประเมินแรกรับ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  ให๎บริการเด็กพิเศษ  
และเด็กพิการทุกประเภท  เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านตํางๆ  พร๎อมกํอนท่ีจะสํงตํอไป
ยังช้ันเรียน  อาทิ  ทักษะการฟัง การสื่อสาร การสังเกต การดูแลชํวยเหลือตนเอง โดยท างานประสาน
กับครอบครัวอยํางใกล๎ชิด 
 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มีขอบขํายในการท างาน  คือ  1.  การสํงตํอจากครอบครัวหรือ
ผู๎เช่ียวชาข  2.  ประเมินพัฒนาการตามชํวงวัย  3.  การจัดแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและเฉพาะ
ครอบครัว  (IFSP)    4.  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะอยํางรอบด๎าน  5.  การประเมินผล 
 ความส าคัญในการช่วยเหลือ  ระยะแรกเร่ิม 
 1.  ส าคัขตํอตัวเด็กเอง  คือ  ปูองกันความพิการที่จะมีมากขึ้น  เพราะในระยะแรกเกิด  0-3  
ปี  นั้นเป็นชํวงที่สมองรับทุกๆ  อยําง  ต๎องได๎รับการสํงเสริมท่ีดีและมีศักยภาพ  จึงต๎องมีหนํวย
ชํวยเหลือเฉพาะทาง 
 2.  ลดความตึงเครียดของผูป๎กครอง  คือ  ผู๎ปกครองอาจจะไมํร๎ูวํา  เมื่อเด็กเป็นแบบนี้แล๎ว  
เราควรมีวิธีการสอนอยํางไร  ฝึกอยํางไร  ถงึจะให๎เด็กมีศักยภาพที่ดีขึ้น  จงึมีความกังวลในเร่ืองนี้  แตํ
เมื่อมีการจัดห๎องเรียนแรกของเด็กขึ้นมา  ผลปรากฎวํา  ลดความตึงเครียดของผู๎ปกครองได๎อยําง
ชัดเจน 
 การสอนทักษะพื้นฐานในกจิวัตรประจ าวัน 
 จะสอนในเรื่องของการชํวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน  เชํน  การกินการเค้ียว  การกลืน
อาหาร  และประมาณ  3  ขวบ  เด็กจะจับช๎อนได๎บ๎าง  ยกภาชนะเก็บได๎บ๎าง  เด็กต๎องท าตัวด๎วย
ตนเองโดยผู๎ปกครองไมํควรชํวย  เพราะจะท าให๎เขาเกิดความไมํมั่นใจในตนเอง  เชํน 
น๎องปอ / คุณครูอิสรีย์   เฉยแดง 
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ที่มา www.youtube.com/watch?v=KA5oVurr4-A 

 -  การออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ๎นพัฒนาการรอบด๎าน  เชํน  ให๎เด็กฝึกเดินข๎ามสิ่งกีดขวาง  
ฝึกยืน  ฝึกเดิน 
 -  กิจกรรมพัฒนาการเคลื่อนไหว  การทรงตัว  ภาษา 
 น๎องฟิลด์  น๎องเฟย ์/ คุณครูจิรวัฒน์  แก๎วเขียว 
 -  กิจกรรมพัฒนากล๎ามเนื้อมัดใหขํ  กล๎ามเนื้อมัดเล็ก  และ  สมาธิ 
 น๎องโฮป / คุณครูจรินทร์   ภูํระหงษ ์
 -  กิจกรรมพัฒนากล๎ามเนื้อมัดเล็ก  การรับร๎ูสัมผัส 
 น๎องการ์ฟิลด์  /  คุณครูทยุ   บุตรประดิษฐ์ 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการมอง  ท าตามค าสั่ง  และการสื่อสาร 
 น๎องจีจี้ / คุณครูเมธาพร   ยะดอนใจ 
 -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการมอง  ท าตามค าสัง่  และพื้นฐานวิชาการ 
 น๎องเกํง  น๎องกล๎า / คุณครูเมธาพร   ยะดอนใจ 
 -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง  การทรงตัว  การสัมผัส 
 การท่ีสอนเด็กผํานกิจกรรมหลักๆ  การเน๎นกล๎ามเนื้อมัดเล็ก  ก็เพื่อให๎การท างานของมือ
สามารถท างานได๎เพื่อน าไปใช๎ได๎จริง  การสอนเร่ืองสี  จะเป็นทักษะด๎านวิชาการ  จะท าให๎เด็กสามารถ
แยกแยะรูปทรงได๎  อะไรเป็นทรงกลม  สี่เหลี่ยม  ก็จะน าไปสูํทักษะการชํวยเหลือตนเอง  เชํน  การ
แตํงกาย  การหยิบจับใช๎สิ่งของ  ซึ่งเป็นพื้นฐานการใช๎ชีวิตประจ าวันของเด็ก 
 เด็กที่มีความต๎องการพิเศษทุกประเภทมีสิทธิได๎รับการเรียนในช้ันเรียนรวม  แตํเขาเหลํานั้น
ต๎องได๎รับทักษะพื้นฐานที่ส าคัขในการดูแลตนเอง  และมีทักษะในการเรียนร๎ูในระดับหนึ่ง  และการ
เตรียมความพร๎อมของผู๎ปกครอง  คุณครูโรงเรียนจึงจะท าให๎ผู๎เรียนนั้นสามารถก๎าวเดินไปได๎อยําง
มั่นคง 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=KA5oVurr4-A
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สรุปท้ายบทเรียน 

รูปแบบของการสื่อสารที่สามารถน ามาใช๎ในการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบขึ้นอยูํกับความ
ต๎องการและความเหมาะสมในการน ามาใช๎  เชํน บทเรียนคอมพิวเตอร์ชํวยสอน (CAI)  การเรียนการ
สอนผํานทางอินเตอร์เน็ต (E-learning)  มัลติมีเดีย (Multimedia)  อิเล็กทรอนิกส์บุ๏ค (E-book)  
ระบบการเรียนการสอนทางไกล  (Distance Learning) วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  วีดิทัศน์ตามค าขอ 
(VDO-On-Demand) และยงัมีความส าหรับตํอเด็กพิเศษที่ต๎องการความสะดวกสบาย  จึงต๎องมี
เทคโนโลยีเข๎ามาเกี่ยว  

สังคมปัจจุบันเป็นสงัคมยุคขําวสาร หรือยุคสารสนเทศ เทคโนโลยีการติดตํอสื่อสาร เป็นไป
อยํางไร๎พรมแดน แม๎กระท่ังเด็กท่ีมีความบกพรํอง ก็สามารถด ารงชีวิตอยูํได๎ ในสังคมยุคสารสนเทศนี้ 
ได๎ด๎วยการพัฒนาอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ทันสมัย ในการเข๎าถึงเครือขํายคอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารพิเศษ ให๎กับคนพิการ แตํละประเภท เชํน แตํเดิมคนตาบอดสื่อสารกันด๎วยเสียงพูด หรืออําน
หนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ด๎วยหนังสือเสียง ที่บันทึกเทปไว๎เป็นเรื่องๆ หรือ อํานหนังสือ ที่พิมพ์ด๎วย
อักษรเบรลล์ซึ่งมีความหนามาก และมีปัขหาเร่ืองเนื้อท่ีใช๎ในการเก็บ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กํอให๎เกิดการการพัฒนา แปูนคีย์คอมพิวเตอร์ ส าหรับคนตาบอด การสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อชํวยอําน
หนังสือ และการร๎ูจ าตัวอักษร เพื่อการอําน ตัวอยํางของ เทคโนโลยีสารสนเทศเหลํานี ้สํงผลให๎คนตา
บอด สามารถเรียนรู๎ทุกเร่ืองได๎งําย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งด๎านการปูอนข๎อมูลเข๎าคอมพิวเตอร์ 
และการแสดงผลผํานคอมพวิเตอร์ อุปกรณ์เหลํานี้ จะชํวยให๎คนตาบอด ได๎รับสิทธิเทําเทียมกับคนตาดี 
ในด๎านการศึกษา การติดตํอสื่อสาร ซึ่งในท่ีสุดสงัคมเรา ก็จะได๎พลเมืองที่มีคุณภาพกลับคืนมา เพื่อ
ท างานชํวยเหลือ และพัฒนาประเทศชาติตํอไป 

ค าถามท้ายบทเรียน 

 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการพิเศษ
หรือไมํ อยํางไร และเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได๎อยาํงไร 
 2.  ให๎นักศึกษาอธิบายและยกตัวอยํางเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กท่ีมีความต๎องการ
พิเศษดังหัวข๎อตํอไปนี้ 
  2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กที่มีความบกพรํองทางการมองเห็น 
  2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กที่มีความบกพรํองทางการได๎ยิน 
  2.3  เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับเด็กที่มีความบกพรํองทางสติปัขขา 
 3.  จงบอกข๎อดีและข๎อเสียของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎จัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต๎องการพิเศษ 
 4.  โน๎ตบุคส์เด็กท่ีมีความบกพรํองทางการมองเห็น (Portable  Notetakers)  มีลักษณะและ
ประโยชน์อยํางไร 
 5.  อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่เด็กที่มีความบกพรํองทางการมองเห็นสามารถใช๎ในชีวิตประจ าวัน
ได๎แกํอะไรบ๎าง 
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