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ค าน า 
 

 วิชาความรู้เก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและนักศึกษาวิชาชีพครูที่ต้องเรียนวิชาพื้นฐานการศึกษาและ
การศึกษาแบบเรียนรวม นอกจากนี้แล้วยังมีประโยชน์และเหมาะส าหรับผู้อ่านทั่วไปที่สนใจได้ศึกษา
และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียน
รวม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม การปรับเปลี่ยนเพื่อการศึกษา
แบบเรียนรวม โรงเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวม  
 ผู้เขียนได้เรียบเรียงต ารา การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) อย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระวิชา หมวดวิชาบังคับ ในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือส าคัญของคณาจารย์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่สัมพันธ์อาทิเช่น วิชา
พื้นฐานการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม วิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิชาการบริหาร           
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิชาการวิจัยทางการศึกษาแบบเรียนรวม วิชาสัมมนาทางการศึกษา
แบบเรียนรวม โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ นอกเหนือ 
จากต าราเล่มนี้แล้ว ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารหรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ อันจะท าให้มี
ความรู้กว้างขวางและเป็นปัจจุบัน  

หวังว่าต าราเล่มนี้คงอ านวยประโยชน์ตามสมควรต่อผู้อ่าน และท าให้เห็นความส าคัญของ
การศึกษาแบบเรียนรวม เนื่องจากการได้รับการศึกษาถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณผู้เขียนหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้องที่ได้
น ามาอ้างอิงในต าราเล่มนี้ หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังข้อคิดเห็น และขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ คุณค่าของต าราเล่มนี้ขอมอบเพื่อบูชาพระคุณของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ที่ใหค้วามรู้
และแรงบันดาลใจในการท างานด้าน “การศึกษาพิเศษ”แก่ผู้เขียน 
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       8 มีนาคม 2557 
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1 

 

บทท่ี 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

        สังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่ไร้พรมแดน มนุษย์ถูกเชื่อมโยงเป็น
หนึ่งเดียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เพื่อการ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก การจัดการ
ศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ปรัชญาและแนวทางการจัด
การศึกษาส าคัญที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้คือ การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ซ่ึง
มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่มี
การแบ่งแยก  
          การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาได้ตามศักยภาพหากได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสม แนวคิดการจัดการศึกษาที่ส าคัญ
คือให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนและสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข (เบญจา ชลธาร์นนท,์ 2544, น. 2, ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ, 2546,    
น.53-58, ผดุง อารยะวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์, 2551, น. 4) นั่นคือ การสนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษาโดยให้เด็กทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงการศึกษา โดยพิจารณาถึงคุณค่าของการพัฒนาทุกด้านใน
วิถีแห่งชีวิตเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะการด ารงชีวิต จากเหตุผลดังกล่าวหลายประเทศ
ทั่วโลกต่างมองเห็นความส าคัญจึงได้จัดการศึกษาตามแนวคิดดังกล่าวอย่างแพร่หลาย  
          ดังนั้นเพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังต่อไปนี้ ความหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม  
วิวัฒนาการของการศึกษาแบบเรียนรวม การเปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวม 
แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความส าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวม แนวทางการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ความส าเร็จของการศึกษาแบบเรียนรวม และแนวโน้มการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในอนาคต 

 

ความหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม 

         การให้ความหมายของการศึกษาแบบเรียนรวมเกิดจากการประชุมร่วมกันและก าหนดเป็น
ข้อตกลงที่เป็นปฏิญญาสากลในการจัดการศึกษา โดยก าหนดให้เด็กทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา
โดยไม่แบ่งแยกความบกพร่อง การนับถือศาสนา ภาษา เพศ ความสามารถและเหตุผลอื่น (UNESCO, 
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2003, pp. 4-5) นักวิชาการศึกษาพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างได้ให้ความหมายของการศึกษา
แบบเรียนรวมไว้ดังต่อไปนี้ 

           สเตนแบ็ค (Stainback & Stainback, 1996, p. 3) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม 
หมายถึง การจัดการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวมส าหรับเด็กทุกคนโดยไม่จ ากัดความบกพร่อง พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โรงเรียนมีวิธีการที่ช่วยให้เด็กทุกคนได้เรียนด้วยกันและได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้ร่วมกัน 

           ลินส์ Lynch, J.  (2001, p. 15) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การ
จัดการศึกษาที่จัดให้เด็กและเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติได้เรียนรู้ด้วยกันใน
สภาพแวดล้อมทั่วไป ทั้งในระดับก่อนวัยเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการส่งเสริมและให้การช่วยเหลือทางการศึกษาเท่าที่จะสามารถท าได้ 
          เมอรี่ คริสเตียนและคริสติน่า (Mary A. Falvey, Chirstine C. Givner and Christina 

Kimm, 2005, p. 1) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)หรือ การเรียน
รวม (Inclusion) หมายถึงการจัดการศึกษาท่ีท าให้บุคคลมีความรู้สึกมีส่วนร่วมหรือมีทัศนคติที่ดี 
ยอมรับและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนหรือในชุมชน โดยจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กได้เป็นส่วน
หนึ่งของสังคมและไม่มีความรู้สึกแปลกแยกหรือแตกต่างจากคนอื่น 

          มอร์ (Moore, 2005, p. 5) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การออกแบบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการช่วยเหลือสนับสนุนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในบริบทของการจัดการศึกษาทั่วไป  โดยจัดให้นักเรียนทุกคนอยู่สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียน นักเรียนแต่ละคนจะมีความเท่าเทียมกันและได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน 

           แซนด์คูลล ์(Sandkull, 2005, p. 1) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การ
จัดการศึกษาบนพ้ืนฐานแห่งสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการจัดการศึกษา ซึ่งเกิดจากการประชุม
ระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนเริ่มตั้งแต่การมีค าประกาศสากลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในปี 
ค.ศ. 1948 ซ่ึงเด็กทุกคนมีสทิธท่ีิจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและควรได้รับการศึกษาจากโรงเรยีน
มากที่สุดเท่าท่ีจะเรียนได้ การศึกษาควรช่วยให้เด็กได้ใช้และพัฒนาความสามารถและศักยภาพ และ
สามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และเคารพสิทธิของผู้อื่น 

          เดซาย (Desai, 2007, p. 10) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การเรียนรวม
ในโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคนโรงเรียนและเป็นสถานศึกษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดย
ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนจากเพ่ือนๆ บุคลากรในชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนานักเรียน การศึกษาแบบเรียนรวมค านึงถึงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคนให้สามารถเรียนรู้
ร่วมกัน เด็กทุกคนได้รับการยอมรับและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
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            ยูเนสโก (UNESCO, 2005, p. 1) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง ระบบ
การศึกษาปกติซึ่งในโรงเรียนนั้นมีทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในชั้นเรียน
เดียวกัน ได้รับการบริการทางการศึกษาตามความจ าเป็นและความต้องการเพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆได้โดยไม่ค านึงถึงความยากล าบากหรืออุปสรรคของผู้เรียน มีการจัดการเตรียม
และวางแผนการศึกษาที่มีการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมด้วยอย่างเหมาะสมเพ่ือคุณภาพ
การศึกษา 
            เบญจา ชลธาร์นนท ์(2543, น. 2) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การ
จัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนในระดับการศึกษาเดียวโดยไม่แยกว่าเด็กพิการต้องไปเรียนในสถานศึกษา
เฉพาะรวมทั้งเด็กต้องการได้รับการสนับสนุนทุกด้าน ทางด้านการแพทย์ กึ่งแพทย์ วิชาการ สื่อ      
สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษา โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยน
หลักสูตรยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ เทคนิคการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากร
สนับสนุน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กทุกคนได้เรียนรวมในการศึกษาเดียวกัน 

            ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2546, น. 14) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม 
หมายถึง การศึกษาส าหรับเด็กทุกคน โดยรับเด็กพิการเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติ ตั้งแต่เริ่มเข้ารับ
การศึกษาและจัดให้มีบริการพิเศษตามความต้องการของแต่ละคน 

            ผดุง  อารยะวิญญูและวาสนา  เลิศศิลป์ (2550, น. 6) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียน
รวม หมายถึง การจัดให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนด้วยกันตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะมีความต้องการพิเศษหรือไม่ก็ตาม ทุกคนเรียนไปด้วยกัน ครู
ปฏิบัติต่อนักเรียนเหมือนทุกคนเป็นเด็กปกติ 
            กิ่งเพชร  ส่งเสริม (2552, น. 36) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การ
จัดการศึกษาให้เด็กทุกคน ท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนในโรงเรียนกับเด็กทั่วไป โดย
โรงเรียนให้การยอมรับ เอาใจใส่ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของโรงเรียนโดยไม่
มีการแบ่งแยก เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ เด็กทุกคนจะได้เรียนไปกับ
เพ่ือนในสภาพแวดล้อมเดียวกัน 

            องค์การอนามัยโลก (2556, น. 5) ได้อธิบายไว้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง 
กระบวนการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนทุกคน ผ่านการมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ วัฒนธรรมและชุมชน ตลอดจนลดการแบ่งแยกและการกีดกันกลุ่มใดๆไม่ให้มีส่วน
ร่วมในการศึกษา 
            จากความหมายของค าว่า การศึกษาแบบเรียนรวมตามทรรศนะของนักการศึกษาสามารถ
สรุปได้ว่า การศึกษาแบบเรียนรวม หมายถึง การศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้
เข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยให้ได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ทุกคนได้เรียนใน
สภาพแวดล้อมเดียวกัน บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่าง       
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เท่าเทียม ยอมรับและให้การช่วยเหลือสนับสนุนในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียนโดยไม่มีการ
แบ่งแยก  
            ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นการจัดการศึกษารปูแบบหนึ่งที่มีความเชื่อหรือ
ทัศนคติและมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกคนอื่นสังคม และสามารถอยู่รวมกันได้อย่าง
ปกต ิมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน โรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
ตลอดจนบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
วิวัฒนาการของการศึกษาแบบเรียนรวม 
 วิวัฒนาการของการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น มีล าดับตามข้ันตอนซึ่งหลายๆประเทศได้
ด าเนินการไปในลักษณะที่คล้ายกัน กล่าวคือ ขั้นที่ 1 การปฏิเสธ ไม่ยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
ขั้นที่ 2 การแบ่งแยก เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการยอมรับขึ้นมาบ้างเนื่องจากความสงสารและ
เห็นใจ ขั้นที่ 3 การเข้าใจ เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการยอมรับโดยให้เรียนในโรงเรียนเรียนร่วม 
ขั้นที่ 4 การยอมรับ ทุกคนให้การยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง ซึ่งขั้นตอนที่น าไปสู่
การศึกษาแบบเรียนรวมนั้น มีดังต่อไปนี้ ( ผดุง อารยะวิญญู และ วาสนา เลิศศิลป์, 2551) 
 ขั้นที่ 1 ขั้นกีดกัน (Exclusion) ในขั้นนี้เป็นการปฏิเสธ นั้นคือ การไม่ยอมรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยมองว่าเป็นคนไม่ปกติ เช่น การที่เด็กมีสติปัญญาต่ ากว่าคนปกตจิะถูกมองว่าโง่เขลา
ไม่สามารถเรียนหนังสือได้ ท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเหล่านี้ไม่ได้รับการศึกษา ถูกกีดกันไม่ให้
เข้าถึงการศึกษา  
 ขั้นที่ 2 ขั้นแบ่งแยก (Segregation) ในขั้นนี้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการยอมรับ
ขึ้นมาเล็กน้อยโดยให้ได้รับการศึกษาบ้าง การจัดการศึกษาถือเป็นการจัดให้เพราะความสงสารหรือการ
กุศล ยังคงมีการแบ่งแยก 
 ขั้นที่ 3 ขั้นความเข้าใจ (Understanding) ในขั้นนี้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะได้รับ
การศึกษามากขึ้น อาจให้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ หรือเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการเนื่องจาก
ความเข้าใจว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่รู้จริงและมีเครื่องมือครบถ้วน 
เป็นการศึกษาที่มีคุณภาพแต่ยังไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง 
 ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรวม (Inclusion) ในขั้นนี้เป็นการที่สังคมมีความรู้ความเข้าใจและยอมรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างแท้จริง และจัดการศึกษาให้ควบคู่กับเด็กปกติในโรงเรียน หากสิ่งใด
เป็นอุปสรรคจะหาทางแก้ไขจนส าเร็จ เป็นการศึกษาท่ีจัดให้ส าหรับเด็กทุกคนเข้ามาเรียนรวมกัน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
  

ขั้นที่ 4 ขั้นเรียนรวม (Inclusion) 

ขั้นที่ 3 ขั้นความเข้าใจ (Understanding) 

ขั้นที่ 2 ขั้นแบ่งแยก (Segregation) 

ขั้นที่ 1 ขั้นกีดกัน (Exclusion) 
Exclusion)
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 ขั้นตอนดังกล่าวมีวิวัฒนาการผ่านมุมมองความเชื่อของผู้คนในสังคมจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน 
ซึ่งต่อไปจะอธิบายให้เห็นว่าการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีการวิวัฒนาการตามขั้นตอนไปสู่การศึกษา
แบบเรียนรวมโดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สังคมยังไม่ยอมรับความพิการและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ การศึกษายังถูกกีดกันจึงเป็นการจัดการศึกษาเพียงรูปแบบเดียวคือการศึกษาแบบ
ปกติ ต่อมาระยะที่ 2 นั้นสังคมได้มีการยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษขึ้นมาบ้างแต่ยังมีการ
แบ่งแยก โดยจัดการศึกษาให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ 
ส่วนระยะที่ 3 นั้น ได้มีการจัดการเรียนร่วมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยมีการคัดแยกเด็กที่มี
ความพร้อมเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติแต่เด็กที่ยังไม่พร้อมจะจัดให้เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษ 
ซึ่งถือว่ามีการยอมรับมากข้ึนแต่ยังไม่ได้จัดการศึกษาให้เด็กได้เรียนรวมอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง ระยะ
ที่ 4 ในปัจจุบันสังคมมีความรู้เข้าใจและยอมรับความแตกต่างอย่างแท้จริง โดยจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมให้เด็กทุกคนได้เรียนรวมกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างปกติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ระยะที่ 1 สังคมไม่ยอมรับความพิการ การศึกษาแบบปกติ 
 ในอดีตสังคมยังไม่ได้มีการยอมรับคนพิการ หรือคนที่ผิดปกติ การก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
สร้างบรรทัดฐานของความปกติจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคสมัยนั้นยอมรับ และความพิการถูกมองว่าเป็น
ความผดิปกติในสังคมโดยการตีตรา (Stigmatized) ว่าเป็นบุคคลที่มีความพิการหรือผิดปกติเป็นบุคคล
ทีน่่ารังเกียจและมีรอยมลทิน  ท าให้ได้รับความทุกข์ทรมานและถูกแบ่งแยกออกจากสังคม (Goffman, 
1963 อ้างถึงใน Darling, 2013, p. 3)  
 

 
 
ภาพที่ 1.1 แม่ก าลังอาบน้ าให้ลูกชายที่พิการ หมายเหตุ. จาก “ตราบาป40 ปีสงครามเวียดนาม”,  
โดย ผู้จัดการออนไลน์ASTV, 2558, Coppyright 2015 by Damir Sagolj, Adaped with 
permission of the author. สืบค้นจากhttp://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx? 
NewsID=9580000048680 
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 การจัดการศึกษาในสมัยก่อนจึงมีแนวทางการจัดการศึกษาตามความคิดความเชื่อและ
นโยบายของสังคมการเมืองและการปกครองในสมัยนั้น ยกตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติประถมศึกษา
พ.ศ. 2464 ที่บัญญัตไิว้ว่ารัฐมนตรีอาจยกเว้นเด็กไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาได้ ถ้าบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองแจ้งว่าเป็นเด็กพิการหรือทุพพลภาพ (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542, น. 121-125)       
นั่นแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาในอดีตส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษยังถูกจ ากัด  
 การจัดการศึกษาแต่เดิมมีการจัดการศึกษาเพียงรูปแบบเดียว คือ การศึกษาในระบบปกติ 
(Regular Education) ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดให้เฉพาะเด็กปกติท่ีสามารถมาเรียนได้
เท่านั้น ยังไม่ได้ค านึงถึงเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาประเภทอ่ืน   
 

 
 

ภาพที่ 1.2 การศึกษาไทยในอดีต หมายเหตุ. จาก สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน (2555)  
สืบค้นจาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=8.htm 

 
 ระยะที่ 2 สังคมเริ่มยอมรับความพิการ การจัดการศึกษาพิเศษ 
 แต่ต่อมาแนวคิดการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมนี้ได้เปลี่ยนไป มีกลุ่มนักการศึกษามองเห็นว่า
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาหรือรับเข้ามา
เรียนในโรงเรียนได้ จงึจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาใน
โรงเรียน และเป็นจุดก าเนิดการศึกษาพิเศษ (Special Education) เป็นการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆได้แก่ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ     
เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กท่ีมีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  
เด็กพิการซ้ าซ้อน  เด็กปัญญาเลิศ  ซึ่งเด็กกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้จะไม่สามารถได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ 
  ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษในประเทศไทยนั้น  ได้มีการด าเนินการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นมาอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการยาวนานกว่า 70 ปี โดยเริ่มต้น
อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2482 ได้มีการเปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกข้ึน  โดยสุภาพสตรี   

http://kanchanapisek.or.th/
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ชาวอเมริกันชื่อ มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น และท่านเป็น
ผู้น าอักษรเบรลล์มาเผยแพร่แก่ผู้พิการทางสายตาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก  
 

 
ภาพที่ 1.5 ภาพมิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ หมายเหตุ. จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 
2556 สืบค้นจาก https://th.wikipedia.org/wiki/เจนีวีฟ_คอลฟิลด์ 
 
 ระยะที่ 3 สังคมเข้าใจความแตกต่างของผู้พิการ การเรียนร่วม 
 ต่อมา พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษประเภทต่างๆ โดยกรมสามัญศึกษาเปิดโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการได้แก่ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกาย และเด็กท่ีเจ็บป่วยเรื้อรัง โดยทดลองเปิดโครงการและโรงเรียนพิเศษเฉพาะ
ความพิการ โดยกรมสามัญศึกษาจัดตั้งหน่วยทดลองสอนเยาวชนที่บกพร่องทางการได้ยิน 1 ห้องเรียน
ในโรงเรียนเทศบาล 17  วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินการจัดการเรียนร่วมภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบ
การจัดการประถมศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ โดยทดลองเรียนร่วม
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาที่โรงเรียนพญาไท 
โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดเวตะวันธรรมาวาส  ในระยะเวลาต่อมาการเรียนร่วมได้รับความสนใจ
อย่างมากในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย ‘คนพิการทุกคน
อยากเรียนต้องได้เรียน’ และส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ ให้สามารถพัฒนาตนเอง และสังคมได้ (กิ่งเพชร ส่งเสริม, 2552, น. 27-33) นโยบาย
ดังกล่าวสอดคล้องกับการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทีด่ าเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบเพ่ือการเรียนร่วมชั้น เรียกว่าโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในปี 
พ.ศ. 2543 เป็นการจัดการเรียนร่วมในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส่วนใหญ่ใช้รูปแบบการบริหาร
การศึกษาแบบเรียนร่วม  (Mainstreaming) โดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT) ของกระทรวงศึกษาธิการมา
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา (เบญจา ชลธาร์นนท์, 2546, น. 22)  
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 เมื่อจัดการศึกษาพิเศษไปสักระยะเวลาหนึ่ง กลุ่มนักการศึกษาได้มีการทดลองให้เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเข้าไปเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป ผลการทดลองพบว่าเด็กในกลุ่มนี้สามารถพัฒนา
ได้มาก จึงเกิดวิธีการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เรียกว่า การเรียนร่วม (Integrated Education หรือ 
Mainstreaming) ซ่ึงจัดให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษและเข้าไปเรียนในระบบการศึกษาทั่วไป และ
ร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมและใช้ช่วงเวลาชว่งหนึ่งในแต่ละวัน ระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
เด็กนักเรียนปกติทั่วไป ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและบริการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในความดูแล 
ซ่ึงเด็กท่ีเข้าไปเรียนร่วมจะเรียนในโรงเรยีนแกนน าจดัการเรียนร่วม หลังจากท่ีได้มีการจัดการเรียนร่วม 
นักวิชาการศึกษาพิเศษได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการกับเด็กท่ีเรียนร่วมในโรงเรียนทั่วไป 
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กกลุ่มนี้ไม่มีความแตกต่างกัน และพบว่าเด็กที่เรียนร่วมนั้นมี
ทักษะทางสังคมดีกว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ และยังสมารถพัฒนาพฤติกรรมที่
เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่ยอมรับกันในสังคมทั่วไปได้ดีกว่า จึงได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าการ
เปลี่ยนการจัดการศึกษาพิเศษมาเป็นการเรียนร่วมให้ประโยชน์มากกว่า อย่างไรก็ตามการเรียนร่วมนั้น
มีข้อจ ากัดคือจะต้องมีการคัดแยกและการส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้เตรียมความพร้อมและ
ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าสามารถเรียนร่วมได้เท่านั้น จึงจะสามารถเข้ามาเรียนร่วมในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนร่วมได้  
 ระยะที่ 4 สังคมความเข้าใจยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ การศึกษาแบบเรียนรวม 

 ในปัจจุบันการพัฒนาแนวคิดการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีการ
ปรับเปลี่ยนเป็นการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) หรือการเรียนรวม (Inclusion) ซ่ึง
เป็นการจัดให้เด็กทุกคนในโรงเรียนซึ่งจะเกิดประโยชน์มากกว่า โดยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้
เรียนรวมกับเด็กทั่วไปในชั้นเรียน แนวคิดของการศึกษาแบบเรียนรวมส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านอาชีพและด้านสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักและ
เห็นความส าคัญต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคน ซ่ึงไม่เพียงเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษได้รับการศึกษาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากข้ึน แต่ยังเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเด็กปกติได้ยอมรับซึ่งกันและกัน  เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ และสามารถด าเนินชีวิตร่วมกันในสังคมได้ 
 อาจกล่าวได้ว่าการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังอยู่ในช่วงระยะเริ่มต้นในการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามแบบสากล  เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านองค์ความรู้
และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษรวมถึงงบประมาณ ปัจจุบันได้มีความพยายามในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมโดยมีโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม เพิ่มขึ้นจ านวน 783 โรงเรียน ท าให้มีโรงเรียนแบบเรียน
รวมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 1,228 โรงเรียน เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและขจัดการเลือกปฏิบัติ   
ท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพในโรงเรียนแบบเรียนรวมในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับความพิการในแต่ละประเภท และมีศูนย์บริการทางการศึกษา
พิเศษ (Student Support Service : SSS) กระจายทุกอ าเภอ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นศูนย์
รวมสื่อการเรียนรู้นวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
(Research Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอนและการวัดผลส าหรับนักเรียนที่มีความ
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ต้องการพิเศษเรียนรวมให้ได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  และได้รับบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเข้าถึงการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพทักษะการด ารงชีวิต มีพ้ืนฐานอาชีพและพ่ึงตนเองได้ (ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ, 2558) 
 

 

ภาพที ่1.3 ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม  โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดอุดรธานี 
 
สรุปวิวัฒนาการของการศึกษาแบบเรียนรวม แสดงให้เห็นจากภาพประกอบที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.4 แสดงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม หมายเหตุ. จาก เบญจา ชลธาร์นนท์ 
(2544, น. 3) 
  

การศึกษาปกติทั่วไป 

Regular Education   

การศึกษาพิเศษ 

Special Education 

การเรียนร่วม 

Integrated Education 

or Mainstreaming 

การศึกษาแบบเรียนรวม 

Inclusive Education 
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การเปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสูก่ารศึกษาแบบเรียนรวม 
  
 การเปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวม  เริ่มจากมุมมองของนักการศึกษา
ที่มองเห็นความแตกต่างของการจัดการเรียนร่วมและการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งการเรียนร่วมมุ่ง
ส่งเสริมเฉพาะเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่มีความพร้อมเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติได้เท่านั้น  ท าให้เด็ก
ทุกคนไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน แตกต่างจากการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งเป็นการเน้น
ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ส าคัญของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคน  จึงมี
การเปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวมเนื่องจากเหตุผลที่ว่าแนวคิดท่ีค านึงถึงความ
แตกต่างของทุกคนจะมีประโยชน์กว่า (Alan Dyson and Alan  Millward,  1999, pp. 8-11) ดังนั้น
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษากับทุกคนได้ 
ซึ่งเป็นการสนับสนุนสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคนนั่นเอง 
 การท าความเข้าใจเหตุผลและความเป็นมาของการเปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสู่การศึกษา
แบบเรียนรวมนั้นเป็นสิ่งส าคัญ ในเบื้องต้นจึงขออธิบายแนวคิดและความหมายของการเรียนร่วมและ
การศึกษาแบบเรียนรวมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากแนวคิดการจัดการเรียนร่วมและการศึกษาแบบเรียน
รวมนั้นมีความแตกต่างกันตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 การเรียนร่วม Mainstreaming หรือ Integrated Education นั้นเป็นการจัดการศึกษาให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยมีสาระส าคัญคือ   
 1.  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องได้รับการเตรียมพร้อมที่จะเข้าเรียนร่วมได้  เป็นการ
เตรียมให้เด็กพร้อมในระดับเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ  โรงเรียนมองว่าเด็กมีปัญหาจึงต้อง
ปรับและเตรียมให้มีความพร้อมก่อนจึงจะสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับเด็กปกติได้  
 2. โรงเรียนปกติท่ัวไปไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิธีการสอนและการประเมินผล 
โรงเรียนเพียงแต่จัดบริการสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ิมเติม ฉะนั้นหากเด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่ครูและ
ผู้บริหารไม่เข้าใจจะท าให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือให้สามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตนเองได้ แนวคิดการเรียนร่วมแสดงให้เห็นจากภาพประกอบที ่1.6 
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ภาพที ่ 1.6 การเรียนร่วม (Integrated Education) หมายเหตุ. จาก Stubbs, (2002, p. 63)  
 
สตับส์  (Stubbs,  2002, p. 64)  ได้อธิบายลักษณะของการจัดการเรียนร่วมไว้  ดังนี้ 
   1.  การเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่ละคน
มากกว่าการให้ความส าคัญกับระบบ  การเรียนร่วมนั้นมองว่าเด็กเป็นผู้มีปัญหาและต้องได้รับการ
เตรียมความพร้อมเป็นรายบุคคลก่อนเข้าเรียนมากกว่าการปรับเปลี่ยนโรงเรียน 
   2.  การจัดเรียนร่วมเป็นการน าเด็กเข้าเรียนในระบบที่หรือไม่ได้รับการดูแลเป็น
รายบุคคล  ท าให้เด็กถูกแบ่งแยกออกจากเพ่ือน 
   3.  การทีเ่ด็กออกโรงเรียนกลางคันหรือสอบตกซ้ าชั้น ท าให้เด็กต้องออกนอกระบบ
โรงเรียนและถือว่าเป็นความผิดของเด็กเองที่ไม่สามารถเรียนในหลักสูตรปกติได้ 
   4.  การจัดเรียนร่วมมุ่งไปที่การสอนเด็กที่มีความบกพร่องเล็กน้อยและไม่เน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือเด็กทุกคน   
   
 

เด็ก          

มีปัญหา 

ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อ
การเรียนรู้ 

ต้องการ 
การศึกษาพิเศษ 

ต้องการ           
สื่ออุปกรณ์

พิเศษ 

ไม่สามารถ 

เข้าโรงเรียนได้ 
แตกต่าง 

จากเด็กปกติ 

ต้องการ 
สภาพแวดล้อม

พิเศษ 

ต้องการ 
ครูการศึกษา

พิเศษ 
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ภาพที ่ 1.7 การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive  Education) หมายเหตุ. จาก Stubbs,  
(2002, p. 64) 

 
  จากภาพประกอบที่ 1.6 และ 1.7 แสดงให้เห็นว่าการเรียนร่วมนั้นมองว่าปัญหาอยู่ที่
นักเรียนมากกว่าระบบการศึกษาและท าให้โรงเรียนไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่น เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษแตกต่างจากเด็กปกติ เด็กไม่สามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้ หรือไม่สามารถเข้าเรียนได้ เป็นต้น     
แต่การศึกษาแบบเรียนรวมมองว่าระบบการศึกษาเป็นปัญหาต่อการจัดการศึกษาไม่ใช่นักเรียนเป็นผู้มี
ปัญหาซึ่งแตกต่างกับการเรียนร่วม ทั้งในเรื่องการจัดหลักสูตรที่ไม่ยืดหยุ่น การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เอ้ือ
ต่อการสอนเด็กทุกคน การขาดแคลนอุปกรณ์ ครูและผู้บริหารทีไ่ม่ให้การสนับสนุน และเจตคติในทาง
ลบของผู้ปกครอง การเรียนร่วมที่จัดให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้เรียนกับเด็กปกตินั้นจึงขึ้นอยู่กับ
ความเต็มใจของครูที่จะยอมรับนักเรียนในห้องเรียนของตนเอง ซึ่งไพรซ์และคณะ (Price  et.al,  
2001, p.6)  ได้อธิบายไว้ว่าการเรียนร่วมของครูต้องการเน้นที่ตัวนักเรียนให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ มีพฤติกรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างเหมาะสม  แต่การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็น
กระบวนการตรงกันข้าม กล่าวคือครูจะต้องยอมรับนักเรียนและควรมีการปรับห้องเรียน หลักสูตร 
และกิจกรรมการสอนให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายทางวิชาการ พฤติกรรม และความต้องการทางสังคม  
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะมีความสุขมากข้ึนเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการได้เรียนกับเพ่ือน
และได้สร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนด้วยกันเอง การก าหนดคะแนนมาตรฐานและความคาดหวังสูงซ่ึง
เชื่อว่าเป็นสาเหตุให้เด็กต้องเพ่ิมแรงจูงใจให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง จะท าให้เด็กมีความเชื่อม่ันใน

ระบบ
การศึกษา   
มีปัญหา 

ทัศนคติของ
ผู้ปกครอง 

หลักสูตร 
ไม่ยืดหยุ่น 

สภาพแวดล้อม
ท่ีมีข้อจ ากัด 

นักเรียนสอบตก
ซ้้าชั้นและออก

กลางคัน 

ผู้บริหารและครู
ไม่เข้าใจและ   
ไม่สนับสนุน 

ผู้ปกครองไม่ให้
ความร่วมมือ 

สื่อ สิ่งอ้านวย
ความสะดวกไม่

เพียงพอ 

การเรียนการ
สอนในชั้นเรียน
ไม่มีคุณภาพ 
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ตนเอง  และปรับตัวได้ดีหลังจากเรียนจบไปแล้ว  ซึ่งแนวคิดนี้สะท้อนความเป็นจริงและท าให้เข้าใจ
โลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรวมมิใช่เพียงน าเอาเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเข้าเรียนเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนปกติเท่านั้น  แต่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องและยืดหยุ่น ยกตัวอย่างเช่น  บางโรงเรียนให้เด็กเรียนห้องเดียวกันแต่แยกครูผู้สอนและแยก
กิจกรรมสอนเด็ก  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติให้
ประสบความส าเร็จนั้น  โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องปรับวิธีการด าเนินงานโดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของ
เด็กเฉพาะบุคคลมากกว่าเน้นความต้องการของนักเรียนเป็นกลุ่ม โรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงโดยปฏิบัติ
ต่อเด็กทุกคนให้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน  
 การน าแนวทางไปสู่การปฏิบัตินั้นโรงเรียนจะต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและพยายามรักษาระดับของการเรียนรวมให้มากที่สุด 
โดยจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อย
ที่สุดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่น การ
ปรับวิธีการสอนเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งต่างไปจากแนวคิดเดิมในการจัดการศึกษาพิเศษที่ความส าคัญ
กับประเภทความบกพร่องหรือความพิการ โดยระบุหรือคัดแยกจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ และมองว่า
ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้นั้นเกิดจากความพิการหรือความบกพร่องของเด็กจึงต้องเปลี่ยนแปลง
ให้เหมาะสมกับโปรแกรมการเรียนที่จัดไว้ส าหรับเด็กปกติ  โดยอาจจัดในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ หรือ
จัดให้อยู่ในห้องเรียนพิเศษก่อนเมื่อพร้อมแล้วจึงน าเข้าสู่ห้องเรียนปกติ การจัดการเรียนการสอน จะ
เน้นที่การออกแบบการสอนส าหรับเด็กแต่ละบุคคลและท าให้การจัดการศึกษาไม่ครอบคลุมแก่เด็ก  
ทุกคน อีกท้ังยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนได้ แนวคิด
การจัดการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นการเรียนรวมในที่สุด  
            การศึกษาแบบเรียนรวมให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการศึกษาให้เด็กทุกๆ คน โดยไม่มีการ
แบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กทุกคนเรียนร่วมเต็มเวลาใน
ห้องเรียน ตลอดจนรับบริการเสริมที่เหมาะสมและจ าเป็น สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็กปกติใน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  ดังนั้นการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกับเด็ก
ปกติ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล ความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามรูปแบบของการเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือตามความจ าเป็น
พิเศษ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตามความสามารถ และตามศักยภาพของตนเองสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 

การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวมนั้น เบื้องต้นเพ่ือให้
ทราบแนวคิดและมุมมองของการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมและการศึกษาพิเศษแบบใหม่จึงได้น าเสนอ
ตารางเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นแนวคิดและมุมมองของการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ซึ่งแสดง
ให้เห็นแนวคิดและมุมมองว่ามีความแตกต่างกัน  ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที ่1 แนวคิดและมุมมองในการจัดการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ 
 

แนวคิดแบบดั้งเดิม แนวคิดแบบใหม่ 
1. มองว่าอุปสรรคในการเรียนและการมีส่วนร่วม
ในสังคมของนักเรียนเกิดจากความพิการ หรือ
ความบกพร่องของนักเรียน และนักเรียนจะต้อง
เป็นผู้ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสังคมปกติซึ่ง
เป็นมุมมองพ้ืนฐานของรูปแบบการแพทย์
(Medical Model) 
2. เน้นการประเมินเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้
วินิจฉัยและจัดเด็กให้เข้าโปรแกรมท่ีเตรียมเอาไว้ 
ในโปรแกรมท่ีคิดว่าเหมาะสม 
3. เน้นการเปลี่ยนแปลงนักเรียนโดยการสอน
เสริมวิชาที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยการ    
บูรณาการวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างเป็นทางการ 

1. มองว่าอุปสรรคในการเรียนและการมีส่วน
ร่วมในสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนและบริบทแวดล้อม เช่น 
ผู้คน สถาบัน นโยบาย วัฒนธรรม  สังคม 
และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นมุมมองบนพื้นฐานของ
รูปแบบสังคม ( Social Model ) 
2. เน้นที่การตรวจสอบการสอนและ
องค์ประกอบในการเรียนรู้ 
3. เน้นการปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
นักเรียน เช่น การปรับหลักสูตร ตารางสอน 
วิธีการสอน การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไม่
เป็นทางการ และความเชี่ยวชาญในการสอน
ของครูทั่วไปในสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ปกติ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายและ
วัฒนธรรมในการท างาน 
 

  

หมายเหตุ. จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, น.7) 

 

การวิเคราะห์แนวคิดและมุมมองการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิมและแบบใหม่  ท าให้เห็นความ
แตกต่างของแนวคิดและมุมมองในประเด็นต่าง ๆ โดยเมื่อวิเคราะห์การจัดการศึกษาพิเศษแบบดั้งเดิม
นั้นมีฐานคิดจากการมองว่าการจัดการศึกษามีปัญหา การศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนนักเรียนให้มีความ
พร้อมเพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมได้ การจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมนั้นไม่ได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง ดังนั้นการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการศึกษาในรูปแบบใหม่จึงพยายามรวมหรือเชื่อมต่อ
ระหว่างการศึกษาพิเศษเข้ากับการศึกษาแบบปกติ เพ่ือให้เกิดความทัดเทียมกันทางการศึกษาของ
มนุษยชน ซึ่งผู้เรียนทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพอย่างสูงสุดเมื่อเข้ามาเรียนในระบบการศึกษา
แบบเรียนรวม ดังนี้  

มุมมองแบบดั้งเดิมเน้นมุมมองทางการแพทย์ซึ่งเชื่อว่าความพิการเกิดจากการสร้างความจริงที่
มองว่าความพิการหรือความบกพร่องเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นมุมมองที่เกิดข้ึนจากสังคมในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมที่ต้องการการพัฒนาไปสู่สังคมสมัยใหม่ สิ่งใดที่เป็นปัญหาต้องได้รับการแก้ไขและยอมรับ
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ความสมบูรณ์หรือความปกติเท่านั้น ด้วยมุมมองดังกล่าวนี้ท าให้คนพิการเป็นชายขอบของสังคมนั่นคือ
ไม่ได้รับการยอมรับและถูกกีดกันออกจากสังคม และถือว่าเป็นอุปสรรคในการเรียนและการมีส่วนร่วม
ในสังคม เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องเป็นผู้ที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสังคมปกติ ซึ่งเป็น
มุมมองพ้ืนฐานของรูปแบบการแพทย์ หลักการของการเรียนรวมเน้นการประเมินเด็กโดยผู้เชี่ยวชาญ
เป็นผู้วินิจฉัยและจัดเด็กให้เข้าโปรแกรมท่ีเตรียมเอาไว้ในโปรแกรมท่ีคิดว่าเหมาะสม  เน้นการ
เปลี่ยนแปลงโดยการสอนเสริมวิชาที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนโดยการบูรณาการวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มอย่างเป็นทางการ แต่แนวคิดและมุมมองแบบใหม่นั้นเน้นที่มุมมอง
ทางสังคม เพราะมองว่าอุปสรรคในการเรียนและการมีส่วนร่วมในสังคม เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็กและบริบทแวดล้อม เช่น ผู้คน สถาบัน นโยบาย วัฒนธรรม  สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
มุมมองบนพื้นฐานของรูปแบบสังคม ซ่ึงรูปแบบทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความพิการเริ่มเปลี่ยนจาก
มุมมองที่มุ่งสนใจความทุพพลภาพของแต่ละบุคคลมาสู่การท าลายอุปสรรคที่ขวางก้ันในสังคมให้คน
พิการได้รับโอกาสในการใช้สิทธิของตนอย่างทัดเทียมบุคคลอ่ืน (องค์การอนามัยโลก, 2556, p. 5)  

แนวคิดทีส่ะท้อนหลักการนี้คือ ความยุติธรรมในสังคม ซึ่งมุมมองรูปแบบทางสังคมเชื่อว่าเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงเรียนควรมีการรับเด็กทุกคนมาเรียนรวมกันทั้งเด็ก
ปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การกีดกันหรือขัดขวางให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่ได้รับการ
ยอมรับและไม่สามารถเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติได้นั้นถือเป็นความไม่ยุติธรรม เนื่องจากเด็กทุกคน
รวมทั้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษต้องการความรักและความเข้าใจ รวมทั้งการยอมรับจากสังคม 
ต้องการมีบทบาทและมีการส่วนร่วมในสังคม จึงควรสนับสนุนให้สังคมยอมรับและเข้าใจความต้องการ
พ้ืนฐานเหล่านี้ การศึกษาพิเศษในอดีตที่ผ่านมาให้ความสนใจความแตกต่าง มุ่งเน้นความบกพร่องหรือ
ความไร้สมรรถภาพต่างๆ ดังนั้นแนวคิดแบบดั้งเดิมจึงมุ่งเน้นความสามารถของเด็กและการยอมรับของ
สังคม ซึ่งเปน็แนวคิดท่ีสะท้อนหลักการในการจัดการศึกษาคือการกลับสู่สภาวะปกติให้มากท่ีสุดซึ่งเป็น
การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ สามารถได้รับการศึกษาและบริการอ่ืนๆ
เช่นเดียวกับคนปกติ เช่น ได้รับการบริการในด้านที่อยู่อาศัย เพราะในอดีตคนพิการมักถูกส่งเข้าไปอยู่
รวมกันในสถานสงเคราะห์ต่อมามีการสร้างบ้านส าหรับคนพิการขึ้นในชุมชน เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ใน
สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์คนพิการในรูปแบบต่างๆ จึงลดลงและหัน
มาให้บริการแก่ผู้บกพร่องในลักษณะดังกล่าวแทน ผู้ที่มีความบกพร่องอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกติ ความเคลื่อนไหวนี้มีข้ึนในระบบการศึกษา จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนจากเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งในอดีตจะต้องถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะหรือ
โรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นต้น แตเ่ป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนปกติ ท าให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งอยู่โรงเรียนเฉพาะทั้งหลาย
ถูกส่งกลับบ้านเพ่ือให้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งจะเกิดผลดีกับเด็กมากท่ีสุด  โดยจัดให้อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่มีขอ้จ ากัดน้อยที่สุด เนื่องจากเด็กต้องถูกจ ากัดให้อยู่ในโรงเรียนเฉพาะไม่สามารถเรียนใน
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โรงเรียนปกติได้ โรงเรียนแบบเรียนรวมจึงเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนรวมทั้งเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษด้วย และเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โดยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด และจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคนเพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
ไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา หลายคนเชื่อว่าเด็ก
ปัญญาอ่อนหรือเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาไม่สามารถเรียนหนังสือได้ แต่ต่อมาได้มีการพิสูจน์
ว่าเด็กเหล่านี้สามารถเรียนหนังสือได้ ที่เห็นเด่นชัดก็คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาประเภท
เรียนได้ สามารถเรียนหนังสือได้ในชั้นประถมศึกษาหรือในระดับชั้นที่สูงกว่าหากเด็กมีความพร้อม และ
ได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องและถูกวิธี เด็กปัญญาอ่อนที่มีระดับสติปัญญาต่ ามากแม้จะไม่สามารถ
เรียนหนังสือได้เช่นเดียวกับเด็กปกติ แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
หลายคนอาจเรียนรู้ได้ดี และการประเมินและวัดผลการศึกษาจะต้องจัดให้สอดคล้องกับลักษณะการ
เรียนรู้ของเด็กและระดับความสามารถของแต่ละคน การสอนให้จ าอย่างเดียว ไม่ถือว่าเป็นการสอนที่ดี
และไม่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี เพราะเด็กที่เรียนรู้ได้ดีในเนื้อหาวิชา อาจไม่ประสบความส าเร็จ 
ความส าเร็จในชีวิตการงานก็ได้ การเรียนรู้ที่ดีอาจพิจารณาได้จากการที่เด็กมีความพึงพอใจในการ
เรียนและงานที่ตนเองท า ซึ่งความพึงพอใจอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน ดังนั้นโรงเรียนที่จะจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมได้ดีและสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ควรปรับกระบวนการใหม่ตั้งแต่ปรัชญา
การศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล ให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ที่แท้จริงของ
ผู้เรียน การศึกษาแบบเรียนรวมจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะกล่าวอย่างละเอียดในบทต่อไป      
            มนุษย์ทุกคนนั้นย่อมมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ในโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึง
ควรจัดให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยก และจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของแต่
ละบุคคล นอกจากนี้มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมในสังคม แนวทางการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมมีการหลักการว่าเด็กเลือกโรงเรียน ไม่ใช่โรงเรียนเลือกรับเด็กเหมือนอย่างเช่น
การเรียนร่วม และเด็กทุกคนควรมีสิทธิจะเรียนรวมกันโดยทางโรงเรียนและครูจะต้องเป็นผู้ปรับ
สภาพแวดล้อม หลักสูตร การประเมินผล วัตถุประสงค์ ฯลฯ เพ่ือครูและโรงเรียนสามารถจัดการเรียน
การสอนเพ่ือสนองตอบความต้องการของนักเรียนทุกคนได้ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระหว่างเด็ก
ปกติกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวจะต้องมีความเชื่อในปรัชญาของการอยู่ร่วมกัน
และเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม  ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษอยู่ร่วมกับเด็กปกติ ย่อมก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างสรรค์สังคม เพราะเด็กเหล่านี้จะมีความเข้าใจ
อันดีต่อกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะไม่เกิดแบ่งแยกความ
แตกต่างของมนุษย์ในสังคม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองตอบความแตกต่างแต่ละ
บุคคล ดังนั้นการจัดเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้เข้าเรียนในชั้นเรียนรวมจะต้องการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้เป็นการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคน เพ่ือให้พัฒนาความพร้อม และความรู้
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ความสามารถของผู้เรียนทุกคนให้พัฒนาการทุกด้าน ด้วยวิธีการและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถออกไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม   
            ในสังคมหรือชุมชนหนึ่งๆ จะมีเด็กพิการหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษปะปนอยู่ เด็ก
ทั้งหมดควรอยู่ร่วมกันตามปกติ โดยไม่มีการน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษออกจากชุมชนและ
นอกจากนี้ควรมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กมาท างานร่วมกัน ได้แก่ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้บริหารโรงเรียน ครูประจ าชั้น ครู
การศึกษาพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษาและคนในชุมชน โดยให้มีส่วนร่วมทั้งในการพัฒนา
เครือข่ายและเป็นผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งทุกคนในโรงเรียนจะต้องช่วยกันท างาน ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของ
คนใดคนหนึ่ง รวมทั้งมีการพบปะพูดคุยและปรึกษากับผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ จัดให้ผู้ปกครองเด็ก 
ที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองเด็กปกติได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
หรือสนับสนุนในเรื่องต่างๆด้วยกัน นอกจากนี้อาจจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง ครู 
ผู้บริหารและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรร่วมกันและความร่วมมือทัง้ในโรงเรียนและใน
ชุมชนจะท าให้การจัดการศึกษาเกิดความคล่องตัวและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน ซึ่งทั้งหมดท่ีกล่าว
มาเป็นการจัดการศึกษาให้เป็นตามความหมายของการศึกษาแบบเรียนรวมนั่นเอง 
             
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

แนวคิดและปรัชญาการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศตะวันตกตั้งแต่
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นได้รับอิทธิพลมาตามกระแสการล่าอาณา
นิคมของประเทศตะวันตก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา   
จนภายหลังก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา ซึ่งก็ได้อิทธิพลตามแนวคิดของ     
นักการศึกษาที่ส าคัญๆในประเทศตะวันตกเช่น แนวคิดของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ที่ยึดความ
สนใจของเด็กเป็นหลักและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญถูกน ามาใช้ในโรงเรียนอย่างแพร่หลาย (ไพฑูรย์       
สินลารัตน์และคณะ, 2550)  เช่นเดียวกับการศึกษาแบบเรียนรวม หรือ การเรียนรวม ซึ่งเป็นค าที่
กล่าวถึงกันมากในชุมชนวิชาชีพทางการศึกษาพิเศษในประเทศตะวันตกตั้งแต่ ปีค.ศ. 1990 เป็นต้นมา 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศสหราชอาณาจักรนั้นรัฐบาลได้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม และก าหนดมาตรการหลายอย่างให้โรงเรียนปฏิบัติตาม ซึ่งผู้ปกครองมี
บทบาทส าคัญในการสนับสนุนให้โรงเรียนต่างๆ น าแนวคิดนี้มาใช้ และแนวคิดนี้ได้แพร่กระจายไปยัง
ประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก ผลจากการประชุมว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for all) ที่
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2533 ที่มุ่งให้รัฐบาลจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดย
ให้ทุกคนได้เรียนรวมชั้นเดียวกันให้ได้มากที่สุด  และผลสรุปจากการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษา
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษและการเข้าถึงคุณภาพการศึกษา ที่ซาลามันกา ประเทศสเปน พ.ศ. 
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2534 ทีก่ าหนดว่าโรงเรียนควรจะจัดบริการการศึกษาให้กับเด็กทุกคนโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง   
ท าให้แนวคิดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิถีทางหนึ่งที่ช่วยให้การศึกษาเป็นการศึกษาเพ่ือปวงชนที่แท้จริง  และเป็นกระแสสากลที่มีอิทธิพลต่อ
การปรับเปลี่ยนทิศทางในการจัดการศึกษาในทั่วทุกภูมิภาคของโลก  

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ค านึงถึงหลักมนุษยชนและสิทธิเด็กท่ีว่าการศึกษาเป็นสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน
และให้ความส าคัญแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทั้งท่ีมีโอกาสได้รับ
การศึกษา และที่ไม่สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษา   ในการประชุมเรื่องการศึกษา
ส าหรับผู้มีความต้องการพิเศษ ที่ซาลามันกาประเทศสเปน ได้ก าหนดหลักการในการจัดการเรียนรวม  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้ดังนี้ 

 

 
 

จากความเชื่อ หลักการ และเป้าหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม สามารถสรุปแนวคิดดังกล่าวได้ว่า 

          1. นักเรียนทุกมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและประสบความส าเร็จ 

          2. นักเรียนทุกคนมีคุณค่าและความสามารถพิเศษเฉพาะของตนเอง 
          3. การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการส่งเสริมการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้น
เรียนปกตแิละเกิดประโยชน์ทั้งในด้านสังคมและวิชาการ 

          4. นักเรียนทุกคนมีวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและแสดงถึงความเข้าใจที่แตกต่างกัน 

          5. นักเรียนทุกคนจะเรียนรู้ได้ดีเม่ือจัดการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมเนื่องจากทุกคนได้
เรียนด้วยความเข้าใจเมื่อเรียนในเรื่องท่ีสนใจและท้าทาย 

ความเชื่อ 

• เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับ
การศึกษาและมีโอกาส
ที่จะประสบผลส าเร็จ 

• เด็กทุกคนมี
คุณลักษณะ ความ
เข้าใจ  ความสามารถ  
ความต้องการในการ
เรียนรู้เฉพาะตัว  และ
มีระดับความรู้ที่
แตกต่างกัน   

หลักการ 

• ยอบรับและตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลาย
ของเด็ก 

• จัดบริการที่เหมาะสมกับ
รูปแบบและการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน 

• ประกันความเท่าเทียมใน
โอกาสทางการศึกษาโดยมี
หลักสูตรที่เหมาะสม  และ
การมีส่วนร่วมของชุมชน 

เป้าหมาย 

• ความพยายามไม่ให้มี
การแบ่งแยก 

• การสร้างชุมชนและ
สังคมโดยรวม 

• จัดการศึกษาให้ทุกคน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ความคุ้มค่าในการ
ลงทุนในระบบ
การศึกษา 
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          6. นักเรียนทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนและการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่       
เท่าเทียมกัน 

         7.  ชุมชนและสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ความเชื่อและหลักการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมดังกล่าว น าไปสู่การก าหนด
เป้าหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่แบ่งแยก อีกท้ังยังเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เป็นการสร้างชุมชนและสังคมร่วมกันโดยจัดการศึกษา
ให้ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนทุกคนทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกต ินับเป็นความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา  

 

 
 

ความเชื่อ หลักการ และเป้าหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

เบญจา ชลธาร์นนท์ (2544) ได้เสนอแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรวมไว้ โดยให้ความส าคัญใน
เรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่างหลากหลายของบุคคล
และความหลายหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาแบบเรียนรวมควรค านึงถึงศักยภาพและ
ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลโดยไม่มองว่าเป็นความแปลกแยก (Deviant) แต่ถือเป็นเรื่องปกติ 
นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวเน้นให้ทุกคนสามารถอยู่รวมกันได้ในสังคมเดียวกันภายใต้ข้อจ ากัดน้อยที่สุด
โดยอาศัยการช่วยเหลือและพ่ึงพากันของคนในสังคม ดังต่อไปนี้ 

1. โอกาสที่เท่าเทียมกัน (Equal Opportunity ) ทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ว่าฐานะ เพศ เชื้อชาติที่แตกต่าง หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจบกพร่องหรือไม่ก็ตาม 

2. ความหลากหลาย (Diversity) มนุษย์ย่อมแตกต่างกัน การจัดการศึกษาควรสนับสนุนให้
เกิดการยอมรับในความแตกต่างและต้องจัดให้ตอบสนองกับความต้องการ 

3. ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัว (Normalization) ทุกคนมีความปกติอยู่ในตัวและจะต้อง
ยอมรับและไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่าง การจัดการศึกษาควรให้ทั่วถึงทุกคน  

เปา้หมาย 

หลกัการ 

ความเช่ือ 
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4. สังคมมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Multicultural Society) ในหนึ่งสังคมย่อมมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การยอมรับความหลากหลายโดยการจัดการศึกษาต้องให้สอดคล้องกับ   
แต่ละสังคมและวัฒนธรรม 

5. ศักยภาพ (Potential) มนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพในตนเอง แต่ละคนมีศักยภาพไม่เท่ากัน 
การศึกษาต้องจัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพของแต่ละคน โดยไม่จัดในมาตรฐานเดียวกัน 

6. มนุษยนิยม (Humanism) การพัฒนามนุษย์คือการพัฒนาให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ และไม่เกิดการแตกแยกในกลุ่มคน  

7. กระบวนการสังคมประกิต (Socialization) มนุษยอ์ยู่รวมกันเป็นกลุ่มทางสังคม เราไม่
สามารถจะแยกมนุษย์ออกจากกันได้ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ต้องการมีส่วนร่วมในสังคม การ
จดัการศึกษาควรจัดโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือริดรอนสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  

8. ความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualization) มนุษย์แต่ละคนมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกัน 
การให้การศึกษาถึงแม้จะจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแตต่้องจัดการศึกษาให้เฉพาะตามความต้องการ
ของแต่ละคน 

9. การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Dependency) มนุษย์เราควรจะพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้สังคมน่าอยู่ 

10. สภาวะแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment) การจัดการ
ศึกษาจะต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และจะต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนกลับสู่สังคม
ปกติโดยเร็วที่สุด โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ 
 นอกจากนีผ้ดุง  อารยะวิญญู (2551) ได้เสนอแนวคิดที่ส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวมไว้
อย่างน่าสนใจกล่าวคือ ทุกคนเป็นสมาชิกในสังคม ความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่า 
ทุกคนจะมีความแตกต่างเฉพาะตนแต่การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องจะท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนร่วมกันได้เม่ือมีความพร้อม ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ โดยมีกระบวนการวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริงและมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

1.  ความหลากหลายเป็นสิ่งที่มีค่า 

2. นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกของกลุ่มในสังคม 

3. กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง นักเรียนไม่มีความพร้อมก็สามารถเรียนได้ 
ความพร้อมจะตามมาภายหลัง 

4. ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างเป็นสมาชิกของสังคม จึงไม่จ าเป็นต้อง มีล าดับขั้น ทุกคนเท่า
เทียมกัน 

5. การสอบตกของนักเรียนสะท้อนว่าวิธีการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ควรมีการ
เปลี่ยนแปลง 
          สอดคล้องกับแนวคิดของภูฟ้า เสวกพันธ์ (2552) ซ่ึงได้กล่าวถึงแนวคิดการส่งเสริมการ
การศึกษาแบบเรียนรวมไว้คล้ายคลึงกันในเรื่องสิทธิและการจัดการศึกษาตามศักยภาพของบุคคลโดย
ไม่แบ่งแยกเพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข และเน้นไปในเรื่องของกระบวนการการ
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จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติจริงและสอดคล้องในชีวิตประจ าวันและการประสานงานระหว่าง
วิชาชีพรวมถึงหลักพฤติกรรมนิยมและการปรับเด็กให้เข้ากับสังคม ดังนี้ 
          1. แนวคิดการน าไปสู่สภาวะปกติมากที่สุด เป็นแนวคิดหลักของการศึกษาในปัจจุบันที่ช่วยให้
เด็กท่ีมีความต้องการประเภทต่าง ๆ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันทั่วไปได้ดีขึ้น 

          2. แนวคิดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล เป็นการจัดการเรียนการสอน ที่มีลักษณะที่
เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะพิเศษของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท แต่ละคนเพ่ือให้
เด็กท่ีมีความบกพร่องนั้นมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ สูงสุดตามศักยภาพของตน 

          3. แนวคิดการเรียนการสอนแบบไม่แยกประเภทตามความบกพร่อง เป็นการจัดบริการให้แก่
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตั้งแต่แรกเริ่ม โดยไม่วินิจฉัยเด็กว่ามีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งเพื่อ
น ามาพิจารณาว่าปัญหาต่าง ๆ เกิดจากความบกพร่องหรือเป็นความล่าช้าทางวุฒิภาวะ ซึ่งแท้จริงแล้ว
สามารถกระตุ้นพัฒนาการให้เท่ากับเด็กปกติได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร 

          4. แนวคิดการเน้นสิ่งที่ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการส่งเสริมให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวันได้ 
          5. แนวคิดการประสานงานระหว่างสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการจัดประสานงานในการเรียน
การสอนใหเ้ด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ นักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ รวมทั้ง
ครอบครัวเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งทุกคนล้วนมีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
แบบเรียนรวม 

         6. แนวคิดทางพฤติกรรมนิยม เป็นการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือควบคุมหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้โดยใช้หลักการวางเงื่อนไขหรือการเสริมแรงซึ่ง
ความเชื่อว่าครูผู้สอนควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมซึ่งวัดและสังเกตได้หรือพยายามเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมภายในที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน และพฤติกรรมภายนอกที่สามารถสังเกตและวัดได้ 
แนวคิดนี้มีอิทธิพลต่อนักการศึกษาพิเศษในการจัดการเรียนการสอน การวางเงื่อนไข การเสริมแรง 
รวมถึงหลักการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

          7. แนวคิดทางนิเวศวิทยา เป็นการจัดการเรียนการสอนให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยจัด
ประสบการณ์ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและปรับสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การศึกษาแบบเรียนรวมควรค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ข้อที่ส าคัญได้แก่ 

1. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา 
2. มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
3. การเรียนการสอนในชั้นเรียนย่อมสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล   
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องค์ประกอบการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งสามประการนี้ได้บ่งชี้ถึงความเท่าเทียมกันตามสิทธิ
มนุษยชน เกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา สังคม การยอมรับสภาพความแตกต่างของบุคคล ทฤษฎีนี้ได้
ถูกน าไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเน้นความส าคัญคือ เด็กแต่ละคนควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้สติปัญญาด้านที่ถนัดเป็น
เครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้
สอดรับกับความสามารถทางสติปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินการเรียนรู้ 
ควรมีการวัดและประเมินผลจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถครอบคลุมพัฒนาการทุกๆด้าน 
ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสัมพันธแ์ละเชือ่มโยงกัน ดังน้ี 

 

 

องค์ประกอบของการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

            การศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างหลักการทางการศึกษาและสังคม
บนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของสิทธิของมนุษยชนและความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความส าคัญกับ
เด็กในฐานะเป็นสมาชิกของโรงเรียน สังคม และชุมชน และมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึน เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบริบทแวดล้อม เช่น ผู้คน สถาบัน นโยบาย 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อม เช่น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง การจัดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาแบบ   
เรียนรวมอย่างแท้จริง  
          การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเชื่อในปรัชญาของการอยู่ร่วมกันและความเท่าเทียมกันในสังคม 
ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้การปรับตัวสามารใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้

มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ
เท่าเทียมกันในโอกาส

ทางการศึกษา 

การเรียนการสอน
ในชั้นเรียนย่อม

สนองความ
แตกต่างของแต่ละ

บุคคล   

มนุษย์ทุกคนมนุษย์
ทุกคนย่อมมีสิทธิ

เท่าเทียมกันในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม 
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อย่างมปีกตสิุข จากแนวคิดและความเชื่อของการศึกษาแบบเรียนรวม ได้มีนักการศึกษาพิเศษและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสนอหลักการเรียนรวมดังนี้ ( ผดุง อารยะวิญญู และ วาสนา เลิศศิลป์, 2551)  
            1. ความยุติธรรมในสังคม (Social Justice) เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม เมื่อเด็กปกติทุกคนได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนปกติด้วย หากกีดกันไม่ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนปกตินั่นคือความไม่
ยุติธรรมในสังคม นักการศึกษาจ านวนมากเชื่อว่า ความยุติธรรมในสังคมจะน ามาซึ่งความสุขในสังคม
นั้นมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางสังคมของเด็ก กล่าวคือ เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ ต้องการความรัก ต้องการความเข้าใจ ต้องการยอมรับ ต้องการมีบทบาท และมีการส่วนร่วมใน
สังคม การศึกษาพิเศษในอดีตที่ผ่านมามุ่งเห็นความแตกต่างมากกว่ามุ่งเน้นความเหมือน มุ่งเน้น
จุดอ่อนหรือการไร้ความสามารถมากกว่ามุ่งเน้นความสามารถของเด็กและการยอมรับของสังคม 

2. การคืนสู่สภาวะปกติ (Normalization) หมายถึง การจัดสภาพการใด ๆ เพ่ือให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ สามารถได้รับบริการเช่นเดียวกับคนปกติ เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ใน
อดีตคนพิการ มักถูกส่งเข้าไปอยู่รวมกันในสถานสงเคราะห์ ต่อมามีการสร้างบ้านส าหรับคนพิการขึ้น
ในชุมชน เพื่อให้เขาด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างสถานสงเคราะห์คน
พิการในรูปแบบต่าง ๆ จึงลดลงและหันมาให้บริการแก่ผู้บกพร่องในลักษณะดังกล่าวแทน ผู้ที่มีความ
บกพร่องอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนปกติ ความ
เคลื่อนไหวนี้มีขึ้นในระบบการศึกษา มีการปรับเปลี่ยนโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษมา
เป็นพัฒนาให้มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมากข้ึน และส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ได้เรียนในโรงเรียนปกติมากที่สุด  

3. สภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัดน้อยที่สุด (Least Restrictive Environment) เป็นผลดีกับเด็ก
มากที่สุดโดยเด็กได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เช่น โรงเรียนโสตศึกษา 
โรงเรียนศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนเฉพาะประเภทอ่ืน ๆ รวมถึงชั้นพิเศษด้วยจัดอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่
มีข้อจ ากัด เนื่องจากเด็กต้องถูกจ ากัดให้อยู่ในโรงเรียนเฉพาะไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ 
โรงเรียนแบบเรียนรวมเป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน ครูควรเข้าใจและยอมรับว่ามีเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในการอยู่ร่วมในสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พื้นฐานที่จะท าให้การเรียนรวม
ประสบผลส าเร็จ นั่นคือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจ ากัด
น้อยที่สุด 

4. การเรียนรู้ (Learning) มีความเชื่อว่า เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าเด็กนั้นจะเป็นเด็ก
ปกติหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษก็ตาม หากเด็กมีความพร้อม และได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้อง
และถูกวิธี เด็กเหล่านี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของเขา 
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           สรุปได้ว่าแนวคิดพ้ืนฐานการศึกษาแบบเรียนรวม คือ การจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้
เรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งการศึกษาแบบเรียนรวมจะท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อมีการจัดให้นักเรียนได้เรียน
ในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด นอกจากนี้การจัดการเรียนรวมต้องอาศัยการท างานร่วมกัน
ของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพและพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ในลักษณะการรวมพลังของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในสังคมและชุมชนเพ่ือช่วยให้การศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ จากแนวคิดและ
ทฤษฎีของการเรียนรวม อาจกล่าวได้ว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายคนอาจเรียนรู้ได้ดี การวัด
และประเมินผลจะต้องจัดให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กและสอดคล้องกับระดับ
ความสามารถของแต่ละคน จัดการเรียนการสอนที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริง 
            หวัข้อต่อไปจะแสดงให้เห็นว่า การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีความส าคัญอย่างไร ท าไมจึงต้อง
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) จากการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม 

 

ความส้าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

            เมื่อการศึกษาแบบเรียนรวมได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มุ่งจัดการเรียนการสอนที่จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน ดังนั้นการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นแนวคิดทฤษฎีที่
สามารถเป็นแนวทางที่ให้โรงเรียนน ามาปรับใช้เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการทางด้านกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กทุกคน ซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมถือเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
เด็กทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เกิดการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้นทั้งทางด้านวิชาการ 
ด้านอารมณ์ และด้านสังคมและเกิดการพัฒนาเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ การศึกษา
แบบเรียนรวมมีความส าคัญในการด าเนินการด้านรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนให้มีระบบการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมกับเด็กทุกคน ดังนี้ 
         1. พัฒนาครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม 
         2. เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองกับความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนโดยในเนื้อหานั้นจะต้องครอบคลุมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้เรียน                                                                     
         3. โรงเรียนสามารถน ามาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ
ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทุกคนในชุมชน 
         4. เกิดการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ 
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         5. การศึกษาแบบเรียนรวมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรปกติได้อย่างมีคุณภาพ 
          นอกจากนี้การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีความส าคัญต่อโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้ง
การพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ และยังเป็นการ
พัฒนาหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย โดยโรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กทุกคนในชุมชน  
          โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาแบบเรียนรวมมีความส าคัญต่อผู้เรียนทุกคน และเกิดประโยชน์
ต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษดังต่อไปนี้ (McGregor and Vogelsberg, 1998)  

          1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในชั้นเรียนปกติ การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเม่ือเปรียบเทียบกับการจัดแบบปกติหรือแยกกลุ่มซ่ึงหากได้รับการสนับสนุนจะท าให้เกิด
กระบวนการทางสังคมจากผู้ปกครองและสามารถน าไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคม  
          2. ความสามารถทางสังคม และทักษะการสื่อสารของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับ
การพัฒนาจากการศึกษาแบบเรียนรวม การที่นักเรียนได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในสังคมปกติสามารถพัฒนา
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตลอดจนมีพัฒนาการตามวุฒิภาวะอย่างเหมาะสม 

          3. การจัดระบบการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ต้องมี
รูปแบบโปรแกรมทางการศึกษาที่เคร่งครัดเพ่ือการพัฒนาทักษะและความสามารถทางวิชาการ ผลจาก
การวิจัยพบว่าโปรแกรมการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยทั่วไปควร
มีมาตรฐานที่สูงว่าการจัดการศึกษาแบบแยกกลุ่มและควรให้เวลาในเรียนและการแสดงผลงานของเด็ก
มากกว่าปกติ  
          4. การยอมรับทางสังคมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ควรได้รับการพัฒนาจากการ
ท างานกลุ่มย่อยร่วมกับเด็กปกติ การเรียนการสอนตามธรรมชาติจะค้นพบความต้องการพิเศษรวมถึง
ปัญหาด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานกลุ่มย่อย 

          5. การพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ กับนักเรียนปกติในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม จากการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมี
เครือข่ายที่เข้มแข็งกว่าการศึกษาพิเศษ 

          6. การศึกษาแบบเรียนรวมช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
          7. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเข้ารับการศึกษาแบบเรียนรวมมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ใหญ่
และสามารถใช้เวลาในการท ากิจวัตรประจ าวันได้อย่างเหมาะสม รวมถึงกิจกรรมทางสังคมมากกว่า
กลุ่มนักเรียนซึ่งได้รับการศึกษาพิเศษ  
          8. ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีรายได้สูงเมื่อเทียบกับผู้ที่จบ
จากโปรแกรมการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
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        ประโยชน์ของการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ใช่มีเพียงเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น 
หากแต่ยังเกิดกับนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้วยดังนี้ (Alper and Ryandak, 

1992) 

          1. ความสามารถของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในระบบการศึกษา
แบบเรียนรวมไม่ได้ถูกลดทอนลงจากกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน ความเข้าใจที่ว่า 
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะขัดขวางการเรียนในชั้นเรียนนั้นไม่พบว่ามีงานวิจัยใดสนับสนุน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการศึกษายังพบว่า การจัดการเรียนการสอนไม่ท าให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษลดประสิทธิภาพการเรียนรู้ หากแต่เกิดจากการแทรกแซงใน
ขณะที่ท ากิจกรรมของนักเรียนปกติ  
          2. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาชั้นเรียน
และเทคโนโลยีทางการสอน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษบางคนต้องการใช้เทคโนโลยีช่วยสอน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนกลุ่มอื่นก็จะได้รับประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวด้วย 

          3. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิม
งบประมาณในชั้นเรียน งบประมาณหรือสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในโปรแกรมพิเศษสามารถน ามาใช้
ในชั้นเรียนปกติได้เพ่ือการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และ
ทุกคนในชั้นเรียน งบประมาณนี้สามารถใช้เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษ การจัดประสบการณ์นอกโรงเรียนหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น การเลือก
ทรัพยากรในห้องเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและควรเอ้ือต่อนักเรียนทุกคนด้วยเช่นกัน 

          4. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษจะได้รับประโยชน์จากการเพ่ิมครูผู้ช่วยใน
ชั้นเรียน งบประมาณพิเศษท่ีได้รับการจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษท าให้สามารถเพ่ิมครูในชั้นเรียนหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

          5. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ด าเนินไปใน   
ชั้นเรียน และยังได้รับการมอบหมายให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ท าให้นักเรียนจะได้รับการพัฒนาตนเกิดการยอมรับและเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความรู้
ความสามารถในด้านการเรียนเพิ่มขึ้น เป็นฝึกประสบการณ์ในการรับรู้ทางสังคมและทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคม ส่วนนักเรียนที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือช่วยเหลือเพ่ือน เช่น โปรแกรมเพ่ือนช่วย
เพ่ือนจะท าให้มีความรู้และช านาญทางวิชาการมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้ท าหน้าที่ดังกล่าว  
           6. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษมีโอกาสในการเรียนรู้ทักษะอ่ืนเพิ่ม เช่น 
การใช้อักษรเบรลล์หรือภาษามือ  
          7. นักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสามารถเรียนรู้การเห็นคุณค่าและการ
ยอมรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจากชั้นเรียนที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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           สรุปได้ว่าประโยชนส์ูงสุดของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม คือการตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียนทุกคนให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนปกติ อย่างไรก็ตามมีความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานว่านักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะท าให้ชั้นเรียนเกิดความสับสนวุ่นวายและ
ขัดขวางการเรียนรู้ของเพ่ือนคนอื่น เนื่องจากครูไม่สามารถจัดการกับภาระงานที่มีต่อกลุ่มนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพต่ ากว่า
มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่กระบวนการทางการศึกษาท าให้เด็กนักเรียนเห็นคุณค่าของ
ตัวเองต่ าลง แต่เมื่อพิจารณาในบริบทการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมกลับพบว่าการศึกษาแบบ       
เรียนรวมนั้นให้ประโยชน์มากกว่าทั้งด้านการเรียนของเด็ก และการใช้ชีวิตในครอบครัว รวมไปถึงการ
สร้างเจตคติท่ีดีและการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา ดังที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, 37) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนรวมไว้ดังนี้ 
          1. ด้านการเรียน เด็กได้มีโอกาสเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ได้
เดินทางไปเรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษท่ีอยู่ห่างไกลมาก จนเป็นภาระของผู้ปกครอง 
          2. การมีชีวิตอยู่กับครอบครัวกับบิดามารดาและญาติพ่ีน้อง เด็กมีโอกาสประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะสมาชิกของครอบครัว โดยไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยเหตุผลแห่งความพิการและ
เป็นการช่วยให้ครอบครัวเกิดส านึกและตระหนักในการรับผิดชอบเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยไม่
พยายามผลักภาระให้ผู้อื่น 

          3. การเปลี่ยนเจตคติ การที่เด็กปกติปฏิสัมพันธ์กับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะช่วยให้เด็ก
ปกติมองโลกได้กว้างขึ้นและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยลดความรู้สึกยึดม่ันใน
บุคลิกภาพหรือภาพพจน์ของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งสังคมนิยมคิดกัน เด็กเรียนรู้ที่จะเข้า
ใจความต้องการของเพ่ือนและรู้วิธีช่วยเหลือกันและอยู่ร่วมกัน เนื่องจากทุกสังคมจะมีคนปกติและคน
ที่มีความต้องการพิเศษ 

          4. ด้านสังคมและชุมชน เด็กจะสามารถปรับตัวและควบคุมอารมณ์ให้เข้ากับสังคมปกติได้การ
อยู่ร่วมกันก็จะช่วยให้สังคม ได้เรียนรู้วิธีที่เหมาะสมต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและผู้ปกครองของ
เด็กท่ีมีความต้องพิเศษด้วย 

          5. ประหยัดงบประมาณของรัฐบาล เมื่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถเข้าเรียนร่วมใน
โรงเรียนปกติได้ รัฐก็ไม่จ าเป็นจะต้องลงทุนสร้างโรงเรียนพิเศษหรือศูนย์เฉพาะส าหรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ เพียงแต่เพ่ิมบุคลากรเฉพาะทางท่ีจ าเป็นขึ้นในโรงเรียนปกติเท่านั้น 

         ประโยชน์ดังกล่าวมานี้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ บุคลากร และผู้บริหารซึ่งมีผลต่อนโยบายของรัฐและ
ยังเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยการสร้างเจตคติที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในสังคม เพราะหลักการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการค านึงถึงศักยภาพพ้ืนฐานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน
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ที่เข้ารับบริการ การให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นรูปธรรมหรือผ่านประสาทสัมผัส
ต่างๆการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอน รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนที่ได้มีวิธีการที่
หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีการพัฒนาการจากสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ได้มากข้ึน  
          จากความส าคัญและประโยชน์ของการศึกษาแบบเรียนรวม สรุปได้ว่า การที่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้เข้ามาเรียนรวมในโรงเรียนจนเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กในการพัฒนาตามศักยภาพได้ใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนและยังเป็นการลดภาระแก่ผู้ปกครอง นอกจากนี้เด็กปกติยังได้เรียนรู้ในการรู้จักการ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนในสังคม ก่อให้เกิดการยอมรับ การช่วยเหลือ แบ่งปัน 
ส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข  
 

แนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมากที่สุด การด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
นั้นโรงเรียนต้องด าเนินการตามนโยบาย ตลอดจนพระราชบัญญัติและแผนการจัดการศึกษาซึ่งก าหนด
ขึ้นให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จะสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม คุณลักษณะของโรงเรียนเรียนรวม ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางให้ทราบเป็น
เบื้องต้นเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและผู้ที่สนใจได้เข้าพอใจสังเขปดังนี้ 
 
 
 1.  หลักการจัดโรงเรียนแบบเรียนรวม 
 หลักการพื้นฐานของโรงเรียนแบบเรียนรวม  คือ  เด็กทุกคนควรได้เรียนรู้ร่วมกันเท่าที่เป็นไป
ได้  โดยไม่ค านึงถึงอุปสรรคและความยุ่งยาก  หรือความแตกต่างของเด็ก  โดยโรงเรียนต้องยอมรับ
และตอบสนองความต้องการจ าเป็นที่หลากหลายของนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบและอัตราการ
เรียนรู้ที่ต่างกัน  และประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  โดยการใช้หลักสูตรเหมาะสม  การจัด
ระเบียบการบริหาร  การจัดยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสม  และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนและให้บริการที่ต่อเนื่อง  เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของ
นักเรียนในโรงเรียนแบบเรียนรวม  เด็กทุกคนมีฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน  มีสิทธิมีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 
 2. แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนแบบเรียนรวม 
 จากการที่มีการปฏิรูปการศึกษาและเกิดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นมานั้น  ท าให้
โรงเรียนปกติท่ัวไปกลายเป็นโรงเรียนแบบเรียนรวม  ซึ่งพอจะสรุปลักษณะเด่นของโรงเรียนแบบ   
เรียนรวม  ได้ดังนี้ 
 2.1   โรงเรียนจะต้องรับเด็กทุกคนให้สามารถเข้ามาเรียนในโรงเรียนโดยไม่มีการปิดกั้น 
 2.2   จัดให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุและระดับความสามารถ 
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 2.3   จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงตามความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน 
 2.4   สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน และจิตส านึกของการยอมรับและอยู่ร่วมกันในชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.5   ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือพ่ึงพากันในการจัดการศึกษา 
 2.6   ปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและคณะท างานให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ 
 2.7   จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่น 
 2.8   เน้นกระบวนการกลุ่มในการท างานและการท างานเป็นทีม 
 2.9   พัฒนานักเรียนทั้งทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ 
 2.10  มีกฎระเบียบที่สะท้อนถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน 
 2.11  จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคน 
 2.12  การวัดและประเมินตามสภาพที่แท้จริง  โดยวิธีการที่หลากหลายและลดการใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน 
 2.13  มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท างานได้ 
 2.14  จัดให้มีการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 2.15  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างพ่อ แม่  ผู้ปกครอง  องค์กรและสมาชิกอ่ืนๆใน
ชุมชน 
 2.16  นักเรียนทุกคนสามารถเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
 เมื่อได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแล้วพบว่า หลักการจัดโรงเรียนแบบ 
เรียนรวมเกิดจากการน าแนวคิด และหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมาเป็นแนวทาง ประเด็น
ส าคัญก็คือการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างเสมอภาคกัน โดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปรับหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม รวมถึงการจัดหาสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้การเรียนประสบความส าเร็จ ต่อมาเมื่อพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แบบเรียนรวมพบว่ามีปัจจัยที่ก าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้าน
นักเรียน สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ และด้านชุมชนหรือผู้ปกครอง  
 

ความส้าเร็จของการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
ผู้ที่สนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเห็นว่าการศึกษาแบบเรียนรวมก่อให้เกิดประโยชน์

กับท้ังนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนที่ปกติ   ทั้งนี้เพราะการเรียนรวมมีเป้าหมายให้
นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองซ่ึงเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่ง และเป็นการ
ท างานร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมี
เป้าหมายแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้  

 



30 

 

 
 

เป้าหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

จากเป้าหมายดังกล่าว การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นสามารถเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพราะเป็นการสร้างสังคมที่ท าให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การที่ให้
นักเรียนทั้งปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกันเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาได้อีกทางด้วยเช่นกัน นอกจากนี้เป้าหมายอีกประการของการศึกษาแบบเรียนรวมคือการ
เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ และช่วยพัฒนาตนเอง ตลอดจนความมีวินัยและความรับผิดชอบ และ
น าไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของการศึกษาแบบเรียนรวมคือการสนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน 

ความส าเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นพบว่าก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการสร้าง
มิตรภาพ ความอบอุ่นและความเอ้ืออาทรระหว่างนักเรียน เนื่องจากเป็นการให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้
ในสภาพแวดล้อมเดียวกันท าให้เกิดการพัฒนาทักษะสังคม นักเรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้อื่นและเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง ส าหรับเด็กปกติท่ีเรียนรวมกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษนั้นเป็นการเสริมสร้างความหนักแน่น ความเข้มแข็งและความอดทนให้กับนักเรียนปกติ เกิดการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษยัง
สามารถพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากนักเรียนมีทางเลือกในการเรียนมากข้ึนกว่าการ
เรียนในห้องเรียนพิเศษหรือการเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการซึ่งอาจมีข้อจ ากัดมากในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนเพราะครูผู้สอนสามารถสร้างรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายวิธีมาก
ขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามในการน าหลักการสู่นโยบายและการปฏิบัตินั้น ในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมแต่ละแห่งจะมีรายละเอียดและขอบเขตในการด าเนินงานที่แตกต่างไป มีทั้งการ
ด าเนินงานในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของการนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารตลอดจนทัศนคติและ

เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา 

เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างอิสระ 

 

ช่วยพัฒนาตนเอง มีวินัยและรับผิดชอบ 

สนับสนุนการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน 



31 

 

ความเข้าใจของบุคลากรที่เก่ียวขอ้งในโรงเรียน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ปกครอง 
ชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่นที่เห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแตกต่างกัน เพื่อให้การ
พัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถส าเร็จลุล่วงตามหลักการ แนวคิดและเป้าหมายของการจัด
การศึกษานั้น ซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกันเพ่ือคิดค้นหารูปแบบ วิธีการ และ
ยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะช่วยให้การศึกษาแบบเรียนรวมเกิดผลให้เห็นรูปธรรม และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงควรได้มีการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป 

ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมความส าเร็จของการศึกษาแบบเรียนรวม 

1.  บุคคลที่มีความต้องการพิเศษจะต้องได้รับโอกาสทางการศึกษา                                                                                
2.  สร้างทัศนคติที่ดีต่อครูที่มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และส่งเสริมให้การจัดเรียน

การสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                                                                                                                         
3.  ครูต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน                                      
4.  การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม จะต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือ 

จากผู้ปกครองในการให้ข้อมูล พฤติกรรม เกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุเป้าหมาย                                                                                                                                                    

5.  การเรียนรู้ไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเนื้อหา เป้าหมายหลักส าคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะในทุกๆด้าน                                     

6.   การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูและผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกันในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้                    

7.   จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคลเพ่ือพัฒนาและตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน ต้องด าเนินการตามกลยุทธ์และวิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนให้มากที่สุด                                                                                                                                         

8.   สร้างเครือข่ายและท างานเป็นทีมของผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ครู ผู้ปกครอง เพ่ือนๆและอ่ืนๆ                                                                                
9.   การเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างและมีความยืดหยุ่นตามความ

ต้องการของผู้เรียนแต่ละคน                                                             
10.  การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือและท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ                                                                                      
11.  การจัดการเรียนการสอนต้องมีความหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนซึ่งวิธี

ดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับเป้าหมายและการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

12.  วิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดต้องมีความยืดหยุ่นและมี
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการเรียน   

13. การประเมินผลการสอนของครูที่สนับสนุนการเรียนรู้ควรประเมินตามสภาพจริง โดย
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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การส่งเสริมความส าเร็จในการศึกษาแบบเรียนรวมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
ครอบครัว ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต้องเป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนเปิดโอกาสและให้ความ
เสมอภาคกับนักเรียนทุกคนและเปิดกว้างให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา การเปิดโอกาส
ทางการศึกษาเพ่ือการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายส าหรับความพิการแต่ละประเภทโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและมีการ
ติดต่อประสานงานระหว่างองค์การที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนการการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสภาพการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้สนับสนุนครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องเข้าท างานร่วมกันนั้นเอง 

การพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมจะต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ในการก าหนดแนวนโยบายตลอดจนแนวทาง
และการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวม รวมถึงการสนับสนุนการท างานของครู 
ขณะเดียวกันครแูละบุคลากรที่เก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาแบบเรียนรวม โดยศึกษา
หาความรู้เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การอบรม สัมมนาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเพ่ือให้เกิดความรู้และทักษะในการปฏิบัติการศึกษาแบบเรียนรวมดังต่อไปนี้ 

 

1.  ครูต้องมีการประชุมเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 

2.  การท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งในและนอก
โรงเรียน 

3.  การอบรมเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาชีพ ด้านประสบการณ์ในวิชาชีพ เพ่ือที่จะอ านวยความสะดวกในการท างาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  การฝึกอบรมส าหรับผู้บริหาร ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
เพ่ือให้สอดคล้องกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

5.  การอบรมครูเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการเริ่มต้นที่จะส่งผลให้การบริการ
การศึกษาแบบเรียนรวมมีคุณภาพ 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต้องอาศัยความร่วมมือกันท างานจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมา เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นด าเนินไปควบคู่กับหลักการ
ส าคัญที่น าเสนอในด้านของระบบการศึกษาปรากฏจากการท างานของหน่วยงานที่มีส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมและการสนับสนุนการเรียนรวมของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง
กันของความต้องการพิเศษภายในบทบัญญัติหลัก ลักษณะเหล่านี้มีตั้งแต่การออกกฎหมายแห่งชาติ
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เพ่ือการท างานระดับโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาภายในกรอบนโยบายในการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งสัมพันธ์กับแนวทางและนโยบายที่เก่ียวกับการศึกษา
แบบเรียนรวม มีดังต่อไปนี้ 

1.  การส่งเสริมและกระตุ้นการเข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพ 

2.  การศึกษาแบบเรียนรวมต้องจัดให้มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3.  ระบบการจัดการศึกษามุ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือไปสู่เป้าหมายทางการศึกษาร่วมกัน 

6.  ให้โอกาสส าหรับผู้เรียนทุกคนที่ขาดโอกาสและตระหนักถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล 

        การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในขอบเขตของ
การศึกษาพิเศษ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางท่ีให้โรงเรียนน ามาปรับใช้ เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ
ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทุกคนในชุมชน   ซึ่งการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมถือเป็นการ
สร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับเด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านอารมณ์ 
และด้านสังคม และประสบผลส าเร็จทางด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เกิดการ
พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนี้มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญในการด าเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีระบบการจัดการศึกษาที่
ครอบคลุมกับเด็กทุกคน โดยมีลักษณะดังนี้ 

1. ผู้น าหรือผู้บริหารทางการศึกษาจะต้องค านึงถึงและให้ความส าคัญทางด้านการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม และคอยสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาพิเศษ 

2.  เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตให้แก่นักเรียน 

3.  ครูผู้สอนจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่อง  คอย
ให้บริการทางด้านการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง  ด้านการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม  และมีความเข้าใจ
ในตัวบุคคล 

4.  ครูผู้สอนหรือบุคลากรจะต้องได้รับการฝึกอบรม พัฒนาทางด้านการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็ก  และการพัฒนาหลักสูตร 

5. โรงเรียนควรมีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

6. มีการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาแบบเรียนรวม ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ 

7. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 1.8 ภาพถ่ายการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านหนองบัว 
จังหวัดอุดรธานี 

โรงเรียนที่มีการพัฒนาในระดับหนึ่งหรือโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน หรือสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรปกติได้อย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาท าการวิจัยเพื่อที่จะหาทางแนวทางหรือ
ทฤษฎีที่จะต้องพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้ 
ทั้งนี้ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งประเด็นหลักส าคัญประเด็นแรก 
คือเป็นการพัฒนาครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เก่ียวข้องได้พัฒนาความรู้ในรูปแบบด้านการจัดการศึกษา  
ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ และมีจัดสถานที่การอบรมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติการฝึกอบรม   
ประเด็นที่สอง สร้างแนวทางในการท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน อาจเป็นการวิจัยในชั้นเรียน
หรือวิจัยหน้าเดียว ครูผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน  

การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดทฤษฎีที่สามารถเป็นแนวทางให้โรงเรียนน ามาปรับใช้ 
เพ่ือให้ตอบสนองกับความต้องการทางด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทุกคนในชุมชน ซึ่งการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมถือเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับเด็กได้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมาก
ขึ้นมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่
ประสบผลส าเร็จช่วยให้เกิดการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติอย่างมีคุณภาพ  

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญในการด าเนินการด้านรูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีระบบการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมกับเด็กทุกคน การ
จัดการศึกษาจึงมีประโยชน์ ดังนี้ 

1. เป็นการพัฒนาครูผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาความรู้ในการจัดการศึกษา 
2. เป็นแนวทางในการจัดท าวิจัย ที่สามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการปรับปรุง 
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พัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนได้ โดย
ในเนื้อหานั้นจะต้องครอบคลุมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้เรียน 

3. สามารถเป็นแนวทางที่ให้โรงเรียนน ามาปรับใช้เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ 
ทางด้านกระบวนการเรียนรู้ของเด็กทุกคนในชุมชน 

4. เกิดการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ 
5. การศึกษาแบบเรียนรวมจะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ 

สามารถเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตรปกติได้อย่างมีคุณภาพ 
 

ประสิทธิผลของการศึกษาแบบเรียนรวม 

  
 ประสิทธิผลของการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน จากการศึกษา
ผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย อาทิเช่น กิ่งเพชร  ส่งเสริม  (2552, 

น. 348-350)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่าการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มี
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบด้วยหลักการ  จุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลท าให้เกิดประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษานั้น     
ผดุง  อารยะวิญญู  และคณะ (2549, น. 73-79)  ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบในการ 
เรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา จากผลการวิจัยพบว่า  
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระหว่างเด็ก
ปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้สุภาพร  ชินชัย  (2551, น. 128-147)  
ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ:  กรณีศึกษา
โรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม่  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมในการวิจัยครั้งนี้เป็นการ
พัฒนาวิธีการที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง  และยังสนับสนุน
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรวมเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย  เกิด
การเรียนรู้จากการกระท าด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในชุมชนของ
ตนเองอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยในต่างประเทศได้แก่ วูด  (Wood, 1991, p. 18)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องการปรับวิธีสอนส าหรับเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เรียนร่วมบางเวลา  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบ
กิจกรรมที่ใช้ในการสอนวิธีหนึ่งคือการสอนแบบหลายระดับความสามารถซึ่งมีจุดเด่นอยู่ที่ทักษะการ
ถามตอบตามระดับความสามารถทางการเรียนรู้  รูปแบบในการเรียนรู้ของเด็ก  เช่น  เรียนรู้จากการ
เห็น  การฟังและการสัมผัส  เป็นต้น  สอดคล้องกับเบ็ต  (Beth Ann Smith, 2007, pp. 46-56)      
ทีไ่ด้ศึกษาการเพ่ิมระดับความสามารถของครูต่อการเรียนรวมโดยใช้การสนทนากลุ่มในโรงเรียน  
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ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าระดับความสามารถของครูต่อการเรียนการสอนแบบเรียนรวมเพ่ิมข้ึนหลังจากเข้า
ร่วมกลุ่ม  โดยปกติแล้ว นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมักจะไม่ประสบความส าเร็จในห้องเรียนทั่วไป
ที่สอนโดยครูที่ช่วยสอน  (Co-Teachers)  การขาดการวางแผนด้านเวลาเป็นปัญหาส าคัญที่สุดส าหรับ
ครูผู้สอน  ครูต้องการเรียนรู้วิธีใหม่ในการสอนและสร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนที่มีสภาพร่างกายที่
สมบรูณ์มากกว่าเด็กนักเรียนที่ความบกพร่อง จากการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรวมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศนั้นพบว่ามีทั้งการปรับวิธีสอนในชั้นเรียนทั้งการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ใช้ใน
การสอน  อาทิการศึกษาวิจัยการสอนนักเรียนที่เรียนระดับชั้นที่ต่างกันโดยใช้ครูร่วมกันสอน (Co-

Teaching)  การใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย  และการใช้วิธีสอนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน  ผลการวิจัย
พบว่า  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นนักเรียนทุกคนจะได้รับการตอบสนองตามความต้องการของ
แต่ละบุคคลมากกว่าการได้รับการสอนเหมือนกัน ครูมีความเชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและ
นักเรียนทั่วไปต่างเป็นสมาชิกของห้องเรียนที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน   
 จากผลการวิจัยพบว่าได้สะท้อนประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย 3 ประการได้แก่ บทบาทของผู้บริหาร สมรรถภาพครู และสิ่งอ านวยความสะดวก  

 

 
 

          การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีประสิทธิผลจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัด
การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ผู้สอนจะต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม และการ
จัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมให้เกิดประสิทธิผลเริ่มจากการท าแผนการศึกษาร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเรียกว่า 
“ทีมสหวิทยา” ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละคนจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ให้ความร่วมมือและมี

 

ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม     

สมรรถภาพ
ครู 

บทบาท
ของ
ผู้บริหาร 

สิง่อ านวย
ความ
สะดวก 
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การประสานงานกัน  โดยการท างานกันเป็นทีม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแพทย์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด  พยาบาล นักกิจกรรมบ าบัด  นักแก้ไขการพูด  เป็นต้น 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีดังต่อไปนี้  (Jessica L Buchalz, 
2009) 
            1. บทบาทของผู้บริหาร  ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายในการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมโดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญของการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้เรียนที่มีความแตกต่างหรือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การส่งเสริม
การศึกษาแบบเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพบุคลากรทุกฝ่ายต้องตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน  
            บทบาทส าคัญส าหรับผู้บริหารอีกประการคือการด าเนินการและก าหนดกลยุทธ์เพ่ือ
การศึกษาการเรียนรวม ซึ่งก าหนดเป็นนโยบายส าหรับการปฏิบัติน าไปสู่การวางแผนเพ่ือก าหนด
นโยบายการศึกษา ในการส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาแบบ เรียนรวม เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิใน
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและสิทธิและโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ท าให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคลปกติ จะเห็นได้ว่าการศึกษาแบบเรียนรวม
เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มุ่งน าเสนอการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับทุกคน นโยบายการศึกษาควรมุ่ง
ส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กเอ้ือต่อการการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  แนวทางการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการของการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของระบบการศึกษาที่จะสามารถช่วยเหลือบุคคลพิการที่อยู่นอกโรงเรียนหรือสถานศึกษา เนื่องจาก
นโยบายทางการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของทุก
คน ผู้บริหารจึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการก าหนดแนวทาง วางแผนตลอดจนปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้
เหมาะสมเพ่ือน าองค์กรไปสู่ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อสังคม การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินอย่าง
ละเอียดโดยพิจารณาถึงความพร้อมของเด็กเป็นส าคัญเพ่ือให้การจัดการเรียนรวมนั้นมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่เด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

2. สมรรถภาพของครู ครูผู้สอนให้มีกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการแบบเรียนรวมให้กับสอน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  โดยเน้นการท างานร่วมกัน การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความ
ร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ฝึกกลยุทธ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา และระบบการประเมินผลและการทดสอบตามหลักสูตรและวิธีการประเมินผลโครงการ
โดยรวม และให้ครูในกลุ่มโรงเรียนสามารถเยี่ยมชมการปฏิบัติการสอนของครูในชั้นเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ และคัดเลือกครูที่มีผลการสอนที่ดีเด่นเข้าร่วมสัมมนาในระดับภูมิภาคเพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถและพัฒนาทักษะวิชาการและความเป็นมืออาชีพต่อไป เพื่อน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปัน
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ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการได้น าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงการทัศนศึกษาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม นอกจากนี้การด าเนินงานจัดการเรียนรวมในชั้นเรียนของครูก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม
ร่วมกัน และมีการจัดประชุมทุกสัปดาห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท าให้ครูสามารถอ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การประชุม
ร่วมกันสามารถการแก้ปัญหาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคครูแต่ละคนได้รับ  และน าไปสู่การพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาหลักสูตร  จัดโปรแกรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อ
การเรียนรู้ และการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการด าเนินงานท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายและการ
ส่งเสริมการสนับสนุนจากท้องถิ่นท าให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการยอมรับและได้รับความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมการการพัฒนาและเผยแพร่ทั้ง การฝึกอบรมและประชุม
ผู้ปกครอง ข้อมูลจัดท าข้ึนเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการในโรงเรียนในการท างานร่วมกับชุมชน เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมถึงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
กลยุทธ์เหล่านี้สร้างความม่ันใจว่าครูสามารถจัดการเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
 3. สิ่งอ านวยความสะดวก การสนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียน 

รวมกับเด็กปกติอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียนรวมเป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องจากสามารถเพ่ิมศักยภาพใน
การเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีสามารถอ านวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกคน
ในชั้นเรียนรวม สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในห้องเรียนรวมช่วยสนับสนุนให้
นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจและให้ความ
ร่วมมือในการจัดเรียนการสอนของครู สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนสามารถสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ รวมทั้งท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัยและ
สะดวกสบายในฐานะสมาชิกของชั้นเรียน สามารถส่งเสริมหรือกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของผู้เรียนเป็น
การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการพัฒนาทางอารมณ์ การวิจัยทางการศึกษาได้สนับสนุนการ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกันเพ่ือให้นักเรียนเกิดรู้สึกผ่อนคลายในการถามค าถาม
และแสดงความคิดและความรู้สึกได้อย่างอิสระ บางพ้ืนที่ควรพิจารณาถึงการสร้างบรรยากาศและ
ออกแบบห้องเรียนให้เหมาะสม ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนและแสวงหากลยุทธ์ที่ดีมาใช้
ในห้องเรียนรวม การใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการเรียนรู้สามารถช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
นักเรียนและผู้ปกครอง  ตลอดจนชุมชนให้มีความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งรวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์    
เชิงบวกร่วมกัน การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่อบอุ่นสามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน การออกแบบห้องเรียนต้อง
สร้างความอบอุ่นและมีการตกแต่งห้องเรียนให้ดี โดยเริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบและตกแต่งห้องเรียน
ทั้งทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องเรียน ที่สามารถสร้างความรู้สึกว่านักเรียนเป็นเจ้าของ
โรงเรียน โดยเฉพาะชั้นเรียนของตน ซึ่งสภาพแวดล้อมในห้องเรียนควรส่งเสริมความร่วมมือและการ
ยอมรับตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนของครู และส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความ
อบอุ่นและเชิญชวนให้ผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกพ้ืนที่ในห้องเรียนและเด็กทุกคนสามารถเข้าถึง
ได้ ผนังต้องมีโทนสีที่ความเย็นและการประดับตกแต่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสะดวก สบาย     
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มีพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ การตกแต่งห้องเรียนแบบเรียนรวมควรสร้าง
ความรู้สึกอบอุ่นรวมถึงความสะดวกสบายและความปลอดภัย การตกแต่งที่เพ่ิมศาสตร์ของสีที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี การเลือกสีเป็นสิ่งส าคัญในการตกแต่งห้องเรียน ครูไม่ควรใช้สี
แดงและสีส้มเนื่องจากจะท าให้เด็กรู้สึกอึดอัด ร้อน และมองดูไม่เรียบร้อย สีน้ าเงินและสีเขียวสามารถ
ช่วยให้นักเรียนรู้สึกสงบ  นอกจากนี้สีเข้มยังสามารถท าให้คนรู้สึกง่วงนอนและอ่อนเพลีย ควรจะมี
พ้ืนที่ให้มากพอส าหรับนักเรียนทุกคน ตลอดทั้งห้องเรียนครูควรพิจารณาการใช้ออกแบบที่เป็นสากล
เพ่ือการเรียนรู้ UDL (Universal Design for Learning) หรือ อารยสถาปัตย์ซ่ึงการออกแบบที่เหมาะ
ส าหรับทุกคน คือการออกแบบผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมในการใช้งานได้ทุกคนมากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้โดยไม่ต้องใช้การปรับเปลี่ยนหรือการออกแบบเฉพาะ วิธีการนี้จะเริ่มจากด้านสถาปัตยกรรม
และการออกแบบโดยสถาปนิก เริ่มจากอาคารสถานที่  สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทันทีมากกว่าการ
บูรณะอาคารเหล่านั้นในภายหลัง ซึ่งการออกแบบให้เหมาะสมกับทุกคนส าหรับการเรียนการสอนช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมและ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  
 

 
 
ภาพที่ 1.9 การออกแบบที่เป็นสากล เช่น ทางลาด ประตูอัตโนมัติ หมายเหตุ. จาก  
สืบค้นจาก  http://www.slideshare.net/JGSG420/universal-design-for-learning-udl-
6584773 

 
ครูควรจะใช้กลยุทธ์ในการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อเด็กทุกคน ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยค านึงถึง
กิจกรรม วัสดุและอุปกรณ์ให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กปกติสามารถประโยชน์ได้ทุกคน ครู
ควรเพิ่มข้ันตอนความปลอดภัยให้นักเรียนทุกคน และค านึงถึงเด็กที่มีการระบุความพิการ ทั้งสื่อ
อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงโต๊ะท างาน  การจัดระเบียบแถวให้เป็นระเบียบท าให้การเคลื่อนไหวตลอดทั้ง     
ชั้นเรียนเป็นไปได้ง่ายขึ้น และการจัดโต๊ะครึ่งวงกลมหรือจัดโต๊ะให้สามารถท างานกลุ่มในห้องเรียนช่วย
สร้างบรรยากาศให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้สามารถท างานร่วมกันกับเพ่ือน
ในชั้นได้และเป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัย นอกจากนี้ควรส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
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ร่วมมือในชั้นเรียนซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งจะมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนทุกคน  
 

 
 

ภาพที่ 1.10 การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน 
สืบค้นจาก http://www.udlcenter.org/resource_library/videos/udlcenter/udl 
 
            อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นควรจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้
เรียนในสถานที่ใกล้เคียงหรือเหมือนกับนักเรียนทั่วไปให้มากท่ีสุด แต่หากพบข้อจ ากัด  การให้บริการ
ทางการศึกษาจะต้องปรับให้สอดคล้องกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามความเหมาะสมและ
ความต้องการจ าเป็นตามสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 
ยิ่งไปกว่านั้นการค านึงถึงจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่เข้ารับบริการ ตลอดจนการจัด
สภาพแวดล้อมภายในในห้องเรียน เช่นโต๊ะครู กระดานด า  เก้าอ้ี  ก็ควรเอาใจใส่ในรายละเอียด เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอนแบบเรียนรวมที่ไม่ได้เกิดเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษที่จะเกิดพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญาเพียงเท่านั้น ส าหรับ
นักเรียนปกติที่เข้าร่วมชั้นยังได้รับประโยชน์จากบริการเสริมในชั้นเรียนด้วยเช่นกัน  
 

แนวโน้มในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและการจัดการศึกษาพิเศษที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ พบว่าการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีแนวโน้ม ดังนี้ คือ ( สมพร หวานเสร็จ, 2543 )  

1. ห้องเสริมวิชาการจะมีบทบาทน้อยลง จากเดิมห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) มี
บทบาทมากในการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องในโรงเรียนทั่วไป โดยครูจะดึงเด็กออกมาสอน(Pull – 

out Program) ในห้องพิเศษที่จัดขึ้นต่างหาก ห้องเรียนแบบนี้เรียกว่าห้องเสริมวิชาการหรือห้องเสริม
ทักษะ ได้แก่ 
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     1.1 ห้องเสริมวิชาการส าหรับเด็กแต่ละประเภท เช่น ห้องเสริมวิชาการส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญ เด็กที่มีภาวะออทิสซึม เป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องไว้ส าหรับเด็ก
แต่ละประเภทโดยเฉพาะ 

     1.2 ห้องเสริมวิชาการส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ มีมากมาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กที่ได้รับการจ าแนกทุก
ประเภท 

     1.3 ห้องเสริมวิชาการแบบไม่จ าแนกประเภทเด็ก จัดขึ้นส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษทกุคนแต่ไม่แยกว่าเป็นเด็กประเภทใด ทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพยากรในห้องนี้ 
     1.4 ห้องเสริมวิชาการเฉพาะทักษะ เช่น ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย และห้อง
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงและมีปัญหาในการบริหาร จึงเปลี่ยนจากการน าเด็กออกมาสอน
ในห้องเสริมวิชาการมาเป็นการให้เด็กเรียนในห้องปกติ และน าทรัพยากรมาให้บริการในห้องปกติแทน 
และอาจมีครู 1 คน หรือ 2 คน (Team Teaching) ตามความจ าเป็นไว้คอยช่วยเหลือเด็กทุกคนใน
ห้องเรียนรวมโดยไม่แบ่งแยก  

2. การปรับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Adaptive Learning Environment) จากการประเมิน
ความสามารถของเด็กโดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่
ละคนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น ต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จและจัดการเรียนการสอน รวมทั้งประเมินผลตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ด้วย ขั้นตอนส าคัญใน
การปรับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ มีดังนี้ คือ 

2.1  ศึกษาลักษณะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ประเมินความสามารถของเด็ก  

รวมถึงจุดอ่อนจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่ครูสร้างข้ึน หรือจากการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง 

2.2 ก าหนดแนวทางการเรียนรู้และหลักสูตร ให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็ก 

หรือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และห้องเรียนให้เหมาะสม เช่น จัดชั้นเรียน โต๊ะเรียน ห้องเรียน 
ให้สวยงาม จัดครูที่มีความรู้เข้าสอน จัดบริการเสริมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการ
เรียนการสอนด้วย 

2.3 ก าหนดขอบเขตของการด าเนินการ ว่าจะด าเนินการเรียนรวมเฉพาะเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษในห้องเรียนรวมห้องเดียว หรือด าเนินการส าหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน เป็นต้น 

2.4 ด าเนินการสอนตามแผนที่ก าหนด โดยเด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมี 
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเด็กทั่วไปหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูต้องแสดง
พฤติกรรมการสอนที่พึงประสงค์ตามแผนที่ก าหนดและจะต้องปรับพฤติกรรมของเด็กตามวิธีที่ถูกต้อง 

2.5 การประเมินผล โดยพิจารณาจากผลงานของเด็ก ทักษะที่เด็กแสดงออกทัศนะ 
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ที่เปลี่ยนไปของนักเรียนปกติที่เรียนรวมกัน ของครู ของผู้บริหารและของผู้ปกครอง ขั้นตอนในการ
ด าเนินงานดังกล่าวค่อนข้างมากและยุ่งยาก ครู นักเรียน และผู้บริหารจะต้องร่วมกันท างานอย่างหนัก 
จึงจะน าไปสู่ความส าเร็จได้ด้วยดี 

3. การร่วมสอน (Co – Teaching) หมายถึง การที่ครูสอนร่วมกันสอนในชั้นเดียวกัน วิชา
เดียวและในเวลาเดียวกัน มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย สร้างบรรยากาศและแก้ปัญหาร่วมกัน   
(ผดุง อารยะวิญญู, 2551) ไม่จ าเป็นต้องน าเด็กออกจากห้องปกติ ไปเรียนในห้องเสริมวิชาการ  อาจ
สอนรวมกันโดยให้ครูการศึกษาพิเศษมาสอนในห้องปกติร่วมกันสอนกับครูประจ าชั้น หรือครูประจ า
วิชา   ในบางชั่วโมงครูคนหนึ่งอาจสอนเด็กท้ังชั้น ในขณะที่ครูอีกคน 1 คน สอนในกลุ่มเล็กโดยอาจให้
เด็ก 2 – 3 คน เข้าใจในเนื้อหาเดียวกัน หรือครูอาจสอนเด็กเป็นรายบุคคลในห้องเดียวกันก็ได้ หรือครู
คนหนึ่งอาจเป็นผู้สอนครูอีกคนหนึ่งอาจตรวจดูว่าเด็กตั้งใจฟัง และเข้าใจ หรือไม่ การร่วมสอนอาจมี
ปัญหาได้ ถ้าครูทั้งสองคนไม่สามารถท างานร่วมกันได้ การร่วมสอนที่ได้ผลดีควรด าเนินการดังนี้ คือ 

3.1 การวางแผนร่วมกัน ครูทั้งสอนคนต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ใน 

การวางแผนร่วมกันว่าใครจะท าอะไรบ้าง 
3.2 อภิปรายร่วมกัน ก าหนดเป้าหมายร่วมกันว่าต้องการให้เด็กท าอะไร การสอนจะ 

ด าเนินไปด้วยดี ถ้าครูทั้งสองคนเข้าใจตรงกัน และมีความเชื่อในปรัชญาการสอนเหมือนกัน 

3.3 เอาใจใส่รายละเอียดต่างๆ ร่วมกัน เช่น กิจวัตรของห้องเรียน การขออนุญาต 

ออกจากห้อง การส่งงาน ระเบียบอื่น ๆ ของห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศและการให้คะแนน เป็นต้น 

3.4 ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของครูแต่ละคนร่วมกัน เช่น ครูที่สอนเด็กทั่วไปจะท า 

อะไรครูการศึกษาพิเศษจะท าอะไรบ้าง 
3.5 ร่วมกันสร้างบรรยากาศท่ีดีในห้องเรียน เช่น บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร ควร 

มีชื่อครูทั้งสองคนติดอยู่ที่หน้าห้อง มีการแนะน านักเรียนให้รู้จักครูการศึกษาพิเศษตลอดจนชี้แจงให้
เด็กท้ังห้องทราบการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่นักเรียนสามารถคาดหวังจากครูทั้งสองคนได้ 

3.6 ร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน ครูทั้งสอนต้องเปิดใจในการแก้ปัญหา ซึ่ง 
อาจเป็นปัญหาความไม่ลงรอยกันทางด้านวิชาการหรือทางสังคม ต้องพูดคุยกันและหาข้อยุติให้ได้ 
            อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาแบบเรียนรวม ได้เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เข้า
เรียนรวมกับเพื่อนๆ ปกติเคียงบ่าเคียงไหล่กันไป จะส่งผลให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน เด็ก
จะเข้าใจถึงความแตกต่างในการอยู่ร่วมกัน เด็กปกติก็เรียนรู้ที่จะยอมรับความบกพร่องของเพ่ือน การ
ยอมรับความพิการและความไร้สมรรถภาพ  จึงเป็นเรื่องจ าเป็น นอกจากนี้เด็กที่เรียนรวมกันนั้นจะ
ได้รับประโยชน์จากการร่วมมือและความรู้สึกรับผิดชอบที่จะพัฒนาไปด้วยกันในชั้นเรียน การมี
ปฏิสัมพันธ์กันเช่นนี้ จะส่งผลให้มีการยอมรับซึ่งกันและกันและตระหนักถึงความพิการได้ ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต อย่างไรก็ตามเด็กท่ีเรียนในระบบการเรียนรวม 
ยังคงต้องได้รับบริการการศึกษาพิเศษไม่ว่าจะเป็นครูการศึกษาพิเศษ สื่อสิ่งอ านวยความสะดวก
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ต่อเนื่องกันไป การเรียนในระดับนี้มิได้หมายความว่าจะลดบริการพิเศษต่าง ๆ ลง หากเพียงแต่มีการ
เปลี่ยนวิธีการจัดการและการให้บริการ 

 

สรุปท้ายบท 

 
           การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นแนวคิดท่ีผสมผสานระหว่างหลักการทางการศึกษาและสังคมบน
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องของสิทธิของมนุษยชนและความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ความส าคัญกับเด็ก
ในฐานะเป็นสมาชิกของโรงเรียน สังคม และชุมชน และมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียนรู้ที่
เกิดข้ึน เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบริบทแวดล้อม เช่น ผู้คน สถาบัน นโยบาย 
วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ เป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เข้ามา
เรียนรวมกับเด็กปกติ โดยให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม ยอมรับ เอาใจใส่ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนใน
ฐานะสมาชิกคนหนึ่งในโรงเรียนโดยไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นการ
จัดการศึกษารปูแบบหนึ่งที่มีความเชื่อหรือทัศนคติและมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
คนอ่ืนสังคม และสามารถอยู่รวมกันได้อย่างปกต ิมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนบุคลากรเพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคน
ได้เรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเรียนรวม  

การศึกษาแบบเรียนรวมจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโรงเรียนในเรื่องของการปรับกลยุทธ์การ
เรียนการสอนเพ่ือตอบสนองให้กับผู้เรียนทุกคนทั้งระบบ โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อม 
เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านอาคารสถานที่ให้ทุกคนเข้าถึงได้ ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดบริการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะแตกต่างไปจากแนวคิดในการจัดการศึกษา
พิเศษที่ให้ความส าคัญกับประเภทของความบกพร่องหรือพิการ และมองว่าปัญหาและอุปสรรคในการ
เรียนรู้นั้นเกิดจากความพิการหรือความบกพร่องของเด็ก จึงต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับโปรแกรม
การเรียนที่จัดไว้ส าหรับเด็กปกติ การจัดการเรียนการสอนจะเน้นที่การออกแบบการจัดการเรียนสอน
ให้เหมาะสมส าหรับเด็กแต่ละบุคคล 

           วิวัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเกิดจากแนวคิดการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมที่ได้เปลี่ยนไป 
โดยต้องการให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน และปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนร่วมไปสู่การเรียนรวม โดยมีแนวคิดส าคัญคือการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนในโรงเรียนซึ่งมอง
ว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า และส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ 
ด้านอาชีพและด้านสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กทุกคน ซึ่งไม่เพียงเปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น แต่ยังเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
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เด็กปกติได้ยอมรับซึ่งกันและกัน  เด็กทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถด าเนิน
ชีวิตร่วมกันในสังคมได้  
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็นการจัดการศึกษาที่ให้ประโยชน์แก่นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ ดังนั้นผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนควรมีเจตคติท่ีดีต่อ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างสังคมแห่งการยอมรับ
และการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต้องค านึงถึงศักยภาพพ้ืนฐานของนักเรียน
เป็นรายบุคคล การให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเป็นรูปธรรมหรือผ่านประสาทสัมผัส  
ต่าง ๆ จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดับขั้นตอนรวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนควรมีวิธีการ
ที่หลากหลายและแตกต่างกัน จะสามารถจัดการศึกษาให้ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education)     
ท าให้ทราบและเข้าใจถึงแนวคิดการศึกษาแบบเรียนรวม ความเป็นมา ตลอดจนการปรับเปลี่ยน        
สู่การศึกษาแบบเรียนรวม อย่างไรก็ตามการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยปัจจุบันนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพบริบททางสังคม ดังนั้นจึงควรศึกษาสถานการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
รวมไปถึงการศึกษาสถานการณ์การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในอนาคต ตลอดจนสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาของการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ซ่ึงจะน าเสนอในบทต่อไป 
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ค้าถามประจ้าบท 

 
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive  Education) และ 

การศึกษาแบบเรียนร่วม (Integrated Education) หรือ (Mainstreaming)  
2. สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนร่วมไปสู่การเรียนรวมคืออะไร จงอธิบาย 

3. แนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นอย่างไร 

4. สรุปความส าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวมมาพอสังเขป 

5. ปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีอะไรบ้าง  
6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ที่มีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยรับเด็กทุกคนเข้ามาเรียน 

รวมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก จงให้เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการที่แตกต่างของผู้เรียน. (มปป.). เข้าถึงได้จาก:  
http://www.udlcenter.org/resource_library/videos/udlcenter/udl (วันที่สืบค้น
ข้อมูล: 13 กันยายน 2557) 

กิ่งเพชร  ส่งเสริม.  (2552).  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความ 

ต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา.ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย          
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

ดารณี อุทัยรัตนกิจ และคณะ.  (2546).  “การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กออทิสติก” ใน เอกสาร 

ประชุมวิชาการวิทยาการก้าวหน้าในกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 1-13 กันยายน กรุงเทพฯ 
: แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย.  

ตราบาป40 ปีสงครามเวียดนาม. (29 เมษายน 2558).  ASTVผู้จัดการออนไลน์, Coppyright 2015  
by Damir Sagolj, Adaped with permission of the author. เข้าถึงได้จาก:   
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000048680 
(วันที่สืบค้นข้อมูล 1 สิงหาคม 2557) 

นงลักษณ์ วิรัชชัย.  (2546).  รูปแบบการจัดการเรียนร่วมแบบรวมพลัง : การพัฒนารูปแบบการจัด 

กิจกรรมการศึกษาส้าหรับเด็กพิเศษโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ:   

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  

เบญจา ชลธาร์นนท์. (2543).  การจัดการศึกษาส้าหรับเด็กพิการเรียนร่วม. เอกสารประกอบการ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 เมษายน 2543. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฏสวนดสุิต. 

………….. (2544).  การศึกษาแบบเรียนรวม. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน 

รวม. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 
………….. (2546) คู่มือการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท. กรุงเทพฯ:  

กระทรวงศึกษาธิการ           
ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ. (2550).  อิทธิพลทางการศึกษาของต่างประเทศที่มีต่อการจัด 

การศึกษาของไทย.  รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ผดุง  อารยะวิญญู และวาสนา เลิศศิลป์. (2551).  การเรียนรวม Inclusion. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน 
จ ากัด เจ .เอ็น.  ที. 

ภูฟ้า เสวกพันธ์. (2552). การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม ทฤษฏีและแนวปฏิบัติ : บริษัทวี พริ้น  
(1991) 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (มปป.)  เข้าถึงได้จากhttps://th.wikipedia.org/wiki/เจนีวีฟ_คอลฟิลด์ 
(วันที่สืบค้นข้อมูล 21 กันยายน 2556) 

 

http://www.udlcenter.org/resource_library/videos/udlcenter/udl
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9580000048680
https://th.wikipedia.org/wiki/


47 

 

สมพร หวานเสร็จ. (2543).  การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม. อุบลราชธานี: อุบลกิจออฟเซทการ 

พิมพ์. 
สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน เล่มที่ 2 เรื่องท่ี 8 การศึกษา. (2558). เข้าถึงได้จาก 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=8.htm  
(วันที่สืบค้นข้อมูล 26 กันยายน 2556) 

สุภาพร  ชินชัย.  (2551).  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส้าหรับเด็กที่มี 

ความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม่. วิทยาศาสตร์ 
ดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). การจัดท้าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล.  
กรุงเทพ: กรมสามัญศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). การเรียนรวม : แนวคิดใหม่ในการจัด 

การศึกษา. กรุงเทพฯ : กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา. 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2555).  รายงานการวิจัย เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ. 
กรุงเทพฯ: บริษัท โบนัส พรีเพรส จ ากัด. 

ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ.  (2546).  การศึกษาแบบเรยีนรวม. กรุงเทพฯ : ส านักพัฒนาการ 

ฝึกหัดครู. 
ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ. (2558).  คู่มือการจัดท้าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล.           

(อัดส าเนา). องค์การอนามัยโลก. (2556). องค์ประกอบด้านการศึกษา เข้าถึงได้จาก  
          www.who.int/iris/bitstream/10665/.../9789241548052_health_tha.pdf  

(สืบค้นเมื่อ 16 กันยายน 2556) 
อุทัย  บุญประเสริฐ.  (2542).  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน,รายงานวิจัย. กรุงเทพ: โรงพิมพ์ครุสภา 
ลาดพร้าว. 

Alan Dyson and Alan  Millward.  (1999 ).  School and Special Needs Issuess of  
Innovation and Inclusion. Sage PublicationInc : Californai. 

Alper, S., & Ryndak, D.L.  (1992).  Educating students with severe handicaps in  

regular classes. The Elementary School Journal, 92(3), 373-387 

Beth Ann Smith. (2007).  Increasing the Comfort Level of Teachers Towards  

Inclusion Though Use of School Focus Groups. Dissertation Nova  

Southeastern University. 

Darling, R. B.  (2013).  Disability and Identity: Negotiating Self in a Changing  
Society. Boulder: CO:Lynne Rienner Publishers. 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=8.htm
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/.../9789241548052_health_tha.pdf


48 

 

Lynch, J.  (2001).  Inclusion in Education : The Participation of Disabled Learners.  

Paris: UNESCO. 

McGregor, G., & Vogelsberg, R.T. (1998).  Inclusive schooling practices: Pedagogical  

and research foundations: A synthesis of the literature that informs best  

practices about inclusive schooling. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co. 

Moore, E. (2005). Perspectives on educational provision amongst students with a  

Special educational need, their parents and their teacher. Unpublished  

MEd thesis, University College Dublin, Dublin.  

Jessica L Buchalz. (2009).  Creating a Warm and Inclusive Classroom Environment :  

Planing for all Children to Fell Welcome. Electronic Journal for Inclusive  

Education V.2 No 4 Spring Summer 2009 เข้าถึงได้จาก  
http://www.slideshare.net/JGSG420/universal-design-for-learning-udl-6584773. 

(สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556) 
Kuyini, A.B.,& Desai, D.I., (2007).  Principals and teachers attitudes and knowledge  

Of inclusive education as predictors of effective teaching practices in  

Ghana. Journal of Research in Special Educational Needs, 7, 104–113. 

Price  et.al,  (2001).  Collaborative Teaching Special Education for Inclusive  
Classroom. เข้าถึงได้จาก www.Parrot publishing.com. (สืบค้นเมื่อ 8 กันยายน 2556) 

UNESCO. (2003).  Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in  

Education. New York: The United Nations. 

UNESCO. (2005).  Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in  

Education. A Challenge And A Vision. Conceptual Paper for the Education  

Sector. 

Stainback, S. and W. Stainback, Eds. (1996).  Inclusion. A guide for educators.  

Baltimore : Paul H.Brookes. 

Sandkull, O.  (2005).  Strengthening Inclusive by Applying a Right-based Approach  

to Education programmimg.www.unescobkk.org/fileadmin/. 
Stubbs S, (2002).  Inclusive Education : Where there are few Resource. Gronland,  

Norway: the Atlas-Alliance. 
Woods, P.A. & Levacic, R. (1991).  Raising school performance in the league tables  

(part 2): barriers to responsiveness in three disadvantaged schools, British  

Educational Research Journal, 28(2), 227-247. 

http://www.slideshare.net/JGSG420/universal-design-for-learning-udl-6584773
http://www.parrot/
http://www.unescobkk.org/fileadmin/


49 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 การช่วยเหลือผู้พิการ (Disability) ให้สามารถอยู่ในสังคมได้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม 
ปัจจุบันคนพิการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่าง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท้ังด้านการศึกษา อาชีพและสังคม เพ่ือให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราที่ 49 ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน
การได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้
ได้รับการศึกษา โดยทัดเทียมกับผู้อ่ืน (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550, น. 15)  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 
2545 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2545, น. 7-8) และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พุทธศักราช 2551  ส านักนายกรัฐมนตรี (2551, น. 3-5) ได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาคนพิการ โดยมี
เนื้อหาสอดคล้องกันคือเพ่ือพัฒนาคนพิการให้มีความสามารถในการเรียนรู้และการด ารงชีวิตร่วมกับ
ผู้อื่นได้ บุคคลเหล่านี้มีสิทธิในการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจน
ตลอดชีวิต  พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา จากสาระดังกล่าวท าให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว โรงเรียน
ต่าง ๆ จึงได้รับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนรวมกับเด็กปกติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา  

 ในบทนี้จะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์การด าเนินการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
ประเทศไทย เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของการศึกษาแบบเรียนรวมและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมพอสังเขปได้แก่ ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับคนพิการในสังคมไทย สถานการณ์
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การพัฒนาการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการศึกษาแบบเรียนรวม ปัจจัยที่เอ้ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ ประเด็น
ที่ควรค านึงถึงเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สถานการณ์การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
อนาคต 
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ข้อมูล สถิติเกี่ยวกับคนพิการในสังคมไทย 

สถานการณ์ปัจจุบันมีจ านวนผู้พิการเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  จากผลการส ารวจความพิการ โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2550 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) พบว่าม ีผู้พิการจ านวน 1.87 
ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด มีเด็กพิการอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่มาจดทะเบียน
คนพิการจ านวน 74,502 คน ประเภทความพิการที่พบส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือกลุ่มที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จากข้อมูลส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการส ารวจความพิการมาแล้ว 2 
ครั้ง ปีพ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2550 ส าหรับการส ารวจปีพ.ศ. 2555 ด าเนินการเป็นครั้งที่ 3 ผลการ
ส ารวจที่ส าคัญพบว่ามีผู้พิการทั้งสิ้น จ านวน 1.5 ล้านคนหรือร้อยละ 2.2 โดยเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ลักษณะดังนี้ คือ เป็นประชากรที่มีความยากล าบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็น
ข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม มีร้อยละ 2.1 (1.4 ล้านคน) ประชากรที่มีความยากล าบากในการดูแล
ตนเองท ากิจวัตรส่วนตัว มีร้อยละ 0.5 (0.3 ล้านคน) หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทาง
ร่างกาย จิตใจ หรือสติปัญญา มีร้อยละ 1.6 (1.1 ล้านคน)  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.1 

แผนภูมิที ่2.1  

ร้อยละของประชากรที่พิการ จ าแนกตามความพิการ พ.ศ.2550 และ 2555 

 

หมายเหตุ. จาก, ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556, น. 4) 

 
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าจ านวนผู้พิการที่เพ่ิมข้ึนท าให้หน่วยงานต่างๆในประเทศ

ต่างหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ผู้พิการเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและไม่เป็นภาระให้กับสังคม โดย
เน้นถึงเรื่องสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคในทุกๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ
ทีช่่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสามารถด าเนินชีวิตใน
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สังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งพบว่าประชากรพิการที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปประมาณ 1.5 ล้านคนนั้นมี     
ร้อยละ 22.4 ที่ไม่ได้รับการศึกษาและมีมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.6) ที่ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่า 
ประถมศึกษาส่วนที่เหลืออีกหนึ่งในห้า (ร้อยละ 20.0) ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือสูงกว่า
ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2.2 

แผนภูมิที ่2.2  

ร้อยละของประชากรที่พิการอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ าแนกตามระดับการศึกษาที่ส าเร็จ พ.ศ. 2555 

 

หมายเหตุ. จาก, ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2556, น. 7) 

จากข้อมูลสถิติได้แสดงให้เห็นแนวโน้มของคนพิการที่เข้าสู่ระบบการศึกษาซึ่งมีจ านวนไม่มาก
เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาและมีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา (ศูนย์สารสนเทศการศึกษาเพ่ือ
คนพิการ, 2548) รายงานสภาวะเด็กโลกปี 2556 ระบุว่า เด็กพิการมักเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลทาง
สุขภาพหรือได้รับการศึกษาน้อยที่สุด และเสี่ยงต่อความรุนแรง การทารุณกรรม การถูกแสวง
ประโยชน์และถูกทอดทิ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็กพิการที่เข้าถึงยาก หรือที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ในศูนย์
ผู้พิการต่างๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกกีดกันทางสังคม หรือการที่ครอบครัวไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดูแล ปัจจัยหลายอย่างนี้ท าให้เด็กพิการกลายเป็นกลุ่มเด็กท่ีขาดโอกาสที่สุดในโลกกลุ่ม
หนึ่ง การแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลทั่วโลกให้สัตยาบันในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
(Convention on the Rights of the Child) ด าเนินการเพ่ือประกันสิทธิของเด็กและคนพิการ 
ส าหรับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฯนี้แล้วเมื่อ พ.ศ. 2550 จึงท าให้สังคมต้องหันมาสนใจและ
ให้ความส าคัญต่อเด็กและผู้พิการ และเปิดโอกาสให้เข้ามีส่วนร่วมในสังคม และรับสิทธิและบริการ
ต่างๆตลอดจนสิทธิการส าหรับผู้พิการให้ทั่วถึง อีกท้ังยังเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไป ผู้บริหารประเทศ 
และหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน และสถานพยาบาล ยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้พิการด้วย (องค์การ     
ยูนิเซฟ, 2554)  
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สถานการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าศึกษาในสถานศึกษา
ทุกระดับและทุกสังกัดตามความรู้ ความสามารถของนักเรียน และมีนโยบายให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  และให้ฝึกวิชาชีพเพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถ
พัฒนาตนเองให้เพียงพอที่จะพ่ึงตนเองได้ ซึ่งการศึกษานั้นจะต้องจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนโดย
ขยายการบริการ การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ประเภทและระดับของความพิการรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชน และองค์กรเอกชนที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้นทุกระบบและทุกรูปแบบ  โดยรัฐให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและบุคลากรให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ และมีสิทธิและความเสมอภาคทาง
การศึกษาในรูปแบบของการศึกษาแบบเรียนรวม ในจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท 
โดยนิยามและค าจ ากัดความของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาตาม
ความต้องการจ าเป็นพิเศษนั้น มีเพียง 4 ประเภทที่ได้รับการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบได้แก่ เด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น เด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ โดยจัดการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะความ
พิการ และมีการส่งเสริมในเรื่องการศึกษาแบบเรียนรวม ส่วนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืนยัง
ไม่มีแนวทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน (สุภาพร ชินชัย, 2550, น. 12) ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง
จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีจ าแนกตามความพิการดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 2.1 และแผนภูมิที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.1  
จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกตามประเภทความพิการ  

 
หมายเหตุ, จาก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 2) 
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แผนภูมิที่ 2.3  
ร้อยละจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามประเภทความพิการ 

 
  
หมายเหตุ, จาก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 4) 
 
ตารางที่ 2.1 และแผนภูมิที่ 2.3 การส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีมีความต้องการพิเศษจ าแนก
ตามประเภทความพิการตามค านิยามของความพิการ พบว่า มีปัญหาการเรียนรู้ มากท่ีสุด จ านวน 
228,135 คน (ร้อยละ 63.99) รองลงมาจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา จ านวน 38,834 
คน (ร้อยละ 10.89) ส่วนประเภทความพิการที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ ความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา จ านวน 4,193 คน (ร้อยละ 1.18)  
 
ตารางที่ 2.2  

จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554 -2556 

 
หมายเหตุ, จาก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 9) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงการส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ ที่จ าแนกตามสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในปี พ.ศ. 2554-2556 พบว่าปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนสูงสุดใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน(สพฐ.) มีจ านวนนักเรียนพิการสูงสุดมาโดยตลอด ส่วนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) มีจ านวนนักเรียนพิการน้อยที่สุด  
 
ตารางที่ 2.3  
จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการ จ าแนกตามประเภทความพิการเปรียบเทียบปีการศึกษา 2554, 2555 
และ 2556 

 
หมายเหตุ, จาก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (2557, น. 10) 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงการส ารวจจ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการจ าแนกตามประเภทความพิการ พบว่า
จ านวนนักเรียน นักศึกษาพิการทั้งหมดในปีพ.ศ.2554 และปีพ.ศ. 2556 มีประเภทความพิการมาก
ที่สุดและน้อยที่สุดเหมือนกันคือ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (186,641 คนและ 228,135 คน
ตามล าดับ) รองลงมาคือ ความบกพร่องทางสติปัญญา (29,313 คน และ 38,834 คนตามล าดับ)  
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 จากการส ารวจจ านวนนักเรียนและนักศึกษาพิการทั้งหมดนั้น น าไปสู่การก าหนดแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งก าหนดกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการเพ่ือเปูาหมายสูงสุดคือคนพิการทุกประเภทให้มีสิทธิได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลและมีทักษะการด ารงชีวิต สามารถ
ประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการฉบับปีที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาตรงตามความจ าเป็น
พิเศษเฉพาะบุคคล และสามารถด ารงชีวิตอิสระในสังคม กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา รวมถึงการศึกษาพิเศษ การจัดการ
เรียนร่วม และการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งท าให้สามารถ จัดการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ 9 ประเภท  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

หน่วยงานหรือองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555,      

น. 1-6)  
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้บริการการศึกษาในระบบ 3 รูปแบบ 

และมีข้อมูลของการให้บริการการศึกษา ปี 2554 จ านวน 320,032 ดังนี้ 
  1.1 โรงเรียนเฉพาะความพิการ จ านวน 43 โรงเรียน ใน 35 จังหวัด รับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษท่ีมีความพิการในระดับรุนแรงทั่วประเทศ เข้าเรียนประจ าในระดับปฐมวัยถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
โรงเรียนที่สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
  1.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษจ านวน 76 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 13 แห่ง และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด 63 แห่ง สามารถให้บริการเด็กท่ีมีความ
ต้องการพเิศษจ านวน 64,046 คน โดยมีการให้บริการทางการศึกษาแบบประจ าและไป-กลับ ตั้งแต่
แรกเกิดหรือพบความพิการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early 
Intervention : EI) ส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท ด้วยการให้บริการที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษ และการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู และท างานร่วมกับโรงเรียนแกนน าจัดการ
เรียนร่วมหรือโรงเรียนแบบเรียนรวม รวมถึงสถานพยาบาลที่มีเด็กเจ็บปุวยเรื้อรัง เพื่อเตรียมความ
พร้อมและประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาตามล าดับ รวมทั้งการให้บริการองค์ความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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  1.3 การจัดการเรียนร่วมและการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบายของรัฐบาลในปี พ.ศ.2542 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศให้เด็กพิการทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียน โดยรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษท้ังหมด
จ านวน 242,888 คน รับการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน 18,370 แห่ง 
 สรุปได้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 9 ประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถบริการทางการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ พบว่าประสบ
ความส าเร็จ ได้แก่ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ผลส าเร็จเชิงปริมาณในปี 2554 มีผู้รับบริการทางการศึกษาจ านวน 
320,032 คน  

2. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการเรียนร่วม  
จ านวน 260 แห่ง รับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษจ านวน 1,265 คน 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้บริการการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีมีความ 
ต้องการพิเศษตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยในปี 2553 มีมหาวิทยาลัย จ านวน 73 
แห่งรับนักศึกษาเข้าเรียนรวมจ านวน 4,668 คน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะมีศูนย์บริการนักศึกษา
พิการ (Disabled Student Services : DSS Center) เพ่ือเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการของ
มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้พิการในทุก ๆ ด้านที่เข้ามา
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยผ่าน
การช่วยเหลือของศูนย์ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขว้างขึ้นและให้มหาวิทยาลัย 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและไม่จ ากัดเฉพาะนักศึกษาปกติเท่านั้น 
 

    

 ภาพที่ 2.1  ศูนย์บริการช่วยเหลือนิสิตพิการในมหาวิทยาลัย หมายเหตุ, จาก ศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา สืบค้นจาก
http://www.stdaffairs.up.ac.th/dss/ 

http://www.stdaffairs.up.ac.th/dss/
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4. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา ได้แก่ 
4.1 ส านักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบ่งออกเป็น 

1) โรงเรียนเฉพาะความพิการ 16 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 2,021 คน 
2) โรงเรียนเอกชน จ านวน 644 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 2,702 คน 

4.2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัด 
กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเปูาหมายผู้รับบริการและมีวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ 
หลักสูตร วิธีการจัดและระยะเวลาเรียนหรือฝึกอบรมที่ยืดหยุ่นและหลากหลายตามสภาพความ
ต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้  
ตามศักยภาพที่มีมาตรฐานเพ่ือรับวุฒิทางการศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน 3,559 คน 
ในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ไม่รู้หนังสือ นอกจากนี้เป็น
การศึกษาต่อเนื่อง เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะ
สั้นและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย โดยมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มุ่งจัดโดยใช้รูปแบบ
การฝึกอบรม การเข้าค่ายการประชุมสัมมนา การศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบอ่ืนๆที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต มุ่งจัดให้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมายคือความรู้ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยเน้นจัดกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ปัจจุบันสังคมมีจ านวนคนพิการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นจะต้อง
จัดให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค การจัดการศึกษาต้องค านึงถึงสภาพความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ท าให้การจัดการศึกษาแตกต่างกัน นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆที่จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แต่ละแห่งมีโครงสร้าง รูปแบบการจัดการศึกษาและการบริหารการจัดการศึกษาที่แตกต่างกันตาม
บริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง การจัดการศึกษาจึงมีความละเอียดและซับซ้อน 

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดบริการการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษด้วยรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่หลากหลาย อย่างไรก็ตามจากการด าเนินงานพบทั้งผลส าเร็จและอุปสรรคในการ
ให้บริการการศึกษา  ดังนี้ 

1. จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษาส่งผลให้มีงานท าเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางกายภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีความต้องการ 

พิเศษมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น โดยการจัดให้มีบริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรก การเตรียมความ
พร้อมและการส่งต่อรวมถึงรูปแบบวิธีการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่นการจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) และแผนการสอน
รายบุคคล (Individual Implementation Plan  : IIP) การจัดท าแผนการให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะ
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บุคคล (Individualized Education Plan  : ITP) รวมทั้งระบบการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

3. ด้านคุณภาพการศึกษา ในทุกระดับการศึกษาทั้งการศึกษาพบอุปสรรคและปัญหาได้แก่ 
3.1 ด้านบุคลากร ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากร คุณภาพบุคลากรที่ให้บริการทางการศึกษา 

ประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเช่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้ด้าน
กายภาพบ าบัด อรรถบ าบัด จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ เป็นต้น ขาดการสนับสนุนให้มีการวิจัยใน
สถานศึกษา ส่งผลให้ขาดการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกทักษะให้เด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทและระดับความพิการ นอกจากนี้ยังขาดการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ และบุคลากรยังขาดองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 

      3.2 ด้านกายภาพ ได้แก่ ขาดอาคารสถานที่ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัด
การศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ซึ่งยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ  
 4. ด้านการบริหารจัดการ การด าเนินงานจัดท าระบบที่ส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ระบบการพัฒนา
บุคลากร ระบบการพัฒนาสถานศึกษา ระบบการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา ตลอดจนการ
จัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ยังขาดความคล่องตัวและขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้การบริหารจัดการไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด
เนื่องจากจ านวนผู้รับบริการทางการศึกษามีมากและแต่ละประเภทความพิการที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ควรแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษและเด็ก
ปกติด าเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ การศึกษาแบบเรียน
รวมจะมีบรรยากาศท่ีเป็นจริงตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนในโรงเรียนจะมีความตระหนัก
เกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคในด้านการศึกษา มีความแตกต่างกันตามศักยภาพในการเรียนรู้ มีความ
ร่วมมือช่วยเหลือกันและกันเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของการเรียนรู้ ฝึกทักษะความสามารถในการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข มีความยืดหยุ่นและปฏิบัติตนตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือผู้พิการในสังคมยังคงด าเนินต่อไป
อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ จะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน โดยปลูกฝังด้านจิตส านึกและ
เจตคตทิี่ดีต่อการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกคนโดยค านึงถึงศักยภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะ
ให้สิทธิเท่าเทียมกันทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดเป็นพิเศษเฉพาะ เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายสูงสุด
ของการศึกษาแบบเรียนรวม 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย 
 
   การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่ช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ถูก  
แยกออกจากกลุ่มเด็กปกติ ซึ่งสภาพที่เป็นจริงในสังคมได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยได้ด าเนินงานจัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนพิการให้ได้เรียนรวมกับเด็ก
ปกติท้ังไปในโรงเรียนทุกระดับตั้งแต่ในปีการศึกษา 2547 จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนแกนน าจัดการ 
เรียนร่วมครอบคลุมทุกอ าเภอ  ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โดยมุ่งส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข อย่างไรก็ตาม การศึกษาแบบเรียนรวมพบว่ามีท้ังปัญหาและอุปสรรคในการจัด
การศึกษาเนื่องจากการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นเรื่องใหม่ส าหรับครู บุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาและการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ นอกจากนี้ยังพบว่าครูที่สอนในชั้นเรียนรวมยังขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอน (เบญจา 
ชลธาร์นนท์, 2548, น. 167) เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นจะน าเสนอให้เห็นในประเด็นปัญหาและอุปสรรค
การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมตามล าดับของพัฒนาการการจัดการศึกษาซึ่ง
เปลี่ยนจากการเรียนร่วมไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวมดังที่กล่าวไปเบื้องต้นแล้วในบทที่ 1และปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามล าดับ 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการจัดการเรียนร่วมมีดังนี้   
บุญเกิด  วิเศษรินทองและคณะ (2552), พวงพิศ เรืองศิริกุล (2554) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน

และปัญหาการจัดการศึกษาในโรงเรียนแกนในจัดการเรียนร่วม ได้แก่ ปัญหาด้านอาคารสถานที่ 
ปัญหาด้านการคัดแยกเด็ก ปัญหาด้านการจัดท าแผนเฉพาะบุคคล ปัญหาด้านการจัดการเรียนร่วม 
ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล ปัญหาด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง ปัญหาด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  สามารถสรุปสภาพปัจจุบันและปัญหาทั้งการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน   
แกนน าจัดการเรียนร่วมและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ปัญหาด้านอาคารสถานที่ 
1.1 สถานศึกษาไม่มีงบประมาณในการจัดด้านอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมี 

ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
1.2 สถานศึกษาไม่มีห้องน้ าที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละประเภท 
1.3 ไม่มีห้องเรียนพิเศษส าหรับใช้ท ากายภาพบ าบัด 
1.4 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ มีไม่เพียงพอส าหรับการจัดการ 

เรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ ส าหรับนักเรียนปกติ 
1.5 โรงเรียนตั้งอยู่ริมถนนท าให้มีปัญหาเสียงรบกวนเป็นปัญหาส าหรับเด็กท่ีมีความ 

ต้องการพิเศษด้านการได้ยิน 
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  2. ปัญหาด้านการคัดแยกเด็ก 
   2.1 ครูผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์ในการคัดแยกเด็กน้อย อาจท าให้การคัดแยก
เด็กในแต่ละประเภทไม่ถูกต้อง 

2.2 ไม่มีเครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ในการคัดแยกเด็ก อาจท าให้การคัดแยกเด็กได้ไม่ 
ถูกต้องกับความบกพร่องของเด็ก 

2.3 การส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยบางโรงพยาบาลไม่มีความพร้อมต้องไปต่างจังหวัด 
2.4 บุคลากรที่มีความรู้ในการคัดแยกมีเพียงคนเดียวในโรงเรียน 

  3. ปัญหาด้านการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 3.1 ครผูู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลยังไม่ 

ชัดเจน 
3.2 ครูผู้สอนมีภาระงานมากทั้งงานประจ าชั้น งานข้อมูล งานโครงการต่างๆของ 

โรงเรียนท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ 
3.3 การจัดท าแผนการสอนเฉพาะรายบุคคลอาจไม่ตรงกับปัญหาความต้องการที่ 

แท้จริงของเด็กไม่มีผู้มีความรู้ความช านาญทางการจัดการเรียนร่วมมาให้ค าปรึกษาและแนะน า  
  4. ปัญหาด้านการจัดการเรียนร่วม 

 4.1 ครูยังไม่มีความช านาญในการจัดการเรียนการสอนการเรียนร่วม 
 4.2 ครูมีภารกิจในการเรียนการสอนเด็กปกติและการปฏิบัติงานต่างๆในระดับมาก  

เมื่อต้องมาดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยจึงเป็นภาระที่หนักเกินไป 
4.3 ไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิเศษแต่ละคน 
4.4 ไม่มีบุคลากรเฉพาะทางด้านการศึกษาพิเศษมาช่วยในการจัดการเรียนร่วม 
4.5 ไม่สามารถสอนได้ตรงตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพราะไม่มีเวลาเพียงพอใน 

แตล่ะชั่วโมง 
  5. ปัญหาด้านการวัดและประเมินผล 

5.1 ไม่มีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
5.2 ครูไม่มีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ 

ละประเภทอย่างแท้จริง 
     6. ปัญหาด้านบุคลากร 

6.1 บุคลากรไม่มีความรู้ในการจัดการเรียนร่วม 
6.2 บุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
6.3 ขาดบุคลากรในการจัดการเรียนร่วมเนื่องจากมีครูต่ ากว่าเกณฑ์ 

  7. ปัญหาด้านความร่วมมือของผู้ปกครอง 
7.1 ผู้ปกครองไม่ยอมรับสภาพของบุตรและไม่พร้อมในการให้ความร่วมมือ 
7.2 ผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเด็กอย่างแท้จริง 
7.3 ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานของตนเอง 
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7.4 ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
7.5 ผู้ปกครองมีฐานะยากจนถ้ามีความจ าเป็นต้องใช้เงินจะไม่สามารถท าได้ 
7.6 ผู้ปกครองมุ่งหวังให้โรงเรียนช่วยเหลือบุตรของตนเองในทุกเรื่อง 
7.7 ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเข้าเรียน 

 8. ปัญหาด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
8.1 สถานศึกษาได้รับการนิเทศน้อยและขาดความต่อเนื่อง 
8.2 โรงเรียนไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนร่วม 

   7.3 สถานศึกษาไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วมที่จะ
สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครูได้ 
  สรุปได้ว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม 
พบว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายได้ทั้งหมด นอกจากนีบุ้คลากรไม่เพียงพออาทิเช่น ครู
การศึกษาพิเศษ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ นักกิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด  เป็นต้น เนื่องจากบุคลากร
เหล่านี้สามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมให้เกิด
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบปัญหาครูขาดความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนและจัดท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะท าให้สามารถ
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาได้ชัดเจนขึ้น เมื่อจัดการศึกษาไปได้ระยะหนึ่งจะต้องน าผลการจัด
การศึกษามาประเมินเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ยังพบว่าการขาดงบประมาณในการปรับ
สภาพแวดล้อมและให้บริการเครื่องมือ สื่อ และอุปกรณ์ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดอุปสรรคในการจัด
การศึกษาอย่างมาก รวมไปถึงการนิเทศและติดตามผลซ่ึงยังท าได้ไม่เต็มที่ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
ยังมีน้อย ส่วนปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือขาดเอกสารที่เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ขาดความรู้ความ
เข้าใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ขาดสื่อและวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรม ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรได้รับการน ามาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยดังกล่าวสนับสนุนให้โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมที่ปรับเปลี่ยน
เป็นโรงเรียนแบบเรียนรวมควรมีเปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ชัดเจนเพ่ือให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษได้ท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ผู้บริหารควรได้เตรียมตัวและเตรียมครู
เพ่ือให้มีความรู้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตั้งแต่ระดับอนบุาลโดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา
มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบโดยให้ครูประจ าชั้นชี้แจง และด าเนินการคัดแยกเด็กและ
ทดสอบความรู้ทั่วไป ผู้จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคือครูประจ าชั้น ครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดซื้อ
จัดหาสื่อและอุปกรณ์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณและติดต่อประสานงานให้ ผู้บริหารนิเทศและ
ติดตามผลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมชั้นเรียน และมีองค์กรภาครัฐให้การสนับสนุนด้าน
การจัดการเรียนการสอน ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมลักษณะการช่วยเหลือตนเอง ใช้
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แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นแนวทางในการเขียนแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับ
หลักสูตรโดยเรียนเหมือนกันแต่ลดความคาดหวังหรือความยากของงานลง สอนเนื้อหาเดียวกันกับเด็ก
ปกติ สอนเด็กพร้อมกันทั้งชั้นและทบทวนให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละคนเมื่อสอนจบ จัด
กิจกรรมเสริมพิเศษท่ีพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว เลือกสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาด้านที่บกพร่อง เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เหมือนกับเด็กปกติ และได้รับการวัดและประเมินผลเด็กโดยการสังเกตพฤติกรรม  
  จากการศึกษางานวิจัยพบว่า โรงเรียนเป็นสถานที่ส าคัญท่ีก่อให้เกิดความส าเร็จในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ส าหรับโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนนั้นพบว่าประสบปัญหา
ต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร  การคัดแยกเด็กและเครื่องมือในการคัดแยก การวัดและประเมินผล รวมถึง
การนิเทศติดตามผลซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งครูและผู้บริหารการศึกษาก็มี
ส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพดังที่กล่าวมาแล้ว  
 ปัญหาและอุปสรรคหลายประการในการด าเนินงานที่ท าให้โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติที่เรียนรวมกันได้อย่างเต็มรูปแบบ เช่น 
บุคลากรยังขาดความเข้าใจต่อการศึกษาแบบเรียนรวมและการคัดแยกเด็กที่ถูกต้อง การขาดแคลนสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้ผลจาก
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่าการศึกษาแบบเรียน
รวมในแต่ละแห่งส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคที่คล้ายคลึงกัน ทั้งด้านกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  ด้านบุคลากร  ด้านทรัพยากร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้านการจัดท าแผนการสอน
และนโยบายต่างๆ  รวมทั้งการได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนที่เรียนร่วมกัน  และความร่วมมือระหว่าง
ผู้ปกครอง ครู  และโรงเรียน สุภาพร ชินชัย (2550, น.66) ได้สนับสนุนว่าผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญในโรงเรียนเนื่องจากจะต้องเป็นผู้น าและการส่งเสริมการยอมรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรวมในโรงเรียน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จะเห็นว่าผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มี
บทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สอดคล้องกับ Sermsap 
Vorapanya (2008, pp. 33-34) ได้เสนอว่าผู้บริหารโรงเรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่เหมาะสม  ควรเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับขนาดของ
ห้องเรียนและส่งเสริมการฝึกอบรมครูผู้สอนในชั้นเรียนรวม  การจัดการศึกษาที่ขาดประสิทธิภาพ
เกิดข้ึนจากความไม่เข้าใจการศึกษาแบบเรียนรวม นอกจากนี้พบว่าปัจจัยภายในโรงเรียน  เช่น  ขาด
บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา  รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนไม่
เข้าใจลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาที่เหมาะสม 
นอกจากนี้พบว่าโรงเรียนขาดความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร  และ
หลักสูตร อีกท้ังลักษณะนิสัยของเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติมีความแตกต่างกัน ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปกติก็สูงกว่าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จได้ สรุปปัญหาการศึกษาแบบเรียนรวมคือ ข้อจ ากัด 
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ความไม่พร้อม ความไม่เพียงพอและขาดแคลน รวมถึงเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาและอุปสรรค
ต่างๆที่เกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการจัดการทางเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษน้อย 
2. การคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์  ซึ่งมีความ

ยุ่งยาก 
3. การประสานงานเครือข่ายด้านคนพิการในพ้ืนที่ของโรงเรียนมีน้อย 
4. การให้ประกาศนียบัตรหรือผลการเรียนเด็กพิเศษเท่าเด็กปกติท าให้ผู้ปกครองเด็กทั่วไปต่อ

ว่าการปฏิเสธเด็กเข้าเรียนร่วมเนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการทดสอบชาติ (National                      
Test) ของโรงเรียน 

5. โรงเรียนไม่สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนได้ในทุก    
ทักษะ เช่น แก้ไขการพูด กายภาพบ าบัด 

6. โรงเรียนใกล้บ้านเด็กก็ผลักภาระการสอนแก่โรงเรียนแกนน า 
7. ครูการศึกษาพิเศษ ถูกผลักภาระการดูแลเด็กคนเดียวในโรงเรียน 
8. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเจตคติไม่สร้างสรรค์ เช่น คิดว่าเด็กพิเศษพัฒนาไม่ได้ หรืออาจท าให้มีปัญหา

กับเด็กคนอ่ืน ท าให้เรียนไม่ทัน 
9. ครูไม่มีความรู้ในการช่วยเหลือหรือไม่ได้ใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสม 
10. การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษต้องใช้เวลาทรัพยากรและบุคลากรมาก 
อาจกล่าวได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนคือ ข้อจ ากัด ความไม่

พร้อม ความไม่เพียงพอ ความไม่มี และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการทางเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อม 
การบริหาร การจัดหลักสูตร การประสานความร่วมมือกับชุมชน ท าให้การพัฒนา การจัดการศึกษา
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีข้อบกพร่อง เป็นไปอย่างล้าช้าและบางครั้งอาจไม่ประสบผลส าเร็จ 
ซึ่งก็มีปัจจัยมาจากหลายๆด้าน ดังนั้นผู้บริหาร ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานอ่ืนๆรวมไปถึง
ผู้ปกครอง ควรให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆให้ชัดเจน ไม่มีอคติต่อฝุายไหนเพ่ือ
การจัดการศึกษาที่จัดท าให้เด็กเกิดผลส าเร็จและประโยชน์อันสูงสุด 
 เมื่อพิจารณาถึงปัญหาและอุปสรรคแบบเรียนรวมเพ่ือให้เข้าใจสภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนแบบเรียนรวมซึ่งเป็นการก้าวไปอีกข้ันของการปรับเปลี่ยนจาก
การเรียนร่วมไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งโรงเรียนจะต้องให้ความส าคัญในการร่วมมือกันท างาน
ของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ (นิลบล ทุรานุภาพ, 
2540, น. 75, รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี, 2551, น. 127-128) ปัญหาในการจัดการศึกษาอยู่ที่ระบบ
การศึกษาไม่ใช่นักเรียน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กทุกคนได้ (Alan Dyson and Alan Millward, 1999, pp. 8-11) 
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นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม 

           หลักการส าคัญในการก าหนดนโยบายการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมคือการให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญของการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างหรือส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ โดยการส่งเสริมการศึกษาส าหรับทุกโรงเรียน 
โดยให้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการสร้างความม่ังใจให้กับผู้เรียนทุกคนให้มีโอกาส เท่าเทียมกัน ทั้งเด็กปกติหรือเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ซึ้งจ าเป็นต้องได้รับการศึกษา และการฝึกอาชีพรวมถึงการจ้างงานเหมือน
บุคคลอื่นๆ ในสังคม 

นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมคือ การส่งเสริมให้มีระบบการจัด
การศึกษาท่ีมีความยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียน เปูาหมายส าคัญคือ
ก าหนดนโยบายการศึกษาที่เน้นหลักการที่ส าคัญส าหรับการศึกษา แบบเรียนรวมซึ่งต้องปฏิบัติตาม
หลักการของการจัดการศึกษาและนโยบายตลอดจน กฎหมายทางการศึกษาเพื่อน าไปสู่การจัด
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จและวัตถุ ประสงค์ร่วมกันในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา และบูรณาการการศึกษาในทุกภาคส่วนและมีการจัดให้มี
การบริการทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือส่งเสริมการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องโดยให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบ 
ความส าเร็จทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นการก าหนดนโยบายทางการศึกษาเป็น ไปเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ทางสังคม ซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายและการวางแผนงานที่อ านวยความสะดวกและมีการ
สนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ส่งเสริมให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้อง
ค านึงถึงความยืดหยุ่นของบทบัญญัติที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนของการจัดการศึกษา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน การศึกษาส าหรับเด็กทีมี
ความต้องการที่จะได้รับความสนใจในระดับประถมศึกษา อีกท้ังยังต้องให้ความส าคัญทั้งในระดับ
ปฐมวัย ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งให้อ านวยความสะดวกใน การศึกษา 
น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและส าเร็จเป็นรูปธรรมรวมถึงเกิดความ ร่วมมือร่วมใจในการ
ท างานและการสนับสนุนและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต่อไป 

          หลักการในการด าเนินการและกลยุทธ์เพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งก าหนดเป็นนโยบาย
ส าหรับการปฏิบัติน าไปสู่การวางแผนเพื่อก าหนดนโยบายการศึกษา ส าหรับหลักการส าคัญส าหรับการ
ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาแบบเรียนรวม เช่น ในระดับนานาชาติมีการก าหนดกรอบทางกฎหมายที่
ส าคัญและส่งผลกระทบต่อการศึกษา ที่มีการระบุไว้ในแนวทางนโยบายของยูเนสโก ในการศึกษา
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เริ่มต้นด้วยการปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาการคุ้มครองและ ส่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในการแสดงออกและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน พิการโดยเฉพาะมาตรา 24 มีการเน้นว่าเป็น
สิ่งส าคัญท่ีจะสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและสิทธิและ โอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น นโยบายในหลายประเทศใน
ยุโรปยอมรับว่าหลักการศึกษาแบบเรียนรวมในการประชุมที่ซาลามังกา ควรสนับสนุนนโยบาย
การศึกษาท้ิงหมด ไม่เพียงแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาพิเศษเท่านั้น นโยบายนี้เปิดโอกาส
ทางการศึกษาพิเศษให้บุคคลพิการได้เข้าถึงการศึกษาอย่าง เท่าเทียมกับบุคคลปกติ เนื่องจาก
การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่มุ่งน าเสนอการศึกษา ที่มีคุณภาพส าหรับทุกคน 
นโยบายการศึกษาควรมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร กับเด็กเอ้ือต่อการ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวทางนโยบายยูเนสโกได้ก าหนดว่าการศึกษาเป็นกระบวนการ
ของการเสริมสร้าง ขีดความสามารถของระบบการศึกษาที่จะสามารถช่วยเหลือบุคคลพิการที่อยู่นอก 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เนื่องจากนโยบายทางการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา
และตอบสนอง ความต้องการของเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่ต้องการศึกษาแบบพิเศษ จึงจ าเป็นต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อสังคม แนวทางและนโยบายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาแบบเรียนรวม มีดังต่อไปนี้ 

1.  การส่งเสริมและกระตุ้นเข้าถึงการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพ 

2.  การศึกษาแบบเรียนรวมต้องจัดให้มีคุณภาพและเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3.  ระบบการจัดการศึกษามุ่งให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.  ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือไปสู่เปูาหมายทางการศึกษาร่วมกัน 

6.  ให้โอกาสส าหรับผู้เรียนรู้ทุกคนที่ขาดโอกาสและตระหนักถึงศักยภาพของแต่ละบุคคล 

        หลักการส าคัญเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมหลักการส าคัญที่น าเสนอใน ด้าน
ของระบบการศึกษาที่ปรากฏจากการท างานของหน่วยงานที่มีความส าคัญในการส่ง เสริมคุณภาพ
การศึกษารวมและสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมของผู้เรียนที่ความแตกต่างกันตามความต้องการ
พิเศษภายในบทบัญญัติหลัก ลักษณะเหล่านี้มีตั้งแต่การออกกฎหมายแห่งชาติเพ่ือการท างานระดับ
โรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาภายในกรอบนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

1. บุคคลที่มีความต้องการพิเศษจะได้รับโอกาสทางการศึกษา 
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2. สร้างทัศนคติที่ดีต่อครูที่มีต่อบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ และส่งเสริมให้การจัดการเรียน
การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ครูต้องเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

4. การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ จะต้องได้รับการสนับสนุน
และความร่วมมือจากผู้ปกครองในการให้ข้อมูล พฤติกรรม เกี่ยวกับเด็กเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุเปูาหมาย 

5. การเรียนรู้ไม่เรียนรู้เฉพาะเนื้อหาเปูาหมายหลักส าคัญคือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะใน
ทุกๆด้าน 

6. การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนครูและผู้ปกครองจะต้องให้ความร่วมมือกันในการพัฒนา
โครงสร้างการเรียนรู้ 

7. จัดท าแผน การศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการเรียนการสอนรายบุคคลเพื่อพัฒนาและเพ่ิม
ความเป็นอิสระของผู้เรียนเพื่อ ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เรียนและต้องด าเนินการ
ตามกลยุทธ์และ วิธีการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนได้มากที่สุด 

8. ร่วมกันท างานเป็นทีมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง เพื่อนๆ และอ่ืนๆ 

9. ในการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องมีรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป มีความยืดหยุ่น 

10. ในการแก้ปัญหาจะต้องมีความให้ความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ 

11. การจัดกลุ่มของผู้เรียน วิธีการเรียนต้องมีความหลากหลายเพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งวิธีดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับโครงสร้างเปูาหมายการตรวจสอบและบันทึกการ เรียนการสอนที่
มีความยืดหยุ่นและวิธีการที่ต่างกันของการจัดกลุ่มผู้เรียน 

12. วิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่ก าหนดต้องมีความยืดหยุ่นและมี
ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนในการเรียน 

13. การประเมินของครูที่สนับสนุนการเรียนรู้ควรประเมินแบบองค์รวม ใช้มุมมองทาง
นิเวศวิทยา พิจารณาด้านการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมอารมณ์ของกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็น 
ระบบ 

กลยุทธ์ ในการขยายการมีส่วนรวมระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านเพื่อเป็นการขยายที่กว้างขึ้นเป็น
ปัจจัยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนให้เชื่อมต่อกันจะช่วยสนับสนุนการท างานของครู ครูควร
เตรียมการท างานในด้านการศึกษาแบบเรียนรวมโดยการเข้ารับการบริการเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
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เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนความรู้และทักษะในการเสริมสร้างการประกอบอาชีพและการ
ฝึกอบรมที่เก่ียวข้องกับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน  

1. ครูต้องมีการประชุมเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีความ
แตกต่างกัน 

2. การท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องร่วมมือกันหลายฝุายทั้งในและนอก
โรงเรียน 

3. การอบรม เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีความเชี่ยว 
ชาญเกี่ยวกับอาชีพ ด้านงานฝีมือ เพื่อที่จะอ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การฝึกอบรมส าหรับโรงเรียน/ผู้อ านวยการ ในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและ
วิสัยทัศน์ของผู้อ านวยการเพ่ือให้สอดคล้อง กับการสนับสนุนการจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม 

5. การอบรมครูเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการเริ่มต้นที่จะส่งผลให้การบริการ
การศึกษาแบบเรียนรวม 

รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้มีการกระจายโอกาส
และเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น ดังนั้นการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นนโยบายส าคัญใน
การกระจายและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา  

 

กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

กระทรวงศึกษาการได้พิจารณาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากการ
ด าเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งซึ่งร่วมกันจัดการศึกษาในหลายรูปแบบทั้งใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมบุญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ใน

การศึกษาของบุคคลในมาตรา 49 ว่า บุคคลย่อมมสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสอง
ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ        
ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับรับสิทธิดังกล่าวและได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพ่ือจะได้รับ
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การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคนอื่น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พุทธศักราช 2551 ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550, น. 15) 

พระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการ พุทธศักราช 2551  
มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา 
1. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อม

ทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
2. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและเป็นรูปแบบการศึกษาโดยค านึงถึง

ความสามารถ ความสนใจความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
3. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนการทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 

มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนรวม สถานศึกษาเอกชน การกุศล ที่
จัดการการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่ได้รับมาตรฐาน 
ได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน อุดหนุน
แสะความช่วยเหลือเป็นพิเศษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้ 
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการและต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 

สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในการเรียนร่วม การจัดการ
ศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในการด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนา
ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น การฝึกอาชีพหรือการบริการอ่ืนใดให้สถานศึกษาในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม 
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ ความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้
ให้ถือว่าเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางกฎหมาย ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
ผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือจากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุก
ระดับหรือบริการทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 

มาตรา 9 ให้รัฐอัดเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์กรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ให้รู้ความเข้าใจและความสามารถในการศึกษาส าหรับ     
คนพิการให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการ 
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มาตรา 10 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ข้อก าหนด ระเบียบหรือประกาศแล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2551, น. 3 - 5) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาส าหรับคนพิการพุทธศักราช 2551 ดังกล่าว ได้บัญญัติขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนี้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ 
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ หรือ
บุคคลที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง จะต้องจัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัด
เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดการเรียนให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุายเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคล ตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลายทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ (ส านักนายก 
รัฐมนตรี, 2545) 

 
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 

สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาพุทธศักราช 2545 
 
หมวดที่ 1 ในกฎกระทรวงนี้ก าหนด “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า 

แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ
ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

หมวดที่ 2 ข้อ  8 การยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาให้คนพิการ ผู้ปกครอง 
ต้องยื่นค าขอตามแบบ พร้อมกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลต่อหัวหน้าสถานศึกษาที่เข้าศึกษา 

    หมวดที่ 3 ข้อ 11 คนพิการหรือผู้ปกครองที่ประสงค์จะใช้สิทธิขอรับเงินอุดหนุน ขอยืมเงิน 
เพ่ือจัดซ้ือและขอรับสิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
แบบที่คณะกรรมการก าหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ต่อไปนี้ 
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    1. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดท าโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเข้าศึกษา 

    2. จ านวนเงินอุดหนุนที่ประสงค์จะขอรับหรือจ านวนเงินที่ขอยืมเพ่ือจัดซ้ือ 

    3. รายงานสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการหรือความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่
ประสงคจ์ะขอยืมเงินเพ่ือจัดซ้ือ ตามบัญชี ก. และบัญชี ค. (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2551, น. 4 - 8)  

 
พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พุทธศักราช 2534 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
คนพิการ หมายความว่า คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือ 

ทางจิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ หมายความว่า การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้าง 

ความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีข้ึนโดยอาศัยวิธีการทางการแพทย์ ทางการศึกษา ทางสังคม 
และการฝึกอาชีพเพ่ือให้คนพิการได้มีโอกาสท างานหรือด ารงชีวิตในสังคมทัดเทียมคนปกติ 
           มาตรา 12 ให้จัดตั้งส านักงานคระกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการขึ้นในกรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่ในการสงเคราะห์ การพัฒนาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการและมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
           1. ริเริ่มและเร่งรัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมของคนพิการ 
           2. จดัให้มีการฝึกอบรมผู้ซึ่งท างานเกี่ยวกับการสงเคราะห์การพัฒนาและการฟ้ืนฟู 
สมรรถภาพคนพิการ โดยร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
           3. ส่งเสริมอาชีพและจัดหางานให้แก่คนพิการซึ่งได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

           แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2550 – 2554 ได้รับการ
ก าหนดขึ้นเป็นกรอบทิศทาง แนวทางในการด าเนินงานแนวทางในการด าเนินงานด้านคนพิการให้ภาคี
ภาครัฐและองค์กรเอกชน ด้านคนพิการใช้เป็นแนวทางการบริหารงาน การด าเนินงานตามภารกิจของ
องค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และพันธกิจ สู่วิสัยทัศน์ของแผนที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
          วิสัยทัศน์  คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีชีวิตที่ดีเต็มตามศักยภาพ มีส่วนร่วมในสังคม
อย่างเต็มที่และเสมอภาค ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค 
          พันธกิจ 

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เต็มศักยภาพ สามารถ 
ด ารงชีวิตอย่างอิสระ 

2. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมในสังคมเต็มที่และเสมอภาค 
3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม 
เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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สามารถท าหน้าที่ก าหนดและก ากับนโยบาย แผนงาน งบประมาณด้านคนพิการอย่างบูรณาการ 
2. เพ่ือให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและโอกาสในการพัฒนาตนเองในทุกมิติของสังคม สามารถ 

เลือกรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลและสามารถด ารงชีวิต
อิสระ 

3. เพ่ือให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถส่งเสริมศักยภาพ 
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการ 

4. เพ่ือให้สังคมยอมรับและเปิดโอกาสให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมกับ 
กิจกรรมทางสังคมอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพและเสมอภาคกับคนทั่วไป 

5. เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้บริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ ข้อมูล 
ข่าวสารและการสื่อสาร เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก และบริการสาธารณะอ่ืนๆ 
         ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีแนวทางมาตรการ 
ดังนี้ 

1.1 จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านคนพิการแห่งชาติ เพ่ือประสานงานบริหารระบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เป็นไปตามเปูาหมาย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบบริการคนพิการทุกด้าน ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพและ 
สังคมให้ครอบคลุมทั่วถึง 

1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและความ 
ช่วยเหลืออ่ืนใด ล่ามภาษามือ เอกสารอักษรเบลล์ หนังสือเสียง กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการที่
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการและการด ารงชีวิตอิสระ 

1.4 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคคลกรด้านคนพิการให้มีจ านวนคนเพียงพอและมีความรู้ 
ความสามารถที่จะเป็นผู้ให้บริการทุกด้านรองรับความต้องการจ าเป็นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการและกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.5 ผลักดันให้เกิดระบบการจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนและเพ่ิมรายรับของกองทุน 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถให้บริการทุกด้านแก่คนพิการอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

1.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้าน 
และน าผลงานวิจัยไปปรับใช้เพ่ือพัฒนางานด้านคนพิการ 

1.7 สนับสนุนทุนการวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 
1.8 สนับสนุนให้องค์กรที่เก่ียวข้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการให้เป็นระบบ 

บูรณาการที่มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและหรือการด าเนินงานขององค์กรด้านคนพิการและ 
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เครือข่ายในด้านงบประมาณวิชาการและการพัฒนาบุคคลากรที่เก่ียวข้อง 
2.2 สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาหรือ 

คณะกรรมการระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติ เพื่อให้ข้อคิดเห็นน าสู่การตัดสินใจและองค์กรที่เกีย่วข้องใน
การด าเนินงานด้านคนพิการ 

2.3 ยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการการเรยีนรู้ขององค์กร 
ด้านคนพิการและเครือข่าย 

2.4 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการ 
สนับสนุนองค์กรด้านความพิการ 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมเจตคติท่ีดีของคนพิการ ครอบครัวและสังคมที่มีต่อคนพิการ 
3.1 พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กร 

เอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้คนพิการและครอบครัวมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างทั่วถึง 
3.2 ส่งเสริมให้สตรีและคนพิการได้แสดงศักยภาพและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนจัดกิจกรรมในการ 

เสริมสร้างเจตคติที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการและครอบครัว 
3.4 สนับสนุนการท าสื่อ ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศักยภาพการมีส่วนร่วม 

และเสมอภาคคนพิการ 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีงานท า 
3.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนติดตามประเมินผลจ านวนคนพิการที่ 

สามารถด ารงชีวิตอิสระ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดหาส่งเสริมด้านศักยภาพสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมี 

ส่วนร่วมของคนพิการ 
4.1 ผลักดันให้มีนโยบายและวาระแห่งชาติในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีปราศจากอุปสรรค  

(Accessible Environment) และส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือก้าวสู่สังคมท่ีปราศจาก
อุปสรรค เพื่อคนทั้งมวล (Barrier free Society for All) แสะผลักดันให้มีการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ 

4.2 ยกร่าง/ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ การขนส่ง  
บริการสาธารณะ โทรคมนาคม (Telecommunication) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology) รวมทั้งเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Assistive Technology) ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค
และบริการทุกด้านแก่คนพิการ 

4.3 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็นสากล 
และเป็นธรรม (Universal Design) 

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบที่เป็น 
สากลและเป็นธรรม (Universal Design) . 
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             4.5 พัฒนาและขยายศูนย์ส่งเสริมและสาธิตให้บริการด้านการออกแบบที่เป็นสากลและเป็น
ธรรม (Universal Design) ทั้งส าหรับการเรียนการสอนและการขยายบริการสู่ชุมชน 

1.6 สร้างกลไกการติดตาม ก ากับดูแลและตรวจสอบด้านสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารที่ปราศจากอุปสรรค (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะกรรมการ   
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ, 2550, น. 17 – 19) 

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2555 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ประกอบด้วย 4 ด้าน  4 มาตรฐาน  17 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
  ด้านที่ 1   มาตรฐานด้านคุณภาพผูเรียน         มี 1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งชี้ 
  ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน     มี 1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งชี้ 
  ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม    มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ 
  ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้    มี 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งชี้ 
 ด้านที่ 1  มาตรฐานด้านคุณภาพผูเรียน  
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ   

ตัวบ่งชี้ที่ 1   ผูเรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพตามที่ก าหนดไวในแผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)  
 ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน   
มาตรฐานที่ 2   ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   ตัวบ่งชี้ที่  1  ครูมีความรู ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนร่วมและปฏิบัติต่อผู้เรียน  
อย่างเหมาะสม  
   ตัวบ่งชี้ที่  2  ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม 
   ตัวบ่งชี้ที่  3  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
    ตัวบ่งชี้ที่  4  ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  ( Individual Implementation Plan : 
IIP) ที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ครูจัดหา  ผลิตและใช้เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ 
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา  
   ตัวบ่งชี้ที่  6  ครูจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม  
    ตัวบ่งชี้ที่  7  ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล  
    ตัวบ่งชี้ที่  8  ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล  
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม  
มาตรฐานที่ 3  ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
   ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้บริหารมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดี และมีวิสัยทัศน์ในการบริหาร  
จัดการเรียนร่วม  
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  ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสรางซีท (SEAT  Framework)  
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผูบริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School-based 

management : SBM)   
ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนด  

ไวในแผนปฏิบัติการจัดการเรียนร่วม  
ตัวบ่งชี้ที่ 5  สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition)  
ตัวบ่งชี้ที่ 6  มีการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมด้าน

การจัดการเรียนร่วม  
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 4    สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านการจัดการเรียนร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่ 1  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน ให้ผู้เรียนและครอบครัว
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้านการจัดการเรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายใน 
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง     
 

สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก (2554) ได้สรุปสาระส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับคนพิการสอดคล้อง
กับกฎหมาย พระราชบัญญัติรวมถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมตามท่ีเสนอไปแล้วนั้น  
โดยได้อธิบายไว้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในรัฐธรรมนูญนั้นได้
มีการบัญญัติรับรองคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ
และได้มีวิวัฒนาการผันแปรไปตามยุคสมัยของรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ โดยในช่วงแรกๆนั้น ส่วนใหญ่
สิทธิ เสรีภาพและ ความเสมอภาคนั้นส่วนใหญ่เป็นสิทธิ เสรีภาพที่เก่ียวข้องกับชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน
ที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานและมีการบัญญัติถึงสิทธิเสรีภาพต่างๆของประชาชนไว้รวมๆในมาตราเดียว ใน
รัฐธรรมนูญฉบับต่อๆมาได้มีความพยายามที่จะขยายสิทธิขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสิทธิใน
การศึกษาซึ่งถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานด้วย เมื่อประชาชนมีความรู้และมีความตื่นตัวในเรื่อง
สิทธิ เสรีภาพมากขึ้นประกอบกับได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญต่างประเทศและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติส่งผลให้มีการขยายการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
มากขึ้น อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาของคนพิการนั้นรัฐควรยึดหลักการดังต่อไปนี้ 

1. การจัดการศึกษาต้องเป็นแบบให้เปล่า (Availability) ต้องจัดการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาแบบให้เปล่าแก่เด็กและเยาวชนในทุกช่วงอายุ (อย่างน้อยก่อนวัยท างาน) รวมทั้งต้องให้
อิสระแก่พ่อแม่ในการจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน 

2.  การศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Accessibility) ต้องขจัดการแบ่งแยก และการเลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเชื้อชาติ สีผิว ภาษา เพศ ศาสนา อายุ ความด้อยโอกาส ความมากโอกาส ความพิการเป็น
ต้นรวมทั้งสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และเชื้อชาติ โดยประกันการเข้าถึงสิทธิในทุกๆด้าน 
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3.  การศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ (Acceptability) ต้องก าหนดมาตรฐานการศึกษา

รวมทั้งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยน ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน 
รวมทั้งการวัดมาตรฐานการศึกษาด้วยมิติสิทธิมนุษยชน 

4.  การศึกษาที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียน (Adaptability) ต้องจัดการศึกษาท่ี
หลากหลายตามความถนัดของเด็กและเยาวชน รวมถึงการให้ความรู้ด้านสิทธิผ่านระบบการศึกษา 

สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาพตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ นอกจากรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดได้รับรองการที่คนพิการจะได้รับสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคในการศึกษาดังกล่าวแล้ว เพื่อให้สิ่งที่รัฐธรรมนูญก าหนดจะเป็นจริงในทางปฏิบัติได้
ต้องมีการบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายระดับรองเช่น กฎกระทรวง เป็นต้น
กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่ส าคัญได้แก่ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 

1. สิทธิในการได้รับการศึกษาของคนพิการ 
   1.1  สิทธิในการได้รับการศึกษาของคนพิการตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายหลักใน
การจัดการศึกษาโดยทั่วไปซึ่งได้บัญญัติถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาไว้ในมาตรา 10 ว่า “การจัดการ
ศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่
รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และได้บัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการที่
จะได้รับการศึกษาไว้เป็นพิเศษในมาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า “การจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการ
เรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือ
ด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษา
ส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ตามกฎหมายฉบับนี้เด็กที่มีความพิการไม่ว่าจะเป็น
ด้านใดก็ตามต้องได้รับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรัฐจะต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 12 ปี ซึ่งก่อนหน้ากฎหมายฉบับนี้เด็กพิการหรือเด็กที่มี
ผู้ปกครองที่ทุพพลภาพ ที่จ าเป็นต้องหาเลี้ยงผู้ปกครองได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าในโรงเรียนประถมได้ 
นอกจากนี้มาตรา 10 ยังก าหนดให้จัดการศึกษาส าหรับคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นั่นคือกฎหมายต้องการให้มีการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ เพื่อให้เด็กได้รับการฟ้ืนฟูเร็วที่สุดและสามารถใช้ชีวิตใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด 
นอกจากนั้นเด็กพิการยังมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง



76 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษา และในการจัดการศึกษาแก่เด็กพิการนั้นโรงเรียนสามารถจัดบริการและความช่วยเหลืออ่ืนๆ
ควบคู่กับการจัดการศึกษา เช่นบริการฝึกพูด สอนภาษามือไทย การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังสามารถจัดการศึกษาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครอบครัวของเด็กพิการอีกด้วย 
นอกจากนั้นตามมาตรา 15 ก าหนดให้จัดการศึกษาได้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้การจัดการศึกษาของไทยมีความยืดหยุ่น หลากหลาย 
สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นพิเศษท่ีคนพิการต้องการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้หลาย
หน่วยงานสามารถจัดการศึกษาได้ โดยเฉพาะครอบครัวที่ถือเป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
   1.2. สิทธิในการได้รับการศึกษาของคนพิการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
   กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยตรงซึ่ง
ได้บัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไว้เพ่ิมเติมจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  ซึ่งมาตรา 5 บัญญัติไว้ดังนี้ คนพิการ มีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
(1)  ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา(2)  เลือกบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น(3)  ได้รับการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  นอกจากนั้นเพื่อเป็น
การพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการกฎหมายยังก าหนดให้ครูการศึกษาพิเศษมีสิทธิได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนด  รวมทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม 
สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะความ
พิการ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือพิเศษจากรัฐ  กฎหมายฉบับนี้
ยังก าหนดว่า หากสถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมตามกฎหมาย  ซึ่งมีผลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
มาตรา 16 ให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติสามารถเพิกถอนค าสั่ง
ดังกล่าวหรือห้ามมิให้กระท าการนั้นได้ และสามารถฟูองเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด และให้ศาลมี
อ านาจก าหนดค่าเสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัวเงินให้แก่คนพิการที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้ 
และหากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ศาลจะก าหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษให้แก่คนพิการไม่เกินสี่เท่าของค่าเสียหายที่
แท้จริงด้วยก็ได้ ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ส าคัญในการขจัดอุปสรรคจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และ
นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยังก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง นอกจากนั้นพระราชบัญญัติดังกล่าวยัง
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ก าหนดให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจ านวน
ที่เหมาะสม เนื่องจากการที่จะให้นักเรียนพิการไปสอบแข่งขันกับนักเรียนปกติย่อมถือว่าเป็นการไม่
เป็นธรรม เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกัน จึงต้องมีการก าหนดแต้มต่อเพ่ือให้นักเรียนพิการได้มี
โอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

1.3 สิทธิในการได้รับการศึกษาของคนพิการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
   นอกจากกฎหมายที่ส าคัญข้างต้นแล้วยังมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาคน
พิการซึ่งอีกได้แก พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีการ
ก าหนดถึงสิทธิต่างๆของคนพิการ เช่น ตามมาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่ง
อ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  กฎหมาย
ดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิของคนพิการในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
การศึกษา และการฝึกอาชีพ ทั้งยังให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ โดยมีผู้แทนองค์กรคนพิการร่วมเป็นกรรมการด้วย ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนด
ถึงสิทธิของคนพิการไว้หลายประการเช่น สิทธิที่จะร้องขอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติให้มีค าสั่งเพิกถอนการกระท าหรือห้ามกระท าการที่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ  นอกจากนั้นยังก าหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  
จะเห็นได้ว่าแม้กฎหมายนี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่การจัดการศึกษาให้คนพิการอย่างเดียวโดยตรง แต่ก็มี
หลักเกณฑ์หลายเรื่องที่สามารถโยงถึงคนพิการให้สามารถได้รับความช่วยเหลือซึ่งเป็นการส่งเสริมสิทธิ
ในการได้รับการศึกษาของคนพิการได้อีกทางหนึ่ง นอกจากสิทธิในทางการศึกษาที่ถือว่าส าคัญ รัฐยัง
ควรต้องส่งเสริมให้คนพิการมีงานท าอีกด้วยที่จะท าให้คนพิการสามารถพ่ึงพาตนเองได้และไม่เป็น
ภาระต่อครอบครัวเพ่ือให้สอดคล้องกับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

2.  เสรีภาพของคนพิการทางด้านการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 49 ได้บัญญัติถึงเสรีภาพในด้านการศึกษาไว้ใน
มาตรา ๕๐ คือ ” บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ” และวรรคสองได้บัญญัติว่า” การศึกษาอบรม 
การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ 
เท่าท่ีไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”นอกจากรัฐธรรมนูญดังกล่าวแล้วยัง
มีกฎหมายอื่นบัญญัติเกี่ยวกับเสรีภาพในการศึกษาดังนี้ เสรีภาพของคนพิการทางด้านการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คนพิการมีเสรีภาพในการเลือกบริการ
ทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความ
ถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 5(2) ของกฎหมายดังกล่าว 
แม้มาตราดังกล่าวจะบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพ
ของคนพิการในทางการศึกษาที่สามารถเลือกเข้าศึกษาได้ในสถานศึกษาเฉพาะหรือสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาแบบเรียนร่วม รวมทั้งสามารถเลือกรูปแบบการศึกษาได้ว่าจะเรียนในระบบ เรียนนอกระบบ
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หรือเรียนตามอัธยาศัยโดยรัฐต้องก าหนดรูปแบบของการเทียบโอนผลการเรียน รูปแบบการเรียนของ
คนพิการจะต้องยืดหยุ่นและปรับได้เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการของคนพิการ 
  3.  ความเสมอภาคของคนพิการในทางด้านการศึกษา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 ได้บัญญัติหลักของความเสมอภาคว่า ” บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่า
เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ ได้แก่ ความเสมอภาคของคนพิการในทางด้านการศึกษา ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ความเสมอภาคของคนพิการในทางด้านการศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการศึกษาของคนพิการจ าเป็นต้องมีการขจัดอุปสรรค
ในการเข้ารับการศึกษาของคนพิการโดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกสังกัดต้องรับคนพิการเข้าศึกษาหาก
สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  และก าหนด
ความเสมอภาคของคนพิการในทางด้านการศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.2550 ได้ก าหนดไว้เป็นหลักการในมาตรา 15 วรรคแรกว่า “การก าหนดนโยบาย กฎ 
ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดใน
ลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการย่อมจะกระท ามิได้” และเพ่ือเป็นการขจัด
การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

สิทธิ เสรีภาพและความเสมอต่างๆที่กฎหมายบัญญัติไว้ส าหรับคนพิการในด้านการศึกษา สรุป
ได้ดังนี้ 

ด้านการรับเข้าศึกษา 
1.  สิทธิในการเข้ารับบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นของประชาชนทุกคน ทั้งผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้พิการย่อมมีสิทธิเสมอกัน ตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญ 
2.  สิทธิในการได้รับการอุดหนุนในการรับการศึกษา หมายถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิทธิในการได้รับการทุนสนับสนุนการศึกษาในกรณีท่ีผู้เรียนมาจาก
ครอบครัวยากไร้ และได้รับสวัสดิการของรัฐในกลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

3.  สิทธิในระหว่างรับการศึกษา หมายถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
ความต้องการ ความรู้ความสามารถของผู้พิการ รวมทั้งสื่ออ านวยความสะดวก เทคโนโลยีต่างๆ 

4.  การสนับสนุนสิทธิในด้านการรับการศึกษา รัฐมีหน้าที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดการศึกษาส ารับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยค านึงถึงคุณภาพและความเสมอ 
ภาคในโอกาสทางการศึกษา รัฐต้องใช้มาตรการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ รัฐต้องส่งเสริม
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ของส่วนกลางไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
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สถานศึกษา รวมทั้งต้องมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 

5.  สิทธิในการเทียบโอนผลการศึกษาที่ผู้เรียนสะสม ทั้งในระหว่างการศึกษารูปแบบเดียวกัน
หรือต่างรูปแบบ 

6.  มีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกสถานศึกษา 
7.  มีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกระบบและรูปแบบการศึกษา 

  8.  มีความเสมอภาคในการเข้าศึกษาที่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ 
ด้านการจัดการศึกษา มีดังนี้คือ 
1.  สิทธิในการจัดการศึกษา หมายถึง สิทธิในการจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว องค์กร

ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอ่ืนๆ ตามความเหมาะและ
จ าเป็น สิทธิในการจัดและมีส่วนร่วมจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิทธิในการเข้าร่วม
ในการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของฝุายต่างๆ สิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับต่างๆ สิทธิในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทาง
การศึกษาชุดต่างๆ 

2.  สิทธิในการได้รับการอุดหนุนในการจัดการศึกษา สิทธิในการได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบัน
สังคมอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ เป็นต้น 

ประเทศไทยได้มีการก าหนดให้คนพิการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในด้านการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมายและพระราชบัญญัติทางการศึกษา แนวคิดเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคดังกล่าวถือเป็นบทบัญญัติเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเฉพาะในกฎหมายซ่ึง
เป็นแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติตามและมีบทลงโทษเพ่ือให้พลเมืองในประเทศนั้นได้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างจริงจัง แต่ในทางปฏิบัติ ย่อมมีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากแนวคิดในเรื่องสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนนั้นยังเป็นเรื่องในอุดมคติ และประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างเพียงพอ  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการ
จัดการศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการทางด้านการศึกษาพิเศษ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องควรท างานในด้านการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการอย่างจริงจัง และมุ่งพัฒนาผู้พิการให้
สามารถใช้ชีวิตประจ าวันและท างานได้โดยไม่เป็นภาระของสังคม และสิ่งที่จะช่วยคนพิการได้อย่าง
มากคือครอบครัว และชุมชนที่เป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านั้น ต้องเปิดมุมมองหรือทัศนคติที่ดีต่อ
คนพิการ โดยการยอมรับ และเห็นความส าคัญของบุคคลเหล่านี้ ในทางปฏิบัติต้องน าทรัพยากรที่มีอยู่
รอบตัวน ามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สร้างสังคมแห่งการยอมรับและ
พ่ึงพากันจะท าให้คนพิการสามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติ โดยไม่หวังพ่ึง
งบประมาณของรัฐแต่เพียงอย่างเดียว จะท าให้คนพิการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียม
กับบุคคลอ่ืนมากข้ึน นอกจากนั้น คนทั่วไปเองก็ต้องตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
คนพิการด้วย 
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ภาพที่ 2.2 หมายเหตุ. จาก กระทรวงศึกษาธิการ (2542),  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ        
พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 

มาตรฐานที่ 2 

แนวการจัดการศึกษา 
 

ด้านการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
( 1 มาตรฐาน 2 ตัวบ่งช้ี ) 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

(จ านวน 1 มาตรฐาน) 
 

ด้านการสร้างสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
(จ านวน 1 มาตรฐาน) 

   

ด้านการบริหาร 
จัดการเรียนร่วม 

(1 มาตรฐาน6 ตัวบ่งช้ี )  
 

ด้านอัตลักษณ ์

ของสถานศึกษา 
(จ านวน 1 มาตรฐาน) 

 

มาตรฐานที่ 3 

แนวการสรา้งสังคม 

 แห่งการเรียนร/ูสังคม  
แห่งความรู้  

 

ด้านการจัดการเรียน 

การสอน 

(1 มาตรฐาน 8 ตัวบ่งช้ี )  
 

ด้านการจัดการศึกษา 
(จ านวน 6 มาตรฐาน) 

 

ด้านคุณภาพผูเรียน 

(1 มาตรฐาน 1 ตัวบ่งช้ี ) 
 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

(จ านวน 6 มาตรฐาน) 
 มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคน
ไทยท่ีพึงประสงค์ ท้ัง
ในฐานะพลเมืองและ
พลโลก  
 

มาตรฐานการเรียนร่วม 

(พ.ศ.2555) 
(4 ด้าน 4 มาตรฐาน) 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2554) 
(4 ด้าน 15 มาตรฐาน) 

 

มาตรฐาน 

การศึกษาของชาติ 

(พ.ศ. 2553) 
 

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานการเรียนร่วม (พ.ศ.2555) 

และมาตรฐานการเรียนร่วมของส านักงานเขตพื้นที่ (พ.ศ.2555) 
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ปัจจัยที่เอื้อให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ 
 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจากความร่วมมือของ
บุคคลหลายฝุายที่เก่ียวข้องกับเด็ก  ซึ่งได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
ครูที่สอนเด็กปกติ  เพ่ือนร่วมชั้นเรียน  นักวิชาชีพต่างๆ  รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนซ่ึง
ทุกฝุายต้องมีการวางแผน  แนวทางต่างๆในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็ก  ซึ่งอาจมีการริเริ่ม
โครงการน าร่องในบางพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอส าหรับการเป็นต้นแบบ จึงจะท า
ให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จได้ในที่สุด  นอกจากนี้แล้วยังมีหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ได้แก่  ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ  หน่วยงานของเอกชน  มูลนิธิ  หรือองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร  รวมทั้งบุคลากรอื่นเช่น 
นักกิจกรรมบ าบัด  นักกายภาพบ าบัด  นักแก้ไขการพูด  สมาคมตัวแทนต่างๆ  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  
เป็นต้น  การให้ความช่วยเหลือ  เช่น  การให้การอบรมความรู้ในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการจัดการศึกษา
เครื่องมือ  การคัดกรองพัฒนาการของเด็ก  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่เป็นปัญหาในการเรียน
การจัดการให้ความรู้ในเรื่องทักษะอาชีพแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  แต่เนื่องจากการผลิตบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ  ยังผลิตได้ไม่มากนักเม่ือเปรียบเทียบกับจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษที่ต้องให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาจิตเวชศาสตร์  กิจกรรมบ าบัด  กายภาพบ าบัด  การ
แก้ไขการพูด  โสตสัมผัสวิทยา  ล่ามภาษามือ  และยังไม่มีการผลิตบุคลากรในด้านดนตรีบ าบัด  
พฤติกรรมบ าบัด  หากไม่สามารถผลิตบุคลากรดังกล่าวได้ทันความต้องการในอนาคต  หน่วยงานบาง
แห่งได้เสนอแนะให้อบรมครูประจ าการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสอนและช่วยเหลือเด็ก (สุภาพร ชินชัย,    
2551, น. 31-32) โดยภาพรวมปัจจัยที่เอ้ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ 
ประกอบด้วย 

    1. เจตคติของผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว
นั้น เจตคติของผู้ที่เกี่ยวข้องมีความส าคัญอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนเจตคติของผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครอง จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและสามารถด าเนินการให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าเจตคติ
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการส่งเสริมการศึกษาแบบเรียนรวมประกอบด้วย 

     1.1 ครู เชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความสามารถเช่นเดียวกับนักเรียน
ปกติ และสามารถเรียนรู้ได้ สอนนักเรียนด้วยความเต็มใจ ยอมรับและยินดีบริการนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเช่นเดียวกับนักเรียนปกติ และเตรียมนักเรียนให้ยอมรับซึ่งกันและกัน 

     2.2 ผู้บริหาร จะต้องมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม และให้การสนับสนุน
การด าเนินงานใหม่และท้าท้าย และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมทั้งใน
ด้านปัจจัย การบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกระตุ้นให้การศึกษา
แบบเรียนรวมให้เกิดขึ้นด้วยการท างานร่วมกับผู้ปกครองและครู 
    2.3 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องมีความเชื่อว่าการศึกษาแบบเรียนรวมที่โรงเรียนเป็นสิทธิ
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และโอกาสของทุกคน ให้การยอมรับและเห็นคุณค่าของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ท างานร่วมกับ
โรงเรียน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งที่บ้านและโรงเรียน 

8.3 บุคลากรทุกฝุาย เชื่อว่านักเรียนมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้และแสดงออกซึ่ง 
ความสามารถในสภาพของการศึกษาแบบเรียนรวม ร่วมกันรับผิดชอบในการด าเนินงาน ตลอดจนการ
ปรับบทบาทหน้าที่ให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยอมรับแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมที่หลากหลาย 

    2. การพัฒนาบุคลาการ   บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวมแยกได้ 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูทุกคน นักเรียน และบุคลากรอ่ืนใน
โรงเรียน อีกกลุ่มหนึ่งคือ บุคลากรนอกโรงเรียน ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ช านาญการเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษผู้น าชุมชน และกลุ่มผู้สนับสนุนอื่นๆการให้การอบรมแก่
บุคลากรในโรงเรียนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย รวมทั้งการรับครูที่ด้อยโอกาสมาเป็นต้นแบบให้กับเด็ก
ด้อยโอกาสด้วยกัน จะช่วยให้บุคลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจและมีความมั่นใจในการท างาน   
ส าหรับครูนั้น ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆเช่น การ
ประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งกับครูโรงเรียนเดียวกันและโรงเรียนอ่ืน 
ทั้งนี้ผู้บริหารควรจัดเวลาให้ครูได้พบปะกันโดยประชุมกลุ่ม เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 
และปรับสื่อการสอนร่วมกัน   การให้ความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการวางแผนแก้ปัญหาของลูก และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับบ้าน ใน
ฐานะหุ้นส่วนด้วย ผู้ปกครองควรเข้าใจกระบวนการการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษท้ังที่บ้านและโรงเรียนเป็นการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในฐานะผู้เป็นหุ้นส่วน
ให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นชุมชนเองต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเสริมให้กับเด็ก และช่วยเหลือเด็ก
ในกรณีที่ครอบครัวของเด็กไม่สามารถท าได้ ในลักษณะของการกระจายอ านาจและการวางแผนใน
ระดับท้องถิ่น 

   3. การสนับสนุนช่วยเหลือครูและนักเรียน การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนนั้นจะรวมถึงการ
จัดบริการที่จ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จากเพ่ือนนักเรียนด้วยกันที่อาจจะ
ช่วยเหลือในลักษณะของเครือข่าย การปรับหลักสูตร วิธีการสอนที่เหมาะสม การจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก ซึ่งการช่วยเหลือนี้อาจจัดเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือลดลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของนักเรียน
แต่ละคน   ส าหรับครูนั้น หมายรวมถึง การช่วยเหลือสนับสนุนจากศึกษานิเทศก์จากเพ่ือน จากการ
สอนเป็นทีม ข้อมูลย้อนกลับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือการมีแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาแบบเรียน
รวม การสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพ รวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 

    4. การปรับหลักสูตรและการเลือกใช้วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีวิธีการจัดการเรียนการ
สอนของการศึกษาทั่วไปหลายวิธี ที่ครูสามารถเลือกและน ามาใช้ในห้องเรียนรวม ครูควรพิจารณาใช้
วิธีการสอนที่หลากหลายโดยพิจารณาจุดประสงค์ในการน าไปใช้ เช่น ต้องการปรับพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาอาจใช้วิธีการเรียนแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน การเรียนแบบมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ใช้หลายวิธีรวมกัน (Multi-method Training) ซึ่งวิธีการสอนเหล่านี้จะช่วยให้ครูมีทางเลือกที่
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หลากหลายในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ท างานร่วมกัน 
รวมทั้งต้องร่วมมือกับผู้ปกครองและครูคนอ่ืนในการแก้ปัญหาด้วยสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญแบ่งเป็น 3 ด้าน 
คือ 

     4.1 สภาพแวดล้อมทางสังคม คือ การท าให้เกิดการยอมรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษให้เป็นห้องเรียนเหมือนกับเด็กนักเรียนอื่นๆ 

4.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การปรับแสง การย้ายที่นั่ง การจัดมุมส าคัญใน 
ห้องเรียน การขยายทางส าหรับรถเข็น (Wheelchair) เป็นต้นโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทความต้องการพิเศษ 

    4.3 สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ หมายถึง การปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต 

    5. ความรับผิดชอบของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนกระบวนการที่ส าคัญในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม คือ การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบโรงเรียนบุคลากรที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนในฐานะของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) โดยตรง จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ส าหรับบุคคลที่มีความใกล้ชิด
กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมากที่สุด และต้องท างานใกล้ชิดกับครูประจ าชั้นที่โรงเรียนควรให้
ความส าคัญเป็นกลุ่มแรก คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ   โดยทั่วไปพ่อแม่
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มักจะเปรียบเทียบพัฒนาการและความสามารถของลูกกับเด็กใน
วัยเดียวกันมากกว่าจะดูความก้าวหน้าพัฒนาการของเด็กแต่ละคน (Foreman, 1996) ดังนั้นแนวทาง
ที่จะให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละคนจึงรวมถึงการให้ความรู้แก่พ่อแม่
ผู้ปกครองซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนก าหนดหลักสูตรเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง คือ ผู้ที่มีส่วนที่ส าคัญที่จะท าให้
การพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

ความรับผิดชอบของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญท่ีจะช่วยให้การจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ตามกรอบการด าเนินงานการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่
มีความต้องการพิเศษ ได้กล่าวถึงความส าคัญของชุมชนในมิติของความร่วมมือสนับสนุนฐานะของ
ความมีส่วนร่วม การท างานร่วมกันและช่วยเหลือกัน จะน าไปสู่การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มี
ประสิทธิภาพการที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้จุดเด่นและทักษะพิเศษร่วมกันจะท าให้ประสบความส าเร็จ
มากกว่าที่จะท างานตามล าพัง โดยทุกคนจะต้องยอมรับในความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสิทธิของ
แต่ละบุคคล ต้องท างานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแบบมืออาชีพและจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยน
ความรู้ความช านาญซึ่งกันและกันอย่างเปิดเผย ซึ่งจะช่วยพัฒนาการท างานแบบมีส่วนร่วมหรือการ
ท างานเป็นทีมได้   ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการศึกษาให้กับลูกท้ังที่บ้านและ
โรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เด็กต้องบอกได้ว่าได้เรียนรู้อะไรที่บ้านและสามารถ
น าไปใช้ได้ที่โรงเรียนและสิ่งที่ได้จากโรงเรียน และต้องสามารถน ากลับไปใช้ที่บ้านได้ เช่น เด็กได้เรียน
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การท ากิจกรรมบางอย่างด้วยตนเองท่ีโรงเรียน พ่อแม่ ก็ต้องให้โอกาสเด็กในการท ากิจกรรมอย่างนั้นที่
บ้านด้วย 

การศึกษาแบบเรียนรวมนอกจากนักเรียนจะได้รับการดูแลช่วยเหลือให้สามารถเรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะทางด้านอาชีพควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้าน
วิชาการ เพื่อประยุกต์ใช้หลังออกจากโรงเรียน และควรมีการศึกษาวิจัยว่ากระบวนการใดประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลกับครอบครัวด้วย 

    David Mitchell (2001) ได้น าเสนอแนวทางในการท างานแบบร่วมมือระหว่างคณะครูของ
โรงเรียนกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ไว้ดังนี้ 

1. ผู้ปกครองต้องได้รับโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานโยบายของโรงเรียน 
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องท่ีส าคัญเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กได้รับ 

โอกาสในการร่วมออกแบบโปรแกรมการสอนส าหรับเด็กในปกครองกับคณะท างานของโรงเรียน และ
ควรได้รับสิทธิในการรับฟังและพิจารณาข้อปรึกษา 

3. มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการพิเศษของนักเรียนแต่ละคนอย่าง 
ระมัดระวัง และไม่กระทบสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนและผู้ปกครอง 

4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดการศึกษาความ 

ต้องการจ าเป็นของลูก 
6. ผู้ปกครองควรจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษตามความ 

ต้องการจ าเป็นของนักเรียน ทั้งจากโรงเรียนและชุมชน 
7. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล โดย ร่วมตัดสินใจว่าลูกควรได้รับ 

การประเมินโดยวิธใด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง ทักษะ ความต้องการจ าเป็นของลูก ร่วมประเมินผล
ด้วยการสังเกตแบบมืออาชีพ ให้ข้อมูลผลการประเมินด้วยวาจา และการเขียน หลังจากประเมินทันที 
พร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในผู้ปกครอง คัดค้านผลการประเมินที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง และสามารถ
เสนอความคิดเห็นที่แตกต่าง 

8. การส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองและครอบครัว โดยเปิดโอกาสให้แสดงความ 
คิดเห็น และฝึกอบรมทักษะการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับผู้ปกครอง 

9. การท างานแบบมืออาชีพกับสมาคมผู้ปกครองในฐานะที่เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ 
มีความต้องการพิเศษ ในบางกรณีอาจเชิญผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูตามความสามารถและความสมัครใจ  

6. การสร้างเครือข่ายในการท างาน  นอกจากพ่อแม่ผู้ปกครองแล้ว ชุมชนควรมีส่วนร่วม
ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยเข้ามาช่วยจัดกิจกรรมและมีบทบาทในโครงการต่างๆทั้งท่ีเป็นเรื่อง
ภายในโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝุาย   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษให้ส าเร็จตามเปูาหมาย ไม่ได้เป็นเรื่องของโรงเรียนเพียงล าพังเท่านั้น แต่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากครอบครัวผู้ปกครอง ด้วยการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทางสังคมร่วมกันและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่บ้านและโรงเรียน นอกจากนั้นการระดมทรัพยากรจากชุมชน องค์กร และ
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การสนับสนุนจากชุมชนก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษเช่นกัน นอกจากนี้การสร้างความตระหนักให้แก่สาธารณชน และการส่งเสริม   
เจตคติที่ดตี่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและคนพิการที่อยู่ในสังคมด้วยการยอมรับและให้โอกาส การ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมบุคลากรอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างซึ่งควรร่วมมือกันหาทางแก้ไข 
และสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ
โรงเรียน 

 

ประเด็นที่ควรค านึงถึงเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

              แม้การศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษาเป็น 
“การศึกษาเพ่ือปวงชน” อย่างแท้จริง และจากผลของการศึกษาวิจัยที่บ่งชี้ถึงผลดีที่เกิดกับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ และยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่แสดงถึงผลในทางลบของการศึกษา
แบบเรียนรวมก็ตาม แต่ในอีกด้านหนึ่งการศึกษาแบบเรียนรวมยังมีข้อโต้แย้งจากนักศึกษาจ านวนมาก 
ทั้งนี้นักการศึกษาชอบรูปแบบของโรงเรียนพิเศษ ห้องเรียนพิเศษ และเรียนร่วมในห้องปกติ โดยน า
นักเรียนออกมาเป็นบางเวลา นอกจากนี้ครูจ านวนมากเห็นว่า การเรียนในห้องเรียนพิเศษมีความ
เหมาะสมที่สุด ประเด็นที่ควรค านึงถึงในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ได้แก่ (Bunch, G. & 

Finnegen, K., 2000) 

1. ความพยายามที่จะบังคับให้นักเรียนทั้งหมดเข้าสู่รูปแบบของการศึกษาแบบเรียนรวมจะ 

เป็นเหมือนการบังคับให้นักเรียนทั้งหมดเข้าสู่รูปแบบของห้องเรียนพิเศษหรือโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
หรือไม ่                 

2.  การศึกษาแบบเรียนรวมจะเป็นเพียงอุดมคติที่ท าให้เป็นจริงได้ยากหรือไม่ 
3.  เป็นการให้ความสนใจนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมากกว่านักเรียนปกติเป็นเด็กส่วน 

ใหญ่หรือไม่ เป็นวิถีทางที่ดีท่ีสุดส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจริงหรือไม่ 
4.  เหมาะสมกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียนปกติหรือไม่ หรือนักเรียนบางคนอาจจะแย่ลง

เพราะขาดการดูแล 

5. การสอนและทรัพยากรที่จ าเป็นตามความต้องการจ าเป็นของนักเรียน สามารถจัดหาไว้ใน
โรงเรียนปกติและในห้องเรียนปกติได้หรือไม่ 

6. การจัดบริการเฉพาะความต้องการจ าเป็นของนักเรียน เช่น การฝึกพูด กายภาพบ าบัดนั้น
จะเป็นการขัดขวางจัดกิจกรรมปกติในห้องเรียนหรือไม่ 
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          นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางระหว่างกลุ่มนักการศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และองค์การต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งในระดับถิ่น ระดับชาติ 
และระดับโลก ในเรื่องของความหมาย กรอบแนวคิดในและขอบเขตในการปฏิบัติ คุณภาพและ
มาตรฐานของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การพัฒนาบุคลากร ทรัพยากร การช่วยเหลือสนับสนุน 
ความห่วงใย และความกังวลต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ประสบการณ์จากหลายประเทศในการปฏิบัติ
การศึกษาแบบเรียนรวม เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศทางยุโรป และกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนา พบว่าในการปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีหลายประเด็นที่น่าสนใจ คือ 

  ประเด็นอภิปราย 
ความหมายของขอบเขต 
ในการด าเนนิงาน 

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า “การศึกษาแบบเรียนรวม” หรือ “การเรียนรวม” มี
ผู้ให้ความหมายไว้อย่างหลากหลายทั้งที่ปรากฏในนโยบาย หรือกฎหมาย
และตามทฤษฎี และยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
บางความหมายและในความเข้าใจของบางคน การศึกษาแบบเรียนรวม
จะไม่แตกต่างจากการเรียนร่วมและบางคนเข้าใจว่าได้จัดการศึกษา
แบบเรียนรวมแล้ว เพราะรับเด็กเข้ามาเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้ว โรงเรียน
บางแห่งจัดนักเรียนเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ โดยไม่ได้ให้การสนับสนุน
ตามความต้องการจ าเป็น นอกจากนี้ขอบเขตของการด าเนินงาน และ
ระดับการปฏิบัติก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละแห่ง 
 

การด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพควรท าอย่างไร 
2. การด าเนินการตามหลักการศึกษาแบบเรียนรวมเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ 
3. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทรัพยากร และขาดแคลน 
ผู้เชี่ยวชาญ มีแนวทางจัดการศึกษาอย่างไร 
4. ครูที่ต้องรับผิดชอบห้องเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมาก จะสามารถ
ปฏิบัติการสอนให้อย่างเหมาะสมกับโรงเรียนได้อย่างไร 
5. การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมกับโรงเรียนท าได้อย่างไร 
 

การพัฒนาบุคลากร 1. หลักสูตรในการฝึกอบรมทั้งครูประจ าการ ครูบรรจุใหม่รวมทั้ง
หลักสูตรการฝึกหัดครูที่ต้องมีการฝึกหัดครูที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
2. การฝึกอบรมที่ยังมีการแยกส่วน และมีการฝึกอบรมเฉพาะครู
การศึกษาพิเศษ 
3. กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและ
ทันสมัย 
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ประเด็นอภิปราย 

การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐาน 

1. มีการแยกการตรวจวัดประเมินคุณภาพจากระบบใหญ่ท าให้ใน
การตรวจวัดมาตรฐาน เพื่อน าไปปรับปรุงกระบวนการจัด
การศึกษานั้น ไม่มีข้อมูลของนักเรียนพิการ ท าให้ไม่รู้ว่าผลลัพธ์/
คุณภาพของผู้เรียนเป็นอย่างไร 
2.การรายงานส่วนใหญ่จะรายงานในลักษณะของจ านวนนักเรียน 
และความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา แต่ไม่ได้รายงานในมิติของ
คุณภาพผู้เรียน 
3. การตรวจวัดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษควรท าอย่างไร 
 

   การวิจัย โดยส่วนใหญ่ผลการวิจัยจะสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมแต่ยังขาดการศึกษาวิจัยในด้าน 
1. ผลลัพธ์ของการศึกษาแบบเรียนรวมในด้านคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนทีป่ระสบความส าเร็จหลังจากส าเร็จการศึกษา 
2. ผลกระทบจากการให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนปกติ แต่ไม่ได้
รับการสนับสนุนหรือดูแลระบบการจัดสรรงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

 

จากการอภิปรายประเด็นที่ควรค านึงในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ท าให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและควร
ให้ความสนใจ ซึ่งจะท าให้การท างานเก่ียวกับการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จมากที่สุด 
ประเด็นต่างๆได้แก่ ความหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน จากประเด็นดังกล่าว การก าหนดความหมาย
ของการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นสิ่งที่ส าคัญ ซ่ึงจะท าให้การจัดการศึกษาสอดคล้องเปูาหมายของ
การศึกษาแบบเรียนรวมมากที่สุด ซึ่งไม่เพียงเป็นการน าเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติเท่านั้น ในประเด็นนี้การศึกษาแบบเรียนรวมคือ การจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคน โดยจัด
การศึกษาให้แตกต่างและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละคน ซึ่งจะท าให้ทุกคน
สามารถเรียนรวมกันได้ เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และยอมรับซึ่งความแตกต่างหลากหลายนั่นเอง 
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอ่ืนๆ ดังที่เสนอไปแล้วนั้น และโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีประเด็นที่แตกต่างกัน
ออกไป ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแห่งส่วนประเด็นที่เก่ียวข้องกับบุคลากรที่ท างานด้านการศึกษา
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แบบเรียนรวมก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงขอเสนอประเด็นที่ควรค านึงถึงเพ่ือให้การจัด
การศึกษาได้เกิดประสิทธิผลมากข้ึน  
       1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง เปูาหมายของการศึกษา
แบบเรียนรวม คือ การให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติ และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในสภาพแวดล้อมปกติ ท าให้จ านวนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนการศึกษาพิเศษลดลง 
ในขณะที่มีจ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติเพ่ิมข้ึน ทั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
และโรงเรียนปกติจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวัฒนธรรมในการ
ท างาน 

        2. ครูทั่วไปท่ีรับผิดชอบห้องเรียนรวมจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ห้องเรียน การจัดการพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เช่น อารมณ์ที่ไม่
คงเส้นคงวา พฤติกรรมก้าวร้าว การไม่อยู่นิ่ง กลวิธีการจัดการการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งอาจมี
ทั้งเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และเด็กปกติมาเรียนรวมกัน การตรียมการ
สอนและการประเมินที่ต้องสอดคล้องกับกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าตนเองยังไม่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเพียงพอ ท าให้เด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษไม่ได้รับช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ครูผู้สอนรู้สึกไม่สบายใจและไม่
มั่นใจในการปฏิบัติงานในบทบาทใหม่ 
          3. พ่อแม่ ผู้ปกครองยังไม่รับรู้ว่าเป็นสิทธิและโอกาสของประชาชนทุกคน พ่อแม่ที่เคยส่งลูก
เรียนในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ บางส่วนไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการเปลี่ยนที่เรียน เพราะไม่เชื่อว่าเด็ก
จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูในโรงเรียนปกติเท่าโรงเรียนศึกษาพิเศษ ส าหรับพ่อแม่ที่ส่งลูกเรียนใน
โรงเรียนปกติพบว่ามีความยุ่งยาก ขาดการเอาใจใส่จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรงเรียนขาดแคลน
ทรัพยากรงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ ประเด็นที่พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนปกติมีความห่วงใยคือ 
การศึกษาแบบเรียนรวมจะมีผลกระทบต่อนักเรียนปกติหรือไม่ จะท าให้นักเรียนปกติได้รับการเอาใจใส่
ดูแลน้อยลงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีกรณีความไม่เข้าใจระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับโรงเรียนที่ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น กรณีท่ีพ่อแม่ร้องขอให้ลูกได้เรียนในห้องเรียนพิเศษ หรือ
ห้องเรียนรวมซึ่งพ่อแม่เห็นว่าเหมาะสมส าหรับลูก แต่โรงเรียนปฏิเสธหรือไม่จัดให้โดยส่วนใหญ่
โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาตามค าร้องของพ่อแม่ ผู้ปกครอง มากกว่าตามแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง  
         การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไม่ได้หมายถึงการที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเปลี่ยน
สถานที่เรียนจากโรงเรียนการศึกษาพิเศษไปสู่โรงเรียนปกติหรือจากห้องเรียนพิเศษไปสู่ห้องเรียนปกติ 
เท่านั้น แตห่มายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสมาชิกทุกคนในโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะที่
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พึงประสงคข์องผู้เรียนทุกคนในห้องเรียน การปรับปรุงหลักสูตรและการน าไปใช้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจะส าเร็จได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีความเชื่อและมีเปูาหมายเดียวกัน และต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 

 

สถานการณ์แนวโน้มอนาคต 
 

การส ารวจข้อมูลประชากรคนพิการ มีการด าเนินการและจัดท าฐานข้อมูล โดยหลาย
หน่วยงานท าให้การคิดประมาณการสัดส่วนคนพิการ จากข้อมูลของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันไป
กล่าว คือองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) กล่าวไว้ว่าประมาณร้อยละ   
5-10ของประชากรโลก เป็นคนพิการโดยคนพิการส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขตชนบทของประเทศก าลัง
พัฒนาและประมาณร้อยละ 75 ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็นได้หรือเข้าถึงได้อย่างจ ากัดเท่านั้น
ส านักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวไว้ว่า ประชากร จ านวน 65,566,359 คน มีผู้พิการจ านวน 1,871,860 
คนหรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด และจากการข้อมูลประชากรของประเทศไทย 
พ.ศ.2548-2568 ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ท าให้สามารถค านวณ
จ านวนประชากรผู้พิการที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 
5 ปี พ.ศ.2555-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการดังปรากฏในตารางต่อไปนี้  

 
ตาราง 2.4 
จ านวนประชากรทั้งประเทศและประชากร ปี 2555-2559 
 

ปี พ.ศ. ประชากรทั้งหมด (คน) จ านวนคนพิการ (คน) 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 

 

64,109,300 
64,308,400 
64,487,800 
64,647,600 
64,787,700 

 

1,859,200 
1,864,900 
1,870,200 
1,874,800 
1,878,800 

 
หมายเหตุ, จาก. ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555, น.6)  
 
 

ดังนั้นจากสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าว แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษาให้
ครอบคลุมทุกระบบและทุกระดับการศึกษาให้ชัดเจน ดังนี้  
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1. เน้นการขยายโอกาสและการบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างทั่วถึง 
2. มีระบบการวินิจฉัย คัดกรองคนพิการ และรูปแบบการจัดกลุ่มประเภทคนพิการและมี

กระบวนการติดตามการช่วยเหลือคนพิการ 
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุก

ประเภทอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

กับคนพิการ จัดบริการทางการศึกษาให้ส าหรับคนพิการได้อย่างมีมาตรฐานและสนับสนุนให้องค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุกมิติของการพัฒนาคนพิการ 

5. ส่งเสริมให้มีงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านคนพิการ 
6. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เพ่ือลดข้อจ ากัด

ของคนพิการที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท 
7. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ 
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการมีงานท าเพ่ือสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
9. สนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียน 

การสอนให้กับคนพิการ 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา คนพิการ ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และองค์กรเอกชนด้านคนพิการร่วมกันพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
จากแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 

ส าหรับคนพิการ ในจุดแข็ง จุดอ่อน (ปัจจัยภายในขององค์กร) และโอกาสกับอุปสรรค (ปัจจัยภายนอก
องค์กร) และสภาพปัญหาที่คนพิการได้รับบริการทางการศึกษาในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยังไม่ทั่วถึงและไม่สามารถเข้ารับบริการทางการศึกษา และในส่วนของปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการและประสานส่งต่อสู่การเรียนร่วมที่ผ่านมา ยังคงมี
ปัญหาต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก ซึ่งควรจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะขององค์กรเอกชนด้านคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2555, น. 6-17) 
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สรุปท้ายบท 
 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันมีจ านวนผู้พิการเพ่ิมข้ึนทุกปี จึงท าให้หน่วยงานต่างๆ ต้องรับภาระ
เกี่ยวกับการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในสังคมเพ่ิมขึ้นและการท างานเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของคนพิการทั้งด้าน การแพทย์ การศึกษา สังคม และวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาได้ด าเนินการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนและนักศึกษาพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ารับการศึกษาส าหรับนักเรียน 
นักศึกษาพิการทุกระดับและสังกัดตามศักยภาพ  ตามแผนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2555 – 2559 โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่รับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมกับเด็กปกติ  อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นพบว่ามี
อุปสรรคทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร ตลอดจนเครื่องมือ เนื่องจาก
โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาไปสู่โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม 
ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าและส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ประสบความส าเร็จ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
นั้นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้องอ่ืนอีก นอกจากนี้ใน
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวม ควรมีการเปลี่ยนโครงสร้างพ้ืนฐานและมี
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และประสานการท างานเป็นทีม เพื่อให้สามารถขจัดปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน 

 แนวทางพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับผู้บริหารน าไปปฏิบัตินั้น สามารถแบ่งเป็น 4 
ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านทรัพยากร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านนโยบาย ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในโรงเรียน ทั้งครูผู้สอนและผู้ปกครองเพ่ือให้
สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านทรัพยากร รัฐสนับสนุนความรู้และสื่อการเรียนรู้แก่ครูตามความต้องการจ าเป็นของ
นักเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของบริบทในแต่ละโรงเรียน 

3. ด้านจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสรมิให้มีการอบรมและพัฒนาบุคลากร
ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ าเสมอ และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดหาสื่อ
สิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการนิเทศและติดตามจากผู้ที่มีความ
ช านาญเฉพาะทั้งจากเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานเครือข่าย 

4. ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น โรงพยาบาล ศูนย์ 
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การศึกษาพิเศษ เป็นต้น 
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จนั้น ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ท างานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด  การตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลาย
รูปแบบ  เพ่ือให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนจะต้องเห็นความส าคัญ  พร้อมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่ส าคัญของการศึกษาแบบเรียนรวม  และสิ่งส าคัญจะต้อง
ทราบถึงประโยชน์  ข้อจ ากัดและอุปสรรคของศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน 

เมื่อทราบสภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมแล้ว จะ
ท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียน เนื้อหาในบทต่อไปจะกล่าวถึงรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยซึ่ง
รูปแบบต่าง ๆ นี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและจะเกิดประโยชน์กับ
นักเรียนทุกคนต่อไป 
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ค าถามประจ าบท 
 

1. จงวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมี 

หน่วยงานใดบ้าง แต่ละแห่งมีภารกิจอย่างไรบ้าง 
3. อธิบายสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยมาพอ 

สังเขป 
4. นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแบบเรียนรวมที่สามารถด าเนินการได้จริงนั้น     

มีอะไรบ้าง 
5. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  

สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาพุทธศักราช 2545 ก าหนดไว้ว่าอย่างไร 

6. มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาพ.ศ.2555 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่ตัวบ่งชี้ อะไรบ้าง 

7. ความเสมอภาคของคนพิการทางด้านการศึกษาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น มีบทบัญญัติ 
เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง 
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บทท่ี 3 

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่ได้เปิดโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษเข้าเรียนรวมกับเพ่ือนๆในชั้นเรียนรวม ซ่ึงจะส่งผลให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน      
เด็กจะเข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละคนและยอมรับในความแตกต่างนั้น จนสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อ
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็นแนวคิดความเชื่อที่ให้ความส าคัญในเรื่องสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีการแบ่งแยก การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้ผลที่ยั่งยืนนั้น  
ต้องอาศยัองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพนั่นคือ  ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม นอกจากนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและมีการ
ประสานงานกันโดยการท างานกันเป็นทีม ทั้งผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ 
นักจิตวิทยา พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักแก้ไขการพูด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับนักเรียนทุกคนต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการประเมินอย่างละเอียด เพ่ือให้การจัดการ
เรียนรวมนั้นมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่เด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นแนวทางท่ีโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สามารถน าเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา รูปแบบดังกล่าวนี้จึงเป็นเพียงสิ่งที่นักการศึกษาได้
พัฒนาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องที่สามารถน าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง การน ารูปแบบในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไป
ใช้ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการเลือกรูปแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม ทั้งนี้รูปแบบการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการจัดการศึกษาและก าหนดนโยบายและน ารูปแบบในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ร่วมกับ
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  ทั้งด้านวัตถุประสงค์  วิสัยทัศน์  
พันธกิจของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน  รวมถึงความต้องการของบุคลากร  ครูผู้สอน  
คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนเป็นหลัก  
 ในบทนี้จะน าเสนอเนื้อหาสาระเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างลึกซึ้งในประเด็นดังต่อไปนี้ รูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย 
กรณีศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม รูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบ แนวปฏิบัติส าหรับรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
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รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education Models) มีหลายรูปแบบ  
แต่ละรูปแบบมีลักษณะแตกต่างกันไป และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป อาจมี
รูปแบบอื่นที่มิได้จ ากัดอยู่เพียง 8 รูปแบบที่กล่าวมานี้ อย่างไรก็ตามไม่มีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ดี      
ที่สุดแต่ละรูปแบบเป็นทางเลือก ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกตสิามารถเรียนได้ตามความต้องการที่เหมาะสมส าหรับแต่ละคนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เท่านั้น  

การจัดการเรียนรวมมีหลายรูปแบบ ด๊าค ได้เสนอรูปแบบการเรียนรวมเต็มเวลาไว้ 3  รูปแบบ
ใหญ่ ดังต่อไปนี้ (ผดุง  อารยะวิญญูและวาสนา  เลิศศิลป์,  2551, น. 7-8 , อ้างอิงมาจาก Daeck, 

2007)   

 1.  รูปแบบครูที่ปรึกษา  (Consultant  Model)  รูปแบบนี้ครูการศึกษาพิเศษจะได้รับ
มอบหมายให้ดูแลหรือสอนเนื้อหาที่ยากหรือทักษะปฏิบัติที่ซับซ้อนให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ใน
กรณีท่ีครูที่สอนในชั้นเรียนรวมสอนเด็กแล้ว แตเ่ด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไม่เข้าใจหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ครูการศึกษาพิเศษต้องสอนทักษะเดิมซ้ าอีกจนกระทั่งเด็กมีทักษะนั้นๆหรือเข้าใจเนื้อหา
เช่นเดียวกับเพ่ือนในชั้นเรียน  ส่วนมากเป็นทักษะที่สอนยาก ส าหรับรูปแบบนี้ครูการศึกษาพิเศษ
จะต้องรับผิดชอบเด็กจ านวนไม่มากเพราะจะได้ดูแลได้อย่างทั่วถึง ครทูี่สอนในชั้นเรียนรวมและครู
การศึกษาจะต้องมีการพบปะเพ่ือประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับทักษะของเด็ก และมีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน รูปแบบนี้เหมาะกับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจ านวนเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษไม่มากนัก 

 2.  รูปแบบการร่วมทีม  (Teaming  Model)  รูปแบบนี้ครูการศึกษาพิเศษจะได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในการสอนร่วมทีมกับครูที่สอนชั้นปกติ เช่น สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 หรือสอนประจ าห้องประถมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นต้น ครูการศึกษาพิเศษมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ครูที่สอน
ในชั้นเรียนรวมเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม  ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปรับวิธีสอน การมอบหมายงานหรือการบ้าน  การปรับวิธีการทดสอบ  การจัดการพฤติกรรมที่มีปัญหา  
และมีการวางแผนร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  ยกตัวอย่างเช่น มีการประชุมเพ่ือวางแผนการสอนเฉพาะ
บุคคลสัปดาห์ละ 1 ครั้งในวันศุกร์สุดสัปดาห์ หรือประชุมเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก
กรณีท่ีพบปัญหาเร่งด่วนหลังจากเลิกเรียน เป็นต้น  ครูที่เกี่ยวข้องจะต้องท างานเป็นทีมและมีการ
วางแผนร่วมกันในการให้ความช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 3.  รูปแบบการร่วมมือ, การร่วมสอน (Collaborative, Co - Teaching Model) รูปแบบนี้
ทั้งครูการศึกษาพิเศษและครูปกติร่วมมือกันในหลายลักษณะในการสอนเด็กทุกคน ทั้งเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษและเด็กปกติในชั้นเรียนรวม  ร่วมมือกันรับผิดชอบในการวางแผน การสอน การวัดผล
ประเมินผล การดูแลเกี่ยวกับระเบียบวินัยและพฤติกรรมของเด็กทุกคนในชั้นเรียนรวม เพ่ือให้ผู้เรียน
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ได้รับบริการด้านการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัย  ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนที่จ าเป็นตลอดจน
การปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  ในรูปแบบนี้ครูผู้รับผิดชอบจะต้องประชุมกัน
เพ่ือวางแผน  เพื่อความร่วมมือให้การศึกษาแบบเรียนรวมด าเนินไปด้วยดี  อาจจ าแนกเป็นรูปแบบ
ย่อยๆ  ได้  5  รูปแบบคือ 

  3.1  ครูที่ท าหน้าที่สอนและครูที่ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุน  (One Teacher-One  

Supporter)  เป็นการสอนที่ครู 2 คน ร่วมกันสอนชั้นเดียวกันในเวลาเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน ครูที่มี
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหากว่าเป็นผู้สอน ส่วนครูอีกคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ น้อยกว่าเป็น    
ผู้คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนอาจถามครูคนใดคนหนึ่งก็ได้และค าถามนั้นจะได้รับการ
ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที เพราะมีครู 2 คนอยู่ในห้องเรียนในเวลาเดียวกัน 

  3.2  การสอนพร้อมๆ  กัน  (Parallel Teaching)  เป็นการแบ่งเด็กในหนึ่งห้องเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆ  ครูสอนทุกกลุ่มไปพร้อมๆ  กัน  หลังจากบรรยายเสร็จ  ครูอาจมอบหมายงานให้
นักเรียนท าไปพร้อม ๆ กัน  หรือให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่มไปพร้อมๆ  กัน  การสอนแบบนี้เหมาะ
ส าหรับห้องเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่มากนัก  ครูจะได้มีโอกาสดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง  ครู
สามารถตอบค าถามนักเรียนได้แทบทุกคน  และครูอาจอธิบายซ้ าหรือสอนซ้ าได้ถ้าหากเด็กบางคนไม่
สามารถเข้าใจเนื้อหาบางตอน 
  3.3  ศูนย์การสอน  (Station Teaching)  หรือเรียกว่าศูนย์การเรียน  (Learning  

centers)  โดยครูจะแบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นตอนๆ  แต่ละตอนจะจัดวางเนื้อหาให้ศึกษาเป็นส่วนๆ  
ภายในห้องเรียน ให้นักเรียนเรียนตามเวลาที่ก าหนด  และหมุนเวียนกันจนครบทุกศูนย์จึงจะได้
เนื้อหาวิชาครบถ้วนตามที่ครูก าหนด  ข้อดีของรูปแบบนี้ครูอาจใช้เวลาในขณะที่เด็กอ่ืนก าลังเรียนรู้
ด้วยตนเองสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล  ท าให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนมากข้ึน 

  3.4  การสอนทางเลือก  (Alternative Teaching Design)  การสอนแบบนี้จะต้องมี
ครูอย่างน้อย 2 คน ใน 1 ห้องเรียน ครูคนแรกจะสอนเนื้อหาวิชาแก่เด็กท้ังชั้น  หลังจากนั้นจึง
แบ่งกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรม ครูคนหนึ่งจะสอนกลุ่มเด็กที่เก่งกว่าเพ่ือให้ได้เนื้อหาและกิจกรรมเชิงลึก  
ในขณะที่อีกคนหนึ่งสอนกลุ่มเด็กท่ีอ่อนกว่า  เพ่ือให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมตามท่ีตนมีความสามารถ
ข้อดีของการสอนแบบนี้คือ  เด็กเก่งได้เลือกเรียนในสิ่งที่ยาก  ขณะที่เด็กที่เรียนช้าจะได้เลือกเรียนตาม
ศักยภาพของตน  ครูมีโอกาสสอนซ้ าในทักษะเดิมส าหรับเด็กท่ียังไม่เก่งในทักษะนั้น ๆ  เหมาะส าหรับ
ชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาอ่ืน เนื้อหายากง่ายตามล าดับของเนื้อหาวิชา 

  3.5  การสอนเป็นทีม  (Team Teaching)  เป็นรูปแบบที่ครูมากกว่า 1 คน  รวมกัน
สอนห้องเรียนเดียวกันในเนื้อหาเดียวกัน  เป็นการสอนทั้งห้องเรียนแต่ไม่จ าเป็นต้องสอนในเวลา
เดียวกัน  หากมีครูสอนมากกว่า 1 คน  ในเวลาเดียวกัน  ครูอาจเดินไปรอบๆ  ห้องและช่วยกันสอน
นักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาในการเรียนเนื้อหาวิชา 
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 คาร์ทเนอร์และลิปสกี้  (ผดุง  อารยะวิญญูและวาสนา  เลิศศิลป์, 2551, น. 7-8,อ้างอิงมาจาก  
Gartner  and  lipsky, 1997)  ได้เสนอรูปแบบการเรียนรวมไว้หลายรูปแบบ  บางรูปแบบคล้ายกับ
ที่ด้าคเสนอไว้แต่ที่ต่างออกไปมี  2  รูปแบบคือ 

 1.  รูปแบบห้องเสริมวิชาการ  (Resource  Room  Model)  เป็นการน าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษมาสอนในห้องที่จัดไว้ต่างหากเป็นการน าเด็กออกจากห้องเรียน  (Pull Out  Program)  

ห้องเสริมวิชาการเป็นห้องที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน  แบบเรียน  แบบฝึกท่ีครบถ้วน  ใช้เป็น
ห้องเรียนส าหรับกลุ่มเฉพาะ  ใช้เป็นห้องสมุดห้องฝึกทักษะต่างๆ  เฉพาะกลุ่ม  ห้องเสริมวิชาการเป็น
รูปแบบการเรียนรวมบางเวลา  นั่นคือบางเวลาเรียนรวมชั้นเดียวกันกับเด็กปกติ  บางเวลามาเรียนใน
ห้องเฉพาะ  เพ่ือฝึกทักษะเฉพาะบางประการ 

 2.  รูปแบบผู้ช่วยครู  (Teacher Aid  Model) เป็นการจัดให้มีผู้ช่วยครู 1 คน ส าหรับ 1  

ห้องเรียนปกติ  ผู้ช่วยครู  (บางทีอาจเรียกครูผู้ช่วย)  จะเข้าไปนั่งในห้องเรียนขณะที่ครูประจ าการ
ก าลังสอนอยู่หน้าชั้น  ผู้ช่วยครูจะนั่งติดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ครูผู้ช่วยได้รับมอบหมายให้
ช่วยเหลือ  จะมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  1-2  คน  ในห้องเรียนรวมเต็มเวลา  หน้าที่ของผู้ช่วยครู
คือคอยอธิบายเพิ่มเติมตามที่ครูสอน  ช่วยเรียกเด็กให้กลับมาสนใจบทเรียนหากเด็กเริ่มเสียสมาธิ
ตลอดจนตอบค าถามของเด็กในเนื้อหาวิชาที่เรียน  ผู้ช่วยครูอาจไม่มีวุฒิทางการศึกษาก็ได้อาจเป็น
อาสาสมัครหรือผู้ปกครองของนักเรียน  แต่ไม่ควรเป็นผู้ปกครองของเด็กท่ีผู้ช่วยครูก าลังดูแลอยู่ ผู้ช่วย
ครจูะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียน 

รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ผู้บริหารเป็นผู้
ก าหนดรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม  เช่น การเรียนรวมเต็มเวลา โดยเรียนในห้องเสริมวิชาการ 
บางเวลา ส่วนใหญ่เรียนในรายวิชาต่อไปนี้คือภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ หรือบางโรงเรียน
ก าหนดรูปแบบการเรียนรวมบางเวลา โดยเรียนในห้องเสริมวิชาการในทุกสาระ  ยกเว้นกิจกรรม
ในทางพละศึกษา  ดนตรี   ทัศนศึกษา  ฯลฯ หรือจัดห้องพิเศษ โดยให้เด็กอยู่ในห้องพิเศษ  ซึ่งอาจ
เป็นห้องพิเศษในชั้นเรียนคู่ขนาน  หรือห้องพิเศษรวม เด็กจะเรียนอยู่ในห้องนี้ตลอดเวลา ลักษณะการ
ให้ความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่เด็กโดยทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือในลักษณะใดกับเด็กกลุ่มนี้
อาจมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการสอนเด็กท่ีด าเนินไปในชั้นเรียนปกติ  เช่น  เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ที่ก าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แต่มีทักษะภาษาไทยอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  จึงเรียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไม่ได้  จึงจ าเป็นต้องสอนทักษะ
ภาษาไทยชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 2  และพยายามเพ่ิมทักษะภาษาไทยขึ้นเรื่อยๆ  จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ตามล าดับ แต่ต้องใช้เวลา ปัญหาหนึ่งที่เกิดข้ึนคือ จะ
สอนอย่างไร เวลาใด ในช่วงเวลาราชการ 8.30-16.30 น. จึงท าใหเ้ด็กเรียนได้  อย่างไรก็ตามช่วงเวลา
ในการจัดการเรียนการสอนอาจยืดหยุ่นตามนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนหรือนโยบายจาก
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งช่วงเวลาเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลการจัดการเรียนการสอนแต่ครูผู้สอนควร
ให้ความส าคัญว่าจะจัดการศึกษาอย่างไรให้คุ้มค่าและยืดหยุ่นตามความต้องการและความสนใจของ



100 
 

นักเรียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมที่โรงเรียนต่างๆน ามาปฏิบัติกันมากมี  3  รูปแบบ  คือ 

รูปแบบท่ี  1  การเรียนรวมเต็มเวลา  (Full  Inclusion) 
 การเรียนรวมเต็มเวลา  หมายถึง การที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะเดียวกันกับเด็กปกติตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน 
 หากนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้ถือเป็นภารกิจของครูผู้สอน  ที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีสอน  วิธีจัดกิจกรรม  ในลักษณะ
ที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  จนสามารถร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
 การสอบหากวิธีการทดสอบที่ครูน ามาใช้  เป็นอุปสรรคต่อการสอบของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  ครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยน  (Accommodation)  วิธีการสอบของครู  (แต่ไม่ลด
เนื้อหาวิชา)  จนกระท่ังเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถท าการสอบได้  เช่น  เนื้อหาเดิม  ข้อสอบ
เดิม  แต่แทนที่จะให้เด็กอ่านข้อสอบเอง  ครูอาจให้อาสาสมัครอ่านข้อสอบให้เด็กฟัง  เป็นต้น 
 จ านวนเด็กมีความส าคัญยิ่ง จ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะเรียนรวมเต็มเวลาใน
ห้องเรียนปกติ  ควรมีจ านวนน้อยที่สุดที่ครูผู้สอนจะดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จ านวนที่เหมาะสม
คือห้องละ 1 คน จ านวนสูงสุดไม่เกินห้องละ 2 - 3 คน หากเกินกว่านี้จะท าให้ครูผู้สอนดูแลล าบาก  
อาจส่งผลต่อเด็กท าให้เด็กไม่พัฒนาเท่าที่ควร  หากมีเด็กมากกว่า 1 คน ควรรับเด็กคนที่มีความ
บกพร่องน้อยที่สุดไว้ในห้องเรียนรวมเต็มเวลา ส่วนเด็กที่มีความต้องการพิเศษคนอ่ืนควรจัดส่งเข้ารับ
บริการในรูปแบบอ่ืน 

รูปแบบท่ี  2  การเรียนรวมบางเวลา  (Partial  Inclusion) 
 ประเภทห้องเสริมวิชาการ  (Resource  Room  Model) เป็นการเรียนรวมกันในบางเวลา
และแยกกันเรียนบางเวลา  เวลาส่วนใหญ่เรียนรวมกัน เวลาส่วนน้อยเท่านั้นที่แยกกันเรียน  และแยก
เรียนเฉพาะวิชาที่เรียนร่วมกันไม่ได้เพราะทักษะในวิชานั้น แตกต่างกันมาก เช่น  ในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไม่สามารถเรียนเนื้อหาวิชาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
ได้  เพราะทักษะของนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จึงต้องแยกให้มาเรียนในห้องเสริม
วิชาการและเรียนเนื้อหาของภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  เมื่อมีทักษะดีแล้วจึงเรียน
เนื้อหาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  ตามล าดับ  เมื่อมีทักษะในระดับชั้นเดียวกับเพ่ือนแล้วสามารถเรียน
ร่วมกับเพื่อนได้ ก็ไม่ต้องแยกออกมาเรียนในห้องเสริมวิชาการอีกแล้วกลับไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวม
เต็มรูปแบบ ดังนั้นเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จึงกลายเป็นเด็กปกติในที่สุด  ควรมีการจัด
ตารางให้ชัดเจนว่ามีเด็กคนใดบ้างจะต้องมาเรียนในห้องเสริมวิชาการในวันใด เช่น ทุกชั่วโมงภาษาไทย 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  กลุ่มท่ีถูกก าหนดไว้จะต้องมาเรียนในห้องเสริมวิชาการ ซึ่งมี
ครูสอนประจ าห้องนี้อยู่แล้ว  เมื่อหมดเวลาเรียนชั่วโมงภาษาไทยเด็กต้องกลับไปเรียนในห้องปกติเพ่ือ
เรียนสาระอ่ืนๆ  ตามตารางสอน 

รูปแบบท่ี  3  การเรียนรวมเต็มเวลา  (Full  Inclusion)  ประเภทมีครูผู้ช่วย  
(Teachers  Aid  Model) 
 รูปแบบนี้เหมาะส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องที่รุนแรงมากขึ้นกว่า 2 รูปแบบแรก ครูจะจัดให้
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจ านวน 1 - 3 คนในห้องหนึ่ง  เด็กกลุ่มนี้นั่งเรียนที่โต๊ะเดียวกันหรือโต๊ะ
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ติดกัน  มีครูผู้ช่วยประจ าอยู่ในห้องและคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนตลอดเวลา แล้วจัดการเรียน
การสอนตามทีแ่ผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก าหนด  ครูผู้ช่วยจะต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและผ่าน
การอบรมแล้ว  อาจเป็นอาสาสมัครหรือเป็นอัตราจ้างก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียน 
 สรุปได้ว่า  รูปแบบการเรียนรวมในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมี  3  รูปแบบคือ  การ
เรียนรวมเต็มเวลา  (Full Inclusion)  การเรียนรวมบางเวลาประเภทมีห้องเสริมวิชาการ (Resource  
Room Model)  การเรียนรวมเต็มเวลาประเภทมีครูผู้ช่วย (Teacher Aid Model) 

 

รูปแบบการจัดศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย 

 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  มีนโยบายให้บริการทางการศึกษา
ให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ  แม้ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนจากการเรียนร่วมมา
เป็นการศึกษาเรียนรวมแล้ว  แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานยังใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท และมีโรงเรียนบางแห่งเท่านั้น
ที่เปลี่ยนมาเป็นการศึกษาแบบเรียนรวม   

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยนั้นมีการศึกษาและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ละรูปแบบแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามก็มีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการศึกษา
แบบเรียนรวม ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะท าให้โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นได้น าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม
ในประเทศไทยที่ได้มีการศึกษาวิจัยและที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม
และโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ดังต่อไปนี้ 
 1  รูปแบบการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  (SEAT  Framework) 

 เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546)  ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารการจัดการเรียนร่วมโดยใช้
โครงสร้างซีท  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปบูรณาการ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  (SEAT  Framework)  เป็นหลักตามนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบ้างตามสภาพและ
ข้อจ ากัดในการจัดการศึกษา  แนวทางการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท  ได้แก่ 

  1.1  นักเรียน (S  :  Student)  เตรียมความพร้อมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือมี
มีความบกพร่องในด้านร่างกาย  อารมณ์และสังคม  การช่วยเหลือทางวิชาการจะพิจารณาให้ได้รับการ
ช่วยเหลือหรือเตรียมความพร้อมทันทีที่พบความพิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทุกด้าน   
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  1.2  สภาพแวดล้อม  (E  :  Environment)  ควรจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
หรือที่มีความบกพร่องเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด  (Least  Restrictive  

Environment  :  LER)โรงเรยีนควรพยายามให้เด็กได้เรียนในชั้นเรียนทั่วไปมากท่ีสุด  โรงเรียนควร
ปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้หลักวิชาการคือ  พิจารณาถึงสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละ
ประเภท บุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็กได้แก่  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูและบุคลากรอ่ืนใน
โรงเรียน  ผู้บริหารจะเป็นผู้ที่มีบทบาทในที่เป็นผู้น าและสร้างบรรยากาศของการยอมรับเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในโรงเรียน   

  1.3  กิจกรรมการเรียนการสอน  (A:  Activities)  กิจกรรมการเรียนการสอน  คือ 

กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรียน  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จะช่วย
ให้นักเรียนทุกคนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนา  ทั้งในด้านร่างกาย  

จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ซึ่งประกอบด้วย 

   1.3.1  การบริหารจัดการหลักสูตรควรมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม  
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized  Education  Program  :  IEP)  ซึ่งเป็น
แผนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  และมีการจัดท าหลักสูตรเพิ่มเติม   
สอนทักษะเฉพาะที่จ าเป็น  เช่น  ทักษะการด ารงชีวิตทักษะทางสังคมส าหรับเด็กออทิสติก  และต้อง
จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล  (Individual  Implementation  Plan:  IIP)  ซึ่งเป็นแผนการสอน
ที่จัดขึ้นเฉพาะเจาะจงส าหรับเด็กแต่ละคน ในวิชาหรือทักษะที่เป็นจุดอ่อน  แผนการสอนเฉพาะบุคคล
นี้จัดท าขึ้นเพ่ือช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้   
   1.3.2  การตรวจสอบทางการศึกษา  (Educational  Implementation)  
ในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับนักเรียน  ในด้านวิชาการ  พฤติกรรมและร่างกาย  รวมทั้ง
ตัดสินใจเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการส่งต่อ  การคัดแยก  การก าหนดประเภทเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษ การวางแผนการสอน  และการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน 

   1.3.3  เทคนิคการสอนโดยมีเทคนิคการสอนที่หลายรูปแบบ คือ การ
วิเคราะห์งาน  การสอนโดยใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน   

   1.3.4  การรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน  การติดตามความก้าวหน้า
ของนักเรียนในปัจจุบันใช้วิธีการทบทวนและปรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ปีละอย่างน้อย  2  ครั้ง   
   1.3.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนและชุมชนอย่าง
เหมาะสม 

   1.3.6  การประกันคุณภาพทางโรงเรียนควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนรวมข้ึน 

   1.3.7 การรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือที่มีความบกพร่องเข้าเรียน  

โดยมีปฏิทินการรับอย่างชัดเจน 
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   13.8  การจัดตารางเวลาให้บริการสอนเสริม  และจัดให้มีการให้ค าแนะน า
ปรึกษา 
  1.4  เครื่องมือ  (T  :  Tools)  หมายถึง  สิ่งที่น ามาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการเรียนรวมช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเกิดการเรียนรู้และด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  เป็นการช่วยสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  อันได้แก่  นโยบาย  

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  งบประมาณระบบการบริหารจัดการ  กฎกระทรวง  เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความ
สะดวก  สื่อทางการศึกษา  เช่น  อุปกรณ์  สื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์  หนังสือเสียงส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น  บริการต่าง ๆ  ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท เช่น  

การเขียนและอ่านอักษรเบรลล์  การสอนภาษามือ  การฝึกพูด  รวมทั้งการสอนเสริมวิชาการต่าง  ๆ  

ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ  ทางการศึกษา  เช่น  กิจกรรมบ าบัดและกายภาพบ าบัด  การแก้ไขการพูด   

 2.  รูปแบบการเรียนร่วมแบบรวมพลัง  (Collaborative  Inclusion  Model:  CIM) 

 นงลักษณ์  วิรัชชัย  (2544)  ได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการซึ่ง
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม  ที่สอดคล้องกับสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  โดยแนวคิดในการพัฒนารูปแบบได้มาจากการศึกษาสภาพและแนวโน้มการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กพิการของประเทศไทยและต่างประเทศ  ร่วมกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับ
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ  และจากการวิจัยรายกรณีโครงการฟ้ืนฟูเด็กพิการโดยชุมชน  

มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการวิจัยที่ส าคัญสรุปผลได้  ดังนี้ 
  2.1  การจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการในต่างประเทศมีแนวโน้มเป็นรูปแบบการ
เรียนรวมชั้นและรูปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  โดยให้ความส าคัญกับการฝึกอาชีพ 

  2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการของไทยก าหนดให้รัฐ
สนับสนุนทุกคนให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาทุกรูปแบบ  ปริมาณคนพิการที่ต้องจัดบริการการศึกษา 

มีจ านวนเพิ่มขึ้นมากและรัฐจ าเป็นต้องจัดการศึกษาแบบเรียนรวม   

  2.3  โครงการฯ  มีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ด้านการปูองกัน  การบ าบัดรักษาและ 

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินงานประกอบด้วย
โครงการย่อยรวม  12  โครงการ  แต่ละโครงการประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
บุคลิกภาพและความสามารถของหัวหน้าหน่วยฟื้นฟูเด็กพิการเป็นปัจจัยส าคัญท าให้โครงการประสบ
ความส าเร็จท างานได้ตามเปูาหมาย  ใช้งบประมาณไม่มากนัก  และได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี   
  2.4  รูปแบบการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรวม  ได้แก่รูปแบบการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบอิงครอบครัวและชุมชน  รูปแบบการสอนตามบทบาทหน้าที่รูปแบบการสอน
เป็นรายบุคคล  รูปแบบการท างานเป็นทีม  การร่วมมือร่วมใจและการให้ค าปรึกษา   
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 3.  รูปแบบการเรียนรวมตามความต้องการและความเหมาะสม 

 ผดุง  อารยะวิญญู  และคณะ  (2549, น. 73-79)  ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบใน
การเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  โรงเรียนต้นแบบที่ศึกษาสามารถเป็น
โรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เป็นอย่างดี  
คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้น าผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  และโรงเรียนในสังกัดกระทรวงอ่ืนที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจน
เสนอแนะให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติที่จะท าให้การเรียนรวมด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยจัดรูปแบบการให้บริการ  ตามสภาพความบกพร่องของนักเรียนและตาม
ความพร้อมของโรงเรียน  เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยได้
จัดรูปแบบการให้บริการ  3  รูปแบบ  คือ   

  3.1 การเรียนรวมเต็มเวลา  (Full  Inclusion)  โดยจัดให้เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ระดับเล็กน้อยเรียนกับเด็กปกติห้องละไม่เกิน 1 คน 

  3.2  การเรียนรวมบางเวลา  (Partial  Inclusion)  โดยให้เรียนในห้องเสริมวิชาการ  
เรียกว่า  Pull-Out  Program  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะได้รับการจัดตารางเวลาให้เรียนในห้อง
เสริมวิชาการเฉพาะในวิชา  ภาษาไทย  และคณิตศาสตร์  วิชาอ่ืนเรียนกับเด็กปกติ 
  3.3  การเรียนรวมเต็มเวลาและมีครูผู้ช่วยคอยให้ความช่วยเหลือเด็ก  เรียกว่า  
Teachers  Assistant  Program  ใช้กับเด็กท่ีมีความบกพร่องรุนแรง 
 4.  รูปแบบ  APACP  Model   

 สุภาพร  ชินชัย  (2551, น. 61-63)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ:  กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวัดเชียงใหม่  ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  โดยใช้การวิจยัเชิง
ปฏิบัติการในรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน  ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู 
นักเรียนปกติ  นักเรียนที่เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  ครอบครัว  และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  โดยฝุายต่าง  ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมตามขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่ 1) ก าหนด
ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียน  2)  ก าหนดแนวทางและการ
วางแผนแก้ปัญหา  3)  ปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีการประเมินผลในระหว่างการด าเนินการ
ตามแผนและการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่อง  4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  น ากระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้เทคนิค  Future  Search  Conferences  :  F.S.C.  (Weisbord  &  

Janoff, 2000, อ้างถึงในสุภาพร  ชินชัย,2551, น. 62)  ซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนาขึ้นส าหรับพัฒนาการ
ท างานในองค์กรต่าง ๆ  โดยดึงเอาบุคคลต่าง ๆ  ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ต้องการพัฒนานั้นหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  (Stakeholders)  เข้ามาท าการประชุมร่วมกันเพ่ือคิดวิเคราะห์  วางแผน  ให้โอกาส
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บุคคลต่าง ๆ  เหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะแสดงออกถึงความคิดของตนเองอย่างที่ต้องการ  จากนั้นร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงความคิดของแต่ละบุคคลในการที่จะน ามาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาขององค์กรอันจะน าไปสู่
การปฏิบัติจริง  โดยจะช่วยกันมองถึงปัญหาในอดีตที่ผ่านมาตรวจสอบสภาพความเป็นจริงที่เก่ียวข้อง
กับปัญหานั้นในปัจจุบัน  แนวคิดท่ีจะแก้ไขหรือพัฒนาให้เกิดในอนาคต  หาข้อสรุปในทางปฏิบัติและ
ในขั้นตอนสุดท้ายคือวางแผนงานเพ่ือการปฏิบัติจริง  ในทุก ๆ กิจกรรมที่ปฏิบัตินั้นจะมีการสรุปเป็น
เอกสารอย่างชัดเจน  เทคนิค F.S.C.  นี้ก่อให้เกิดความร่วมมือกันของทุกฝุาย ลักษณะการด าเนินการ
ของโครงการเป็นลักษณะที่มีความต่อเนื่องเป็นวงจร  ซึ่งในการประชุมจะเกิดโครงการที่ฝุายต่าง ๆ  

เห็นร่วมกันว่าจะส่งผลต่อการจัดการเรียนรวมให้พัฒนาดีขึ้นจากเดิมและเกิดความส าเร็จได้โดยอาจมี
โครงการต่าง ๆ 

 5.  การจัดการเรียนรวมแบบคละช้ัน  (Multilevel  Inclusive  Education)   
 กิ่งเพชร  ส่งเสริม  (2552, น. 348-350)  ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวม
แบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา  การสร้างรูปแบบการจัดการเรียน
รวมแบบคละชั้นที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบด้วย  หลักการ 
จุดมุ่งหมาย  เนื้อหา  กิจกรรมการเรียนการสอน  สื่อและแหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรวมแบบคละชั้น  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนระดับชั้น  อายุ  ความสามารถ
แตกต่างกันมาเรียนด้วยกันในชั้นเรียนปกติ  เป็นวิธีที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของนักเรียน  ท าให้ช่วงของการเรียนรู้  ขั้นพัฒนาการ  ความถนัด  ความสนใจ  บุคลิกภาพ
ประสบการณ์กว้างขึ้น  ดังนั้นในห้องเรียนจึงไม่ใช่ห้องเรียนที่มีลักษณะเดียวเพ่ือตอบสนองลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ  การจัดชั้นเรียนรวมแบบคละชั้นมีแนวทางดังนี้ 
  5.1  โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  5.2  ผู้เรียนแต่ละคนมีขั้นตอนการเรียนที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  เด็กเรียนช้าและ
เด็กเก่งไม่ได้รับความกดดันในการเรียน 

  5.3  ปรับหลักสูตร  และวิธีสอนที่ยืดหยุ่น  นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
สถานการณ์ 
  5.4  จัดแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละคน 

  5.5  มีวิธีสอนที่เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน 

  5.6  นักเรียนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน  วิธีสอนที่เหมาะสมคือวิธีสอนแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน (Peer  Tutoring) การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) และการท าโครงงานเป็น
กลุ่ม   
  5.7  ผู้เรียนได้รับการประเมินตามศักยภาพ ไม่เน้นวิธีการตัดเกรด เนื่องจาก
ความส าเร็จของนักเรียนเกิดจากความพยายามและความอุตสาหะ 
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  5.8  มีการวางแผนหลักสูตร การประเมินผลและการบันทึกผลการสอนตามสภาพ
จริง 
  5.9  ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สอนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการเรียนการสอน 

 

กรณีศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ตัวอย่างการศึกษาแนวปฏิบัติรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม 

การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบในการเรียนรวมระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
(ผดุง  อารยะวิญญู  และคณะ, 2549)   

 
      โรงเรียนเทศบาล  2  วัดปราสาททอง  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส านักงาน

เทศบาล  เมืองสุพรรณบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 
  โรงเรียนเทศบาล  2  วัดปราสาททอง  ตั้งอยู่เลขที่  28/1  และ  142/1  ถนนขุนแผน  
ต าบลท่าพี่เลี้ยง  อ าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดท าการสอนเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2480    
ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ใช้ศาลาการเปรียญของวัด
ปราสาททองเป็นสถานที่เล่าเรียนต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.  2500  จึงได้สร้างอาคารเรียน
แบบถาวร  ขึ้น 1 หลัง  ซึ่ง นายสะอาด  จันทน์ผา  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  
เป็นผู้ด าเนินการขอเงิน ก.ศ.ส. จากรัฐบาลมาสร้างในที่ดิน  4  ไร่  1  งาน  28  ตารางวา  และใช้เป็น
อาคารเรียนจนถึง  พ.ศ.  2540  ได้รื้อถอนและก่อสร้างอาคาร  4  ชั้น ใต้ถุนโล่ง จ านวน 12 ห้องเรียน
แทนในปี  2540 
 วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2504  ได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพ่ิมข้ึนปีละ ชั้น  
คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ตามล าดับ 
 ในปี  พ.ศ.  2521  โรงเรียนได้ท าการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  
ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช  2533 
 ในปี  พ.ศ.  2537  เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
 ในปี  พ.ศ.  2545  ให้หลักสูตรประถมศึกษา  พุทธศักราช  2521  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  
2533  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2 , 3 , 5 , 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3  และใช้หลักสูตร
สถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2545  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 , 4  และมัธยมศึกษาปีที่  1 
 ในปี  พ.ศ.  2546  ใช้หลักสูตร  พุทธศักราช  2521  ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2533  ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 , 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.  
2545  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2546)  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 2 , 4 , 5  ชัน้มัธยมศึกษา
ปีที ่1 , 2 
 และในปี  พ.ศ.  2547  ได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.  2545  (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.  2546)  ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่  3 



107 
 

 ปัจจุบันเปิดท าการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียน  
1,130  คน  มีครู  41  คน 

การพัฒนาโรงเรียนระดับประถมศึกษาให้เป็นโรงเรียนเรียนรวม  ด าเนินการดังนี้ 
1.  ผู้บริหาร 

 คุณสมบัติส าคัญประการหนึ่งในการเป็นโรงเรียนเรียนรวม  คือ  ผู้บริหารจะต้องมีทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนรวมต่อการศึกษาพิเศษ  และต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ผู้อ านวยการโรงเรียน
เทศบาล  2  (วัดปราสาททอง)  ในปีที่ท าการวิจัยเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและเคยจัดการเรียนร่วมมาก่อน  
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรวม  หากผู้บริหารมีทัศนคติเชิงลบ  
จะต้องละลายพฤติกรรมและแนวคิด  ให้มีทัศนคติเชิงบวกก่อนด าเนินการจัดการเรียนรวม  ใน
ต่างประเทศที่พัฒนาแล้ว  มีกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม  ซึ่งผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติตามอยู่แล้ว  จึงสามารถจัดการเรียนรวมได้ทันที  ในประเทศไทยถึงแม้จะมีกฎหมายการศึกษา
เพ่ือคนพิการ  ปี พ.ศ.  2551  แต่มิได้ก าหนดแนวทางในด าเนินการของโรงเรียนไว้  ท าให้ขาดทิศทาง
ในการจัดการเรียนรวม 

2.  ทัศนคติของบุคลากร 
 การเรียนรวมจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีทัศนคติในทางบวกต่อการเรียน
รวมต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 มีงานวิจัยยืนยันว่า  บุคลากรที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  มักรู้จักหรือมี
ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  บางคนอาจเคยมีบุตร  ธิดา  หรือมีญาติเป็นเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษหรือเคยใกล้ชิดเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมาก่อน  ผู้ที่ไม่มีความรู้อาจไม่เข้าใจหรืออาจ
เขา้ใจผิดๆ  ท าให้มีทัศนคติท่ีไม่ตรงกับความเป็นจริง หากบุคลากรที่มีทัศนคติทางลบต่อเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษต่อการเรียนรวม  จ าเป็นจะต้องมีการอบรมครูเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
 นอกจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแล้ว  บุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียนรวมเช่นเดียวกัน  ได้แก่  ผู้ปกครองเด็กทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้ปกครองเด็กปกติ  
ผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  เด็กปกติ  เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  จึงจ าเป็นต้องอบรม
บุคคลดังกล่าวเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นจริง  ถ้าจะให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  สมาชิกส่วนใหญ่
ของสังคม  ชุมชนควรมีทัศนคติในทางบวกด้วย 
 3.  การประเมินเด็ก 
 การประเมินในที่นี้  หมายถึง  การทดสอบเพ่ือพิจารณาและตัดสินว่า  เด็กคนใดเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษบ้างและเป็นเด็กประเภทใด  ทั้งนี้เพ่ือหาทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
และเป็นทางการ 
 ในการประเมินเด็กนั้นๆ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ  มอบรายการเก่ียวกับลักษณะของ
เด็กท่ีอาจมีปัญหาเพ่ือให้ครูประจ าชั้นคัดเลือกเด็กที่มีลักษณะตามที่ก าหนดไว้มาเพ่ือท าการประเมินใช้
ข้อมูลจากครูผู้สอน  จากผู้ปกครองจากระเบียนสะสม  เครื่องมือที่ใช้มีหลายชนิดประเมินแล้วพบว่า
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  3  ประเภทคือ 
  1)  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  จ านวน  13  คน 
  2)  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้  จ านวน  8  คน 
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  3)  เด็กออทิสติก  จ านวน  3  คน 
 ที่เหลือเป็นเด็กเรียนช้า  และเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมบ้าง  ในการประเมินนั้น  ท าการ
ประเมินเป็นรายบุคคลใช้เครื่องมือหลายชุด  ตามท่ีปรากฎในภาคผนวกมีการวัดไอคิวของเด็กด้วย 

4.  การตัดสินสิทธิทางการศึกษาพิเศษ 
 ขั้นนี้เป็นขั้นตอนในการบริหารจัดการ  เพื่อให้การจัดการเรียนรวมด าเนินไปโดยราบรื่น  ใน
ขั้นนี้เป็นการอนุมัติว่าใครบ้างที่เป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  และมีหลักฐานใดบ้างที่แสดงว่าเขา
เป็นเด็กประเภทนี้  การตัดสินเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่เรียกว่า  “คณะกรรมการจัดการเรียน
รวม”  ซึ่งมีกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหาร 
 ครู  ผู้ปกครอง  และผู้เชี่ยวชาญ  คณะกรรมการชุดนี้  จัดประชุมเพ่ือตัดสินว่าเด็กคนใดเป็น
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษบ้างโดยพิจารณาจากหลักฐานการประเมินเด็ก  ซึ่งได้แก่  แบบทดสอบ
ต่างๆ  แบบประเมิน  แบบสังเกตพฤติกรรมของครู  ผู้ปกครอง  ผลการเรียนเป็นการน าข้อมูลทั้งหมด
เข้ามาประมวลกัน  แล้วตัดสินว่าเขาเป็นเด็กแอลดี  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิ
สติก  เมื่อตัดสินแล้วเด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษทางการศึกษา  ดังนี้ 
  1)  ไม่ต้องเรียนตามหลักสูตรปกติแต่เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่
จะจัดท าข้ึน 
  2)  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรพิเศษปกติ
ส าหรับเด็กแอลดี 
  3)  ได้รับสิทธิให้เรียนในห้องเสริมวิชาการ 
  4)  ได้รับเครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  5)  ได้รับบริการที่เก่ียวข้องที่จ าเป็นในขณะที่เด็กปกติไม่มีสิทธิรับบริการพิเศษเช่นนี้  
และผู้ปกครองจะเรียกร้องสิทธินี้ไม่ได้ 

5.  การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualised Education Plan หรือ IEP) 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมีต้นก าเนิดในสหรัฐอเมริกา และกระจายไปตามประเทศต่างๆ  
ทั่วโลก  รวมทั้งประเทศไทย แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นแผนรวมทั้งหมดรวมทั้งหลักสูตร วิธีสอน
การวัดผลประเมินผล ครูจะต้องสอนตามนี้ไม่ต้องสอนตามหลักสูตรปกติ เพราะได้รับการยกเว้นแล้ว  
แผนนี้จัดท าให้โดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ครูประจ าชั้น  ครูการศึกษาพิเศษ  
ผู้ปกครอง  ผู้เชี่ยวชาญหรือตัวเด็กเองหากเป็นเด็กโต ร่วมกันร่างแผนการศึกษาที่จะต้องใช้เวลาเรียน  
1  ปี  และมีการทบทวนแผนเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่  1  และ  2 

6.  การประเมินความต้องการพิเศษของเด็ก 
 ในขั้นนี้เป็นการประเมินว่า  ท าอย่างไรเด็กจึงจะได้เรียนได้ตาม  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
ตัวอย่างเช่น  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้คนหนึ่ง  เมื่อจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
แล้ว  ผลปรากฎว่า  เขาจะต้องเรียนภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2  ทั้งๆ  ที่เขาเรียนอยู่ชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 4  แต่อ่านหนังสือของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ไม่ได้  ในขั้นนี้จะมีการพิจารณาว่า  ท า
อย่างไร  เขาจึงจะอ่านหนังสือภาษาไทย  ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้แล้ว  เรียนภาษาไทย     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ต่อไป  ที่ประชุมอาจลงมติว่า  จะต้อง  สอนเขาในห้องเสริมวิชาการในชั่วโมง
ภาษาไทย  จนกว่าเขาจะอ่านได้ในทักษะระดับเดียวกันกับเพ่ือนร่วมชั้น  จึงอนุญาตให้เขากลับเข้ามา
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เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมชั้น  เป็นต้น  ดังนั้นในขั้นนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับตารางเวลาเรียนจ านวน
ชั่วโมงเรียน  ครูที่ท าหน้าที่สอน  สื่อและอุปกรณ์การสอนที่จะท าให้เขาอ่านได้  แล้วสรุปเป็นแผนงาน
เพ่ือเสนอฝุายบริหารต่อไป 

7.  การจัดรูปแบบบริหาร โรงเรียนต้นแบบแห่งนี้มีการเลือกการเรียนรวม 3  รูปแบบ  คือ 
 รูปแบบท่ี  1  การเรียนรวมเต็มเวลา  (Full  Inclusion)  หมายถึง  การให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษเรียนรวมกันกับเด็กปกติตลอดเวลา  ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ที่มีความบกพร่องไม่มากนัก  ครูประจ าชั้นสอนด้วยตนเอง  สอนตามแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล   
 กิจกรรมการเรียนการสอนมักเป็นกิจกรรมกลุ่ม  เป็นกิจกรรมที่ต้องลงมือหยิบจับ  ให้มีการ
เคลื่อนไหวได้พอควร  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการบางประการของเด็ก  ครูประจ าชั้นจะจัดหา
เพ่ือนช่วยเพื่อนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้ทั้ง  2  คน  ช่วยกันเรียน 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษร่วมท ากิจกรรมกลุ่มกับเพ่ือนๆ ทุกกิจกรรม  แต่จุดมุ่งหมายของ
การเรียนเป็นไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ดังนั้น  ในบางครั้งอาจมีทักษะสูงกว่าที่ก าหนดไว้ใน
จุดมุ่งหมายในการประเมินผล  มีการวัดผลประเมินผลตามที่ก าหนดไว้ใน  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
เท่านั้น  มีการปรับเปลี่ยนวิธีวัดผลประเมินผลด้วย  เช่น  อาจมีการทดสอบปากเปล่าแทนการสอบ
ข้อเขียน  หากจ าเป็นต้องสอบข้อเขียนมีการอ่านข้อสอบให้นักเรียนฟังแทนการให้นักเรียนอ่านข้อสอบ
เอง 
 รูปแบบท่ี  2  การเรียนในห้องเสริมวิชาการ  (Resource  Room  Model)  ทางโรงเรียนได้
จัดตั้งห้องเสริมวิชาการ  (Resource  Room)  ขึ้น 1 ห้อง เป็นห้องท่ีมีพ้ืนที่เท่ากับห้องเรียน  1  ห้อง  
ภายในห้องรีสอร์ท  แบ่งออกเป็นห้องส าหรับสอนเป็นกลุ่ม 1  ห้อง  ห้องส าหรับสอนเดี่ยว  หรือสอน
กลุ่มขนาดเล็ก  2 หอ้ง  ภายในมีสื่อและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเรียนการสอนครบถ้วน  เช่น  มี
คอมพิวเตอร์  1  เครื่อง  มีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1  ชุด  ส าหรับการสอนภาษาไทย  มีชุดแก้ไขความ
บกพร่องทางภาษาไทย  20  เล่ม  มีหนังสือการ์ตูนและหนังสือนิทานส าหรับสอนภาษาไทยและ
หนังสืออ่ืนๆราว  30  เล่ม  รวมทั้งแบบฝึกคณิตศาสตร์  อีกจ านวนหนึ่ง  มีครูประจ าห้องเสริมวิชาการ 
 ครูประจ าห้องเสริมวิชาการ  ที่เป็นครูผู้สอนในรูปแบบที่  2  เด็กจะมาเรียนในห้องเสริม
วิชาการเฉพาะวิชาภาษาไทย หรือคณิตศาสตร์เท่านั้น  เมื่อหมดเวลา  1  ชั่วโมง  เด็กจะต้องกลับไปยัง
ห้องเรียนของตน  เพ่ือเรียนวิชาอ่ืนร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนต่อไป  การให้บริการในลักษณะนี้จึงเป็น
การสอนเสริมในบางวิชา  ครูผู้สอนเป็นครูประจ าการที่ผ่านมาอบรมการศึกษาพิเศษมาแล้ว
ผลัดเปลี่ยนกันมาประจ าห้องนี้ตามตารางเวลาที่ก าหนด  ส่วนครูผู้ช่วยจะเข้ามาช่วยนักเรียนฝึกทักษะ
ทางวิชาการ 
 นักเรียนที่เข้ามารับบริการในห้องนี้  จะต้องขออนุญาตครูในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์  
เพ่ือมาเรียนที่ห้องนี้  เนื้อหาที่สอนเป็นไปตาม  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งจะต่ ากว่าชั้นเรียนของ
ตนเองประมาณ  2  ปี  การเรียนมีทั้งการฝึกเดี่ยวด้วยตนเองหรืออาจสอนเป็นกลุ่มย่อยๆ  2-3  คน  ก็
ได้  ขึ้นอยู่กับระดับทักษะของเด็ก 
 รูปแบบท่ี  3  รูปแบบครูผู้ช่วย  (Teacher  Aid  Model)  เป็นการให้ครูผู้ช่วยหรือเรียกว่า
ผู้ช่วยคร ู
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 1.  เข้าไปในห้องเรียนและนั่งอยู่กับเด็กคอยช่วยเหลือเด็กในการเรียน 
 2.  คอยช่วยเหลือเด็กเม่ืออยู่นอกห้องเรียน เช่น  การไปห้องน้ าดูแลไม่ให้หกล้ม  เป็นต้น 
 รูปแบบนี้เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องที่รุนแรงกว่ารูปแบบแรก  ในโรงเรียนต้นแบบ
นี้  ได้แก่  เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ระดับ IQ  30-50  เด็กออทิสติกในระดับชั้นอนุบาล  
และชั้นประถมศึกษาตอนต้น  
 ผู้ช่วยครู  ได้แก่  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่อาจเป็นผู้ปกครองเด็กปกติหรือเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษก็ได้  มีวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเวลาว่างเพียงพอ  อาสาสมัคร
เข้ามาช่วยโรงเรียนในโครงการเรียนร่วม  มีการรับสมัคร  มีการคัดเลือกและมีการอบรมให้รู้จัก
ภาระหน้าที่  แล้วจึงมอบหมายงาน  โดยมีภารกิจวันละ  3  ชั่วโมง  ในชว่งเช้าหรือช่วงบ่าย  สัปดาห์
ละ  3  วัน  โดยประมาณ  ส าหรับอาสาสมัคร  1 คนไม่มีค่าตอบแทน  นอกจากอาหารกลางวัน 
 นอกจากบริการดังกล่าวแล้ว  เด็กนักเรียนที่เรียนรวมในรูปแบบที่  3  ยังได้รับการฝึกเป็น
รายบุคคลในทักษะที่เด็กยังบกพร่องอยู่  เช่น  เด็กออทิสติกมีการฝึกทักษะการสื่อสารทักษะทางสังคม
และการปรับพฤติกรรม  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้รับการฝึกการรับและแปลผลข้อมูลทางสายตาและทางการฟัง  
และยังได้รับบริการที่เกี่ยวข้องเท่าท่ีจ าเป็น  เช่น  กิจกรรมบ าบัด  และกายภาพบ าบัด 

8.  การด าเนนิการและการนเิทศ 
 หลังจากวางแผนการจัดรูปแบบเรียบร้อยแล้ว  โรงเรียนลงมือด าเนินการจัดการเรียนรวมตาม
แผนที่วางไว้  และมีการติดตามผล  และนิเทศการสอน  โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้เชี่ยวชาญว่า  
การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่  หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  และจะแก้ไขปัญหานั้นๆ  
อย่างไร  การนิเทศจึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง 

9.  การวัดผลประเมินผล 
 การวัดผลประเมินผล  ด าเนินไป  ดังนี้ การวัดทักษะและเนื้อหาสาระวิชา  ต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ใน  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ซึ่งหมายความว่า เด็กเรียนรวมเต็มเวลา  อาจสอบวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์  พร้อมกับเพ่ือน  แต่ไม่น าคะแนนมาใช้ในระเบียน  จะต้องเอาคะแนน
ตามท่ีก าหนดไว้ใน  แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ส่วนสาระอ่ืนใช้ข้อสอบเดียวกันกับเด็กปกติ  หาก
เด็กมีปัญหาเกี่ยวกับสมาธิ  จะต้องแยกเด็กสอบต่างหาก  และให้หยุดพักบ้างระหว่างการสอบ หาก
เด็กมีปัญหาในการอ่าน  ต้องมีคนอ่านข้อสอบให้นักเรียนฟัง  ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบวิชาใด  สาระใดก็
ตาม หากเด็กมีปัญหาในการเขียน  ให้สอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียน  เด็กท่ีเรียนในห้องเสริม
วิชาการ  ให้ครูประจ าห้องเสริมวิชาการเป็นผู้ทดสอบ  และสอบตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน  
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ออกแบบการประเมินผลใหม่  ไม่เน้นการสอบเท่าที่จ าเป็น  และปรับวิธี
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว  เน้นการประเมินผลตามสภาพจริง  (Authentic  Assessment) 

10.  การทบทวนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  คือสิ่งที่ทางโรงเรียนจัดให้เด็กเรียนตลอดปีการศึกษา  เด็กเรียน
ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ไม่ต้องเรียนตามเด็กปกติ  ดังนั้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงมี
ความส าคัญ  และต้องมีการทบทวนภาคเรียนละ  1  ครั้ง  เหมือนกับการสอบปลายภาคของเด็กปกติ  
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เมื่อมีการประเมินผลตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  แล้วจึงน ามาปรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลให้
เหมาะสมกับเด็กแล้วใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลอันใหม่ที่ปรับปรุงแล้ว 
 รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมยึดที่ตัวเด็กเป็นส าคัญ  ไม่ได้ยึดสาระเป็นส าคัญ  เด็กเรียนได้
แค่ไหนก็เอาแค่นั้น  เอาทักษะของเด็กเป็นหลัก  ให้เด็กเรียนใช้กับเพ่ือน  มีเพ่ือน  มีสังคมเลื่อนชั้นไป
กับเพ่ือน  จะเรียนสาระใดระดับใดแล้วแต่สิ่งที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  การเรียนรวม
จึงเหมือนกับการเรียนแบบไม่มีชั้น  มีการทบทวนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  เรียนตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  สิ้นเทอมมีการปรับแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  แล้วเรียนตามแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลที่ปรับแล้ว  ปฏิบัติเช่นนี้ไปจนครบการศึกษาภาคบังคับการศึกษาไม่มีค าว่าสอบตก  ไม่มี
ค าว่าเลื่อนชั้น  เลื่อนไปตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้เช่นนี้  
ผู้เรียนจะสามารถเรียนได้ตลอด และเรียนได้อย่างมีความสุข 
  

ตัวอย่างการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา  
(สุชาดา  บุบผา, 2555) 
โรงเรียน Twin Oaks  Elementary  School และโรงเรียนโรงเรียน César E. Chávez 
Elementary School  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน Twin Oaks Elementary School 
ที่อยู่  85916  ถนน Bailey Hill เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เป็นโรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก โรงเรียนมีนักเรียนจ านวน 198 คน ผู้บริหารชื่อ 
Larry Soberman ครูประจ าชั้น 8 คน ครูผู้ช่วย 7 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน นักบ าบัดการพูด 1 
คน ครูศูนย์การเรียนรู้ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 5 คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง Grades 5   
 

  
 

ภาพ 3.1  โรงเรียน Twin Oaks Elementary School หมายเหตุ. จาก Twin Oaks Elementary 
School (2013) สืบค้นจาก http://twinoaks.4j.lane.edu/ 

 

http://twinoaks.4j.lane.edu/
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 พันธกิจของโรงเรียน คือ นักเรียนในโรงเรียนจะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อครอบครัว โรงเรียน 
และชุมชน โดยเน้นการช่วยให้นักเรียนทุกคนพัฒนาทักษะในทุกด้านเป็นล าดับแรก เพ่ือให้โรงเรียน
เป็นที่รู้จักของสังคมโลก 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยก าหนดเป็นเปูาหมายของโรงเรียนคือการรักษาสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่น การเรียนรู้ที่ปลอดภัย และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ โรงเรียน Twin Oaks Elementary 
School จะเป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนประสบความส าเร็จอย่างสูงสุด 
โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการและเอาใจใส่นักเรียนทุกคน และชั้นเรียนอนุบาลเหมาะอย่างยิ่งใน
การรับนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านทักษะพื้นฐานและทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 เปูาหมายในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมีเปูาหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนทุกคนในวิชาคณิตศาสตร์ การอ่านและการเขียน  นักเรียน ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่จะ
ท างานร่วมกันเพ่ือรักษาบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเด่นของโรงเรียน 
1. โรงเรียนมีโปรแกรมการศึกษาบนฐานทางวิชาการที่ดีเยี่ยม โดยใช้กลยุทธ์ 

การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนทุกคน 

2. บุคลากรมีทักษะและความมุ่งม่ันที่จะท างานร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองให้ได้ตาม
มาตรฐานของรัฐ 

3. มีการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือสร้างเอกสารทางวิชาการ ผ่านกล้อง บอร์ดอัจฉริยะ 
(SMART Broads) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ห้อง 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน César E. Chávez Elementary School 
 ที่อยู่ 1510 ถนน West 14th Avenue เมืองยูจีน รัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น
โรงเรียนที่สอนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนจ านวน 445 คน ผู้บริหารชื่อ Denisa Taylor 
ครูประจ าชั้น 25 คน ครูการศึกษาพิเศษ 4 คน เจ้าหน้าที่ 23 คน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน เจ้าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาของโรงเรียน 1 คน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง Grades 5   

 
ภาพ 3.2 โรงเรียน César E. Chávez Elementary School หมายเหตุ. จาก César E. Chávez 
Elementary School (2013) สืบค้นจากhttp://www.chavez.4j.lane.edu/Chavez_Website/ 
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 พันธกิจของโรงเรียน คือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายของนักเรียน ส่งเสริมการเคารพสิทธิ และการแสดงความคิดอย่างเสรีและมีวิสัยทัศน์ 
มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและโรงเรียนมีวิธีที่ดีที่สุดที่จะส่งเสริม
ความส าเร็จของนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและโรงเรียน การมีแนวคิดและเปูาหมาย
เดียวกันและและการท างานร่วมกัน หลักสูตรการจัดศึกษาจะเน้นที่การอ่านออกเขียนได้ผ่านการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ตลอดเวลาที่โรงเรียนเพ่ือเพ่ิมการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้รับการยอมรับและเชื่อจากคนในชุมชน ให้ความช่วยเหลือ เป็นมิตร และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
โรงเรียนยอมรับและส่งเสริมความส าเร็จของแต่ละบุคคล โดยเชื่อว่าคนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ถ้าได้รับ
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดี  
 เปูาหมายในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมีเปูาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์, อ่านและการเขียน สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
ปลอดภัยและเอ้ืออาทรส าหรับนักเรียนทุกคน และเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมความหลากหลาย และ
โอกาสส าหรับผู้ปกครองที่จะเข้าร่วมในการศึกษาของบุตรหลานของตน 
           จุดเด่นของโรงเรียน 
      1. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงมีส่วนช่วยในการในพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการรู้
หนังสือ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่เอ้ือต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ที่
หลากหลายของนักเรียนทุกคน  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนหลักสูตรและการจัดการศึกษา เช่น 
คอมพิวเตอร์พกพาที่ใช้ได้ส าหรับนักเรียนทุกคน มี SMART Boards ในทุกห้องเรียนและมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
       2. ชุมชนและครอบครัวมีส่วนร่วม โปรแกรม 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ 
การสื่อสาร เว็บไซต์ การพบปะสังสรรค์ของกลุ่มผู้ปกครองประจ าเดือน โรงเรียนมีการประชุมและ
จัดท าจดหมายข่าวและข้อมูลของโรงเรียน ประสานงานกับครอบครัวสองภาษา-สองวัฒนธรรม และมี
ส านักงานให้ความช่วยเหลือ 
      3.  เป็นศูนย์กลาง แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในครอบครัวที่สนับสนุนความต้องการของทุก
ครอบครัวโดยการวางแผนเป็นประจ าทุกเดือนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการพัฒนารูปแบบจากการส ารวจสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย ซึ่งพบว่า ความ
ต้องการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทยมี 3 ด้านที่มีความส าคัญ คือ 1)  การวาง
แผนพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลโดยการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
Individual Education Plan (IEP)  2) การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมภายในโรงเรียน 3) การวัดประเมินผลตามสภาพที่แท้จริงเพื่อพัฒนานักเรียนรายบุคคล ซึ่งน ามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใน
โรงเรียนเรียนรวม 2 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา  
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ภาพที่ 3.3 ภาพถ่ายสภาพการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม   

 

ภาพที่ 3.4  ภาพถ่ายจากการสังเกตการณจ์ัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม 

 

ภาพที่ 3.5 ภาพถ่ายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน โรงเรียน César E. Chávez Elementary 

School 
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รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

ในโรงเรียนแบบเรียนรวมและห้องเรียนรวมจะมีนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่หลากหลายและ
แตกต่างกันทั้งภูมิหลังและระดับความสามารถ เช่น นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนที่เรียนช้า 
นักเรียนที่เรียนปานกลาง นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียน นักเรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง นักเรียนที่มี
ประวัติการเรียนที่ล้มเหลว เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และนักเรียนที่ใช้ 2 ภาษา เป็นต้น 

รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมในชั้นเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกที่
แท้จริงในสังคมของห้องเรียนและโรงเรียน รวมถึงการเข้าถึงหลักสูตรปกติและการจัดการเรียนรู้ของครู
ในห้องเรียนปกติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่นๆ  

รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ในขั้นตอนของปัจจัย
น าเข้า (Input) คือการเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการ ส่วนกระบวนการ (Process) 
ของรูปแบบเป็นการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความส าคัญในประเด็นที่ว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและ ปัจจัยน าออก (Output) คือผลลัพธ์ที่ได้ นั่นก็คือการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งถือเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโดยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ตาม
มาตรฐานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน  
 

                 ปัจจัยน าเข้า     กระบวนการ          ผลลัพธ ์

 

         การบริหารจัดการ                 การจัดการเรียนการสอน            การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

               ACCEPT                 SMART                  COACH 

  

 

 

 

รูปแบบดังกล่าวนี้ได้มาจากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในประเทศไทย  และพัฒนามาจาก ECI Model (The Early Childhood Inclusion 

Model) ของ Suzanne M. Winter โดยไดน้ าแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ค้นพบ 3 แนวปฏิบัติ ดังนี้ 
การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการใช้หลักการทุกคนยอมรับ ACCEPT (Achieving Creative and 

Collaborative Education Plan Teams)  สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลโดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) โดยค านึงถึง
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ความส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ การบรรลุเปูาหมาย (Achieving) การสร้างสรรค์(Creative) ความ
ร่วมมือ (Collaborative) การจัดการศึกษา(Education) การวางแผน (Plan) การท างานเป็นทีม 
(Teams) 

 

 

 

 
โดยซึ่งมีหลักการดังนี้ 

1. การประชุมเตรียมการ และก าหนดเปูาหมายที่เป็นไปได้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในการ
วางแผนพัฒนาเด็กโดยจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  

2. การร่วมมือและการท างานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การวางแผนพัฒนา
เด็กโดยจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และการวัดประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกัน 

3. การจัดอบรมการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการพัฒนาครูให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้  
 

การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education  Program  :  IEP) 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม    
ในครั้งนี้ซึ่งจากการก าหนดแนวทางในการก าหนดเปูาหมาย ร่วมกันท างานเป็นทีมในการจัดท า และ
การอบรมปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ส าหรับเป็นแผนการจัด
การศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลที่โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
จัดท าขึ้น  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลต้องอาศัยความร่วมมือของครู  นักวิชาการ

ACCEPT 

การยอมรับ 

Education 

การศึกษา 

Plan 

การวางแผน 

Collaborative 

ความร่วมมือ 

Creative 

การสร้างสรรค ์

Teams 

การท างานเป็นทีม 

Achieving 

การบรรลุเปา้หมาย 
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ผู้เชี่ยวชาญหลายฝุายและผู้ปกครองโดยร่วมกันจัดท าในรูปของคณะกรรมการ  ร่วมกันประเมินความ
พิการที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ในแผนจะบรรจุเนื้อหาสาระ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ผู้ปกครอง  ครูและโรงเรียน  เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ  บ าบัด  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษแต่ละคนอย่างเหมาะสม  ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการประเมินความสามารถ
พ้ืนฐานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  คณะกรรมการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  จะต้อง
น าข้อมูลที่ประเมินได้มาร่วมกันเขียนเป็นแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมและช่วยพัฒนา
ศักยภาพ  ทักษะการช่วยเหลือตนเอง  ทักษะสังคม  ทักษะการสื่อสาร  ทักษะทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละ
จุดประสงค์ในเปูาหมายแต่ละด้านเป็นแผนระยะ  1  ปี 
 ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
 การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP)  มีขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 1.  วางแผนด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

ที่มีความต้องการพิเศษ  ประกอบด้วย 

  -  ผู้บริหารสถานศึกษา 

  -  ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  หรือผู้ได้รับมอบหมาย 

  -  ครูประจ าชั้นหรือครูที่ได้รับมอบหมาย 

  -  นักวิชาชีพตามความต้องการจ าเป็นของเด็ก เช่น  นักกายภาพบ าบัด  นักจิตวิทยา 

  -  ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิการ 

  -  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

  -  ผู้แทนองค์กรนักเรียนที่มีความต้องการพิการ  เป็นต้น 

 2.  ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยผู้บริหาร  
ครู  ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครอง  เพ่ือให้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  โดยยอมรับและเห็นความส าคัญของการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษท่ีอยู่ในความปกครองดูแล และมีส่วนร่วมในข้ันตอนการจัดท าแผนเช่น การเข้า
ประชุม  การประเมินผล  ปรับปรุงและพัฒนาแผนอย่างสม่ าเสมอ  ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและน า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปปฏิบัติ 
 3.  รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยครูที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการจากผู้ที่เก่ียวข้องของทุกฝุายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งบันทึกใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เช่น  แฟูมประวัติส่วนตัว  ประวัติสุขภาพและการรักษา  บันทึก
การประเมินศักยภาพของคนพิการเป็นรายบุคคล  ใบตรวจวัดการได้ยิน  ใบประเมินระดับเชาว์ปัญญา  
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ใบประเมินพฤติกรรม  บันทึกการส่งต่อ  ผลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากหน่วยงานนักเรียนไปรับบริการ  
และแฟูมสะสมงานของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  เป็นต้น 

 4.  ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของคนพิการ  โดยสังเกต  สอบถาม  รวบรวมข้อมูลจากผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ จุดเด่น  จุดด้อย  ความสามารถพ้ืนฐานหรือระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละทักษะวิชาการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยวิธีการตรวจสอบ
พฤติกรรม  ด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน  เป็นต้น  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 5.  ประเมินความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  โดยผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วน าเสนอที่ประชุมจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลพิจารณา
จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่เหมาะสมแก่
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน 

 6.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยด าเนินการดังนี้ 
  -  น าเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้ปกครอง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ         
นักวิชาชีพ  ครู  และผู้ที่ท าหน้าที่ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ  และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

  -  ร่วมกันพิจารณาความสามารถพ้ืนฐาน  ความถนัด  ทักษะพิเศษ  จุดเด่น  จุดด้อย  
จุดที่ควรเสริม  ความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริหาร  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  จุดมุ่งหมายการพัฒนาด้านต่างๆ  ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ประเมินผล  
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  -  ก าหนดระยะเวลาการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ตามความเหมาะสม
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน  หรือไม่เกิน  1  ปี 
  -  จัดท ารายงานผลการประชุมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน  7  วัน  โดยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถน าไปปฏิบัติได้
โดยเร็ว 

  -  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ของครอบครัว 

 7.  น าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปปฏิบัติ  โดยมอบคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกคนน ามิติที่ประชุมและจุดมุ่งหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในส่วนที่ตนเกี่ยวข้องไป
ปฏิบัติ  และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้ด าเนินการ  เช่น 

  -  ประสานงานกับผู้ปกครองให้น านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไปรับบริการด้าน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากหน่วยงานบริการ 

  -  ประสานงานกับครูประจ าชั้น  ครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
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  -  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้คนพิการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อบริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในแผน 

  -  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบให้บันทึกผลการปฏิบัติงาน  รวมทั้งความคิดเห็น  
ปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางปรับปรุงหรือพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในแบบบันทึก
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ตามเวลาที่ก าหนด  และรายงานผลการจัดท าแผน 

 8.  ติดตามผลการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 9.  สรุปและรายงานผลการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยมอบคณะกรรมการและ
ผู้เกี่ยวข้องสรุปและรายงานผลการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  และอุปสรรคแนวทางการ
แก้ไขปัญหาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายทราบตามก าหนด 

 10.  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

การจัดการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนของกระบวนการของรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมครั้งนี้

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผลนั้นใช้ระบบการวางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนรวมอย่างฉลาด SMART สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียน Learning 

Activity โดยค านึงถึงความส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือก (Select) ความเหมาะสม 
(Match) การปรับเปลี่ยน (Adapt) ความเป็นไปได้ (Relevant) และการตรวจสอบ (Test)  
 

 

 

        

   Select 

   Match 

   Adapt     

   Relevant    

   Test 

 

 

  

 

1. S = Select การพิจาณาคัดเลือก  การพิจารณาและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนรวมทั้งรูปแบบของหลักสูตร สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวก และนวัตกรรม  เปูาหมายส าหรับการเลือกกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการสอนจะต้อง
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ค านึงถึงความหลากหลายของผู้เรียนและสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและความสามารถ เช่น 
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ซึ่งท าให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ประสบการณ์ตรงและ
บูรณาการหลักสูตรให้พัฒนาผู้เรียน ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องยืดหยุ่นตามความแตกต่าง
และรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2. M = Match  ความเหมาะสม  ค านึงถึงความเหมาะสมในการวางแผนส าหรับโอกาสในการ
เรียนรู้ และท้าทาย ซึ่งเด็กแต่ละคนมีความสนใจและระดับการเรียนรู้ที่ต่างกัน สิ่งส าคัญจะต้อง
ค านึงถึงธรรมชาติและลักษณะของเด็กแต่ละคน รวมถึงข้อจ ากัดและพัฒนาการของเด็กในแต่ละด้าน 
หรือพ้ืนฐานของเด็กแต่ละคนซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ท้ายทายให้เด็กได้แสดงความสามารถที่แตกต่างกัน ครูจะต้องมีความสร้างสรรค์
ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสอน หลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็ก รวมถึงความช่วยเหลืออ่ืนที่เหมาะสม
ด้วย 

 3. A = ADAPT   การปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งจ าเป็นส าหรับ
เด็กบางคน หรือสื่อการเรียนการสอน และอาจจะต้องใช้สื่อส าหรับเด็กพิเศษ  หรือเทคโนโลยีช่วยสอน
เพ่ือช่วยให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้สอนไม่ควรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความสนใจเฉพาะ
บุคคล โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง เทคโนโลยีบางอย่างกระตุ้นให้เด็กได้แสดงความสามารถท่ี
หลากหลาย 

 4. R = RELEVENT ความเป็นไปได้  บูรณาการหลักสูตรที่มุ่งเพ่ิมพูนประสบการณ์ที่สัมพันธ์
กับการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน  การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องสร้างให้เด็กเกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ และน าไปใช้ในทักษะชีวิต  
ประสบการณ์จริงที่สัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้แสดงออกเพ่ือพัฒนา
ทักษะและแนวคิด 

 5. T = Test การตรวจสอบ  ควรจัดให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง  และชัดเจน การประเมินตามสภาพจริงท าให้ทราบข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนในการ
ส่งเสริมหรือพัฒนาเด็กแต่ละคน  และให้เด็กได้จัดท าแฟูมสะสมผลงาน  การประเมินตามสภาพจริง
โดยสังเกตทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียน รวมถึงการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนรวมถึงทักษะสังคมของเด็ก และน าเครื่องมือและเทคโนโลยีมาช่วยในการประเมิน
เพ่ือให้ครูน าข้อมูลมาวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
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การพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนนี้ ได้เสนอการวัดและประเมินผลการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือ
น าไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งถือเป็นการวัดและประเมินผลแนวใหม่ เน้น
กระบวนการ และ ผลงาน ซึ่งสามารถในไปใช้ ในการด ารงชีวิตได้ ดังนั้น การประเมินเน้นตามสภาพ
จริง(Real life) หรือใกล้เคียงกับชีวิตจริง งานที่ให้ท า ควรเป็นงานที่ซับซ้อน (Complexity) ในการ
ประเมินตามสภาพจริงนั้น มีความคล้ายคลึงกับการประเมินจากการปฏิบัติ (Performance 
assessment) แต่อาจจะมีความลึกซึ้งในการประเมินมากกว่า เนื่องจากเป็นสถานการณ์จริง หรือต้อง
จัดสถานการณ์ให้ใกล้จริง ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนมาก เพราะจะท าให้ทราบความสามารถที่
แท้จริงของผู้เรียน ว่ามีจุดเด่นและข้อบกพร่องในเรื่องใดอันจะน าไปสู่การแก้ไขที่ตรงประเด็นที่สุด 

ขั้นตอนการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงมีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการประเมิน ต้องสอดคล้องกับสาระ มาตรฐาน
จุดประสงค์การเรียนรู้และสะท้อนการพัฒนาด้วย 

 2. ก าหนดขอบเขตในการประเมิน ต้องพิจารณาเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เช่น 
ความรู้ ทักษะและกระบวนการ ความรู้สึก คุณลักษณะ เป็นต้น 

 3. ก าหนดผู้ประเมิน โดยพิจารณาผู้ประเมินว่าจะมีใครบ้าง เช่น นักเรียนประเมินตนเอง 
เพ่ือนนักเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 4. เลือกใช้เทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน ควรมีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ วิธีการประเมิน เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การบันทึกพฤติกรรม แบบ
ส ารวจความคิดเห็น บันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้อง แฟูมสะสมงาน ฯลฯ 

 5. ก าหนดเวลาและสถานที่ที่จะประเมิน เช่น ประเมินระหว่างนักเรียนท ากิจกรรม ระหว่าง
ท างานกลุ่ม / โครงการ วันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ เวลาว่าง / พักกลางวัน ฯลฯ 

 6. วิเคราะห์ผลและวิธีการจัดการข้อมูลการประเมิน เป็นการน าข้อมูลจากการประเมินมา
วิเคราะห์โดยระบุสิ่งที่วิเคราะห์ เช่น กระบวนการท างาน เอกสารจากแฟูมสะสมงาน ฯลฯ รวมทั้งระบุ
วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 7. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน เป็นการก าหนดรายละเอียดในการให้คะแนนผลงานว่า
ผู้เรียนท าอะไร ได้ส าเร็จหรือว่ามีระดับความส าเร็จในระดับใด คือ มีผลงานเป็นอย่างไร การให้คะแนน
อาจจะให้ในภาพรวมหรือแยกเป็นรายให้สอดคล้องกับงานและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่าการประเมินตามสภาพจริงเป็นขั้นตอนที่ครูและนักเรียนร่วมกันก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยวิเคราะห์จากหลักสูตรกลาง หลักสูตรท้องถิ่นและความต้องการของนักเรียน 
มีแนวทางของงานที่ปฏิบัติ ก าหนดกรอบและวิธีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมิน ซึ่งวิธีการประเมินตามสภาพจริงจะกล่าวต่อไปนี้ 
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เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการประเมินตามสภาพจริง 
 การประเมินตามสภาพจริงเป็นการกระท า การแสดงออกหลาย ๆ ด้าน ของนักเรียนตาม
สภาพความเป็นจริงทั้งในและนอกห้องเรียน มีวิธีการประเมินโดยสังเขปดังนี้ 
 1. การสังเกต  เป็นวิธีการที่ดีมากวิธีหนึ่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การ
ปฏิบัติงาน และโดยเฉพาะด้านอารมณ์ ความรู้สึก และลักษณะนิสัยสามารถท าได้ทุกเวลา ทุกสถานที่
ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน หรือในสถานการณ์อ่ืนนอกโรงเรียน 

 วิธีการสังเกตท าได้โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ การสังเกตโดยตั้งใจหรือมีโครงการสร้างหมายถึงครู
ก าหนดพฤติกรรมที่ต้องสังเกต ช่วงเวลาสังเกตและวิธีการสังเกต เช่น สังเกตคนละ 3-5 นาทีเวียนไป
เรื่อย ๆ อีกวิธีหนึ่ง คือ การสังเกตแบบไม่ตั้งใจ หรือไม่มีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึงไม่มีการก าหนดรายการ
สังเกตไว้ล่วงหน้า ครูอาจมีกระดาษแผ่นเล็ก ๆ ติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อบันทึกเม่ือพบพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีมีความหมาย หรือสะดุดความสนใจของครู การบันทึกอาจท าได้โดยย่อก่อน แล้วขยายความ
สมบูรณ์ภายหลังวิธีการสังเกตที่ดีควรใช้ทั้งสองวิธี เพราะการสังเกตโดยตั้งใจ อาจท าให้ละเลยมองข้าม
พฤติกรรมที่น่าสนใจแต่ไม่มีในรายการที่ก าหนด ส่วนการสังเกตโดยไม่ตั้งใจอาจท าให้ครูขาดความชัดเจน
ว่าพฤติกรรมใด การแสดงออกใด ที่ควรแก่การสนใจและบันทึกไว้ เป็นต้น  ข้อเตือนใจส าหรับการใช้วิธี
สังเกต คือ ต้องสังเกตหลาย ๆ ครั้งในหลายๆ สถานการณ์ เช่น การเรียน การท างานตามล าพัง การ
ท างานกลุ่ม การเล่น การเข้าสังคมกับเพ่ือน การวางตัว เป็นต้น เมื่อมีเวลาผ่านไประยะหนึ่งๆ ประมาณ
2-3 สัปดาห์ จึงน าข้อมูลเหล่านี้มาเพ่ือพิจารณาสักครั้งหนึ่ง 
 เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสังเกต ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า แบบบันทึกระเบียนสะสม เป็นต้น 

 2. การสัมภาษณ์  เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้เก็บข้อมูลพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ได้ดี เช่น ความคิด 
(สติปัญญา) ความรู้สึก กระบวนการขั้นตอนในการท างาน วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ อาจใช้ประกอบการ
สังเกตเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจมากยิ่งขึ้น 

 ข้อแนะน าบางประการเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 
  2.1 ก่อนสัมภาษณ์ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของนักเรียนก่อนเพ่ือท าให้การ
สัมภาษณ์เจาะตรงประเด็นและได้ข้อมูลยิ่งขึ้น 

  2.2 เตรียมชุดค าถามล่วงหน้าและจัดล าดับค าถามช่วยให้การตอบไม่วกวน 

  2.3 ขณะสัมภาษณ์ครูใช้วาจา ท่าทาง น้ าเสียงที่อบอุ่นเป็นกันเอง ท าให้นักเรียนเกิด
ความรู้สึกปลอดภัย และแนวโน้มให้นักเรียนอยากพูด / เล่า 

  2.4 ใช้ค าถามที่นักเรียนเข้าใจง่าย 

  2.5 อาจใช้วิธีสัมภาษณ์ทางอ้อมคือ สัมภาษณ์จากบุคคลที่ใกล้ชิดนักเรียน เช่น เพ่ือน
สนิท ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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 3. การตรวจงาน เป็นการวัดและประเมินผลที่เน้นการน าผลการประเมินไปใช้ทันทีใน 2 
ลักษณะ คือ เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือปรับปรุงการสอนของครู จึงเป็นการประเมินที่ควร
ด าเนินการตลอดเวลา เช่น การตรวจแบบฝึกหัด ผลงานภาคปฏิบัติ โครงการ/โครงงานต่างๆ เป็นต้น 
งานเหล่านี้ควรมีลักษณะที่ครูสามารถประเมินพฤติกรรมระดับสูงของนักเรียนได้ เช่น แบบฝึกหัดที่เน้น
การเขียนตอบ เรียบเรียง สร้างสรรค์ (ไม่ใช้แบบฝึกหัดที่เลียนแบบข้อสอบเลือกตอบซึ่งมักประเมินได้
เพียงความรู้ความจ า) งาน โครงการ โครงงาน ที่เน้นความคิดขั้นสูงในการวางแผนจัดการ ด าเนินการ
และแก้ปัญหาสิ่งที่ควรประเมินควบคู่ไปด้วยเสมอในการตรวจงาน (ท้ังงานเขียนตอบและปฏิบัติ) คือ 
ลักษณะนิสัยและคุณลักษณะที่ดีในการท างาน 

 ข้อแนะน าบางประการเก่ียวกับการตรวจงาน 

 โดยปกติครูมักประเมินนักเรียนทุกคนจากงานที่ครูก าหนดชิ้นเดียวกัน ครูควรมีความยืดหยุ่น
การประเมิน จากการตรวจงานมากข้ึน  ดังนี้ 
  3.1 ไม่จ าเป็นต้องน าชิ้นงานทุกชิ้นมาประเมิน อาจเลือกเฉพาะชิ้นงานที่นักเรียนท า
ได้ดีและบอกความหมาย / ความสามารถของนักเรียนตามลักษณะที่ครูต้องการประเมินได้ วิธีนี้เป็น
การเน้นจุดแข็งของนักเรียน นับเป็นการเสริมแรง สร้างแรงกระตุ้นให้นักเรียนพยายามผลิตงานที่ดี ๆ 
ออกมามากข้ึน 

  3.2 จากแนวคิดตามข้อ 3.1 ชิ้นงานที่หยิบมาประเมินของแต่ละคน จึงไม่จ าเป็นต้อง
เป็นเรื่องเดียวกัน เช่น นักเรียนคนที่ 1 งานที่ (ท าได้ดี) ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 2, 3, 5 
ส่วนนักเรียนคนที่ 2 งานที่ควรหยิบมาประเมินอาจเป็นงานชิ้นที่ 1, 2 ,4 เป็นต้น 

  3.3 อาจประเมินชิ้นงานที่นักเรียนท านอกเหนือจากท่ีครูก าหนดให้ก็ได้ แต่ต้องมั่นใจ
ว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนท าเองจริง ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนท าเองที่บ้าน และน ามาใช้ที่โรงเรียนหรือ
งานเลือกต่าง ๆ ที่นักเรียนท าขึ้นเองตามความสนใจ เป็นต้น การใช้ข้อมูล / หลักฐานผลงานอย่าง
กว้างขวาง จะท าให้ครูรู้จักนักเรียนมากขึ้น และประเมินความสามารถของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง
ของเขาได้แม่นย ายิ่งขึ้น 

  3.4 ผลการประเมิน ไม่ควรบอกเป็นคะแนนหรือระดับคุณภาพ ที่เป็นเฉพาะตัวเลข
อย่างเดียว แต่ควรบอกความหมายของผลคะแนนนั้นด้วย 

 4. การรายงานตนเอง  เป็นการให้นักเรียนเขียนบรรยายหรือตอบค าถามสั้น ๆ หรือ ตอบ
แบบสอบถามที่ครูสร้างข้ึน เพ่ือสะท้อนถึงการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธี
ท างานความพอใจในผลงาน ความต้องการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยถามค าถามให้นักเรียนเขียน
ตอบสั้นๆ เพื่อสะท้อนความคิด วิธีการท างานหรือบุคลิกภาพของนักเรียน 

 5. การใช้บันทึกจากผู้ที่เก่ียวข้อง  เป็นการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับตัว
นักเรียนผลงานนักเรียน โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น จาก
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เพ่ือนครู โดยประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งจะมีการประเมิน
เดือนละครั้ง 
 จากเพ่ือนนักเรียน โดยจัดชั่วโมงสนทนา วิพากษ์ผลงาน (นักเรียนต้องได้รับค าแนะน ามาก่อน
เกี่ยวกับหลักการ วิธีวิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์) 
 จากผู้ปกครอง โดยจดหมายหรือสารสัมพันธ์ที่ครู หรือโรงเรียนกับผู้ปกครองมีถึงกันโดย
ตลอดเวลา โดยการประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนจัดขึ้น หรือโดยการตอบแบบสอบถามสั้น ๆ  
 6. การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง  ในกรณีที่ครูต้องการใช้แบบทดสอบ ขอเสนอแนะ
ให้ใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  6.1 ปัญหาต้องมีความหมายต่อผู้เรียน และมีความส าคัญเพียงพอที่จะแสดงถึงภูมิ
ความรู้ของนักเรียนในระดับชั้นนั้น ๆ 

  6.2 เป็นปัญหาที่เลียนแบบสภาพจริงในชีวิตของนักเรียน 

  6.3 แบบสอบต้องครอบคลุมทั้งความสามารถและเนื้อหาตามหลักสูตร 

  6.4 นักเรียนต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความคิดหลาย ๆ ด้านมาผสมผสาน และ
แสดงวิธีคิดได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน 

  6.5 ควรมีค าตอบถูกได้หลายค าตอบ และมีวิธีการหาค าตอบได้หลายวิธี 
  6.6 มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของค าตอบอย่างชัดเจน 

 7. การประเมินโดยใช้แฟูมสะสมงาน  แฟูมสะสมงานหมายถึง สิ่งที่ใช้สะสมงานของนักเรียน
อย่างมีจุดประสงค์ อาจเป็นแฟูม กล่อง แผ่นดิสก์ อัลบั้ม ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายาม 
ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ในเรื่องนั้นๆ หรือหลาย ๆ เรื่อง การสะสมนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เลือกเนื้อหา เกณฑ์การเลือก เกณฑ์การตัดสิน ความสามารถ / คุณสมบัติ หลักฐานการสะท้อนตนเอง 
 การประเมินผลโดยใช้แฟูมสะสมงานเป็นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ได้รับ
ความนิยมกันอย่างแพร่หลายวิธีหนึ่ง เพราะใช้การประเมินให้ผูกติดอยู่กับการสอนและมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนการสอนที่ชัดเจน 

 วิธีการประเมินตามสภาพจริงที่ได้กล่าวแล้วนั้น การที่จะได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของ
นักเรียน ครูควรใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายๆ วิธีผสมผสานกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุม
พฤติกรรมทุกด้านและมีจ านวนมากเพียงพอที่จะประเมินผลที่เกิดข้ึนในตัวนักเรียนอย่างมั่นใจ
หลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนนตามแนวทางการประเมินตามสภาพจริง 

วิธีการให้คะแนนตามแนวประเมินตามสภาพจริง  เน้นที่การให้ข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ถึง
ความส าเร็จหรือความรอบรู้ของนักเรียนว่ามีลักษณะอย่างไรและความส าเร็จหรือความรอบรู้ในระดับที่
แตกต่างกันนั้น  มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  ไม่ใช่ให้ความหมายเพียงแค่การได้ / ตก  หรือ  ผ่าน / 
ไม่ผ่าน  หรือระดับของการผ่านเท่านั้น  นอกจากนี้การน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์ด้านการตัดสินผล
การเรียนก็มีความส าคัญเป็นอันดับรองจากการน าไปใช้เพื่อพัฒนานักเรียนและตัวครู 
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แนวปฏิบัติส าหรบัการพัฒนารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

 แนวปฏิบัติส าหรับการพัฒนารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น  โรงเรียนแบบเรียนรวมที่จะ
น ารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล จะต้องมกีารปรับปรุงโครงสร้างและ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนด้านสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพให้เหมาะสม โดยการน ารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้จะต้องมีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรที่เก่ียวข้อง จากการวิจัยการน าแนวปฏิบัตรูปแบบการเรียนรวมไปใช้อย่างครบ
วงจรประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 6 ดังต่อไปนี้  (Anscow, 1995, p. 14) 

1. สร้างความเป็นผู้น าให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนไม่เฉพาะแต่ผู้บริหารในโรงเรียน 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน และชุมชน ในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ 

3. ความมุ่งม่ันและร่วมแรงร่วมใจในการท างาน 

4. กลยุทธการประสานงาน 

5. การมีบทบาทในการประเมินผลส าเร็จ และการสะท้อนผลการท างาน 

6. ส่งเสริมให้มีโนบายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ  

แนวทางส าหรับโรงเรียนที่การด าเนินการจัดการศึกษาศึกษาแบบเรียนรวม โดยน ารูปแบบการ
เรียนรวมไปปรับควรค านึงถึงคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกคนด้วยเช่นกัน  

ลักษณะของการจัดชั้นเรียนรวม (Description of an Inclusive Classroom) ครูควรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของชั้นเรียนรวมที่ดี (Description of an Inclusive Classroom) 
ซ่ึง Smith T.E.C (1995) ได้เสนอหลักการของการบริหารจัดการในชั้นเรียนรวมให้มีประสิทธิผลว่า 
ต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 7 ด้านคือ 

1. ด้านจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Management) ได้แก่ การค านึงถึงองค์ประกอบ 
เกี่ยวกับตัวเด็ก ครูผู้สอน กลุ่มเพ่ือนและครอบครัว 

2. ด้านกายภาพ (Psysical Management) ได้แก่ การจัดการชั้นเรียน สิ่งอ านวยความ 
สะดวก การจัดที่นั่ง และอุปกรณ์พิเศษท่ีต้องใช้ 

3. ด้านการสอน (Instructional Management) ได้แก่ การจัดการเก่ียวกับตารางสอน   
การถ่ายทอดข้อมูล การจัดกิจกรรมของกลุ่ม แผนการสอน สื่อ อุปกรณ์ และการบ้าน 

4. ด้านเวลา (Time Management) ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการท างาน การ 
บริหารงาน การสอนในชั้นเรียนโดยรวม และการสอนรายบุคคล 

5. ด้านกระบวนการ (Procedural Management) ได้แก่ การบริหารกฎในห้องเรียน  
กระบวนการในห้องเรียน และกิจวัตรที่ต้องท าทั้งโรงเรียน 

6. ด้านพฤติกรรม (Behavion Management) ได้แก่ การพิจารณาตรวจสอบพัฒนาการ 
การปรัปรุงพฤตกิรรมที่ดีข้ึนหรือแย่ลง การพัฒนาการของการจัดการกับตนเอง (Developing Self-
Management) และการปรับพฤติกรรมโดยทั่วๆ ไป 
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7. ด้านการจัดการส่วนบุคคล (Personal Management) ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับ ผู้ช่วย 
ในการสอน บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ ตลอดจนอาสาสมัครและผู้สนใจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ชั้นเรียนรวมควรถูกจัดให้มองดูว่ามีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลา เพราะสิ่งแวดล้อมจะถูกจัด
ใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน กิจกรรมอาจจัดเป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย
เฉพาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็ได้ เด็กๆ อาจท ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลา ทุกๆ คนจะยิ้ม เด็กจะมีกิจกรรม ครูจะชื่นชม การเรียนรู้จะยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และเด็ก
สามารถเลือกกิจกรรมในการท างานได้ เด็กอาจรวมกลุ่มท ากิจกรรมและช่วยเหลือกัน ปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมของเด็กจะเป็นความคาดหวังหนึ่งของหลักสูตร ชั้นเรียนรวมควรถูกจัดให้เป็นชุมชน เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เด็กเป็นศูนย์กลาง เด็กๆ จะมีการตอบสนองทางสังคมเพ่ือสร้างสรรค์ในชุมชน 
โดยสร้างกฎเกณฑ์และความคาดหวังตามหลักสูตร ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างกัน พ่อแม่
ผู้ปกครองช่วยสนับสนุนชั้นเรียนรวมได้โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมท่ีส าคัญ และผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่
หลากหลายและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีผลดีโดยรวมต่อเด็กทุกคนทั้งเด็กพิการและเด็ก
ทั่วไปท าให้เด็กยอมรับซึ่งกันและกันรวมทั้งช่วยเหลือกัน เพราะอนาคตเด็กเหล่านี้จะต้องโตขึ้น
ประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ครู พยาบาล นักกฎหมาย แพทย์ ผู้แทนราษฎร ต ารวจและเป็นผู้เสียภาษี 
โดยอัตราส่วนธรรมชาติจะมีบางคนได้เป็นพ่อแม่ของลูกพิการทุกคนอาจมีประสบการณ์ท่ีต้องมีญาติ
น้องและเพ่ือนๆ เป็นคนพิการ ซึ่งเขาจะต้องมีส่วนช่วยเหลือในอนาคตและเมื่อมีเด็กนักเรียนที่ถูกระบุ
ว่าความบกพร่องต้องไปเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนรวม เขาจะรู้เรืองและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเป็นอย่างดี 
                 Selend , S.J. and Garride Duhanney , L.M. (1999) ได้ศึกษาผลกระทบภายในชั้น
เรียนรวมพบว่า ทั้งเด็กทั่วไปและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ต่างมีผลกระทบต่อกันอย่างผสมผสาน
ในทางสังคมและไม่ปรากฏผลกระทบที่เป็นการรบกวนทางด้านการเรียนรู้วิชาการต่อกัน ครูสามารถ
ตอบสนองต่อชั้นเรียนรวมได้ดีแม้จะมีตัวแปรซับซ้อนหลายอย่าง การก าหนดของเขตในชั้นเรียนจะท า
ได้ดีโดยการอภิปรายและปรึกษาหารือกัน 

                 Vaughn , S. and Klingner , J.K. (1998) ได้ศึกษา การรับรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางด้านการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม และห้องเสริมวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ชอบท ากิจกรรมนอกห้องเรียนทุกแบบรวมทั้งห้องเสริมวิชาการ เพราะเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษจะได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษในการท างานให้ง่ายขึ้น และสนุกสนานมากกว่า 
และเด็กชอบชั้นเรียนรวมมากเพราะท าให้มีเพ่ือนมากและดีกว่า เด็กส่วนใหญ่เห็นคุณค่าจากการได้รับ
บริการการศึกษาพิเศษจากครูในชั้นปกติ เด็กส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่มีการจัดการเรียนการสอน
คล้ายคลึงกับห้องเรียนปกติโดยไม่ทราบว่าอยู่ในที่มีบริการพิเศษทั้งในชั้นเรียน และห้องเสริมวิชาการ  
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การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม จะต้องมีความสอดคล้องกัน

ระหว่างความสามารถของนักเรียนและงานทีน่ักเรียนต้องท า การสอนต้องมีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพส าหรับนักเรียน
ทุกคน ครูทั่วไปอาจไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษแต่ละประเภท ครูที่ต้องการน ารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ควรมีได้แก่ (Forman, 
1997) 

1.  ความรู้ความเข้าใจในความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละบุคคล 
2.  มีเจตคติท่ีดีต่อนักเรียน 
3. รู้จักเลือกใช้วิธีการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูในโรงเรียนแบบเรียนรวมจึงปรับเปลี่ยนไปจากเดิม

ที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของครูการศึกษาพิเศษ เช่น เมื่อมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่จะเข้า
สู่โรงเรียนหรือครูผู้สอนพบว่านักเรียนมีความต้องการพิเศษถูกส่งมาให้ครูการศึกษาพิเศษเพ่ือท าการ
ช่วยเหลือและสอนในห้องเรียนพิเศษ จึงเป็นความรับผิดชอบและการท างานร่วมกันของครูทุกคนใน
โรงเรียน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในห้องเรียนปกติ ครูในโรงเรียนแบบเรียนรวมจึงต้องเผชิญกับสิ่งที่      
ท้าทายใหม่ๆที่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตนเอง และต้องสามารถจัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กที่มคีวามต้องการจ าเป็นที่หลากหลายและที่มีระดับความสามารถแตกต่างกันมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครูการศึกษาพิเศษและครูทั่วไป จึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเพียงพอที่จะ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้ 

นอกจากนี้ทักษะส าคัญท่ีครูทุกคนในโรงเรียนแบบเรียนรวมจะน ารูปแบบการศึกษาแบบเรียน
รวมไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลจ าเป็นต้องมี 3 ประการ คือ (McGreGgor, 1998) 

1.  ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 

2.  ยุทธวิธีในการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีความหลากหลาย เช่น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การบูรณาการ การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อนช่วยเพื่อนและแนวทางพหุปัญญา ซึ่งยุทธวิธีดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับห้องเรียนที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 

ยุทธศาสตร์การสอน (Teaching Strategies) 
           ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมควรมีความรู้ในด้านยุทธศาสตร์การสอน (Teaching Strategies) ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การท างานกับเด็กที่เรียนรวมประสบความส าเร็จ ได้แก่ 

1. นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชั้นเรียน 
2. จัดระบบโครงสร้างและการวางแผนการสอนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. สร้างกฎระเบียบและโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลรองรับข้อจ ากัดในความแตกต่าง 



128 
 

ระหว่างบุคคล 
4. ครูต้องมีความคาดหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในสังคม  

และมีการพัฒนาทางวิชาการ และมีทักษะในการด ารงชีวิตในครอบครัว 
5. หลักสูตรที่สร้างข้ึนจากรากฐานความเชื่อทางมนุษยนิยม เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ควรเปิดโอกาส 

ให้เด็กเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาเองหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด ารงชีวิตประจ าวัน 
6. มีปัญหาบางอย่างที่จ าเป็นต้องควบคุม ได้แก่ ชั้นเรียนต้องมีกฎหลักท่ีทุกคนต้องยอมรับ 

กติการ่วมกัน ครูและนักเรียนอาจช่วยกันสร้างสรรค์หลักสูตรที่น่าสนใจได้จากสื่อที่มีสาระในการ
ด าเนินชีวิต ประจ าวันของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสนใจ มีส่วนร่วมและมุ่งไปสู่การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
           ครูที่สอนเด็กที่มีความต้องพิเศษต้องมีทักษะในการสังเกตที่ยอดเยี่ยมจริงๆ เพ่ือที่จะค้นหาว่า
อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก (Melissa Hestum, 1996) ครูต้องรู้เทคนิควิธีการ
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมผลการจัดกิจกรรมและสร้างแรงจูงใจ เทคนิควิธีการสอน การช่วยเหลือและ
การท างานระบบเครือข่าย ครูจะไม่ใช่ผู้ตัดสินใจ ครูจะท าหน้าที่ควบคุมตลอดเวลา แต่เป็นหนึ่งในทีมที ่
แก้ปัญหาร่วมกับพ่อแม่ครูคนอ่ืนและเด็กนักเรียน ครูควรมียุทธศาสตร์ในการประเมินปัญหาทาง
พฤติกรรม การพูดคุยหาข้อสรุปเพื่อตัดสินใจร่วมกับพ่อแม่ ผู้เชี่ยวชาญและเด็กนักเรียน การปรับตัว
เข้ากับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยอ่ืนๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน เช่น นักเรียนในห้องมากไปหรือไม่ มีการจัดชั้นเรียนอย่างไร แสงสว่างพอหรือไม่ 
และให้การดูแลทีมผู้สอนร่วมกันว่าท างานหนักไปหรือไม่ ง่ายไปหรือไม่ ช้าหรือเร็วเกินไป เสียงดัง
เกินไปหรือไม่ ใส่ใจเด็กๆเพียงใด เด็กได้นอนหลับและรับประทานอาหารเพียงพอหรือไม่ มีพฤติกรรมที่
ดีบ้างหรือไม่ ปัญหาทางพฤติกรรมมีอะไรบ้าง เป็นต้น 

            Ivory , J.J. and Mccollum , J.A. (1999) พบว่า เด็กอนุบาลในชั้นเรียนรวมจะพัฒนา
ทักษะทางสังคมได้ดีจากการเรียนรู้ร่วมกัน โดยกิจกรรมท่ีใช้ของเล่นร่วมกัน เช่น ไม้บล็อก ชุดแต่งตัว
ตุ๊กตา บ้านตุ๊กตา สัตว์เลี้ยง และการตกแต่งบ้าน ดีกว่าของเล่นคนเดียว เช่น แปูง ดินน้ ามัน ตัวต่อ 
หนังสือ สีน้ า สีเทียน กรรไกร และภาพต่อ 

การพัฒนาทักษะทางสังคมให้กับผู้เรียน 

          เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกประเภท มักจะมีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับสังคม ครูที่
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนรวมจึงต้องมีเทคนิคในการสอนทักษะทางสังคมเพ่ือปรับพฤติกรรมบางอย่าง
ทีเ่ป็นปัญหาและมีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กท่ีมีปัญหาทางด้าน
อารมณ์ และมีปัญหาทางพฤติกรรมซึ่งมักขาดทักษะทางสังคม ท าให้ไม่สามารถแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมได้ เข้ากับเพ่ือนไม่ได้ ผูกมิตรใหม่ไม่ได้ การสอนทักษะทางสังคม จะช่วยให้เด็กสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เทคนิคในการสอนทักษะทางสังคมที่ครูควรมีได้แก่ 
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1. การเปน็แบบอย่าง (Modeling) ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องเพ่ือให้เด็ก 
เลียนแบบพฤติกรรมที่ถูกต้องกับกาลเทศะได้ 

2. การจัดให้เด็กได้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม (Strategic Placement) ครูต้องจัดให้เด็กได้อยู่ 
ในกลุ่มเพ่ือนที่เป็นเด็กดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้เด็กไม่กล้าแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
เพราะเพ่ือนที่ดีจะคอยเตือนอยู่เสมอๆ ไม่ให้ท าผิด 

3. การสอน (Instruction) ครูต้องบอกหรืออธิบายให้เด็กเข้าใจว่าท าไมจึงต้องปฏิบัติตนและ 
แสดงพฤติกรรมในลักษณะหนึ่ง ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งบางครั้งอาจต้องตั้งกฎระเบียบ
ขึ้นเพ่ือควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ต้องการให้เกิดได้ 

4. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ครูควรให้ค าชมเชยหรือให้รางวัลใน 
สิ่งที่เด็กชอบเมือเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะจะได้ผลดีและเด็กมีพฤติกรรมที่คงทน การให้
แรงเสริมจ าเป็นต้องให้ทุกครั้งที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งเมื่อพฤติกรรมเกิดข้ึนอย่างคงที่
แล้วจึงลดแรงเสริมลงได้ 

5. การกระท าซ้ าๆ (Rehearsal) ครูควรฝึกให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ าๆ กัน  
หลายๆครั้ง เพื่อให้เด็กจ าได้ หรืออาจให้เด็กพูดเป็นข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
เช่น “เด็กดีไม่ลุกจากที่นั่งบ่อยๆ “ “เด็กท่ีดีจะต้องไม่แกล้งเพ่ือน” “เราจะพูดเพราะๆ” เป็นต้น 

6. การควบคุมตนเอง (Self – Control Strategy) ครูควรฝึกให้เด็กรู้จักศึกษาพฤติกรรม 
ของตนเองอย่างเป็นระบบ เช่น ให้เด็กบันทึกพฤติกรรมของตนทุกครั้ง ที่แสดงพฤติกรรมอันไม่พึง
ประสงค์ แล้วรายงานให้ครูทราบเมื่อครบ 1 วัน หรือ 3 วัน แล้วให้เด็กพยายามตั้งใจไม่แสดง
พฤติกรรมเช่นนั้นอีก ครูคอยสังเกตว่าพฤติกรรมของเด็กลดลงหรือไม่ ซึ่งถ้าเด็กท าส าเร็จจะส่งผลต่อ
การควบคุมพฤติกรรม และ พัฒนาการในด้านอ่ืนๆ ได้มาก 

7. การให้รางวัลเป็นของที่มีมูลค่า (Token Economy) ครูควรให้แรงเสริมอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งแรงเสริมอาจเป็นเหรียญรางวัล เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เด็กจะได้รับเหรียญรางวัล ทุก
ครั้งเมื่อเด็กได้รับเหรียญรางวัลมากข้ึนสามารถน ามาแลกรางวัลที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ การให้รางวัลควรมี
หลายระดับตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึงของชิ้นใหญ่ตามจ านวนเหรียญรางวัลที่เด็กได้รับ 

8. การหยุดยั้ง (Extinction) เป็นการงดให้รางวัลเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
อาจใช้ควบคู่กับวิธีให้การสริมแรงทางบวก โดยครูงดการให้รางวัลเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และให้รางวัลทุกครั้งเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นต้น การให้รางวัลและการงดให้
รางวัลของครู จะต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ 

9. เวลานอก (Time – Out) เป็นการให้เด็กงดร่วมกิจกรรมที่เด็กพึงพอใจเมื่อเด็กแสดง 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ให้เด็กออกไปยืนหน้าห้อง 5 นาที หรืออกไปยืนนอกห้อง 10นาที เป็น
ต้น ควรให้เด็กงดร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน หรืองดร่วมกิจกรรมที่เด็กชอบแต่ไม่ควรงดกิจกรรมที่เด็กไม่
ชอบ เช่น เด็กไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูให้เด็กงดเรียนวิชานี้จะท าให้การปรับพฤติกรรมไม่ได้ผล 
เพราะนั่นไม่ใช่เวลายอกแต่เป็นการให้แรงเสริมต่อพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค์ 

10. ใช้หลายวิธีรวมกัน (Multimethod Training) เป็นการใช้วิธีการสอนทักษะทางสังคม 
มากกว่า 1 วิธี ในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเปูนเพราะใช้วิธีเดียวแล้วไม่ได้ผล 
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เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ   
 

เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ในชั้นเรียนรวมเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้การน ารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ครู
การศึกษาพิเศษ ครูผู้สอน หรือผู้สนับสนุนการสอนในชั้นเรียนรวมจ าเป็นต้องทราบและท า
ความเข้าใจ มีดังนี้(Orelove F.P. and Malatchi A, 1996)   

1. เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนรวม 

           การจัดการศึกษาส าหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยินเป็นเรื่องล าบาก แม้เด็กจะได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนเฉพาะทางแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาในการเขียนและการสื่อสารกับคนปกติท่ัวไปและยังมีพ้ืนฐาน
ไม่พอในการศึกษาต่อระดับสูง มีข้อจ ากัดจากการที่เด็กไปอยู่โรงเรียนประจ านานเกินไป เมื่อจบ
การศึกษาระดับมัธยมแล้ว ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและท้องถิ่นได้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการ
เรียนก็ไม่คุ้มค่าวิธีการสอนที่ใช้ ได้แก่ ภาษามือ การฝึกพูด ฝึกฟัง ฝึกอ่านริมฝีปาก เป็นต้นนั้น ครูและ
ผู้ปกครองต้องเสียสละเวลาในการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเด็กและครูควรค านึงถึงเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียนรวมคือ 

1.1 จดัให้เด็กได้มองเห็นหน้าครู อย่าพูดขณะหันหลังให้เด็กหรือขณะที่ครูก าลังเขียน 
กระดานเพราะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องอ่านค าพูด (Speech Reading) จากครูด้วย 

1.2 ครูควรสรุปประเด็นส าคัญ ค าศัพท์ที่ส าคัญหรือข้อความส าคัญสั้นๆ ค าสั่ 
การบ้านหรืองานส าคัญอ่ืนๆ ลงบนกระดานเพ่ือให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น เพราะการฟังอย่างเดียวอาจท าให้
เด็กไม่แน่ใจ ท าให้การสื่อสารผิดความหมาย ครูอาจใช้แผ่นใสก็ได้ เพราะการเขียนลงบนแผ่นใส ครูหัน
หน้ามาหาเด็ก ท าให้เด็กอ่านค าพูดของครูได้ด้วย 

1.3 ในการบรรยายควรเขียนหัวเรื่องบนกระดานทุกครั้ง จะท าให้เด็กเข้าใจได้ว่าครู 
ก าลังพูดเรื่องอะไร 

1.4 ควรมีเอกสารประกอบการสอนทุกครั้ง 
1.5 สรุปใจความส าคัญหรือเปลี่ยนค าพูดจากกฎเกณฑ์ที่ยากๆ เป็นภาษาง่ายๆ 
1.6 หากมีการถามตอบให้อ่านค าถามและค าตอบซ้ าๆ ย่างน้อย 2-3 ครั้ง 
1.7 พยายามแสดงออกทางสีหน้าท่าทางให้มาก เพราะเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ 

ได้ยินจะแปลความหมายจากการแสดงท่าทาง รวมทั้งการแสดงออกทางใบหน้าของครูได้มาก 
1.8 ให้เด็กยกมือทุกครั้งเมื่อต้องการจะพูด 
1.9 ตรวจสอบทุกครั้งว่าเด็กเข้าใจเรื่องท่ีสอนหรือไม่ 

2. เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในชั้นเรียนรวม 

      การจัดการเรียนรวมให้เด็กบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเรื่องล าบากมากท่ีสุด แม้จะมีเหตุผล
ด้านสังคมทีจัดการเรียนรวมเพ่ือเด็กกลุ่มนี้ แต่ความไม่พร้อมของโรงเรียนมีผลท าให้ไม่สามารถสอน
ทักษะพ้ืนฐานเพ่ือให้เด็กพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพที่เด็กมีและเรียนรู้ได้ เพราะเท่าท่ีผ่านมาไม่มีการ
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ปรับหลักสูตรและวิธีการสอนที่ยืดหยุ่นและเหมาะสม ดังนั้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรจัดให้
เด็กได้เตรียมความพร้อมก่อน และให้โอกาสในการพัฒนาด้านสังคมเพ่ือเน้นการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และในชั้นเรียนรวมครูควรค านึงถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอน คือ  

2.1 สอนโดยเน้นให้เด็กท่องจ าค าหรือข้อความโดยให้เด็กพูดออกเสียงให้ชัดเจน 
2.2 สอนโดยเน้นการจ าแนกส่วนต่างๆ พร้อมบอกชื่อ และวาดภาพประกอบ เช่น  

ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ ส่วนประกอบของต้นไม้ เป็นต้น และแบ่งเนื้อหาที่ครูจะสอนออกเป็น
ส่วนย่อยๆ ที่เด็กพอจะท าได้ แล้วครูให้เด็กท ากิจกรรมทีละส่วนตามล าดับ 

2.3 เนื้อหาที่จะให้เด็กเรียนควรเป็นสิ่งที่มีความหมายและเกี่ยวข้องกับเด็ก 
2.4 ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้จับต้องและสัมผัสในสิ่งที่ให้เด็กเรียน 
2.5 หมั่นทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วบ่อยๆ เพ่ือให้เด็กจ าได้ 
2.6 ควรมีภาพประกอบในการอธิบายเนื้อหาบางอย่างให้เด็กเข้าใจ เช่น ภาพถ่าย  

ภาพวาด ภาพจากวีดีทัศน์ เป็นการให้เด็กได้ใช้สายตาประกอบการฟัง ซึ่งจะช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาที่
ครูสอนได้ดียิ่งขึ้น 

2.7 ควรให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งอาจเป็นแรงเสริมทางวาจา เช่น ค าชม 
ต่างๆ จากครู เทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ในชั้นเรียนรวม 

3. เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในชั้นเรียนรวม  
           โดยทั่วไปแล้วเด็กในกลุ่มท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น มักจะให้การสนองตอบการเรียน
รวมได้เป็นอย่างดี ถ้าได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น เด็กที่มีสายตาเลือนราง
ได้รับการส่งเสริมให้ใช้วิธีการเขียนหนังสือแบบปกติแทนที่จะใช้อักษรเบรลล์ เด็กๆ ที่มีความพิการข้ัน 
กลางๆ จ าเป็นต้องเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงเพียงพอเพ่ือให้ลดการจ้องมองในขณะเรียนต้อง
ท างานบนพ้ืนผิวนูนสัมผัสได้ จ าเป็นต้องใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจน าไปถ่ายขนาดเพ่ือสะดวกต่อ
การอ่าน และปากกาเขียนกระดานเส้นใหญ่มากกว่าจะใช้ดินสอ เครื่องขยายขนาด และกล้องส่อง
กระดานนั้นมีราคาสูง แต่ก็เสียค่าใช้จ่ายถูกกว่าการจัดหาอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือใช้อักษรเบรลล์มาช่วย
ตลอดเวลา รวมถึงการให้ฝึกอ่านเบรลล์ อุปกรณ์ช่วยเหลือด้วยเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
และเครื่องโทรศัพท์วงจรปิด เป็นสิ่งที่ต้องหามาใช้แม้จะค่าใช้จ่ายสูงค่อนข้างสูง ในอดีตเด็กมากมายที่
สามารถใช้วิธีการเขียนแบบปกติได้ แต่ถูกจ ากัดขอบเขตให้ใช้แค่เบรลล์ การเปลี่ยนแปลงมาใช้วิธี
ดังกล่าวจะท าให้เรียนรวมได้ง่ายขึ้น 

          สว่นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือตาบอดสนิทจ าเป็นต้องใช้อักษรเบรลล์เป็น
ส่วนมาก ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญการเพ่ือช่วยสอนทักษะในการเรียนรู้การอ่านเบรลล์และควรสอน
การอ่านเบรลล์ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเด็กอายุได้ 6 ปี เพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนตาม
เกณฑ์อายุ 7 ขวบ และไม่ต้องเรียนการอ่านอักษรเบรลล์ในขั้นพ้ืนฐานนานเกินไป ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา การน าเทปบันทึกเสียงมาใช้ในการเรียนจะช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นกว่าใช้อักษรเบรลล์
เพียงอย่างเดียว และควรแจกหนังสือที่แปลเป็นอักษรเบรลล์เพื่อให้การเรียนรวมเป็นไปอย่างมี



132 
 

ประสิทธิผล ควรสอนทักษะทางสังคมในการด ารงชีวิตและการใช้ภาษาในการสื่อความหมายด้วย   
การจัดการเรียนสอนในชั้นเรียนรวมควรค านึงถึงเทคนิคต่างดังนี้ด้วย คือ 

3.1  ครูควรบอกเด็กก่อนว่าเป็นใครและถามเด็กว่าต้องการความช่วยเหลือหรือไม่จะ 
ให้ครูช่วยอะไรบ้าง  อย่าพยายามช่วยเด็กโดยที่เด็กไม่ต้องการความช่วยเหลือ 

3.2  หากเด็กทั่วไปต้องการจะช่วยเหลือเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือ 
ตาบอดต้องให้ค าแนะน าและบอกวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง เช่น เมื่อต้องการน าทางเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็นเกาะแขนด้านขวาของเด็กท่ัวไปหรือถ้าพาไปรับประทานอาหารที่โรงอาหาร 
ให้บอกชื่อรายการอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารด้วยและควรก าหนดให้มีเด็กท่ัวไปที่เป็น
อาสาสมัครท าหน้าที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนในขณะที่อยู่ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนด้วย 

3.3  ครูควรบอกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือตาบอดให้ทราบเกี่ยวกับ 
สภาพและการจัดห้องเรียนว่า สิ่งใดตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง เช่น โต๊ะครู โต๊ะนักเรียน ประตู หน้าต่าง และ
กระดานด า เป็นต้น และถ้ามีการจัดห้องใหม่ หรือมีการย้ายวัสดุอุปกรณ์ในห้องเรียน ต้องแจ้งให้เด็ก
ทราบเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งใหม่ด้วยทุกครั้ง 

3.4  เมื่อครูออกจากห้องต้องบอกเด็กด้วยทุกครั้ง 
3.5  เอกสารการสอนที่แจกให้เด็กควรพิมพ์ให้เรียบร้อย ไม่ควรพิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มี 

ขนาดเล็กเกินไป ไม่ควรเขียนด้วยลายมือและควรพิมพ์เอกสารเพียงหน้าเดียว หน้าตรงข้ามไม่ควรพิมพ์ 
3.6  ก่อนเขียนกระดาน ควรลบกระดานให้สะอาดทุกครั้งและในการเขียนกระดาน 

ด าหรือกระดานขาว (White board) ควรใช้สีที่ตัดกับผิวพ้ืน 
3.7  พยายามขจัดเสียงรบกวนขณะที่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นก าลัง 

เรียน เพราะเด็กต้องใช้สมาธิในการฟังมากและจัดให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นนั่งในที่ที่
เด็กจะได้ยินเสียงครูได้มากท่ีสุด ซึ่งอาจเป็นกลางห้องเรียน หรือโต๊ะแถวแรกด้านหน้า 

3.8  จัดให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นที่ตาบอดเลือนรางและสามารถ 
มองเห็นอยู่บ้างได้นั่งในที่ที่ไม่มีแสงสะท้อนรบกวนสายตาที่ยังมีการเห็นเหลือยู่ 

3.9  จัดให้มีบริการอ่านหนังสือให้เด็กฟังและบันทึกเนื้อหาวิชาเรียนในเทปแล้วเปิด 
ให้เด็กฟัง 
                     3.10 จัดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ แผนที่นูน ภาพนูน แว่น 
ขยายให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของเด็ก 

3.11  จัดให้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นได้ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่ 
ปลอดภัยแก่เด็กท้ังกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4. เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างการหรือการเคลื่อนไหวในชั้นเรียนรวม 

           ความพิการทางร่างกายในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงกับเด็กที่มีความบกพร่องทาง  
ร่างกายไม่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มๆ เดียวกัน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้กับเด็กที่มีปัญหาทางร่างกาย
ไม่รุนแรงเป็นสิ่งที่ท าได้โดยตรง สิ่งที่จ าเป็นคือการให้ความสนใจเป็นพิเศษเพ่ือพัฒนาความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ให้เด็กกล้าแสดงออกถึงความต้องการและความสามารถของตนเอง เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายไม่รุนแรงสามารถไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะนั่งอยู่บนรถเข็นหรือใช้ไม้ค้ ายันช่วยเดิน 
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ตราบเท่าที่สภาพพ้ืนที่เอ้ืออ านวยต่อการเดินทางและมีห้องสุขาที่ใช้ได้ แม้บางคนจะมีปัญหาทางการ
สื่อสารบ้างก็ตาม การช่วยเหลือจึงเน้นที่การสร้างอาคารต่างๆ วิธีที่สามารถยืดหยุ่นได้ เช่น การย้าย
ห้องเรียนมาอยู่ชั้นล่าง หรือการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาต่ าของท้องถิ่นมาปรับปรุงห้องสุขา ในระยะ
ยาวนับว่าคุ้มค่าถ้าเด็กเหล่านี้สามารถท าประโยชน์ในสังคมได้ หรืออย่างน้อยการที่สามารถอยู่ได้ด้วย
ตนเองก็จะช่วยให้ลดภาระงานของผู้ดูแลได้ การให้บริการการศึกษาควรจัดให้ตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็น
ต้นไปและครูควรค านึงถึงเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน คือ 

4.1 ถ้าจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเดินเรียน ควรให้เวลาแก่เด็กที่บกพร่อง 
ร่างกายอย่างเพียงพอในการเดินทางจากห้องเรียนหนึ่งยังอีกห้องเรียนหนึ่ง เมื่อหมดชั่วโมง 

4.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากที่สุด 
4.3 ในชั่วโมงเรียน ฝึกให้นักเรียนนั่งตัวตรง ให้เด็กใช้ความพยายามแม้ว่าจะมีปัญหา 

ก็ตาม 
4.4 ครูจะต้องท าความเข้าใจกับกลไกการท างานของเครื่องมือต่างๆที่ติดมากับ 

เด็กเพ่ือจะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการสอนของครู 
4.5 ฝึกให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เด็กหลายด้านรวมทั้งการพิมพ์ 

ตัวหนังสือแทนการเขียนด้วยมือของเด็กซ่ึงอาจมีปัญหาในเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
4.6 ครูควรขอค าแนะน าจากนักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด ซึ่งจะช่วยให้ครูจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดในการเคลื่อนไหวของเด็กยิ่งขึ้น 
4.7 ใช้ไม้บรรทัดที่มีแม่เหล็กแทนไม้บรรทัดธรรมดา เวลาเด็กเขียนหรือขีดเส้นใต้  

เส้นจะไม่ได้เลื่อน 
4.8 ใช้ปากกาหรือดินสอที่เขียนออกง่าย โดยไม่ต้องใช้แรงกดมาก 
4.9 ใช้การอัดเทปให้เด็กแทนการโน้ตย่อมีข้อความยาวหลายหน้ากระดาษ 
4.10การให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม ควรค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของเด็ก ซึ่ง 

อาจงดหรืออาจหาทางเลือกอย่างอ่ืนแทน เช่น วางแผนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมโดยให้ครูพ่ีเลี้ยง       
นักกายภาพบ าบัดหรือ เพ่ือนร่วมชั้น คอยให้ความช่วยเหลือได้ 

4.11ครูควรให้เวลาในการท างานและเวลา ในการท ากิจกรรมแก่เด็กท่ีมีความ 
บกพร่องทางร่ายกายมากขึ้นเพราะเด็กบางคนอาจท างานช้า เนื่องจากปัญหาการใช้กล้ามเนื้อบางส่วน
บกพร่อง 

5. เทคนิคการสอนเด็กออทิสติกในชั้นเรียนรวม 

           การจัดการศึกษาให้เด็กออทิสติก ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านต่างๆ ทั้ง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาเก่ียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและการปรับ
พฤติกรรม รวมทั้งเรื่องหลักสูตร วิธีการสอนเป็นอย่างดี ซึ่งครูควรค านึงถึงเทคนิคการจัดการเรียนการ
สอนในเด็กกลุ่มนี้ คือ 

5.1 ควรเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกออทิสติกแบบต่อตัวก่อน  
เพ่ือให้เด็กมีทักษะด้านต่างๆ มากขึ้น พอจะเข้าร่วมเรียนในชั้นปกติได้ 

5.2 การสอนเด็กออทิสติก ควรเน้นทักษะที่จะเป็น ได้แก่ ทักษะในการด ารงชีวิต 
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ชีวิตประจ าวัน ทักษะในการใช้ภาษาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียน และทักษะที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพ 

5.3 การสอนทักษะทางภาษาควรเน้นการรับรู้ทางภาษา (Receptive Language)  
และการแสดงออกทางภาษา (Exoeressuve Language) ซึ่งเริ่มต้นจากการฝึกให้เด็กแสดงออกทาง
ภาษา ในลักษณะง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อน 

5.4 จัดกิจวัตรประจ าวันให้เป็นระบบ และด าเนินการตามเดิมทุกวัน หากมีการ 
เปลี่ยนแปลงจะต้องบอก และอธิบายให้เด็กเข้าใจอย่างชัดเจน 

5.5 ใช้กระบวนการปรับพฤติกรรมควบคู่ไปกับการสอน 
5.6 หลีกเลี่ยงการลงโทษหรือเปลี่ยนเป็นการให้แรงเสริมแทนการลงโทษเพราะการ 

ลงโทษบางอย่างไม่เหมาะสมส าหรับเด็กออทิสติก 
5.7 การเรียนการสอนควรให้เพ่ือนเป็นแบบอย่างให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพราะ 

เด็กประเภทนี้ชอบท าเลียนแบบเพื่อนที่มีอายุในวัยเดียวกัน 
5.8 การจัดการเรียนการสอนควรเน้นทักษะทางสังคม และเลือกใช้วิธีปรับพฤติกรรม 

ให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 
5.9 เมื่อพบว่าเด็กออทิสติกบางคนมีพฤติกรรมที่ผิดปกติมาก ครูจึงจ าเป็นต้องขอ 

ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญให้มาช่วยเหลือเด็กบางเวลาด้วย 
5.10 เด็กออทิสติกบางคนอาจเรียนรู้ช้าและใช้เวลานานมาก ในการแสดงทักษะที่ 

ง่ายๆ ครูบางคนอาจลดเกณฑ์ในจุดประสงค์เชิง พฤติกรรม และลดเนื้อหาวิชาลง เพ่ือให้เด็กประสบ
ความส าเร็จในการเรียนง่ายขึ้น 

6. เทคนิคการสอนเด็กที่ปัญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม 
          เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมมีอยู่เป็นจ านวนมากในชั้นเรียนรวมทั่วไป ทั้งท่ีแสดงปัญหาเด่นชัด
และไม่เด่นชัด ครูควรค านึงถึงเทคนิคการจัดการเรียนการสอนคือ 

6.1 ก าหนดกฎ ระเบียบตลอดจนกิจวัตรประจ าวันในห้องเรียน ให้เป็นระบบให้ 
ชัดเจน ซึ่งควรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการงาน เช่น เมื่อเด็กท างานเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ไป
อ่านหนังสือท ากิจกรรมในมุมเงียบหรือมุมสงบก็ได้ การจัดระบบดังกล่าวอาจได้ผลดีกว่าการที่ครู
ตะโกนใส่เด็กกว่าอย่าคุยกันในเวลาเรียน 

6.2 ครูก าหนดกฎ เพ่ือควบคุมพฤติกรรมบางอย่าง ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในห้องเรียน  
เช่น เมื่อเด็กต้องการตอบค าถามครู ให้นักเรียนยกมือแล้วครูจะเป็นผู้เลือกค าตอบให้เด็กตอบ ไม่ใช่วิ่ง
มาสะกิดครู หรือต่างคนต่างร้องเรียกครูพร้อมกัน 

6.3 การก าหนดกฎระเบียบของห้องเรียน ควรกระท าตอนต้นภาคเรียและชี้แจงให้ 
นักเรียนทุกคนเข้าใจตรงกันและปฏิบัติตาม 

6.4 ถ้ามีนักเรียนบางคนที่ไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ ให้ครูเลือกเด็กคนหนึ่งเป็นแบบอย่าง  
ให้นักเรียนที่ไม่เข้าใจปฏิบัติตามกฎที่ก าหนดไว้ 

6.5 ครูคอบตรวจสอบว่านักเรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือไม่และให้แรงเสริม 
ทางบวก เมื่อนักเรียนปฏิบัติตามกฎที่ก าหนดไว้ 

6.6 ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง หรือใช้ค าพูดไม่เหมาะสมกับครูหรือเพ่ือน ครูควร 
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วิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กก่อน แล้วจึงพิจารณาด าเนินการต่อไป 
6.7 ถ้าเรียนทะเลาะวิวาทหรือชกต่อยกัน ครูจะต้องจับเด็กแยกออกจากกันทันที  

หลังจากนั้นครู 
อาจให้นักเรียนศึกษาแบบอย่างพฤติกรรมที่ถูกต้องจากเด็กคนอ่ืนๆ แล้วให้ปฏิบัติตามแบบอย่างนั้น 

6.8 หากนักเรียนท าแบบฝึกหัดท าการบ้านไม่ได้ ครูอาจเลือกใช้วิธีอ่ืน เช่น สอนโดย 
ยึดความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก น าวิธีการให้แรงเสริมมาใช้อย่างเป็นระบบ หรือครูอาจหา คู่หู ซึ่ง
จะท าหน้าที่คอยช่วยเหลือเพ่ือนในการเรียนให้ 

6.9 ถ้าเด็กปรับตัวในทางถดถอย ชอบอยู่คนเดียว ไม่ร่วมกิจกรรมกับเพ่ือน ครูอาจ 
สั่งให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม หรือส่งเด็กไปให้ครูแนะแนว หรืออาจให้เพ่ือนนักเรียนในห้องเดียวกันเขียน
ส่วนดีของเด็กคนนั้นลงในกระดาษ แล้วให้นักเรียนอ่านข้อความนั้นให้นักเรียนทั้งห้องฟัง เพ่ือให้เด็ก
รู้สึกชื่นชมตนเองและมีแรงใจภายในที่จะพัฒนาตนเองต่อไป 

6.10ครูควรน าวิธีการปรับพฤติกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบ 
7. เทคนิคการสอนเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวม 

          เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ (Learning Disabilities หรือ LD) และเด็กสมาธิสั้น (Attention 

Deficit) ใช้ชื่อย่อว่า ADD) หรือ (Attention Deffici Hyperactive Disorder ใช้ชื่อย่อว่า ADHD ) มี
อยู่ถึงร้อยละ 5 ของประชากรเด็กในวัยเรียนและในจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้นเด็กท่ีมีปัญหา
ทางการเรียนรู้มีจ านวนมากที่สุด ซึ่งครูควรท าความเข้าใจและใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมได้แก่ 

7.1 ให้โอกาสเด็กได้มีบทบาทในการวางแผนการเรียนด้วย เช่น ให้โอกาสเด็กเลือกได้ 
บ้างว่า เด็กชอบเรียนอะไร และไม่ชอบเรียนอะไร 

7.2 ใช้เทคนิคการเสริมแรงทางบวก เช่น ชมเชยเด็ก เมื่อเด็กมีสมาธิยาวขึ้นกว่าเดิม  
และควรเปลี่ยน วัสดุเสริมแรง (Reinforcer) บ่อยๆ เพ่ือให้วัสดุนี้คงคุณค่าในการเสริมแรงอยู่ได้นาน 

7.3 อธิบายให้เด็กเข้าใจว่าพฤติกรรมใด เป็นพฤติกรรมที่ดีที่ควรแสดงออกพฤติกรรม 
ใดไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมเด็กไม่ควรแสดงออกและครูไม่ชอบ 

7.4 ครูควรน าเทคนิคในการปรับพฤติกรรมมาใช้อย่างเป็นระบบ 
7.5 ครูควรขอค าแนะน าและปรึกษาหารือกับผู้ปกครอง หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อได้ช่วย 

เด็กให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
8. เทคนิคการสอนเด็กที่มีความบกพร่องซ้ าซ้อน ครูควรด าเนินการดังนี้ คือ 

8.1 ปรึกษาหารือกับผู้ปกครองและเพ่ือนครูเพ่ือหาจัดอ่อน และระดับความสามารถ 
ของเด็ก 

8.2 ท าความเข้าใจกับปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กให้ชัดเจน 
8.3 ก าหนดเปูาหมายและทักษะของเด็กที่ต้องการพัฒนาให้ชัดเจน 
8.4 จัดท าแบบการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
8.5 สอนตามแผนที่ก าหนด และพัฒนายุทธศาสตร์การสอน ตามความก้าวหน้าของ 

เด็ก 
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สรุปท้ายบท 

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบครูที่ปรึกษา รูปแบบ
การร่วมทีม รูปแบบการร่วมมือหรือร่วมสอน รูปแบบผู้ช่วยครู รูปแบบห้องเสริมวิชาการ รูปแบบแต่ละ
รูปแบบต่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผู้บริหารและครูที่จะน ารูปแบบมาใช้จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ส าหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น โรงเรียนจะต้องเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็น
การปรับปรุงโครงสร้าง ระบบการเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้
เหมาะสมเพ่ือที่จะสามารถน ารูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 รูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นสัมพันธ์กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม 
ครูควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของชั้นเรียนรวมที่ดีโดยค านึงถึง 1) ด้านจิตวิทยา องค์ประกอบ
เกี่ยวกับเด็ก ครู เพื่อนและครอบครัว 2) ด้านกายภาพ การจัดการเรียนในชั้นเรียน 3) ด้านการสอน  
4) ด้านเวลา 5) ด้านกระบวนการ 6) ด้านพฤติกรรม 7) ด้านการจัดการส่วนบุคคล ซึ่งการน ารูปแบบ
แต่ละรูปแบบไปใช้ควรค านึงถึงลักษณะของชั้นเรียนที่ดีด้วย 

 ยุทธศาสตร์การสอน ครูที่สอนจะต้องมีทักษะในการสังเกตที่ยอดเยี่ยมที่จะค้นหาสาเหตุที่ท า
ให้เป็นปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก ครูจะต้องรู้เทคนิควิธีการ มีการส่งเสริมผลการจัดกิจกรรมและ
สร้างแรงจูงใจ ซึ่งเทคนิคการสอนที่ครูควรให้ความส าคัญ คือ 1) การเป็นแบบอย่างที่ดี 2) การจัดให้
เด็กอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม 3) การสอน 4) การเสริมแรงทางบวก 5) การกระท าซ้ าๆ 6) การควบคุม
ตนเอง 7) การให้รางวัล 8) การหยุดยั้ง 9) ด้านการจัดการส่วนบุคคล 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ 
สรุปได้ดังนี้ 
 การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ครูควรค านึงถึงคือในการ
บรรยาย ครูต้องเขียนหัวข้อบรรยาย ในกระดาน และครูจะต้องมีเอกสารประกอบการสอนทุกครั้ง 
 การจัดการศึกษาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้น ครูควรค านึงถึงคือ เน้นให้เด็ก
ท่องจ าและพูดออกเสียงให้ชัดเจน และทุกครั้งครูควรมีภาพประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
เด็กเกิดความเข้าใจในเนื้อหานั้น 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นนั้นครูควรค านึงถึง การจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน ครูควรชี้แนะหรือแจ้งให้เด็กทราบ จัดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์
อักษรเบรลล์ แผนที่นูน ภาพนูน แว่นขยาย 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายนั้น ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์
กับชีวิตมากที่สุด การเข้าร่วมกิจกรรมต้องค านึงถึงความเหมาะสมทุกครั้ง 
 เด็กออทิสติก การจัดการศึกษาส าหรับเด็กออทิสติก ควรเตรียมความพร้อมและให้ความ
ช่วยเหลือแบบตัวต่อตัวก่อนเพ่ือให้เด็กมีทักษะต่าง ๆ มากขึ้น 
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 เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม  การสอนควรก าหนดกฎระเบียบภายในและภายนอกห้องเรียน
ให้เป็นระบบที่ชัดเจน คอยควบคุมพฤติกรรมบางอย่างของเด็กท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาในห้องเรียน 

 เด็กท่ีมีปัญหาการเรียนรู้ การสอนครูควรเปิดโอกาสให้เด็กนั้นได้มีบทบาทในการวางแผนการ
เรียนด้วย ให้โอกาสเด็กได้เลือกว่าชอบหรือไม่ชอบเรียนอะไร 

 เด็กท่ีมีความบกพร่องซ้ าซ้อน ครูควรค านึงถึงการท าความเข้าใจกับปัญหาหรือพฤติกรรมของ
เด็กให้ชัดเจน  

ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมนั้นสิ่งที่ครูต้องค านึงมากท่ีสุด คือ การท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมของเด็ก เพ่ือที่ครูจะได้สามารถจัดการเรียนการสอนที่ตรงตาม
ความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ท าให้เด็กเกิดพัฒนาการ
ที่ตรงจุดบกพร่องและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการทางด้านการศึกษาของเด็กแต่ละคนไม่
เฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่หมายรวมถึงเด็กปกติด้วย ครูควรมองเห็นความส าคัญและเน้น
เด็กเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้ครูสามารถเลือกกรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้อย่างเหมาะสม
และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน 

อย่างไรก็ตามการจัดศึกษาแบบเรียนรวมนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งหมายถึงการ
ดัดแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น 
การปรับเปลี่ยนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้แก่ การปรับเปลี่ยนในด้านสภาพแวดล้อม ด้าน
การเรียนการสอนและสื่อการสอน หรือแม้แต่ด้านพฤติกรรมและบุคลากรเช่น ครู และนักเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้หรือการมีส่วนร่วมในการศึกษาแบบเรียนรวมนั่นเองซึ่งจะ
น าเสนอรายละเอียดในบทต่อไป   
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ค าถามประจ าบท 

1. รูปแบบการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวมแบ่งเป็นกี่รูปแบบ ได้แก่อะไรบ้าง  
จงยกตัวอย่างประกอบ 

2. อธิบายรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมรูปแบบครูที่ปรึกษา (Consultant Model) มา 
พอสังเขป 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการสอนร่วมทีม (Teaming Model) และ 

รูปแบบการร่วมมือ (Collaborative Model) 
4. รูปแบบศูนย์การเรียนหรือ (Learning Centers) นั้นจะแบ่งเนื้อหาให้นักเรียนได้ศึกษา 

ตามเวลาที่ก าหนดและหมุนเวียนจนครบทุกศูนย์ รูปแบบนี้มีข้อดีอย่างไร 

5. การน ารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้นั้น มีหลักการพิจารณาอย่างไรให้เหมาะสม 

กับสภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียน 

6. จงยกตัวอย่างรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมในประเทศไทย รูปแบบดังกล่าวมีแนวทาง 
ปฏิบัติอย่างไร 

7. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมมียุทธศาสตร์การสอน 

อย่างไร 

8. อธิบายเทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษมา 1 ประเภท เช่น เทคนิคการสอน 

เด็กออทิสติกในชั้นเรียนรวม 
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บทท่ี 4 
 

การปรับเปลี่ยนเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

การปรับเปลี่ยนส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรยีนรวมเน้นการดัดแปลงให้เหมาะสม
หรอืปรับเปลี่ยนให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีข้ึนไม่ว่าจะในด้านสภาพแวดล้อม ด้านการเรียนการสอน
และสื่อการสอน หรือแม้แต่ด้านพฤติกรรมและบุคลากรเช่น ครู และนักเรียน เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้หรือการมีส่วนร่วมในการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งถึงแม้จะเพียงบางส่วนก็ตาม โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือน าไปสู่การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมและส่งเสริมให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ นั่นคือช่วยให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทุกคนได้ใช้
ทักษะความสามารถท่ีมีอยู่ โดยที่การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นกระบวนการทีท่ าให้ทุกคนได้
เรียนรู้ร่วมกันได้ตามศักยภาพ ช่วยส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับเด็กทุกคน การจัดการ
เรียนการสอนในชั้นเรียนรวมท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นใน
กระบวนการปรับเปลี่ยนจะต้องปรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามเปูาหมายและจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การจัดกลุ่มผู้เรียนและที่นั่ง สภาพแวดล้อม เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน แบบเรียน สื่อช่วยสอน ขอบข่าย เนื้อหาที่สอน จุดประสงค์ และเปูาหมาย 
วิธีการและเทคนิคในการสอน ระดับและประเภทของการช่วยเหลือรายบุคคล เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ โดยสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานทางการเรียนและการมีชีวิตที่ดีข้ึน และ
ตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษที่หลากหลายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน และเพ่ือให้
เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ รวมไปถึงการเตรียมโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมนั่นคือการจัดเตรียมสื่อ    สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการศึกษา
แบบเรียนรวม นอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้มี
ความพร้อมในการจัดการศึกษาด้วย อาทิเช่น การเตรียมครูและนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองซ่ึงมีส่วน
ส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

การที่เด็กทุกคนได้เรียนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนทั่วไป และได้รับสิทธิทางการศึกษา อย่าง
เสมอภาคและมีคุณภาพตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา รวมถึงได้พัฒนาชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของระบบการศึกษาที่จะต้องสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการเพื่อ
ยกระดับสู่การเรียนศึกษาแบบเรียนรวม ดังนั้นจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นการศึกษาแบบเรียน
รวมที่มีคุณภาพ ได้แก่ การปรับหลักสูตรการเรียนรู้ การปรับเปูาหมาย จุดประสงค์และเกณฑ์การ
ประเมินผล การปรับเนื้อหาวิชา การปรับวิธีสอนและสื่อการสอนส าหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม การเตรียมโรงเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวม การเตรียมครูส าหรับการศึกษา
แบบเรียนรวม การเตรียมนักเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวม การเตรียมผู้ปกครองส าหรับ
การศึกษาแบบเรียนรวม อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนและการเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องใช้ดุลยพินิจในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพบริบท

 



 
 

142 
 

ของโรงเรียนแต่ละแห่งและได้รับความเห็นชอบจากทุกฝุายที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เนื้อหาในบทนี้จะน าเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม ดังต่อไปนี้ 
 

การปรับหลักสูตรการเรียนรู้ 
 

บังอร  ต้นปาน (2546, น. 103-120) การปรับหลักสูตรช่วยลดความไม่สมดุลระหว่างทักษะ
ของนักเรียนกับความรู้และทักษะที่นักเรียนได้รับจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน เนื่องจากทักษะ
และความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน การปรับเปลี่ยนช่วยให้นักเรียนได้ใช้ทักษะ
ความสามารถที่มีอยู่ของนักเรียนแต่ละคน ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ด้วย ซึ่งการ
ปรับหลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็ก
ปกตใินรูปแบบของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทีท่ าให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนในชั้นเรียนได้ 

ครผูู้สอนจะต้องปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ การปรับหลักสูตรท าให้ผู้เรียน
สามารถร่วมกิจกรรมการเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนรวมได้มากขึ้น และช่วยลดช่องว่าง
ในกรณีที่นักเรียนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1.  จุดมุ่งหมายในการปรับหลักสูตรนั้นเป็นการเพ่ิมโอกาสให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และลดระดับความยากและเนื้อหาที่เป็นนามธรรมของ
บทเรียนท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังท าให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการด ารงชีวิตในปัจจุบัน
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคตด้วย 

2. หลักการพื้นฐานในการปรับหลักสูตร ประกอบด้วย 

2.1  เลือกเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนทีผู่้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงและ 
ท าได้ส าเร็จด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ ผลที่เกิดขึ้นสามารถเห็นผลได้อย่างรวดเร็ว
และชัดเจน นอกจากนี้ยังเพ่ิมความมั่นใจให้แก่นักเรียนได้อีกด้วย 

2.2 จัดเนื้อหาและกิจกรรมไม่ควรเกินระดับความสามารถของนักเรียน การจัดการ 
เรียนการสอนควรเป็นหลักสูตรที่นักเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันและเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
ซ่ึงมีความหมายแก่นักเรียนและสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  

2.2 จดัเนื้อหาการเรียนให้สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ 
มาแล้ว แต่ควรเพ่ิมระดับความยากของเนื้อหาขึ้น เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และเป็น
การเรียนไปตามท าล าดับขั้นตอนจากสิ่งที่รู้แล้วไปยังสิ่งใหม่ และจากสิ่งที่ง่ายไปยังสิ่งที่ยากจะท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 

2.4 เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนต้องลดทอนเนื้อหาและแบ่งเนื้อหาออกเป็น 
ขัน้ ๆ โดยแต่ละข้ันตอนจะเชื่อมโยงกันจนครบถ้วนสมบูรณ์ 

2.5 ปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ตลอดจนเปูาหมายให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ โดย 
ก าหนดจุดประสงค์น าทางหรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและมีการก าหนดเปูาหมายระยะยาวในการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษา 

2.6 จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้นักเรียนมคีวามรู้ความสามารถหรือทักษะเช่น  
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ความเข้าใจในการอ่าน ความสามารถในการคิดค านวณ ความสามารถทางภาษา ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับนักเรียน  

2.7 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างแรงจูงใจ โดย 
จัดการเรียนการสอนให้มีความส าคัญต่อนักเรียนและมีสื่อการเรียนการสอนและการเสริมแรง เช่น 
นักเรียนที่มีความบกพร่องในระดับปานกลางถึงระดับมาก ควรจัดการเรียนการสอนให้มีทักษะที่จ าเป็น
และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ ควรใช้เกมการศึกษาและมีการเสริมแรงด้วยการให้
รางวัลหรือค าชมเม่ือนักเรียนท าได้ 

2.8 นักเรียนจะตั้งใจเรียน ถ้าสิ่งที่เรียนมีคุณค่าและมีความหมายต่อตนเอง 
2.9 เลือกจัดท าหรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความถนัดของ 

ผู้เรียน เช่น ระดับความสามารถในการอ่าน และสิ่งที่จะเร้าให้เกิดแรงจูงใจ ซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงเอกสารหรือบทเรียนที่ใช้อยูใ่ห้เหมาะสม 

2.10 การเรียนการสอนจะต้องใช้ตัวอย่างแบบฝึกหัดและกิจกรรมเพ่ิมเป็นพิเศษ 
ทีต่่างออกไปจากท่ีใช้กับนักเรียนส่วนใหญ่ และอาจให้นักเรียนไปศึกษาเพ่ิมเติมหรือสอนซ่อมเสริม 

2.11 จัดให้มีสื่อที่เป็นภาพ เช่น หนังสืออิเลคทรอนิกส์ หนังสั้น เป็นต้น หรือสิ่งช่วย 
ในการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม เช่น การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้เกิดประสบการณ์ตรง ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น 

2.12 ควรมีการบูรณาการเนื้อหาและวิชาอ่ืนเข้าเป็นหน่วยการเรียนเดียวกัน เพื่อ 
เปิดโอกาสให้ได้เรียนทักษะพ้ืนฐานหลายด้าน เช่น การสอนเรื่องการทอนเงินควรบูรณาการร่วมกับ
การสอนเรื่องจริยธรรมหรือความซื่อสัตย์ให้กับนักเรียน 

2.13 บูรณาการหลักสูตรโดยน าเนื้อหาจากวิชาการด้านต่าง ๆ บูรณาการเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้ความคิดในแนวกว้างและใช้ทักษะจากสิ่งที่เคยเรียนแล้ว 

หลักสูตรเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวมจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนให้มีความ
เหมาะสมกับความต้องการและความจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคน ควรมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับเด็ก
ทีม่ีความต้องการพิเศษและตามความสนใจที่แตกต่างกัน สามารถจัดมวลประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาท่ี
วางไว้ ซึ่งหลักสูตรจะเป็นหัวใจส าคัญในการศึกษาแบบเรียนรวม การวางแผนการสอนและการจัด
โอกาสในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจะมุ่งเน้นให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ได้รับการศึกษาตามหลักสูตร
ปกติเช่นเดียวกับเด็กท่ัวไป ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาแบบเรียนรวมมี ดังนี้ 

1. หลักสูตรจะต้องมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ของนักเรียนและควรมีทางเลือกท่ีเหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนตามความสนใจที่แตกต่างกัน 

2. นักเรียนควรได้รับการสอนเพ่ิมเติมในหลักสูตรปกติ และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
เพ่ิมเติมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

3. เนื้อหาการศึกษา ควรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงและความต้องการของเด็กแต่ละคน เพื่อ 
ช่วยให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 

4. เนื้อหาควรมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
5. กระบวนการวัดและประเมินผลควรมีการทบทวน และมีการประเมินผลก่อนการเรียน 
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ร่วมกับการประเมินผลในระดับปกติ เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าทางการเรียนอุปสรรคที่มีและน ามา
ปรับปรุงแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

6. จัดการช่วยเหลือสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตั้งแต่ช่วยเหลือน้อยที่สุด ไปถึง 
โครงการสอนเสริมในโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นอื่นๆ 

7. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดและมีประสิทธิผล 
เมื่อต้องการปรับหลักสูตร ส าหรับการสอนแบบเรียนรวม ต้องระลึกเสมอว่านักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษควรมีส่วนร่วมในบทเรียนเหมือนเด็กอ่ืน ๆ และครูต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เอ้ือให้นักเรียน สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อการสอน ที่
สามารถช่วยเหลือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมกับเด็กอ่ืน ๆ ทั้งนี้ในการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้
หลักสูตรปกติส าหรับนักเรียนทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางที่ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ร่วมกันทั้งประเทศ 
หลักสูตรแกนกลางที่ถูกก าหนดขึ้นจึงต้องมีความยึดหยุ่นเพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ
จ าเป็นที่แตกต่างของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษาและได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรการจัดการศึกษาให้มีความยึดหยุ่นและมีการเอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
โรงเรียนและท้องถิ่นสามารถพัฒนาเนื้อหาหรือรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น
และสามารถก าหนดเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนที่พิจารณาว่าเหมาะสมกับผู้เรียนในโรงเรียน
ของตนได้ 
 

การปรับเป้าหมาย จุดประสงค์และเกณฑ์การประเมินผล 
 

โรงเรียงที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้น สิ่งส าคญัอีกประการที่ต้องปรับเปลี่ยน คือ การปรับ
เปูาหมาย จุดประสงค์ และเกณฑ์เพ่ือประเมิน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาแบบเรียนรวม 
เพราะเปูาหมายเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการสอนให้เหมาะสม ส่วนจุดประสงค์จะช่วยให้ครูจัดท า
แผนการสอนและการประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนการสอน ดังนี้ 

1. เปูาหมาย 

1.1  เปูาหมายเป็นสิ่งที่ก าหนดไว้เพื่อแสดงถึงความรู้ ทักษะ เจตคติ หรือ คุณสมบัติ 
ที่ครูผู้สอนคาดหวังในการพัฒนาให้เกิดข้ึนกับนักเรียน โดยก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน ซึ่งเป็นการ
วางขอบข่ายให้ครูสอนและให้แนวทางกว้าง ๆ ในการสอน เช่น ควรใช้สื่อประเภทใด ระยะเวลาสอน
เท่าไร กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการสอนอย่างไร เป็นต้น 

1.2  เปูาหมายเป็นสิ่งทีก่ าหนดขึ้นเพ่ือใช้วัดและประเมินผลที่ต้องการให้เกิดแก่ 
นักเรียนในด้านความรู้ทักษะหรือพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได้เมื่อจบบทเรียนในแต่ละครั้ง 

1.3 เปูาหมายเป็นจุดเริ่มในการวางแผนการสอนที่เหมาะสม แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วย 
ให้ครูรู้ว่าการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้เกิดข้ึนหรือไม่ ดังนั้นขัน้ต่อไปที่ครูต้องท าก็คือการพิจารณาจาก
เปูาหมายให้เป็นจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งจะบอกได้แน่นอนว่านักเรียนสามารถท าอะไรได้ จึงจะมี
ความหมายว่ามีการเรียนรู้เกิดขึ้น 
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2. จุดประสงค์ 
2.1  ประโยชน์ของจุดประสงค์ 

   2.1.1  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมบอกไว้ชัดเจนที่สุดว่า นักเรียนจะต้องท า
อะไรได้บ้างหรือมีความสามารถอะไรบ้าง การท างานของนักเรียนจะบอกได้ทันทีว่าเกิดการเรียนรู้ 
   2.1.2  จุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ชัดเจนจะน าไปสู่การประเมินผลการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
   2.1.3 จุดประสงค์จะต้องมีความชัดเจนและควรระบุถึงพฤติกรรมทีส่ังเกตได้ 
เงื่อนไขท่ีก าหนดให้แสดงพฤติกรรม และระดับความถูกต้องหรือเกณฑ์ท่ีครูคาดหวัง 
   2.1.4  ครูควรก าหนดจุดประสงค์ให้สามารถอธิบายได้เนื่องจากการจัดท า
แผนการศึกษาส าหรับเด็กจะต้องท างานร่วมกับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจและการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ ครจูึงควรก าหนดจุดประสงค์ให้แน่นอน 

   2.1.5 จุดประสงค์ช่วยในการท าแผนการสอนและประเมินผลการเรียนอย่าง
มีประสิทธิผล จุดประสงค์จึงเป็นเครื่องน าทาง ที่จะช่วยให้ครูและผู้อื่นรู้ว่าก าลังมุ่งไปทิศทางไหน และ
จะเลือกใช้แนวทางใดในการจัดการเรียนการสอน 

2.2 ลักษณะของจุดประสงค์ 
   2.2.1 จะต้องบอกให้แน่นอน ชัดเจนว่าจะสอนอะไร 

   2.2.2 ก าหนดแน่นอนว่านักเรียนจะท าอะไร แสดงอะไร ซึ่งจะสามารถ
ประเมินได้ว่าผ่านจุดประสงค์แล้ว 
   2.2.3 ก าหนดให้ชัดเจนว่าควรท างานเสร็จในเวลาเท่าไร เด็กจะต้องท าได้ 
ขนาดไหน โดยการก าหนดเกณฑ์และเงื่อนไข 

2.2.4 จุดประสงค์จะเป็นประโยชน์และใช้ได้จริง แต่จะต้องมีความคาดหวัง 
ว่าผลการจัดการเรียนการสอนควรออกมาอย่างไรและมีเกณฑ์ในการประเมินอย่างไร 

 การเขียนเปูาหมายและจุดประสงค์เบื้องต้น ควรเขียนขึน้ให้เป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์ในการ
สอนนักเรียนทั่วไปซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ของห้องเรียนแต่ส าหรบัเด็กบางคน ครูจ าเป็นต้องแยกจุดประสงค์
แต่ละข้อออกเป็นขั้นตอนย่อยหลายขั้นตอนโดยแจกแจงออกมาจากจุดประสงค์ทีมี่อยู่แล้ว ครูควร
ทราบว่าจะเลือกเนื้อหาใดออกมาสอนให้ตรงกบัความสามารถและความต้องการของผู้เรียน วิธีการ
เช่นนี้เรยีกว่าการวิเคราะห์งานหรอืการแบ่งขั้นตอนย่อยจากจุดประสงคเ์ป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะท าได้
ส าเร็จ 

2.3 ข้อที่ครูควรตระหนักในการเขียนจุดประสงค์ 
   2.3.1  หลังจากท่ีครูเขียนจุดประสงค์ และทดลองสอนแล้ว ครูจะสามารถ
ทราบได้ทันทีว่า เด็กคนไหนที่ปัญหาในการเรียนบ้าง และจะทราบทันทีว่าการปรับจุดประสงค์ตามวิธี
วิเคราะห์งาน หรือแยกขั้นตอนย่อยมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างไร 

   2.3.2  หลังจากครูเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ละเอียด รอบคอบและ
วิเคราะห์งานแล้ว จะท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้ได้ดีข้ึน ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ได้
อย่างสะดวกและสามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี นั่นก็คือจุดประสงค์ที่
เขียนไว้อย่างดีจะช่วยในการเตรียมการสอน 
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3. เกณฑ์การประเมินผล การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินในสิ่งที่สามารถท าได้ ส าหรับเด็ก
ทีมี่ความต้องการพิเศษจะสามารถประสบความส าเร็จได้ ดังนี้ 

3.1  การประเมินผลจะใช้เกณฑ์ตามทีก่ าหนดไว้ในจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งครู 
จะต้องก าหนดให้ชัดเจนและแน่นอนตามศักยภาพที่เด็กแต่ละคนจะท าได้ 

3.2 การประเมินผลส าหรับเด็กท่ีทีความต้องการพิเศษ อาจใช้การวิเคราะห์งานเข้า 
มาช่วยในกรณทีี่เด็กไม่สามารถผ่านเกณฑ์ปกติได้ 

3.3 การประเมินตามเกณฑ์ของการวิเคราะห์งานที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตาม 
ศักยภาพของแต่ละบุคคลเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จในแต่ละงาน 

3.4 เกณฑ์การประเมินควรแยกข้ันตอนย่อยตามจุดประสงค์แต่ละตอนจะช่วยให้การ 
ประเมินสามารถใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับปกติได้มากที่สุด 

การก าหนดล าดับขั้นของหลักสูตรและเป้าหมายระยะยาวของโครงการสอนจะต้องเหมาะสม
และสอดคล้องกับนักเรียนทุกคน รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย ดังนั้นการจัดท าโครงการ
สอนส าหรับนักเรียนแต่ละคนและในการก าหนดเป้าหมายระยะยาว ซึ่งมักจะก าหนดเป็นรายปีหรือราย
ภาคจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในปัจจุบันและอนาคตของผู้เรียน โดยจะก าหนดไว้ใน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ซึ่งจะเขียนขอบเขตและเป้าหมายของหลักสูตรและผลที่คาดหวัง
ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน นักเรียน คร ูผู้ปกครองและบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจะ
ร่วมกันก าหนดแผนการศึกษานี้ หลังจากได้ก าหนดขั้นและเป้าหมายของหลักสูตรแล้ว ครูประจ าชั้น
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ รวมถึงการด าเนินการประเมินผลด้วย 

 

การปรับเนื้อหาวิชา 
 
 เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่ใช้สอนแต่ละระดับชั้นในรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่ง
นักเรียนมีความสามารถความสนใจและศักยภาพในการเรียนรู้ต่างกัน จะต้องมีความยืดหยุ่น และเป็น
หน้าที่ของครูผู้สอน ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาที่จะร่วมกันในการก าหนดและ 
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพต่าง ๆ ของนักเรียน 

1. วิธีการปรับเนื้อหาวิชา 
พ้ืนฐานผู้เรียนเป็นสิ่งส าคัญที่ครูจะต้องค านึงถงึในการเลือกเนื้อหามาให้เรียนจึงจ าเป็นที่ครู

จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและลักษณะเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน 
ดังนั้นปัจจัยต่อไปนี้เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องน ามาพิจารณาก่อนเลือกเนื้อหา ดังนี้ 

1.1 ประสบการณเ์ดิมนักเรียน โดยพิจารณาว่านักเรียนมีประสบการณ์ประเภทใด 
มาก่อนทั้งประสบการณ์ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

1.2  ความรู้และทักษะที่มีขณะนี้นักเรียนเข้าใจอะไรและนักเรียนสามารถท าอะไรได้ 
1.3  ความสนใจนักเรียนสนใจเรื่องอะไร และมีความกระตือรือร้นเกีย่วกับอะไรเป็น 

พิเศษ 
1.4  เจตคตขิองนักเรียนมีความรู้สึกในเชิงบวกหรือเชิงลบที่อาจเป็นผลต่อการเรียนรู้ 
1.5  เนื้อหาตามหลักสูตรจะต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของ 
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นักเรียนเป็นส าคัญ 
1.6 นักเรียนบางคนมีลักษณะเฉพาะซึ่งมีผลต่อการใช้เนื้อหาหลักสูตรในด้านต่าง ๆ  

เช่น นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องการความเอาใจใส่จากครเูพ่ือช่วยในเรื่องการพูด
และการฟังอย่างมาก 

1.7 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจะต้องการความเอาใจใส่ช่วยเหลือ  
จากครูเรื่องทักษะในการช่วยเหลือตนเอง ทักษะในการด ารงชีวิตประจ าวัน ทักษะทางสังคมและทักษะ
ทางการสื่อความหมาย 

1.8 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายซึ่งมีข้อจ ากัดเรื่องการเคลื่อนไหวและ  
ปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนจะต้องได้รับการเนื้อหาหลักสูตรเหมาะสม 

1.9 นักเรียนที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม ต้องได้รับเนื้อหา หลักสูตร 
ที่มีสถานการณ์ในการเรียนซึ่งจะช่วยให้รู้สึกว่าตนเองประสบความส าเร็จ  ซ่ึงจะได้ช่วยสรา้งความ
มัน่ใจและเห็นคุณค่าในตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะในการจัดการกับตนเองและช่วยพัฒนาทักษะในด้าน
สังคมและการสื่อความหมายกับผู้อ่ืน นอกจากนี้แล้วเด็กกลุ่มนี้ยังจ าเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้ทักษะ
การพ่ึงพาตนเองด้วย 

2. ลักษณะเนื้อหาวิชา เนื้อหาวิชาจะต้องเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้จริง ดังนี้ 
2.1  ครูต้องไม่ลืมว่าการเรียนเนื้อหาบางอย่างส าคัญมาก ซึ่งเด็กทุกคนต้องเรียนรู้ คือ 

เนื้อหาหลักสูตรแกนกลาง 
2.2  ความรู้ ทักษะ เจตคติ และประโยชน์ทั่วไปที่เด็กควรได้เรียนรู้แต่ไม่จ าเป็นต้อง 

มีความรู้อย่างลึกซึ้งเรียกว่าเนื้อหาเสริมหลักสูตร 

2.3  การสอนในโรงเรียนควรเป็นการจัดหลักสูตรแบบเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางกับ 
เนื้อหาเสริมหลักสูตร 

2.4  การน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกตินั้นพบว่ามีอุปสรรคคือ 
จะปรับเนื้อหาอย่างไรเพื่อจะให้เด็กสามารถเรียนได้ 

3. เนื้อหาหาทีเ่หมาะสมกับการศึกษาแบบเรียนรวม เนื้อหาที่จะน ามาให้เรียนควรอยู่ในกลุ่ม
ต่อไปนี้ 

3.1  ควรเป็นเนื้อหาที่เกีย่วข้องกับประสบการณ์ในชีวิตของเด็ก 

3.2  มีความส าคัญมีคุณค่าและความจ าเป็นที่เด็กจะเรียนรู้หรือสามารถเรียนรู้ได้ 
3.3  สามารถน ามาจัดการเรียนการสอนได้จรงิ 
3.4  สมเหตุสมผล และก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนอย่างชัดเจน 

3.5  การท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan  
หรอื IEP) เป็นวิธีการหนึ่งของการปรับหลักสูตรทุกข้ันตอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่ใน
การปรับเนื้อหาวิชา เช่นวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่าและเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีการปรับเนื้อหาจากที่ต้องสอนให้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด ควร
จะมีการตัดทอนหรือปรับลดเนื้อหา โดยเน้นให้เรียนในเรื่องทีเ่กีย่วกับการน าไปใช้ประโยชน์จริงส าหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษซึ่งมีความสามารถจ ากัด 

3.6 การสอนเก่ียวกับทักษะทางเลขคณิตนั้นสิ่งส าคัญเกีย่วกับตัวเลขท่ีเด็กควรต้องรู้ 
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คือการนับ ตารางเวลา การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ บวก ลบ คูณ หาร การจัดการกับเงิน เวลา และการ
ชั่ง ตวง วัด เกม ทศนิยม เศษส่วนอย่างง่าย และความสามารถที่จะเข้าใจแผนภูมิง่ายๆ แต่ส าหรับเด็ก
ทีมี่ความต้องการพิเศษจ าเป็นต้องเรียนเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็น 

 

การปรับวิธีสอนในช้ันเรียนรวม 
 

การปรับวิธีการสอน การปรับหลักสูตรของชั้นเรียนรวมหรือการจัดแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในการสอนเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษเท่านั้นซึ่งไม่
เพียงพอ ดังนั้นครผูู้สอนจึงต้องปรับวิธีสอนด้วยดังนี้ 

1. การปรับกระบวนการสอน 

 ขัน้ตอนต่อไปนี้จะต้องพิจารณาว่าจะปรับส่วนที่จ าเป็นอย่างไร ครูอาจเลือกใช้วิธีการต่างๆที่
จะเสนอต่อไปนี้ 

1.1 การสาธิต ส าหรับนักเรียนบางคน มีความจ าเป็นอย่างมากที่ครูต้องสอนโดยการ 
แสดงให้ดูโดยใช้วิธีการทีละขั้นตอน อาจใช้การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) 

1.2 การบอกให้ท า ค าสั่งทีค่รูใช้สอนจะต้องชัดเจนและสั้น ให้การแนะน าหรือ 
กระตุ้นเพ่ือช่วยนักเรียนให้ตอบสนอง 

1.3 การฝึก ควรให้เวลาเพิ่มข้ึนส าหรับฝึกฝน ก าหนดหัวข้อในการฝึกนานกว่าปกติ 
อาจใช้เวลานอกหลังเรียนในการฝึกหรือให้เป็นการบ้าน  

1.4 การช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงเพิ่มขึน้หรือมากกว่าเด็กกลุ่มอ่ืน และ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับบ่อย ๆ ในการท างานของเด็ก 

1.5 การตั้งค าถาม ใช้ค าถามหลายระดับของความยากง่าย เวลาถามค าถามเด็ก 
หลายกลุ่ม ค าถามร้อยละ 80 ควรเป็นสิ่งทีทุ่กคนตอบได้ง่าย ๆ ถามค าถามมาก ๆ โดยเฉพาะค าถามที่
ท าให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการตอบ 

1.6  ให้เวลาในการตอบเพราะเด็กบางคนใช้เวลานานกว่าคนอื่น 
1.7  วิธีการตอบ ครูไม่จ าเป็นต้องอาศัยค าตอบที่นักเรียนเขียนตอบอย่างเดียวให้ 

คิดถึงวิธีอ่ืนบ้าง เช่น การวาดรูป การเลือกค าตอบที่ถูกจากชุดค าตอบที่จัดให้ การตอบโดยใช้ เทป
อัดเสียง 

1.8  ความสนใจและความสามารถส่วนตัวของนักเรียน ครูต้องค านึงถึงว่าเด็กมีความ 
สนใจและความสามารถส่วนตัวอะไรบ้าง แล้วน ามาใช้ในการสอน 

1.9  การชมเชย หรือให้รางวัลกับนักเรียนบ่อย ๆ และระบุชัดเจนว่าชมเชยเรื่องอะไร  
และควรชมเชยทันทีเมือ่นักเรียนท าในสิ่งที่ครูต้องการ 

1.10 รางวัลเป็นสิ่งเร้าให้แก่นักเรียน วิธีการให้รางวัลเช่น กราฟแสดงความก้าวหน้า  
1.11 ผลงาน ครูต้องไม่คาดหวังปริมาณ และคุณภาพของผลงานจากนักเรียนว่าจะ 

เหมือนกันทุกคน 
1.12 การทบทวน ครูพูดถึงและทบทวนสิ่งทีส่อนบ่อยๆ 

1.13 ก าหนดเปูาหมายระยะสั้น ส าหรับนักเรียนบางคน ถ้าหากเปูาหมายระยะยาว 
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จะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
1.14  เด็กบางคนอาจท้อถอย ถ้าต้องใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทาง  

จึงควรวางเปูาหมายระยะสั้น ๆ ที่เด็กจะบรรลุได้ภายในเวลาอันสั้นอาจเป็นในแต่ละวันและพูดคุยกับ
เด็กเรื่องเปูาหมายนี้ด้วย 

1.15  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูจะต้องให้เวลาครูส าหรับปฏิสัมพันธ์กับ 
เด็กบางคนให้บ่อยกว่าคนอ่ืนและปฏิสัมพันธ์นี้ควรเป็นไปในเชิงบวกจึงจ าเป็นมากส าหรับเด็กท่ีมี
ความสามารถต่ า 

การวางแผนการสอนเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกับความสามารถของ
นักเรียนที่มีความต้องการอย่างหลากหลาย  นักเรียนที่มีความบกพร่องบางคนอาจจะสามารถและ
พัฒนาโดยใช้หลักสูตรปกติได้  ในการวางแผนจะต้องค านึงถึงความสามารถทางกายภาพของนักเรียน  
เนื้อหา  และวิธีสอน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการสอนทั้งชั้น  ครูจะต้องน าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมาพิจารณา  เพ่ือก าหนดเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมด้วย 

การเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมมักพบว่ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใดประเภท
หนึ่งซึ่งพิการในระดับที่ต้องรับการบริการการศึกษาพิเศษก็จ าเป็นต้องพิจารณาถึงแผนการเรียนการ
สอนและโครงการสอนที่ต้องจัดให้นักเรียนคนนั้นโดยเฉพาะ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ส่งเข้า
เรียนรวมจะต้องเรียนหลักสูตรปกติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอ่ืนๆ แต่เนื่องจากความบกพร่องจึงท าให้ไม่
สามารถบรรลุจุดประสงค์บางอย่างได้ เช่น นักเรียนที่มีต้องการพิเศษไม่สามารถอ่านออกเสียง  อ่าน
ท านองเสนาะหรือร้องเพลงได้ ขณะเดียวกันนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาไม่สามารถวาดภาพ
หรือระบายสีได้จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาและปรับหลักสูตรใหม่โดยการตัดสิ่งที่นักเรียนไม่สามารถเรียน
ได้ออก  และเพ่ิมเติมสิ่งที่จ าเป็นอื่นๆเข้าไป เช่น นักเรียนมีความบกพร่องทางการมองเห็นไม่สามารถ
อ่านออกเสียง แต่มาฝึกพูด ฟัง และอ่านริมฝีปากแทน และนักเรียนตาบอดก็ให้เรียนการปั้นแทนการ
วาดภาพระบายสีเป็นต้น ส่วนนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาที่เชาว์ปัญญา 50-70 โรงเรียนควร
พิจารณาจัดชั้นพิเศษให้ต่างหาก หรืออาจเลือกใช้หลักสูตรส าหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษ การสอนบางวิชา
อาจต้องใช้เทคนิคและเวลามากกว่าปกติหรือในกรณีท่ีนักเรียนจ าเป็นต้องได้รับบริการพิเศษอ่ืนๆ ด้วย
การจัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้โอกาสนักเรียนได้เรียนตามความสามารถ
และจัดบริการพิเศษตามความเหมาะสม 

ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม เป็นกระบวนการที่ครูน าวิธีการสอนต่างๆ มา
ใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการโดยค านึงถึงความแตกต่างด้านความสามารถและ
ศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายในชั้นเรียนรวม ซึ่งครูจะมีแนวคิดในการใช้เทคนิค
การสอนที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ในสถานการณ์การเรียนการสอนในแต่ละหน่วยตาม
ความเป็นจริงโดยธรรมชาติ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง และเด็กมีความแตกต่างกันในด้านการคิดและ
การรับรู้ และท่ีส าคัญคือการสอนให้เด็กสามารถท างานร่วมกันได้ มีความรับผิดชอบร่วมกันและท างาน
ให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรช่วยเหลือกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่จะท าให้สังคมมี
ความสงบสุขต่อไปในอนาคตได้ด้วยเทคนิคการสอนดังต่อไปนี้ 
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1. เทคนิคการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เป็นวิธีที่ท าให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็น
การสร้างนักคิดสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการคิดรวบยอดซึ่งสามารถน าไปใช้ได้เป็นการสร้างรากฐาน
ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จะเป็นไปตามสภาพจริง เทคนิคการสอนโดยร่วมกันท างาน 
เป็นวิธีการสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ท าให้เกิดการเรียนรู้และแบ่ง
ความรับผิดชอบตามความถนัด ลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ของเด็กดีขึ้นมีความสามารถ
ในการปรับตัวมากข้ึน 

2.  เทคนิคการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นวิธีการสอนที่ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกใน
สังคมมากข้ึน ถ้าหากได้รับการดูแลให้ถูกต้องและเหมาะสมในเชิงปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ทุกฝุายท า
ให้เกิดการเรียนรู้และทัศนคติรวมทั้งพฤติกรรมในกลุ่มผู้เรียน เทคนิคการสอนโดยการสนองความ
แตกต่างของบุคคลเป็นวิธีที่เหมาะสมในการเรียนรวมมากท่ีสุดเพราะขั้นตอนและหาระบวนการต่างๆท่ี
น ามาประยุกต์ใช้จะมีความเหมาะสมกับเด็กทุกคนเป็นรายกรณีโดยเฉพาะ 

การจัดชั้นเรียนรวม ห้องเรียนรวมควรมีบรรยากาศดังนี้  
1. บรรยากาศของความเป็นมิตร เด็กปกติและเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษท ากิจกรรมการเรียน

ร่วมกัน ไม่มีการรังเกียจเดียดฉันท์ ทุกคนเป็นมิตรโดยไม่ค านึงถึงค าว่าพิการหรือปกติ  
2. นักเรียนประกอบกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายตามศูนย์การเรียนต่าง ๆ ตามความสนใจ

และความสามารถของตน  
3. ครูผู้สอนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนและดูแลนักเรียนขณะร่วม

กิจกรรมของนักเรียนและเฝูามองดูการร่วมกิจกรรมของนักเรียนด้วยความยินดี  
4. นักเรียนเรียนมีโอกาสเลือกที่จะประกอบกิจกรรม มีทั้งกิจกรรมที่ง่ายและกิจกรรมที่ยาก ๆ 

ให้เลือก  
5. บรรยากาศห้องเรียนที่มีเพ่ือนคอยช่วยเหลือเก้ือกูล ซึ่งกันและกัน ไม่ใช่บรรยากาศแข่งกัน

หรือเอารัดเอาเปรียบกัน  
6. บรรยากาศของการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เด็กทุกคนได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง

กันและกัน ห้องเรียนมีบรรยากาศของความเป็นกันเอง  
7. บรรยากาศของการเรียนการสอนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ครูไม่ใช่แหล่งความรู้ ครูไม่ใช่

ผู้สอน แต่ครูเป็นผู้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ซ่ึงเด็กจะเรียนรูด้้วยตนเอง  
8. บรรยากาศที่ผู้เรียนแต่ละคนท ากิจกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไม่จ าเป็นที่ทุกคนจะต้อง

ท าในสิ่งเดียวกันและบรรลุเปูาหมายสูงสุดเดียวกัน  
9. เป็นการเรียนการสอนที่มิได้ด าเนินไปเฉพาะในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะต้องออก

ไปสู่แหล่งวิชาการในชุมชน  
10. เป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเฉพาะทักษะทางวิชาการ แต่เน้นทักษะทางสังคมและทุกทักษะที่

เป็นทักษะใหม่  
เอ็ดชนิดท์และบาร์เร็ทท์ ( Etscheidt & Barlett , 1999 ) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นตัวอย่าง

ในการปรับสภาพห้องเรียนปรับการสอน ปรับสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมและความร่วมมือไว้ ดังนี้ 
ควรจัดห้องเรียนไม่ให้ตั้งโต๊ะ เก้าอ้ี แน่นจนเกินไป ควรจัดให้มีพ้ืนที่ว่างที่เด็กจะเคลื่อนไหวได้สะดวก 
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อาจจัดให้มีโต๊ะกลม 1 ตัว เพื่อให้เด็กนั่งท ากิจกรรมกลุ่มให้สะดวก การจัดที่นั่งอาจจัดโต๊ะให้นักเรียนที่
ต้องการความช่วยเหลือได้นั่งใกล้ชิดกับโต๊ะครูหรือนั่งใกล้กระดาน  

การเรียนการสอน ครูอาจปรับการเรียนการสอน วิธีสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เด็ก ครูอาจปรับได้ดังนี้  

1. จัดให้มีสื่อทางสายตา เช่น โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ตัวอักษรขนาดใหญ่ ภาพประกอบ 
แผนภูมิ โทรทัศน์ หรือวีดีทัศน์ เป็นต้น  

2. การฝึกทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในการอ่านจับใจความ ครูอาจต้องระบายสีหรือขีด
เส้นใต้ค าส าคัญในเรื่องที่จะน ามาให้เด็กอ่าน  

3. การมอบหมายงานให้ท า ครูอาจต้องให้เวลาเด็กนานกว่าคนอ่ืน หรือให้งานที่มีปริมาณ
พอเหมาะกับความสามารถของเด็ก เด็กบางคนอาจจ าเป็นต้องใช้เครื่องคิดเลขในการค านวณในวิชา
คณิตศาสตร์  

4. การสอบ อาจต้องสอบสัมภาษณ์ หรือสอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียน อาจให้ท า
ข้อสอบไปที่บ้าน ( Take Home ) ควรมีการแนะน าเกี่ยวกับลักษณะของข้อสอบ ควรแบ่งเวลาสอบ
ออกเป็นช่วงสั้น ๆ หลายช่วง  

5. การวัดผลและการประเมินผล ควรตัดสินการสอบได้สอบตก หรือควรให้เกรดตามแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรประเมินผลตามแฟูมสะสมงาน หรือประเมินผลตามสภาพจริง  

6. การเรียนการสอน ควรใช้วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ( Cooperative learning ) หรือ
การผลัดกันสอนหรือการสอนเพ่ือน หรือทั้ง 3 วิธี หรือหลาย ๆ วิธี  

7. การจัดล าดับการสอนและการมอบงานให้ท า ควรจัดให้มีสมุดจดงาน ให้นักเรียนจดงานที่
ครูมอบหมายลงในสมุดจดงาน หรือหาวิธีจัดล าดับงานให้เป็นระบบและง่ายต่อการตรวจสอบ  

8. กจิกรรมคู่ขนาน ( Parallel Activities ) ควรมอบงานให้เด็กท าไปพร้อม ๆ กับเพ่ือน แต่
แทนที่จะมอบงานชนิดเดียวกัน ครูควรมอบงานที่คล้ายกันแต่ง่ายกว่างานที่เพ่ือนก าลังท าอยู่ นั่นคือ 
ท ากิจกรรมเดียวกัน แต่มีระดับความยากง่ายแตกต่างจากงานที่เพ่ือนก าลังท า  

9. หลักสูตรคู่ขนาน ( Parallel Curriculum ) เนื้อหาในหลักสูตรอาจเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่
เนื้อหาย่อย ๆ อาจแตกต่างกันไป ครูควรสอนในเนื้อหาย่อยที่เหมาะกับเด็กแต่ละคน เช่น ในขณะที่
เพ่ือน ๆ ก าลังท าเลขโจทย์ระคนการบวกและการลบ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษอาจท าโจทย์การบวก 
หรือการลบเพียงอย่างเดียว เป็นต้น  

10. การใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอน ครูอาจอนุญาตให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้น
เรียนรวมใช้ CAI (Computer Assisted Instruction - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ) อุปกรณ์ในการสื่อสาร 
เทคโนโลยีอ่ืนที่จ าเป็น  

สภาวะทางสังคมและพฤติกรรม ครูผู้สอนชั้นเรียนรวมอาจปรับเปลี่ยน คือ ค านึงถึงสภาวะ
ทางสังคมและพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งอาจมีดังนี้  

1. การฝึกทักษะทางสังคม ครูอาจพิจารณาว่าเด็กจ าเป็นต้องฝึกทักษะทางสังคมด้านใดบ้าง
เด็กต้องการค าแนะน าปรึกษาด้านใดบ้าง  

2. พฤติกรรม จ าเป็นต้องใช้เทคนิคในการจัดการกับพฤติกรรมบ้างหรือไม่ เทคนิคใดจะ
เหมาะสม เช่น การเสริมแรง การชี้แนะ เป็นต้น  
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3. การควบคุมตนเอง อาจต้องฝึกให้นักเรียนรู้จักควบคุมตนเองด้วยวิธีต่าง ๆ  
4. การช่วยเหลือจากเพ่ือน อาจจ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือนคู่หูให้เพื่อนคอยช่วยเหลือในการฝึก

ทักษะทางสังคม ทักษะทางพฤติกรรม การให้เพื่อนคอยช่วยควบคุมพฤติกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

5. การจัดระบบในชั้นเรียน การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม อาจจัด
ให้เป็นระบบทั้งชั้น เช่น วิธีเพ่ือนช่วยเพื่อน ซึ่งมีคน 2 คน คอยช่วยเหลือกันแล้ว ยังจ าเป็นต้องให้ทั้ง
ชั้น และให้ความช่วยเหลือในยามจ าเป็นอีกด้วย ความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม อาจต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย เช่นจัดให้มีผู้ช่วยครู ซึ่งเป็น
บุคคลที่จะเข้ามาช่วยครูในห้องเรียนอาจเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทางโรงเรียนพิจารณาเห็นสมควร 
หรือ การสอนร่วมกันที่มีครูอีกคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามาช่วย 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
สภาพความบกพร่อง (Impairment) การไร้ความสามารถ (Disability) และความเสียเปรียบ 
(Handicap) ซึ่งช่วยให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างหลากหลาย เช่นเดียวกับความเข้าใจที่มีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive  

Education) นักวิชาการศึกษาพิเศษท่ีมุ่งขัดเกลาให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเปลี่ยน
ตนเองทั้งในด้านทักษะและความรู้ ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร ในขณะทีก่ารจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมมุ่งไปที่การปรับหลักสูตร วิธีการสอน การประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของแต่ละบุคคล  

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทีป่ระสบผลส าเร็จ ต้องประกอบด้วยทุกฝุายมี   
เจตคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวมและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
พัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นต้องมีการสนับสนุนช่วยเหลือครูและ
นักเรียนอย่างจริงจัง และต้องอาศัยการท างานอย่างเป็นเครือข่ายโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในลักษณะของความร่วมมือร่วมใจและท างานเป็นทีม  รวมถึงมีการปรับหลักสูตรเลือกใช้
วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเหล่านี้รวมถึงมีการสร้างเครือข่ายในการท างานเพ่ือให้จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
นั้นประสบผลส าเร็จและส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาและเอ้ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน   

การปรับสื่อการเรียนการสอน 
 

การปรับสื่อการเรียนการสอน เช่น แบบฝึกหัด หนังสือเรียน เทป จะช่วยให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องไม่มากสามารถเรียนหลักสูตรของนักเรียนทั้งชั้นได้ โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างอ่ืนมากมี
ข้อสังเกตว่าเมื่อจะเลือกหรือปรับสื่อให้พิจารณาวิธีการน าเสนอแบบอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ท าการอ่านและ
เขียนเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับเด็กควรใช้เทปเสียง เทปวีดีทัศน์ภาพ หรืออ่ืนๆที่จะเตรียมให้เด็กได้ท่อง 
อ่านและเขียนต่อไป 
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การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีวิธีการดังนี้  
วิธีที่ 1 ปรับเปลี่ยนเอกสารที่มีอยู่แล้ว  
วิธีที่ 2 น าเอกสารอ่ืนมาใช้แทน  
วิธีที่ 3 ท าขึ้นมาใหม่  
วิธีที่ 4 ใช้วิธีการ 1-3 รวมกัน 
ในที่นีจ้ะกล่าวถึงวิธีการที่ใช้ได้ง่ายและปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง 
1. วิธีการปรับเปลี่ยนเอกสารการเรียนที่มีอยู่ ท าภาษาให้ง่ายกว่าเดิม โดยประโยค 

จะต้องง่ายไม่ซับช้อน ศัพท์จะต้องเป็นค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อ่านง่าย สะกดง่าย เข้าใจง่าย ความ
ยาวของเนื้อเรื่องต้องลดลงโดยครูจะต้องตัดสินใจแบ่งสื่อที่จะสอนออกเป็น 3 ระดับ คือ สื่อที่ต้องรู้ 
ควรรู้และสิ่งทีจ่ะรู้  โดยมีขั้นตอนการปรับเนื้อหาการเรียนจากสิ่งทีม่ีอยู่แล้ว 

1.1  ระดับความสามารถของนักเรียนส่วนใหญ่หากนักเรียนมีระดับแตกต่างกันมาก 
อาจต้องท า 2 ชุด หาเกณฑ์ความสามารถของนักเรียนส่วนใหญ่ว่าระดับความยากง่ายควรเป็นอย่างไร 

1.2  ตัดสินใจว่าจะให้เนื้อหาส่วนไหนเป็นสิ่งทีน่ักเรียนต้องรู้ ควรรู้" และ ได้รู้ 
1.3  ตัดสินใจเรื่องค าศัพท์และภาษาท่ีจะใช้ให้เหมาะสมและส าคัญ เมื่อเปลี่ยนแปลง 

ตรงไหน ตัดทอนตรงไหนจะต้องท าให้คงเส้นคงวา 
1.4  คิดกิจกรรมที่จะใช้สอนค าศัพท์ หรือความหมายของภาษาไว้ด้วยกัน โดยเฉพาะ 

กิจกรรมที่ให้นักเรียนปฏิบัติ  ตลอดจนสื่อที่ใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสิ่งทีเ่รียน 
1.5  ปรับเกณฑ์การวัด โดยปรับเปลี่ยนเริ่มตัง้แต่จุดประสงค์เป็นต้นมา 
1.6  เมือ่ปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่อง ศัพท์วิธีการสอนและการวัดผลแล้วตรวจให้แน่ใจว่าไม่ 

มีสื่อหรือกิจกรรมไหนที่มองข้ามไปโดยไม่ได้ปรับถ้าจะให้ดีให้เพื่อนช่วยตรวจดู 
2. ปรับแบบเรียนโดยท าขึ้นใหม่ นักเรียนสามารถช่วยกันท าสื่อการเรียนขึ้นใช้ให้เหมาะสมกับ 

ระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็น  
3. วิธีการเลือกหรือผลิตสื่อการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าให้ประสบการณ์แก่ 

ผู้เรียน ครูจะต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนดังนี้ 
3.1  เน้นจุดเด่นที่ต้องการใช้ประโยชน์ 
3.2  ลดรายละเอียดที่มากไป 
3.3  ใช้ภาษาท่ีง่ายและประโยคต้องสั้น ค าศัพท์เขา้ใจง่าย 

3.4  สอนศัพท์ที่ส าคัญก่อนจะเริ่มใช้ 
3.5  มีรูปภาพหรือแผนภูมิประกอบ 

3.6  ให้ค าแนะหรือค าใบ้เมื่อต้องการให้นักเรียนตอบ 

3.7  เปิดโอกาสให้เปลี่ยนหรือแก้ค าตอบได้ 
3.8  ตัวหนังสือควรอ่านง่าย ใช้ตัวหนังสือมาตรฐาน รูปแบบไม่สับสน 

จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนโรงเรียนไปสู่การเรียนรวมนั้น เริ่มที่การปรับหลักสูตรให้มีความ
สมดุลกับทักษะและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อให้เด็กได้ใช้ความสามารถได้ตามศักยภาพที่
มีอยู่และเพ่ิมโอกาสให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปรับ
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมเพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท าการปรับหลักสูตรแล้ว โรงเรียนควรปรับเปูาหมาย จุดประสงค์ ตลอดจน
การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งจ าเป็นอีกประการคือการปรับ
สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะกับผู้เรียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นที่ต่างกัน
ของแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า และให้ประสบการณ์กับผู้เรียนได้มากท่ีสุดซึ่งเป็น
เปูาหมายส าคัญของการปรับเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 

การเตรียมโรงเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวม 

    1. การเตรียมพร้อมโรงเรียนในด้านงบประมาณและทรัพยากร   
การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นเป็นสิ่งที่มีความ

จ าเป็น การบริหารการเงินหรือการบริหารการคลังเป็นกิจกรรมที่ส าคัญอันหนึ่งของการบริหารโรงเรียน
แบบเรียนรวม ซึ่งผู้บริหารต่างตระหนักถึงแผนการเงินของโรงเรียน การพัฒนาสภาพทางการเงินของ
โรงเรียน รายจ่ายของโรงเรียน  หลักและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ หน่วยงานหรือแหล่งของ
รายรับของโรงเรียน การตรวจสอบการเงิน และการอุดหนุนทางการเงินแก่โรงเรียน ซ่ึงการหาวิธีจะให้
ได้มาซึ่งรายได้และเพ่ิมรายได้ของโรงเรียนให้สูงขึ้นเพ่ือใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตลอดการจัดสรร
เงินเพ่ือก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยพยายามจัดสรรเงินที่ได้มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการทางด้านการเงินของหน่วยงาน การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการบริหาร
การเงินของโรงเรียนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนการจัดการเกี่ยวกับ
การใช้จ่าย ตลอดจนการควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้ง
ไว้ ขอบข่ายในการบริหารการเงินโรงเรียนควรจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1.    การวางแผนการเงินของโรงเรียน มีการคาดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการใช้จ่ายและ 

ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียน ซึ่งผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อรายรับหรือ
รายจ่ายทางการเงินของโรงเรียน  

2.    การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ทีดิ่น และสิ่งก่อสร้าง วัสดุ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น 

3.    การควบคุมการด าเนินงานทางด้านการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

และกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง  ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบัญชีและวิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบเงินและ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 

4.    การจัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

          หน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องใช้เงินในการ
ด าเนินงานและพัฒนาตนเอง  ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
ของโรงเรียนเป็นอย่างดีด้วย  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา แนวปฏิบัติในการ
บริหารการเงินในโรงเรียน ไอโดล Idol (1997) ระบุว่า โปรแกรมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็น
โปรแกรมท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงแต่โรงเรียนสามารถก าหนดกรอบรายได้เองและควรได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมควรจัดเตรียมงบประมาณไว้ให้มากกว่าโรงเรียน
ปกติหรือโรงเรียนพิเศษ 
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ไมเจอร์ ฟิจิลและวาสแลนเดอร์ Meijer ,Pijil, and Waslander (1999) ได้น าเสนอรูปแบบ
ในการให้บริการด้านงบประมาณส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวมที่แตกต่างกัน 3 รูปแบบ และเป็นที่
นิยมใช้กันมากท้ังในและนอกยุโรป รูปแบบที่ 1 รูปแบบปัจจัยน าเข้าเป็นฐาน (Input Based Model) 
ซึ่งงบประมาณได้ถูกก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นพ้ืนฐานของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท 
การจัดสรรงบประมาณพิเศษตามจ านวนนักเรียนโดยพิจารณาสัดส่วนของงบประมาณที่จัดอย่าง
เหมาะสมและให้สอดคล้องต่อความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียน โดยจัดสรร
อย่างเพียงพอจึงจะช่วยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ  

2. การเตรียมความพร้อมโรงเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในที่นี้
หมายถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียน อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ
ที่เหมาะสมกับสภาพความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท 

2.1 อาคารสถานที่ 
               ควรมีการวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือความสะดวกและเหมาะสมกับความ
ต้องการของนักเรียนแต่ละประเภทตลอดจนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ห้องเรียนอาจใช้เหมือนห้องเรียนปกติได้แต่ควรจัดให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้นั่งอยู่ด้านหน้า
ของชั้นเรียน ควรจัดให้ชั้นเรียนให้มีมุมส าหรับวางเครื่องใช้ต่าง ๆ หรืออุปกรณ์โดยเฉพาะด้วย 
นอกจากนั้นโรงเรียนควรจัดห้องเรียนซึ่งจ าเป็นส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่จ าเป็นจะต้อง
ใช้บริการ ได้แก่ ห้องบ าบัดพิเศษ เช่น ห้องฝึกพูด ห้องเสริมวิชาการ ซ่ึงอาจจัดอยู่รวมกันในห้องใหญ่
หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้ตามความเหมาะสมตามขนาดของอาคารสถานที่ นอกจากนี้การจัดอาคาร
สถานที่อาจจ าเป็นต้องสร้างหรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับการเรียนสอนของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษหรือที่มีความบกพร่องบางประเภท เช่น พ้ืนควรปูด้วยกระเบื้องยาง การท าทางลาด การสร้าง
ห้องน้ าที่มีราวจับใกล้ชักโครกส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 
           2.2 สถานที่ตั้งของโรงเรียน 

สถานที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมาะสมกับการเดินทาง ไม่ควรอยู่ห่างจากแหล่งชุมชนมาก  
มีการคมนาคมสะดวก รวมถึงการจัดสาธารณูปโภคที่เหมาะสม 

                 2.3. อาคารเรียน ควรสร้างอาคารทีถ่าวรและถูกลักษณะอยู่ในสภาพที่พร้อมในการ
ใช้งาน โดยมีแนวการจัดห้อง ดังนี้ 

2.3.1. ห้องเรียนส าหรับชั้นเรียนพิเศษมีพ้ืนที่ตามสภาพการใช้สอยไม่ต่ า 
กว่า 24-46 ตารางเมตร ทั้งพิจารณาตามจ านวนนักเรียนและสภาพของความพิการของนักเรียนโดย
จัดเป็นสัดส่วนเพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่าง
พอเหมาะ ห่างไกลจากเสียงรบกวน 

2.3.2 ห้องบ าบัดพิเศษ เช่น ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบ าบัด และ 
ห้องกิจกรรมบ าบัด 
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                       2.3.3. ห้องเสริมวิชาการคือห้องพิเศษที่มีสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วย
เสริมการเรียนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และมีครูที่มีความรู้ความช านาญทางการศึกษา
พิเศษประจ าอยู่ 
                       2.3.4. ห้องน้ า/ห้องส้วมควรเพ่ิมห้องน้ าส าหรับนักเรียนที่พิการทางร่างกาย
ซึ่งต้องใช้เครื่องพยุงหรือเก้าอ้ีล้อเลื่อนอย่างน้อย 1 ห้องในอาคาร ตั้งใกล้กับห้องเรียน กว้าง 4   ฟุต 
และลึก 6 ฟุต การถ่ายเทอากาศพอเพียง 

2.4. สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักเรียนที่ 
มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็นและเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพโรงเรียนอาจใช้ร่วมกันกับ
นักเรียนปกติแต่ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางร่างกายควรมีการดัดแปลงสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกายภาพดังนี้ 
                      2.4.1 พ้ืน ควรปูด้วยกระเบื้องยางหรือวัสดุที่ไม่ลื่นส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษทางร่างกายที่ต้องใช้เครื่องพยุงหรือไม้ค้ ายัน 

                        2.4.2 ทางลาดขึ้น-ลง ยกพ้ืน หรือบันไดตั้งแต่ 2 ขั้นขึ้นไปส าหรับนักเรียนที่
ใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อนหรือไม้ค้ ายัน และควรมีราวจับอย่างน้อยหนึ่งข้าง 
                       2.4.3 ทางเดิน ทางเท้าภายในและภายนอกอาคาร ควรกว้าง 8-12 ฟุต ไม่
ควรมีสิ่งกีดขวางและควรปรับให้ลาดขึ้นกับพ้ืนโดยตลอดเพ่ือช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่
ต้องใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อนช่วยตัวเองได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมากนัก 

                  2.5 ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนโดยทั่วไปใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานเหมือนนักเรียนปกติ
ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายควรจัดโต๊ะเรียนที่มีความเหมาะสมตามสภาพความ
บกพร่อง เช่น โต๊ะยืน โต๊ะเว้า โต๊ะที่ปรับระดับความสูงได้ส าหรับเก้าอ้ีล้อเลื่อน 

                  2.6 ครุภัณฑ์ประกอบห้องบ าบัดพิเศษ ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบ าบัด และห้อง
กิจกรรมบ าบัดควรพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียนแต่ละ
ประเภท 

                  2.7 ครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบจ าเป็นอื่น ๆ ในห้องน้ า/ห้องส้วม ควรมีดังนี้ 
                           2.7.1 ราวจับใกล้โถส้วมท าด้วยทอเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว เพราะ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะทิ้งน้ าหนักลงบนราวจับมากเวลาใช้ส้วม 

                           2.7.2 ถ้ามีที่กดน้ าช าระล้างควรติดในที่สามารถเอ้ือมถึงได้ง่าย 

                           2.7.3 ที่นั่งของโถส้วมแบบนั่งราบ ควรสูง 20 นิ้วจากพ้ืน ส าหรับที่ปัสสาวะ
ชายไม่ควรสูงเกิน 19 นิ้วจากพ้ืน ถ้ามีโถส้วมแบบนั่งยองก็อาจดัดแปลงเป็นที่นั่งสูงขึ้นและเลื่อนเข้าไป
เมื่อจะใช้ 
                           2.7.4 อ่างล้างมือควรสูง 2 ฟุต 4 นิ้วจากพ้ืน 

                           2.7.5 กระจกควรสูง 3 ฟุต จากพ้ืน ถ้าจ าเป็นควรติดกระจกสองระดับ 

                           2.7.6 กระดาษช าระและสบู่ ควรอยู่ในที่ต่ าพอที่นักเรียนพิการที่ใช้เก้าอ้ี
ล้อเลื่อนเอ้ือมถึง 
                           2.7.7 ประตูห้องน้ าควรกว้าง 32 นิ้ว และเปิดออกด้านนอก 
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          นอกจากนี้โรงเรียนควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาต่างๆ
เพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความจ าเป็นเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป วัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนเหล่านี้ เช่น เครื่องกีฬาทุกประเภท อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกวิชา เครื่องดนตรี
โดยเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกมที่ใช้ในการฝึกทักษะต่างๆของนักเรียน เช่น แท่งไม้บล็อก
รูปทรงเลขาคณิต แผงติดกระดุม ซิป ภาพตัดต่อ เป็นต้น 
  

การเตรียมครูส าหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

การเตรียมบุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การเรียนร่วมในชั้นเรียนประสบ
ความส าเร็จได้ บุคลากรในโรงเรียนแบบเรียนรวมควรมีทัศนคติท่ีดี มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษา
แบบเรียนรวม เข้าใจในการปฏิบัติงานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะครูประจ าชั้นเรียนรวม 
ครูการศึกษาพิเศษ และครูเสริมวิชาการ มีการจัดอบรมครูภายในโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอน
พูด ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูจิตวิทยา ครูสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยครูเพ่ือสนับสนุนการเรียนรวม
ให้สัมฤทธิ์ผลตามความเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมบุคลากรในด้าน
ต่างๆเพ่ิมดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมครูในด้านทัศนคติ 
           ทัศนคติของครูที่มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นเรื่องส าคัญครู ควรมีความยืดหยุ่น
และสามารถแก้ไขสิ่งต่างๆได้ เช่นการปรับโปรแกรมการสอนให้เหมาะสมกับความสนใจหรือปัญหาของ
นักเรียนในเวลานั้น ต้องยอมรับสภาพขอบเขตของความสามารถหรือความบกพร่องทางร่างกายของ
นักเรียน นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลายคนขาดการควบคุมในเรื่องส าคัญที่จ าเป็นหลายอย่าง 
เช่น การขับถ่าย การกินอาหาร ครูที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษยังต้องคงความกระตือรือร้น
ต่อความก้าวหน้าของนักเรียนและพร้อมจะยินดีต่อความก้าวหน้าแม้จะเชื่องช้าไปบ้างครูที่มีความ
อดทนมีความเชี่ยวชาญและกระตือรือร้นจะช่วยให้นักเรียนกระตือรือร้นและมีความสุขตามไปด้วย ครู
ที่สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนั้นจ าเป็นต้องตระหนักถึงเปูาหมายที่ส าคัญที่สุดส าหรับนักเรียน
แต่ละคนเช่นเปูาหมายของนักเรียนคนหนึ่งคือให้เขาสามารถพูดคุยกับคนอ่ืนได้และสามารถร่วม
กิจกรรมกับเพ่ือนในชั้นเรียนได้ ฮอบส์และเวสลิ่ง (Hobbs and Westling, 1998) ครูที่มีนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษในชั้นจะต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ อาจจ าเป็นต้อง
ค่อยๆ ด าเนินการไปทีละล าดับขั้นตอน ทัศนคติที่ดีของครูที่มีต่อนักเรียนตลอดจนการท างานร่วมกับ
บุคลากรคนอ่ืน ๆ ก็เป็นเรื่องส าคัญที่ครูจะต้องรู้จักน ามาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน 

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะประสบความส าเร็จ
ได้หรือไม่ครูควรค านึงถึงความเข้าใจการยอมรับและทัศนคติที่ดีของครูในโรงเรียนที่มีต่อนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 
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           ครูทุกคนในโรงเรียนต้องเข้าใจถึงความจ าเป็นที่ต้องจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน 
โดยขอความร่วมมือจากครูในโรงเรียนทุกๆคนได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเรียนรวมที่โรงเรียนจัดขึ้น และให้มาช่วยสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูผู้ท าการสอนว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษจะประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนได้ครูต้องให้ความเมตตาช่วยเหลืออบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่ครูว่า นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถเรียนและช่วยเหลือตนเองได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนทั่วๆไป 

ครูประจ าชั้นปกติ นอกจากจะมีความรู้ในด้านการสอนนักเรียนปกติแล้วควรได้รับการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้พ้ืนฐานและวิธีการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมในชั้นของตนและ
เข้าใจวิธีการประสานงานกับบุคคลอื่นๆที่เก่ียวข้องด้วย 
           ครูประจ าชั้นพิเศษ ท าหน้าที่สอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนพิเศษเต็มเวลาหรือ
บางเวลา การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาในโรงเรียนครูชั้นพิเศษนี้มีวุฒิหรือได้รับการฝึกอบรมมา
ทางสาขาวิชาการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือทางการศึกษาพิเศษโดยเฉพาะ 
            ครูเสริมวชิาการ ครูการศึกษาพิเศษที่มีหน้าที่การสอนเสริมเพ่ือช่วยให้การเรียนของนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนปกติมีประสิทธิภาพมากข้ึนให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความ
ต้องการและจ าเป็นโดยจัดตารางการเรียนการสอนวิชาอย่างสม่ าเสมอครูสอนเสริมจะมีห้องเสริม
วิชาการส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ารับการช่วยเหลือเพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านการเรียน 
           ส่วนครูอ่ืนๆเช่น ครูสอนพูด ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูจิตวิทยา ครูสังคมสงเคราะห์ ครูผู้
ประสานงานและครูผู้ช่วยนั้นโรงเรียนควรจัดหาตามความเหมาะสมกับความต้องการในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่จัดเข้าเรียนรวมในแต่ละประเภทได้หรือจัดให้มีตามสภาพเศรษฐกิจของโรงเรียนและ
ผู้ปกครองตามความเหมาะสมหรือท าการอบรมครูที่มีอยู่แล้วให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ นอกจากนี้การ
สร้างทัศนคติที่ดีของครูให้มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนับเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งที่ครูจะท าให้
นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขเพราะชีวิตเด็กเหล่านี้ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บางคนอาจ
ขาดโอกาสในชีวิต การสร้างทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหมายถึงการปรับแนวคิดและ
อารมณ์ที่มีต่อการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือให้พวกเขาสามารถปรับตัวได้อย่างมี
ความสุข การพัฒนาความรักที่มีต่อนักเรียนพิเศษสามารถปรับได้ 
           อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะท าให้เกิดความพร้อมส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นควรมุ่ง
ประเด็นไปที่การสร้างทัศนคติส าหรับครู โดยเฉพาะการสร้างทัศนคติเชิงบวกท่ีมีต่อนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการก้าวสู่ความส าเร็จโดยการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติตลอดจน
ได้รับประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ฟอร์ลิน 
ดักลาส และฮาตตี (Forlin Douglas, and Hattie, 1996) พบว่าทัศนคติเชิงลบของครูที่มีต่อนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษเพ่ิมขึ้นตามความรุนแรงของความพิการ ซึ่งทัศนคติเชิงลบนี้ลดลงในกลุ่มครูที่มี
ประสบการณ์และได้รับการฝึกอบรมในด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นอกจากนี้การฝึกอบรม
วิธีการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติส่วนตนและพัฒนาทักษะ
การท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียน การจัดการฝึกอบรมให้กับครูเพ่ือพัฒนาความสามารถให้
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สอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็นพิเศษของนักเรียนนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ความสามารถในการสอนแบบเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน 

           การศึกษาแบบเรียนรวมนั้นจะต้องมีการเตรียมครูผู้สอนให้มีความพร้อมโดยการจัดอบรมและ
การฝึกประสบการณ์ตลอดจนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง การพัฒนา
ครูนั้นมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในท้องถิ่นนั้นๆ ต่างเห็นถึงความส าคัญในการเตรียมครู 
ผู้สอนให้มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โดยได้มีการจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นหรือไม่ก็มีการประชุมการปฏิบัติงานสัมมนาเพื่อเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ตลอดจนทักษะในการสอนและการท างานเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ
อย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมพูนความรู้ในลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อครูผู้ท างาน
เกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้มีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิช่วยคน  
ตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ทีใ่ห้บริการด้านสื่อการสอน เช่น วีดีโอเทป ภาพยนตร์ หนังสือ หรือสื่ออุปกรณ์
ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลให้ครูได้ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม 
ครูที่ท างานด้านนี้จึงควรหาความรู้ดังกล่าวด้วยตนเองตามลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายหรืออยู่ใน
ความรับผิดชอบ  ไม่ควรปฏิเสธเพราะไม่มีความรู้ทางการศึกษาพิเศษเนื่องจากปัจจุบันหนังสือที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนพิเศษประเภทต่าง ๆ มีให้ศึกษาท่ัวไป 

3. การเตรียมความพร้อมของครูให้เข้าใจนักเรียน 

              การเตรียมความพร้อมของครูในการเข้าใจลักษณะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทรวมถึงความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนรวม การจัดโปรแกรมการศึกษาแบบเรียน
รวมก็คือการเรียนรู้และการปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนปกติหรือนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างเท่าเทียมกัน การสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษครูควรเข้าใจความต้องการ
จ าเป็นพิเศษนักเรียนอย่างแท้จริงจึงจะสามารถสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ ในเบื้องต้นครู
ควรเข้าใจภาวะปกติของนักเรียนจริงๆเสียก่อน จากนั้นก็พัฒนาการรับรู้ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่อง
พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความชอบ ความถนัด และนิสัย
ต่างๆ รวมถึงเข้าใจจิตใจของนักเรียนแต่ละคน เช่น ความวิตกกังวลของนักเรียน ซึ่งสามารถท าให้ครู
สามารถสอนนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งส าคัญคือครูเข้าใจนักเรียนและยอมรับ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนมากกว่าการมองที่ปัญหาของนักเรียน หรือภาวะผิดปกติเช่น      
ติดอ่าง หูหนวก หรือเรียนรู้ช้า เป็นต้น และต้องตระหนักว่า พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษส่วนใหญ่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับความไร้สมรรถภาพหรือความพิการแต่อย่างใด การช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ เช่นการปรับพฤติกรรมหรือการใช้กิจกรรมบ าบัดในการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึง
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ประสงค์ของนักเรียน ในกรณีที่นักเรียนขี้อาย ฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ หรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ครูต้อง
ตระหนักว่าเป็นพัฒนาการตามปกติที่อาจเกิดข้ึนได้กับนักเรียนทุกๆคน ครูจะต้องพัฒนาทักษะพิเศษ
เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งจะท าให้ครูมีก าลังใจขึ้น เพราะการพัฒนาต่างๆ อาจไม่ด าเนินไปอย่าง
สม่ าเสมอทุกด้านทุกระยะเวลาแต่พัฒนาการต่าง ๆ จะเป็นไปตามข้ันตอนที่ครูเข้าใจได้นั่นเป็นเรื่อง
ปกติและอยู่ในวิสัยที่สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ 
                4. การเตรียมความพร้อมครูในการใช้หลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

               ครูทีข่าดความพร้อมในการใช้หลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นสิ่งที่
ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยการฝึกอบรมความพร้อมในการใช้หลักสูตร  นอกจากนี้เกอร์บิชและเซกิส 
(Grbich and Sykes,1992) ยังศึกษาพบว่าการใช้หลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีการ
น ามาปรับใช้เพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นผลมาจากการขาดศักยภาพ เวลา และการสนับสนุน  เวสต์วูด
(Westwood, 1997) ได้อธิบายถึงการที่ครูพยายามจัดการศึกษาโดยรวมนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเข้าเรียนในชั้นของนักเรียนปกติ โดยที่ครไูม่ได้มีการวางแผนและจัดโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและมีเวลาที่เพียงพอ ตลอดจนครูไม่สามารถปรับหลักสูตรเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้แม้ว่าครูจะทราบถึงความส าคัญดังกล่าว ท าให้การจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมล้มเหลว เพราะครูไม่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและการใช้หลักสูตรที่มี
ความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ สอดคล้องกับ ณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ (2545) ได้
ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 5 พบว่าโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการตาม
นโยบายด้านการบริการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้ทั้งหมดเพราะบุคลากรไม่เพียงพอครูขาด
ความรู้ความสามารถและทักษะในการสอนและการจัดท าโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล ขาดความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นจึงควรจัดกิจกรรมการ
ฝึกอบรมครูให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการใช้หลักสูตร 
               5. การเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยส าคัญส าหรับครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

              ปัจจุบันนี้ครูได้รับการยกย่องว่ามีความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษามากกว่าแต่ก่อน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมและหน่วยงานที่บริการและสนับสนุนการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษก็มีมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาแบบเรียนรวมได้รับการยอมรับของคนทั่วไปใน
สังคมมากข้ึน บทบาทประการหนึ่งของวิชาชีพครูที่เพ่ิมมากข้ึนก็คือการคัดแยกประเภทความพิการ
หรือภาวะที่บ่งชี้ว่าจะมีความพิการของนักเรียนเบื้องต้น  ครูจึงเป็นกุญแจส าคัญยิ่งในการมีส่วนค้นหา
และคัดแยกนักเรียน ในขณะที่ครูมีบทบาทมากข้ึนในการจัดการศึกษาแต่ครูควรใช้บทบาทของตน
อย่างเหมาะสมและระมัดระวังข้อจ ากัดบางประการเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษดังนี้ 
                     5.1 การวินจิฉัยนักเรียนที่ผิด หมายถึง การตัดสินใจโดยดูจากอาการหรือสัญญาณ
บางอย่างซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาดเช่นอาการหรือพฤติกรรมของเด็กอาจมีสาเหตุหลาย
ประการ อย่างไรกต็ามจากอาการที่แสดงออกมานั้นอาจน าไปสู่ความเข้าผิดได้ เช่น การที่นักเรียนชอบ
ท าร้ายตัวเองเสมอๆ บริเวณปาก แก้ม ขากรรไกร อาการเช่นนี้มักตามมาด้วยการร้องครวญครางหรือ
กรีดร้อง นักเรียนมักจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นนักเรียนที่ปัญหาทางอารมณ์อย่างไรก็ดีครูซึ่งเห็นพฤติกรรม
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นั้นหลายๆครั้งจะสังเกตได้ว่านักเรียนไม่ได้มีปัญหาทางอารมณ์แต่อย่างใดหากแต่เป็นเพราะนักเรียน
ปวดฟันอย่างมากเมื่อนักเรียนได้รับการรักษาฟันที่ผุเรียบร้อยแล้ว อาการ “ปัญหาทางอารมณ์”ก็จะ
หมดไป 
                       5.2 การจัดประเภทนักเรียน การตีตราหรือเรียกนักเรียนว่าเป็นเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ นั้น มักเกิดผลเสียมากกว่าผลดี  ถ้านักเรียนถูกขนานนามว่าเป็นนักเรียน
ปัญญาอ่อนสมองพิการไม่อยู่นิ่งก็เป็นเสมือนตราประทับนักเรียนตลอดไป  การจัดโปรแกรมส าหรับ
นักเรียนก็มักจะสอดคล้องกับสิ่งที่ครูได้ตัดสินหรือวินิจฉัยนักเรียนและในที่สุดนักเรียนก็จะกลายเป็น
เช่นนั้นจริงๆการพัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีจึงไม่เกิดขึ้น  เพราะนักเรียนยอมรับ
ว่าตนเองเป็นเด็กประเภทนั้น ตัวอย่างเช่น นักเรียนอายุ 5 ขวบคนหนึ่งถูกขนานนามว่าเป็นเด็กปัญญา
อ่อนและน าไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์การเรียน ซึ่งศูนย์การเรียนนี้ให้ความสนใจกับนักเรียนคนนี้น้อยลงเพราะ
คิดว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน  ต่อมาพ่ีเลี้ยงในศูนย์นักเรียนสังเกตว่านักเรียนมีพฤติกรรมหลายอย่างที่ดี 
เช่นรู้จักแก้ไขปัญหา มีความคิดริเริ่มในการใช้วัสดุต่าง ๆ  ครูเองก็สังเกตเห็นและทราบ ต่อมาจึงได้ท า
การสังเกตอย่างเป็นระบบก็พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมในทางที่ดี จึงส่งไปให้แพทย์ประเมินและส่งต่อ
หลังจากนั้นได้ย้ายนักเรียนไปยังโรงเรียนอนุบาลธรรมดา ภายใน 1 ปี นักเรียนก็สามารถปรับตัวตาม
เพ่ือนได้ตามปกติ 
                      5.3 การรายงานพ่อแม่ว่านักเรียนมีปัญหาหรือผิดปกติ พ่อแม่ของเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษหรือพ่อแม่ของเด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมรุนแรงนั้นจะทราบดีว่าเด็กมีปัญหาอะไร  
และไม่ต้องการให้ครูมาย้ าบอกในสิ่งที่ทราบอยู่แล้ว  ฉะนั้นครูควรพูดในสิ่งที่เป็นความหวังทางด้าน
บวกของนักเรียนมากกว่า เช่น ครูควรรายงานผู้ปกครองว่านักเรียนท าอะไรได้บ้างแทนการบอกว่า
นักเรียนท าอะไรไม่ได้เพ่ือช่วยให้ผู้ปกครองมีความหวังและเห็นแนวทางท่ีจะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาขึ้น
ในเรื่องที่ยังบกพร่องอยู่  การบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการช่วยเหลือตนเอง จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมิน
ความสามารถของนักเรียน 
                       5.4 การรายงานพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียน ในกรณีท่ีครูไม่ได้วินิจฉัยหรือ      
คัดแยกด้วยตนเองควรให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองในเรื่องการคัดแยก โดยที่ครูสามารถชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรม
ของนักเรียนและพัฒนาการด้านต่างๆและอาจให้ข้อเสนอแนะในการไปพบบุคลากรที่เชี่ยวชาญและ
เหมาะสมในการประเมินหรือคัดกรองนักเรียน นอกจากนี้ครูควรมีความสามารถในการสังเกตนักเรียน
อย่างเป็นระบบโดยการสังเกตและจดพฤติกรรมนักเรียนเป็นช่วง ๆ ขณะสอนหรือให้นักเรียนท า
กิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน 
                       5.5 การสังเกตอย่างเป็นระบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนอย่างมีระบบและมีคุณภาพ แตค่รูหรือพ่ีเลี้ยงจะเข้าใจถึงพัฒนาการของเด็กนักเรียนได้
ดีกว่า เนื่องจากการได้รับการฝึกฝนเพ่ือท างานด้านนี้ ครูจึงสามารถสังเกตนักเรียนในลักษณะที่เป็น
ธรรมชาติจากพฤติกรรมในห้องเรียน จากการท างานหรือเล่นกับเพ่ือน เนื่องจากครูจะมีความใกล้ชิด
และดูแลนักเรียนขณะท ากิจกรรมระหว่างการจัดการเรียนการสอนหรือสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียน 
ซ่ึงต่างจากแพทย์ นักจิตวิทยา หรือนักคลินิกอ่ืน ๆ ที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเรียนได้น้อยกว่าครูและ
เป็นเพียงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อาจเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนเจ็บปุวยหรือมีพฤติกรรมที่ผิดปกติขณะมา
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ตรวจรักษา แพทย์ นักจิตวิทยาและนักคลินิกจึงมุ่งความสนใจอยู่ที่ปัญหาพิเศษแทนการมองภาพรวม
ของนักเรียน ต่างจากครูซึ่งมักมีโอกาสที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งด้านสังคมและการสนทนา
พูดคุยกับนักเรียนในขณะที่ท ากิจกรรมหรืออยู่ในชั้นเรียนจากกิจกรรมทางด้านการเคลื่อนไหว  การใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของนักเรียน  ท าให้ครูสามารถสังเกตพัฒนาการของนักเรียน
อย่างมีระบบและจดบันทึกว่าพฤติกรรมใดทีน่ักเรียนสามารถท าได้ ท าได้มากน้อยเพียงไร จะท าให้ได้
ข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นพฤติกรรมของนักเรียนนั่นเอง ครหูรือครูพ่ีเลี้ยงและผู้ปกครองสามารถเรียนรู้
และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนได้จากพฤติกรรมขณะที่อยู่ที่บ้านและโรงเรียน 
            6. การเตรียมความพร้อมครูด้านการคัดแยกและการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

           การคัดแยกและการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือรับการศึกษาเป็นกระบวนการที่
มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูควรทราบ ทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
บริการระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับการศึกษาได้เหมาะสมกับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละคน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การศึกษาท่ีจัดให้  ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษสามารถคัดแยกและส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือรับการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงจ าเป็น
ที่ครูจะต้องได้รับความรู้ในการคัดแยกและการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือรับการศึกษา 

ทักษะของครูในการจัดการเรยีนการสอน 

ทักษะส าคัญที่ครูทุกคนในโรงเรียนแบบเรียนรวมต้องมี 3 ประการ คือ(McGreGgor, 1998) 
1.  ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 

2.  ยุทธวิธีในการช่วยเหลือนกัเรียนที่มีความหลากหลาย เช่น การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การบูรณาการ การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อนช่วยเพื่อนและแนวทางพหุปัญญา ซึ่งยุทธวิธีดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับห้องเรียนที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 

3. กระบวนการแก้ปัญหา 
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แผนภูมิที่ 3.1 ความสามารถที่ครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษจ าเป็นต้องมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

หมายเหตุ, จาก. เวสและแคนนอน (West & Cannon,1988 อ้างถึง Dial, F. Bradley, 1997)  

แผนภูมิที่ 3.2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ครูการศึกษาพิเศษควรมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ, จาก. เวสและแคนนอน (West & Cannon,1988 อ้างถึง Dial, F. Bradley, 1997)  

ความสามารถของครูทั่วไป 

และครูการศึกษาพิเศษ 

การตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมส าหรับ
นักเรียนแต่ละคนทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนที่เรียนที่มีความต้องการพิเศษ สามารถออกแบบ

กิจกรรมส าหรับนักเรียน
ที่มีระดับความสามารถ
แตกต่างกัน 

สามารถเตรียมความส าเร็จ
ประจ าวันให้กับผู้เรียน 

สามารถประเมินทักษะ
ของนักเรียนอย่างไม่
เป็นทางการได้ 

ความสามารถ
ในการแก้ปัญหา 

 

สามารถตั้งความคาดหวังที่สูง
แต่มีทางเลือกที่เหมาะสม 

สามารถใช้ประโยชน์
จากความสนใจและ
แรงจูงใจภายในของ
ผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ที่ต้องการ 

ครูการศึกษาพิเศษ 

ความรู้ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 

ทักษะในการพัฒนาทีมงาน 

ความสามารถในการประเมิน
ประสิทธิผลการท างาน

ร่วมกัน

คุณลักษณะของผู้ให้ค าปรึกษา 

ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงระบบ 

การแก้ปัญหาร่วมกัน 

ความรู้และทักษะในการสื่อสาร 

ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ 

ความเท่าเทียม ค่านิยมและความเชื่อ 
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ส าหรับความสามารถที่ทั้งครูการศึกษาพิเศษและครูทั่วไปจ าเป็นต้องมีนั้นสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น (National Institute for Urban School Improvement,  1999)ได้
ระบคุุณสมบัติที่ครูควรต้องมีดังนี้  

1.  มีความไวต่อเด็กท้ังในด้านความสามารถทางวิชาการและอารมณ์ 

2.  วางเปูาหมายและความคาดหวังต่อนักเรียน  เลือก ปรับ และล าดับเนื้อหาการเรียนรู้ให้ 
เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน 

3.  ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน 

4.  ใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่ยืดหยุ่น 

5.  ก าหนดเปูาหมายที่เหมาะสมและท้าทาย 

          6.  รู้จักเลือกและใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของนักเรียน 

7. ปรับการสอนให้เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 

8. มีการติดตามโปรแกรมการสอนและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
9. ระลึกเสมอว่านักเรียนทุกคนในห้องเป็นความรับผิดชอบของครู ครูต้องหาวิธีสอนนักเรียน  

แต่ละคนในชั้นด้วยความจริงใจมากกว่าจะถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและเผชิญหรือให้คนอ่ืนมาแก้ให้ 
10. รู้กลวิธีการสอนหลากหลายวิธีและรู้จักใช้วิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ 

ในการปรับสื่อการสอน และการเขียนจุดประสงค์การเรียนใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของผู้เรียน 

11. รู้จักวางแผนการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

12. สามารถท างานร่วมกับผู้ปกครองและครูการศึกษาพิเศษ เพื่อเรียนรู้ว่าทักษะใดบ้างที่เด็ก 

ต้องการและเตรียมวิธีการสอนที่ดีที่สุด 

13. มีความยืดหยุ่นและความอดทนสูง 
14. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

     การพัฒนาวิชาชีพ                                                                                                          

          การพัฒนาและการสนับสนุนบุคลากรให้สามารถน ารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การศึกษาแบบเรียนรวมบรรลุตาม
เปูาหมาย ในการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องนั้นจ าเป็นต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและทัน
ต่อเหตุการณ์ ให้สามารถใช้รูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมใหม่ๆและเหมาะสมที่ครูหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งให้ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถพัฒนาความรู้ 
ความคิดใหม่ และยกระดับทักษะของตนได้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันแนวคิดในการพัฒนาและ
สนับสนุนบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการน ารูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมได้เปลี่ยนไปจากที่บุคคลที่มี
หน้าที่ในการฝึกอบรม มาเป็นผู้จัดท า ให้ค าปรึกษา และอ านวยความสะดวกท้ังนี้รูปแบบการพัฒนา
วิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะดังต่อไปนี้  
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            1.  การพัฒนาวิชาชีพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งสามารถด าเนินการในลักษณะของ 
                  1.1 การพัฒนาวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนท างานร่วมกับครู
คนอ่ืนๆ 

                  1.2 การพัฒนาวิชาชีพระหว่างโรงเรียน ผู้ให้การพัฒนาจะเป็นครูผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงเรียนใดก็ได้ภายในกลุ่มหรือมาจากโรงเรียนอื่น 

                  1.3 จัดให้มีที่ปรึกษาจากภายนอกท างานร่วมกับครูภายในโรงเรียน 

          2. การเรียนรายวิชา การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมสัมมนา โดย 

                  2.1 เข้าร่วมโดยกลุ่มครู ซึ่งหลังจากการเรียนหรือการสัมมนากลับมาท างานร่วมกัน
ภายในโรงเรียน เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
                  2.2 เข้าร่วมโดยครูคนเดียว ผู้ซึ่งกลับมาท างานร่วมกับเพื่อนครู เพ่ือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง 
           แนวความคิดในการพัฒนาครูเพ่ือการเรียนรวมได้ปรับเปลี่ยนจากที่เคยปฏิบัติไปเป็นลักษณะ
วิชาชีพมากขึ้น กล่าวคือ  จากรูปแบบเดิมที่เป็นการฝึกอบรมระยะสั้นๆ ตามท่ีหน่วยงานก าหนดให้ 
เป็นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความส าพันธ์ของความต้องการพิเศษของนักเรียน
และการสอนของครู โรเบริตสัน (Robertson, C. 1999) โดยเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความต้องการของครูโดยยึดหลัก “จากล่างสู่บน”(Bottom-up) ดังนี้ แมกเกวอร์
(McGrgeor,G.1999) 

1. ผู้มีส่วนร่วมทุกคนในชุมชนหรือท้องถิ่นต้องเป็นผู้ก าหนดความต้องการในการพัฒนา 

2. ชุมชนหรือท้องถิ่นร่วมออกแบบและพัฒนา โดยให้โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการ 

ด าเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐานทั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดหรือเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอ านวยความสะดวก และเผยแพร่ผลการด าเนินงานที่
ประสบความส าเร็จไปยังโรงเรียนอ่ืนๆในเขตพ้ืนที่ของตน 

3. ผู้มีหน้าที่ให้ความรู้จะท างานร่วมกันในลักษณะของทีมสหวิทยาการ  
4. สนับสนุนการใช้รูปแบบใหม่ๆ ในการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เช่น เพ่ือนช่วย 

เพ่ือน  การใช้นวัตกรรม การใช้เครือข่ายรายวิชา และระดับชั้น 

5. มีวงจรการพัฒนาที่ต่อเนื่อง กล่าวคือ จากประสบการณ์ในการด าเนินงานมีข้อมูล 

ย้อนกลับเพ่ือออกแบบกิจกรรม แล้วน าไปพัฒนาต่อ เมื่อพัฒนาจนครบกระบวนการแล้วจึงน าข้อมูล
ดังกล่าวมาวางแผนอีก 

             การอบรมครูควรให้ความส าคัญในการวางแผนการสอนและการบริหารชั้นเรียน ประโยชน์
ของการใช้กลวิธีการสอน และการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ 
             ทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเรียนรวมที่ควรจัดฝึกอบรมให้ครูทุกคน ได้แก่ ทักษะการสอน  
การช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการที่หลากหลาย  ทักษะของการท างานเป็นทีม  และทักษะการแก้ปัญหา  
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(Foreman,1996,McGregor, G.1998)  โดยมีเนื้อหาที่จ าเป็นส าหรับครูทุกคน เช่น  การประเมินเพ่ือ
ค้นหาศักยภาพในสิ่งที่นักเรียนสามารถท าได้  และสิ่งที่นักเรียนชอบเพ่ือน ามาตัดสินว่าสิ่งใดท่ีนักเรียน
จ าเป็นที่ต้องเรียนรู้  แล้วท าการจัดล าดับขั้นของโปรแกรมการพัฒนานักเรียนและการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป  การฝึกทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะการ
ให้ค าปรึกษา  สิ่งส าคัญที่ต้องปลูกฝังให้แก่ครูคือการปฏิบัติตามโปรแกรมการพัฒนาเด็กอย่างจริงจัง  
และการประเมินผลความส าเร็จโดยภาพรวม  จะท าให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนรวมได้อย่าง
สมบูรณ์ต่อไป 

              
การเตรียมนักเรียนส าหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

ในการด าเนินงานการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมโรงเรียนควรพิจารณาสาระส าคัญเกี่ยวกับ
กระบวนการในการวินิจฉัยและตัดสินใจว่านักเรียนที่อยู่ในชั้นเรียนเป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
การคัดเลือกนักเรียนควรพิจารณาจัดนักเรียนที่มีความบกพร่องแต่ละประเภทและแต่ละคนเข้าเรียน
รวมในห้องเสริมวิชาการหรือห้องเรียนคู่ขนานในบางเวลา ด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดและการส่งต่อเพ่ือ
ขอรับบริการพิเศษ ซึ่งโรงเรียนควรให้ครูทราบขั้นตอนการด าเนินการคัดแยกและส่งต่อเพ่ือจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ดังต่อไปนี้ 
               ขั้นตอนที่ 1 ครูจ าเป็นต้องท าการประเมินผลนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของตนอย่าง
ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการเรียนการสอนว่านักเรียนคนใดผิดปกติบ้างหรือไม่ผลที่ได้จากการประเมิน
ตามข้ันตอนนี้จะเป็นข้อมูลในการคัดเลือกนักเรียนเบื้องต้นหลังจากท่ีได้ติดตามสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนไปเรื่อย ๆ แล้ว ครูจะสามารถทราบปัญหาที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของนักเรียนได้ 
                ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่หากครูยังไม่แน่ใจว่านักเรียนที่ค้นพบนั้นมีความผิดปกติท่ีแน่
ชัดแล้วหรือไม่ ครูก็อาจประเมินตามข้ันตอนที่ 1 อีกครั้ง หลังจากได้ค าตอบแน่นอนว่ามีนักเรียนมี
ความผิดปกติ ก็ต้องคัดเลือกนักเรียนเพื่อด าเนินการในขั้นที่ 3 ต่อไป 
                ขั้นตอนที่3 ครูและผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆช่วยกันรวบรวมข้อมูลความผิดปกติของนักเรียนอย่าง
ละเอียด โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การทดสอบมาตรฐาน การสังเกตพฤติกรรมการเยี่ยมบ้านและ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง แล้วบันทึกไว้ 
                ขั้นตอนที่ 4 เป็นขั้นตอนที่คณะท างานประเมินดูว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเพียงพอหรือไม่ถ้ายัง
ไม่เพียงพอก็ต้องท าการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนที่ 3 ใหม่ 
                ขั้นตอนที่ 5 เป็นขั้นตอนที่ต้องพิจารณาว่านักเรียนที่คัดกรองออกมานั้นควรได้รับการ
ช่วยเหลือโดยวิธีใดบ้าง ถ้านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษถึงขั้นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษแขนงใดครูก็
ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะได้ส่งต่อขอรับบริการพิเศษต่อไป 
                ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีที่ตัดสินใจส่งต่อ ครูจะต้องเตรียมเอกสารและรายงานตามความ
จ าเป็นเพื่อขอรับบริการพิเศษ แต่ถ้าตัดสินใจไม่ส่งต่อก็ต้องด าเนินการในขั้นที่ 7 
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                ขั้นตอนที่ 7 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา
จะต้องร่วมกันศึกษาหลักสูตร ปรับแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลและ
ประสานงานทั้งด้านการเรียนการสอนและวางแผนขอรับบริการพิเศษที่จัดอยู่ภายในโรงเรียนต่อไป 
                 ถึงแม้ว่าจะตัดสินใจส่งต่อและได้รับการติดต่อขอรับการบริการพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญหรือ    
นักวิชาชีพไปแล้วก็ตามระหว่างที่รอค าตอบกลับจากผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพเฉพาะเหล่านั้นครูต้อง
ไม่ทิ้งเวลาของนักเรียนให้ว่างเปล่าแต่ควรปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาของนักเรียนเป็นช่วงสั้นๆให้โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการคัดเลือกเบื้องต้นมาพิจารณาประกอบต่อ  เมื่อทราบแน่นอนว่านักเรียนจะต้อง
รับบริการพิเศษอย่างไรแล้ว ก็จะต้องจัดโปรแกรมการสอนเฉพาะบุคคลให้ต่อไปและจัดการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนรวมตามแนวทางและหลักการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต่อไป 

การเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในการเข้าชั้นเรียน 5 วิธี 
          1. เรียนรว่มในชั้นปกติโดยรับบริการพิเศษบ้าง หรือไม่ต้องรับบริการพิเศษเลยเนื่องจากได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนถึงระดับที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
          2. เรียนร่วมในชั้นปกติและรับบริการจากครูเดินสอน/ครูที่ปรึกษาและ/หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
          3. เรียนร่วมในชั้นปกติและรับบริการพิเศษจากห้องเสริมวิชาการ(resource room) 
          4. ชั้นพิเศษโดยส่งไปเรียนร่วมในชั้นปกติบางวิชา 
          5. ชั้นพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทในโรงเรียนปกติ 
           จ านวนนักเรียนในแต่ละชั้นนั้น ในวิธีที่ 1 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่มากนักอาจจัด
เข้าชั้นเรียนในแต่ละชั้นได้จ านวนมาก เช่น แขนขาพิการแต่ช่วยตนเองได้ การเรียนไม่มีอุปสรรค์จาก
ความพิการนั้นๆและสติปัญญาปกติ อาจจัดเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติได้จ านวนมากหากมีมาเข้าชั้น
เรียนประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกัน 10 คน และโรงเรียนนั้นมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงห้องเดียว
หรือ 2 ห้อง ก็อาจให้เข้าเรียนร่วมได้ โดยจัดอยู่ห้องเดียว 10 คนหรือแยกห้อง ห้องละ 5 คนก็ได้ 
             นักเรียนที่พิการทางสายตาหรือตาบอดสนิท เมื่อจัดเข้าชั้นพิเศษในวิธีที่ 5 หรือ 4 ในระยะ
เริ่มเข้าเรียนในชั้นอนุบาล เตรียมนักเรียนด้วยการด าเนินการสอนให้เรียนรู้วิธีการอ่าน เขียนอักษร
เบลล์จนช านาญพอแล้วเมื่อถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 แล้วอาจส่งเข้าเรียนในวิธี 3 2 1 ได้
ตามล าดับ โดยมีหนังสือแบบเรียน สื่อการเรียนที่ครูประจ าชั้นปกติใช้สอน และนักเรียนตาบอดใช้อ่าน
และประกอบความเข้าใจได้ โดยที่ครูประจ าชั้นปกตินั้นจะต้องอ่านอักษรเบลล์ออกด้วย หากครูประจ า
ชั้นอ่านอักษรเบลล์ออกไม่ได้ก็ควรต้องมีครูสอนเสริมวิชาการเป็นผู้ช่วยสอนตรวจให้ด้วย ซึ่งครูสอน
เสริมวิชาการนี้อาจมีเพียง 1 คนต่อนักเรียน 10-18 คน และช่วยนักเรียนได้หลายระดับชั้น 
           นักเรียนที่พิการทางหูระดับหูตึงก็ต้องจัดเข้าชั้นตามวิธีที่ 4 หรือ 5 โดยการเตรียมการอ่านริม
ฝีปาก การใช้เครื่องช่วยฟัง และสามารถอ่าน เขียน หนังสือ เข้าใจได้เช่นนักเรียนปกติ จนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 แล้วอาจส่งเข้าเรียนร่วมตามวิธีที่ 3 หรือ 2 หรือ 1 ได้เช่นเดียวกัน 
         วิธีการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซึ่งจัดโครงการศึกษาแบบเรียนรวมและมีวิธีด าเนินการตามความเหมาะสมของสภาพโรงเรียน
และท้องถิ่นเพ่ือความสะดวกแก่ผู้บริการและให้ผลตามจุดประสงค์ โรงเรียนบางแห่งอาจไม่จัดให้
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลายๆประเภทเข้าเรียนในชั้นเดียวกันหรือในโรงเรียนเดียวกันและ
จ านวนนักเรียนในชั้นพิเศษแต่ละชั้นควรมีจ านวนและระดับความพิการที่มีความเหมาะสม เช่น 
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ประเภทนักเรียนเรียนช้าอาจจัดเข้าห้องเรียนได้ 20-25 คน แต่ถ้านักเรียนที่มีความบกพร่องสติปัญญา
ต่ ากว่า 70 ควรจัดประมาณ 8-10 คนส่วนนักเรียนบกพร่องทางสายตาหรือบกพร่องทางการได้ยินควร
จัดไม่เกิน 15 คน และเช่นเดียวกัน ในการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียน
ปกตคิวรจัดเขา้เรียนประมาณห้องละ 3-5 คนเพราะถ้ามากว่านั้น ครูประจ าชั้นจะดูแลและช่วยสอนได้
ไม่ทั่วถึง การจัดครูการศึกษาพิเศษท าหน้าที่ครูสอนเสริมวิชาการกับครูประจ าชั้นเพื่อสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสายตาหรือตาบอดในโรงเรียนปกติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้
ให้หลักการไว้ว่าครู  1 คนต่อนักเรียนระดับประถมศึกษา 8 คน ส่วนระดับมัธยมศึกษา ครู 1 คนต่อ
นักเรียน 6 คน 

 ส าหรับการจัดการศึกษาของกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทที่เรียนรวมใน
โรงเรียนนั้นจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียนโดยทั่วไป
จะต้องอาศัยองค์ประกอบในการพิจารณาหลายด้าน อาทิ ทางด้านการแพทย์ ทางจิตวิทยา และทาง
การศึกษา การส่งต่อ (Transition) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษภายในโรงเรียนและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษภายนอกโรงเรียน การส่งต่อจะต้องมีข้อมูฃ
และเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับนักเรียน เช่นประวัติครอบครัว ประวัติส่วนตัว ประวัติการเจ็บปุวย 
จุดเด่นและจุดด้อยของเด็ก ผลการเรียนและพัฒนาการของนักเรียน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วจะต้องมี
ความรู้ในเรื่องการส่งต่อนักเรียนด้วย ซึ่งแนวทางในการส่งต่อมีดังต่อไปนี้ 

1. การส่งต่อภายในโรงเรียน เป็นการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระหว่างครูกับครู  
หรือระหว่างครูกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งถูกส่ง
ต่อให้ไปเรียนกับครูการศึกษาพิเศษในโปรแกรมสอนเสริม หรือต้องไปเรียนในห้องเสริมวิชาการ  หรือ
เป็นการส่งต่อระหว่างชั้นเรียน การส่งต่อภายในโรงเรียนครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องจะต้องมีการ
วางแผน ประชุม และรับทราบข้อมูลการส่งต่อระหว่างกันและกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ปรึกษาตลอดจนวางแผนการส่งต่อ การด าเนินการส่งต่อ และการประเมินผลการส่งต่อร่วมกัน 

2. การส่งต่อภายนอกโรงเรียน เป็นการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษระหว่าง 
โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมกับหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงพยาบาล โรงเรียน
เฉพาะความพิการ หรือศูนย์ฝึกอาชีพ เป็นต้น การส่งต่อภายนอกโรงเรียนขึ้นอยู่กับเหตุผลและความ
จ าเป็นเป็นรายกรณี อาจเป็นการส่งต่อเพ่ือรับการช่วยเหลือเฉพาะด้าน เช่น การตรวจวัดการได้ยิน 
หรือการขอค าปรึกษาปัญหาทางจิตวิทยา การตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม การศึกษาต่อ หรือการฝึกอาชีพที่
จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 
 

การเตรียมผู้ปกครองส าหรับการจัดการการศึกษาแบบเรียนรวม 
 
          การให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทเก่ียวข้องกับทางโรงเรียนก็คือ การให้ผู้ปกครองมาสังเกต
นักเรียนขณะอยู่ในชั้นเรียน วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถสังเกตวิธีฝึกทักษะที่ครูสอนนักเรียนและ
มองเห็นว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างไร ทั้งยังท าให้ผู้ปกครองมองเห็นว่ามิใช้มีแต่ลูกของ
ตนเท่านั้นที่มีปัญหา นี่คือสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตของผู้ปกครอง การสังเกตบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุด 
การสังเกตได้เดือนละครั้ง หรือผู้ปกครองสามารถหาเวลาได้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในหลักการเรื่องที่ควรท า 
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นักเรียนจะปรับตัวกับการมีผู้ปกครองมาเยีย่มเยือน และทางที่ดีควรแจกแบบสังเกตง่ายๆแก่ผู้ปกครอง
ด้วย เพื่อว่าผู้ปกครองจะได้สังเกตและจดค าตอบในค าถามบางอย่าง เช่น นักเรียนชอบอุปกรณ์อะไร
มาก นักเรียนมักหลีกเลี่ยงจากเพ่ือนคนไหนนักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนในเรื่อง
อะไร นักเรียนมีช่วงความสนใจยาวนานแค่ไหนในสิ่งที่เรียน นักเรียนและครูมีความสัมพันธ์กันแบบใด
หรือเห็นวิธีที่ครูช่วยนักเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไร ค าตอบจากค าถามท านองนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสนใจ
นักเรียนและสังเกตได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น และยังท าให้ผู้ปกครองสังเกตอย่างตั้งอกตั้งใจ ซึ่งจะเป็น
การช่วยมิให้นักเรียนมาสนใจผู้ปกครองมากเกินไปในขณะเรียน และผู้ปกครองก็จะได้เห็นภาพที่เป็น
ธรรมชาติ กระดาษบันทึกที่ผู้ปกครองจดนั้นก็ให้เอาติดตัวออกไปได้เพ่ือใช้ในการอภิปรายกันต่อไป 
    1. การเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการได้รับค าปรึกษาแบบรายบุคคล 
          การที่ผู้ปกครองได้รับการให้ค าปรึกษาแบบรายบุคคลซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท าให้ผู้ปกครองตกใจ 
ผู้ปกครองมักกลัวในสิ่งที่จะเป็นเรื่องเลวร้ายของลูก ฉะนั้นครูจึงเริ่มต้นด้วยการพูดในสิ่งที่ดีก่อน       
การรายงานก็ท าอย่างง่ายๆเป็นกันเองด้วยน้ าเสียงที่เป็นมิตร ผู้ปกครองก็จะรู้สึกสะดวกสบายใจและ
ยอมรับเมื่อครูพูดในด้านบวกหากเป็นไปได้การปรึกษาหารือควรอ้างอิงข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของ
ผู้ปกครองซึ่งท าให้ผู้ปกครองยอมรับมากขึ้น  เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองก็พบเอง และจะช่วยได้มากใน
กรณีท่ีนักเรียนมีพฤติกรรมในด้านลบหรือมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ปกติผู้ปกครองควรเป็นผู้ระบุว่า
พฤติกรรมใดของนักเรียนที่จะน ามาพูดคุยกันไม่ควรชี้น าความผิดปกติหรอความบกพร่องของนักเรียน 
ซึ่งจะเป็นการเลี่ยงการต่อต้านจากผู้ปกครองและครูควรตอบสนองโดยการพูดถึงหนทางหรือวิธีที่จะ
เป็นประโยชน์กับนักเรียน โดยอาจบอกว่า ทางโรงเรียนแก้ปัญหาอย่างไร และถามผู้ปกครองว่าเมื่ออยู่
ที่บ้านทางบ้านควรแก้ปัญหาอย่างไร แล้วครูอาจแนะน าหรือช่วยกันคิดโปรแกรมการช่วยเหลือ
นักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนอกจากนี้ในการปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลนั้นควรค านึงถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ 

1.1. ควรวางแผนล่วงหน้า 
1.2. ให้โอกาสผู้ปกครองที่จะพูดกับครู 
1.3. เน้นถึงเรื่องที่จะช่วยเหลือนักเรียน 
1.4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องส่วนตัวของผู้ปกครอง ครูไม่ควรสวมบทบาทของ 

นักจิตวิทยาหรือนักแนะแนวครอบครัวแต่อาจแนะผู้ปกครองได้ว่าเขาควรรับค าปรึกษาท่ีไหน ใน
ครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ การปรึกษาหารือควรท าอย่างสั้น ๆ และบ่อย ๆ จะดีกว่า การท าโดยใช้
เวลานาน ๆ ครั้ง หรือปีละครั้งสองครั้ง 

2. การเตรียมความพร้อมในการประชุมกลุ่มครูและผู้ปกครอง 
การประชุมกลุ่มครูและผู้ปกครองเป็นกลุ่มใหญ่ๆ นั้น ปกติจะเน้นเรื่องที่เก่ียวข้องกับ

พัฒนาการและการศึกษาของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ มักเชิญผู้เชี่ยวชาญมาพูด ตามด้วยการ
ตอบข้อซักถามแล้วก็รับประทานน้ าชาร่วมกัน ซึ่งอาจจัดขึ้นก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้ปกครองกับครูและผู้ปกครองด้วยกันจะได้ท าควานรู้จักกันดีขึ้นในช่วงที่รับประทาน  
น้ าชา บางแห่งก็จัดพบปะสังสรรค์กันก่อนมีการประชุมกลุ่มผู้ปกครองจะได้เข้าไปดูห้องเรียนที่ลูกเรียน
และตรวจสอบอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครูใช้สอนลูกตลอดทั้งได้ดูผลงานของลูก เช่น การวาด การ
เขียน และงานฝีมือ เป็นช่วงเวลาที่ ผู้ปกครองจะได้พูดคุยกับครูอย่างไม่เป็นทางการ คนที่อายก็จะมี
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โอกาสได้พูดมากข้ึนกับ ผู้ปกครองคนอ่ืน เพราะมักมีเรื่องจะต้องพูดถึงกัน จากนั้นผู้ปกครองจึงย้ายไป
ประชุมกลุ่มใหญ่ สิ่งที่จะช่วยให้การประชุมกลุ่มใหญ่ของพ่อแม่-ครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ  

2.1 คงสภาพบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นมิตร 

2.2 กระตุ้นผู้ปกครองให้ช่วยเลือกหัวข้อผู้พูดและรูปแบบ 

2.3 ใช้ภาพยนตร์ การสาธิต และสื่ออ่ืน ๆ ประกอบการพูด 

2.4 จัดให้มีการพบปะระยะยาวและระยะสั้นต่อทางโทรศัพท์ ไปเยี่ยมบ้าน 

2.5 จัดหาคนดูแลนักเรียนให้ในบริเวณท่ีมีการประชุมพบปะ 

2.6 จัดรถรับส่งให้แก่ผู้ปกครองที่ไปมาล าบาก 

3.  การเตรียมความพร้อมผู้ปกครองในการพบปะกลุ่มเล็ก 

การประชุมผู้ปกครองกลุ่มเล็กโดยปกติจะมีสมาชิกประมาณ 5-8 คนที่มีปัญหามีความ สนใจ 
หรือมีความต้องการในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการนอน การขับถ่าย 
พฤติกรรมหรือความล่าช้าของพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนและพยายามหาทาง แก้ไขหรือหาทาง
ให้นักเรียนไต้รับบริการช่วยเหลือที่ดีข้ึน ผู้ปกครองกลุ่มเล็ก ๆ นี้มักแสวงหา การยอมรับทางอารมณ์
และสังคมซึ่งกันและกันด้วย การพบปะแบบนี้มักท าอย่างไม่เป็น ทางการ อาจนัดพบกันที่บ้าน
ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งสัปดาห์ละครั้ง การประชุมพบปะใน กลุ่มเล็ก ๆ แบบนี้ ผู้ปกครองจะมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกันไต้ดีกว่าการประชุมกลุ่มใหญ่ ๆ คนที่อาย ก็จะรู้สึกสะดวกใจขึ้นมากกว่าในการ
ประชุมกลุ่มใหญ่ บางครั้งครูอาจเป็นผู้ประสานให้มีการรวมกลุ่มกันหรือช่วยหาบุคลากรให้กับกลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีลูกซึ่งมีปัญหาทางพฤติกรรมอาจต้อง การกลุ่มท่ีท าการปรับพฤติกรรมนักเรียนครูก็อาจ
ช่วยแนะน าผู้ที่มีความช านาญในเรื่องนี้มาให้ เป็นผู้น ากลุ่ม เป็นต้น ในบางสถานการณ์ครูก็อาจเป็น
วิทยากรเองในช่วงของการให้ค าปรึกษา หารือ แต่อย่างไรก็ดี ครูควรค านึงด้วยว่า ตนเองอาจเหนื่อย
เกินไปเพราะใช้เวลากับนักเรียนมา ทั้งวัน หากต้องมารับภาระกับผู้ปกครองในตอนเย็นหลังเลิกเรียน
อีกก็จะเป็นการท างานที่มาก เกินไป ซึ่งจะเป็นผลเสียกับการท างานกับนักเรียนในวันต่อไปได้ 

4. การเตรียมความพร้อมผู้ปกครองให้รู้จักการสาธิตการสอน 

การสาธิตการสอนให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ดู โดยครูหรือ ผู้ปกครอง
เป็นผู้ปฎิบัตินั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง การสาธิตการสอนอาจท าท่ีบ้านหรือ ที่โรงเรียนก็ไต้ปกติ
การสาธิตการสอนมักท าเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะบางอย่าง แล้ว ผู้ปกครองต้องน าไปแก่กับ
นักเรียน กิจกรรมที่ลูกมองข้ามไปก็คือการสอนให้ผู้ปกครองรู้วิธี อ่านหนังสือให้นักเรียนฟัง ในช่วงของ
การสาธิตนี้ครูสามารถสาธิตให้ผู้ปกครองเห็นถึง ประเด็นต่าง ๆ ตั้งแต่ วิธีถือหนังสือ การจูงใจหรือเร้า
ความสนใจนักเรียนให้ดูที่ภาพใดภาพหนึ่ง วิธีตั้งค าถามและวิธีให้นักเรียนตอบค าถามรวมถึงการ
เสริมแรงเม่ือนักเรียนตอบค าถามได้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ความหมายของค า   
การแยกประเภทตามสี ขนาด รูปร่าง เป็นต้น 

การสาธิตให้ผู้ปกครองเขียนบันทึกการสอนจะช่วยให้ผู้ปกครองเรียนรู้เทคนิคหรือทักษะต่างๆ 
ได้เร็วขึน้ บันทึกการสอนเฉพาะเรื่องมักเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองสามารถน าไปใช้ได้ โดยไม่ต้องมีการสาธิต 
เพราะจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้เรียบร้อย เช่น จุดมุ่งหมายเฉพาะ วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในขึ้นตอน
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ต่าง ๆ ทีละขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยผู้ปกครอง ให้รู้สึกว่าต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่อง ตื่นตัว และ
เป็นนักการศึกษาที่ประสบความส าเร็จในด้านการ ช่วยเหลอืลูกหลานของตนเอง ซึ่งจะเพ่ิมความพึง
พอใจให้แก่ตัวผู้ปกครองเอง ทั้งยังเกิดก าลัง ใจที่จะร่วมมือ 

ตัวอย่างบันทึกการสอนส าหรับผู้ปกครองเรื่อง รูปร่าง 
กิจกรรมนี้จะช่วยนักเรียนให้สามารถ 

1. เรียนรู้ชื่อของรูปทรงเรขาคณิต 

2. จับคู่ภาพที่มีรูปร่างเหมือนกันได้ 
3. มองเห็นรูปทรงของสิ่งแวดล้อม 

สิ่งท่ีต้องเตรียม 
1.  กระดาษแข็งขนาด 12 นิว X 16 นิ้ 
2.  ไม้บรรทัด กรรไกร สีเทียน 

3.  ของใหญ่ ๆ ที่แสดงรูปทรงเรขาคณิต 

วิธีท า อุปกรณ์ 
-  ขีดเส้นสีด าแบ่งกระดาษแข็งเป็นช่องเท่า ๆ กัน 8 ช่อง แล้ววาดรูปทรงเรขาคณิตลงในช่อง

แต่ละช่องดังภาพ 

 
 

 

 

 

 

- วาดรูปทรงเรขาคณิตแบบเดียวกับแผ่นแรกลงในแต่ละช่องเช่นกันลงในกระดาษ แข็งอีก 2 
แผ่น แล้วตัดเป็นรูปเล็ก ๆ ตามแนวเส้นสี่เหลี่ยม จะได้ภาพรูปทรงเรขาคณิต 16 ภาพ 

หมายเหตุ : รูปร่าง วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปไข่ หรือวงรี 
 

วิธีที่จะช่วยนักเรียนอีกวิธีหนึ่งท าได้โดย 
1. ชี้รูปร่างของสิ่งต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อม เช่น กระทะ แว่นตา ปุุมลูกบิด นาฬิกา ซึ่งเป็นรูป 

วงกลม หน้าต่าง ประตู ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ 
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2. ช่วยนักเรียนให้วาดและตัดรูปทรงต่าง ๆ 

3. ช่วยนักเรียนในการหารูปร่างของสิ่งต่าง ๆ จากภาพในนิตยสารต่าง ๆ 

ค าแนะน าส าหรับผู้ปกครองในการใช้ภาพรูปทรงเรขาคณิต 
วันที่ 1 วางแผ่นเกมตรงหน้านักเรียนและพูดว่า “ดูรูปนี้นะ” แล้วชี้ไปยังรูปทรงแต่ละ รูปให้

นักเรียนเอานิ้วลากตาม และพูดถึงสิ่งที่ก าลังลากนั้น เช่น “รูปนี้เป็นวงกลม” “รูปนี้มีมุม” และให้
นักเรียนพูดค าว่า “รูป” แล้วท าไปแต่ละรูป “รูปพวกนี้มีชื่อต่าง ๆ กัน เอาละ เรามารู้จัก ชื่อของรูป
พวกนี”้ หยิบรูปวงกลมขึ้นมา “นี่คือวงกลม” “พูดตาม....เอาละ คราวนี้ลองจับ รูปวงกลม ต่อไปลอง
หาภาพวงกลมบนบัตรซิ เอาละ ได้แล้ว หยิบมาวางซ้อนบนรูปวงกลม บนแผ่นภาพซิ...” ท าวิธีเดียวกัน
นี้จนครบทุกรูปและหมดบัตรภาพ แล้วจึงพูดว่า “คราวนี้มาเล่น เกมใส่ชองกัน เอาละ หยิบวงกลมมา
ให้ก่อน” จากนั้นก็เอ่ยชื่อรูปทรงกลมแต่ละรูปไปจนหมด และดูว่านักเรียนหยิบได้ถูกต้องหรือไม่ 

วันที่ 2 ให้นักเรียนถือบัตรภาพ ทบทวนชื่อ “เมื่อวานเราพูดถึงชื่อของรูปพวกนี้ ลอง ดูชิว่าหนู
จ าอะไรได้บ้าง เอาละ ลองหยิบวงกลมให้ดูซิคะ เอาละ พูดไปด้วย...นี่คือวงกลม ต่อ ไปหยิบรูป
สี่เหลี่ยมจัตุรัส” ท าเป็นกระบวนการเดียวกับข้างต้น ให้เวลานักเรียนในการหารูป แต่ต้องคอยดูและ
พร้อมที่จะช่วย หลังจากนักเรียนเอ่ยชื่อรูปต่าง ๆ หมดแล้ว เอาบัตรให้นักเรียน ทั้งสองชุด “คราวนี้จะ
คอยตูหนูเล่นเกม” เอาบัตรภาพนี้วางบนภาพในแผ่นใหญ่ที่มีรูปร่าง เหมือนกัน อาจท าให้ดูเป็น
ตัวอย่างแล้วกระตุ้นให้นักเรียนเอ่ยชื่อภาพต่าง ๆ ด้วย 

วันที่ 3 เอาบัตรภาพแต่ละรูปวางตรงหน้านักเรียน แล้วบอกชื่อ “เรามาเล่นเกมใหม่กัน ครั้ง
แรกให้หนูเลือกภาพ แล้วเรามาดูกันรอบ ๆ บ้านว่ามีอะไรที่มีรูปร่างแบบเดียวกับ รูปทรงในภาพ” ท า
เช่นนี้ไปจนได้เห็นรูปทรงทุกประเภท 

วันที่ 4 เอาบัตรภาพที่มีรูปทรงต่าง ๆ วางตรงหน้านักเรียน แล้วให้นักเรียนบอกว่าเป็น รูป
อะไร โดยชี้ที่ภาพทีละภาพ แล้วเก็บบัตรภาพทั้งหมดและพูดว่า “เรามาเล่นเกมทายรูปร่างกัน” 
ให้นักเรียนเอามือไขว้ไปข้างหลัง วางบัตรภาพลงในมือแล้วให้นักเรียนคล าว่าเป็นรูปอะไร จาก นั้นเกม
เดาชื่อภาพที่หายไป โดยวางบัตรภาพลงบนโต๊ะเป็นแถวยาวแล้วบอกให้นักเรียนดู ให้ เวลา 1 นาที 
แล้วให้นักเรียนปิดตาเก็บภาพหนึ่งไป จากนั้นให้นักเรียนหันมาดูและบอกว่าภาพ ใดหายไป ท าซ้ า ๆ 
ท านองนี้กับรูปอ่ืน ๆ 

          วันที่ 5 วางบัตรภาพเป็นกองตรงหน้านักเรียนและพูดว่า “ภาพเหล่านี้ปนกันนะ ให้หาภาพที่
เหมือนกันเอามากองไว้ด้วยกัน,’ แล้วท าให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง เช่น เอารูปวงกลม มาไว้ด้วยกัน 
จากนั้นก็ให้นักเรียนท าเอง เมื่อนักเรียนท าเสร็จก็ให้นักเรียนบอกชื่อของรูปใน แต่ละกอง 

5 การเตรียมความพร้อมผู้ปกครองกับการเยี่ยมบ้าน 

การไปเยี่ยมเยียนที่บ้านผู้ปกครองและนักเรียนเป็นวิธีติดต่อกับผู้ปกครองอีกวิธีหนึ่ง ในโปรแกรมการ
ช่วยเหลือนักเรียนพิเศษ ครูจะเป็นกลไกเชื่อมช่องว่างระหว่างบ้านกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี โดยการไป
เยี่ยมบ้านนักเรียน การท าความรู้จักกับครอบครัวจะช่วยให้ครูท างานกับนักเรียนได้ดีขึ้น การไปเยี่ยม
บ้านยังช่วยครูและผู้ปกครองให้ท างานกับนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครูจะต้องมี
พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากท่ีเคยท าอยู่ในห้องเรียน ครูมิได้เป็นศูนย์รวมความสนใจเหมือนเมื่ออยู่ในชั้น
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เรียน หากแต่ผู้ปกครองจะเป็นศูนย์กลาง และครูเป็นแขก การเป็นแขกท าให้ครูจ าเป็นต้องปฏิบัติตัว
และปรับตัวให้เข้ากับกฎทางสังคม ของบ้านและความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ บางครั้ง
ครอบครัวอาจยากจน ไม่มี สิ่งอ านวยความสะดวก มีท่ีจ ากัด และมีสิ่งรบกวนมากมาย ครูต้องมองข้าม
สิ่งเหล่านี้ให้ได้ เพื่อท าให้การไปเยี่ยมบ้านนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น ครูจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้
มาทมาย จากการไปเยี่ยมบ้าน โดยไม่ต้องถามเช่นว่า นักเรียนมีของเล่นที่จะเรียนรู้มากพอไหม มี
หนังสือ ไหม นักเรียนใช้เวลาที่บ้านอย่างไร ที่บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือรกรุงรัง ซึ่งจะส่งผลต่อ 
การเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสองแบบ ผู้ปกครองโต้ตอบกับนักเรียนอย่างไร การสังเกตในสภาพ จริงนี้จะ
ช่วยให้ครูเข้าใจและหาทางช่วยนักเรียนและผู้ปกครองได้ดีขึ้น 

โรงเรียนบางแห่งจัดโปรแกรมไปเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละครั้ง และเป็นการไปสาธิตการสอนที่บ้าน 
โดยครูจะเตรียมบทเรียนและอุปกรณ์ไปพร้อม เช่น อาจจะเป็นบัตรภาพดังที่ ได้กล่าวมาแล้วก็ได้ ครู
จะสาธิตการใช้อุปกรณ์แก่นักเรียน และให้ผู้ปกครองทดลองท ากับ นักเรียน ครูจะเป็นคนคอยให้   
ค าแนะน าและเสริมแรงแก่ผู้ปกครอง บางกรณีผู้ปกครองอาจช่วยครูตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นักเรียนจากแบบฟอร์มที่ครูเตรียมไปให้เพ่ือเป็นข้อตัดสินว่าหากมีความก้าวหน้าแล้ว ครั้งต่อไปก็จะขึ้น
บทเรียนใหม่ 

นอกจากนี้อาจจัดโปรแกรมระหว่างบ้านกับโรงเรียนซ่ึงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ปกครอง       
น ากิจกรรม บางอย่างที่นักเรียนท าที่โรงเรียนไปท าท่ีบ้าน ทั้งนี้ เพราะมีผู้เล็งเห็นว่าผู้ปกครองของ 
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษนั้นก็เป็นสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของนักเรียน กิจกรรมต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวันจึงเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และโรงเรียนก็ท า หน้าที่เสมือนหนึ่งตัวอย่าง
หรือรูปแบบที่ผู้ปกครองจะเรียนรู้และน าไปใช้กับนักเรียนที่บ้าน 

6 การเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมโดยวิธีอ่ืน ๆ 

ผู้ปกครองอาจมาช่วยเป็นอาสาสมัครหรือเป็นผู้ช่วยในชั้นเรียน ผู้ปกครองจะมี ส่วนในการจัด
หลักสูตรแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพราะการที่ครูสอนทักษะที่ไม่ จ าเป็นหรือนักเรียนไม่ได้ใช้
ในชีวิตประจ าวันนั้นย่อมเป็นการเสียเวลาเปล่า ผู้ปกครองรู้จัก นักเรียนของตนได้ดีที่สุดและสามารถ
แนะน าเปูาหมายของหลักสูตร เทคนิคการสอน และ การให้แรงเสริมแก่นักเรียน ในบางโปรแกรม
ผู้ปกครองอาจมาช่วยสัปดาห์ละครั้ง และจะได้ รับการฝึกให้สังเกต จดบันทึก และน าเอาวิธีปรับ
พฤติกรรมไปใช้กับนักเรียน ผู้ปกครองที่ ร่วมมืออย่างสมควรเสมอจะถือว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะ
ผู้สอน การท างานร่วมกับครอบครัว ควรให้ผู้ปกครองมีโอกาสเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปกครอง
คนใหม่ท่ีเพ่ิงน านักเรียนมาร่วมโปรแกรม การน านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมาเข้าโปรแกรมเป็น
ครั้งแรกนับว่าเป็นก้าวใหญ่ และอาจท าให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ตกใจและกังวลได้ ผู้ปกครองที่
ผ่านช่วงเวลานี้มาแล้วจะสามารถช่วยผู้ปกครองชุดใหม่ได้ดี โดยจะสามารถเล่าประสบการณ์ของตน
และวิธีช่วยนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาอยู่ โรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครอง และอาจแลกเปลี่ยน
ความคิดในการเลี่ยงดูนักเรียนต่อกัน การช่วยเหลือ กันเองระหว่างผู้ปกครองยังช่วยผู้ปกครองที่เพ่ิงจะ
ตระหนักว่าตนมีลูกเป็นนักเรียนที่มีความ ต้องการพิเศษได้อีกด้วย เพราะกว่าที่ผู้ปกครองจะรับรู้นั้น
มักจะต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ และปรับสภาพต่าง ๆ ผู้ปกครองที่เคยเศร้าโศกมาแล้ว หรือเคย
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รู้สึกผิดจะเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้น ได้ดี และจะช่วยให้ผู้ปกครองใหม่เข้าใจยอมรับสภาพนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษได้ดีขึ้นและเร็วขึ้น 

ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม บางครั้งผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องน้อยมาก ในกรณี
เช่นนั้น ผู้ปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ควรเป็นผู้ริเริ่มหา
ความรู้ในเรื่องลักษณะหรือรูปแบบการสอนที่ทางโรงเรียนจัดให้กับ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษว่า 
ผลที่เกิดขึ้นจากการสอนจะเป็นอย่างไรผู้ปกครองอาจถามเพ่ือให้ครูอธิบาย ผู้ปกครองอาจเป็นผู้เริ่ม
การสนทนากับครู ขณะไปรับนักเรียนกลับก็ได้ บางครั้งผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
อาจช่วยครูให้เข้าใจถึงวิธีการช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษบางประเภทผู้ปกครองนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือตาบอด อาจเชิญครูไปที่บ้าน และครูก็จะ สามารถสังเกตวิธีที่
ผู้ปกครองปฏิบัติต่อนักเรียนโดยตรง และจะได้ดูว่านักเรียนเคลื่อนไหวไปในที่ต่าง ๆ โดยไม่มีใครคอย
ช่วยเหลือได้อย่างไรในสิ่งแวดล้อมทีเ่ขาเคยชิน ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษยังเป็น
บุคลากรที่ดีที่สุดที่จะช่วยผู้ปกครองอ่ืนเรียนรู้เกี่ยวกับนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งอาจท าใน
กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็ได้ หรืออาจท าในขณะรอรับ-ส่ง ลูกก็ได้ โดยแนวการด าเนินงานและขอบข่าย
ของสาระทางวิชาการที่ผู้ปกครองควรทราบนั้น การเตรียมผู้ปกครองอาจจะท าได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น 

1.  ปฐมนิเทศผู้ปกครองก่อนเปิดเรียน 

2.  นัดหมายและพบปะเป็นระยะ 

3.  จัดประชุมผู้ปกครองและมีวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

4.  จัดส่งเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้แก่ผู้ปกครอง 
5.  สนับสนุนผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรมในรูปแบบของอาสาสมัคร 

6.  สนับสนุนผู้ปกครองให้รวมกลุ่มตั้งสมาคมครู-ผู้ปกครอง 
7.  สิทธิมนุษยชนที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับ 

8.  ปรัชญาการศึกษาพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปรัชญาที่เก่ียวกับการเรียนร่วม 

9.  แนวทางท่ีถูกต้องในการอบรมเลี้ยงดูนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

10.  ระเบียบของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

11.  แนวการสอนตลอดจนรูปแบบการเรียนร่วม 

12.  แนวการประเมินผลการเรียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

13.  วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่บ้าน 

14.  ลักษณะทางจิตวิทยาที่ส าคัญของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

15.  บทบาทของผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือแก่โรงเรียน 

16. รายชื่อสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งของเอกชนและของรัฐที่ให้ บริการแก่นักเรียนที่มี 
ความต้องการพิเศษ 
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ผู้ปกครองเป็นครูที่ส าคัญท่ีสุดของนักเรียน จึงควรหาวิธีที่จะดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน โปรแกรมการ ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
จะประสบความส าเร็จไต้เมื่อผู้,ปกครองเข้ามามี ส่วนร่วม โปรแกรมส าหรับผู้ปกครองที่ดีจะด าเนินไป
ด้วยดี หากครูค านึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคลของผู้ปกครองด้วย ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษหลายคนที่อยู่ ในภาวะเครียด ครูต้องให้ความอบอุ่น เป็นมิตร และจริงใจกับผู้ปกครอง
เหล่านั้น และพยายาม ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้กันนักเรียน กลวิธีในการให้
ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การประชุมปรึกษาในโรงเรียน การนัดพบ การสังเกต การพบปะ
เป็น กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ การสาธิตวิธีสอน การเยี่ยมบ้าน การร่วมกิจกรรมระหว่างบ้านและ 
โรงเรียน ผู้ปกครองอาจมาร่วมในฐานะอาสาสมัครหรือผู้ช่วยในชั้นเรียน นอกจากนี้ผู้ปกครอง ยังอาจ
ท าหน้าที่ปรึกษาให้ค าแนะน่าแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีประสบการณ์ น้อยกว่า
อีกด้วย 
 

การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาแบบเรียนรวม 

           ในปัจจุบันมีการปฏิรูปโรงเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
รวม โรงเรียนควรผสมผสานเปูาหมายของการจัดการศึกษาทั่วไปและการศึกษาพิเศษ และท างานใน
ลักษณะของความร่วมมือ มีการสนับสนุนเครือข่ายในการท างาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะความร่วมมือ
ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกคนที่มีความมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้า
สู่การเรียนรวม ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เนื่องจาก
สถานการณ์ของโลกในศตวรรษท่ี 21  มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงวิถีการด าเนินชีวิต การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
เป็นจริงเหล่านี้ การพัฒนาชุมชุนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community 

Development) สามารถน ามาใช้ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน (School-based 

Practicum) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานที่จัดการศึกษา และชุมชนใน
ท้องถิ่น โรงเรียนมีสภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสังคม เพื่อเตรียมทักษะด้านต่างๆให้แก่เด็กท้ัง
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีพ การเป็นพลเมืองดี โรงเรียนในสังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มี
กฎระเบียบแน่นอนตายตัว เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิต พัฒนาความสามารถในการอยู่ร่วมกัน เป็นสถานที่
ปลอดภัย เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เป็น
หน่วยงานที่ขยายความคิดและนโยบายแห่งรัฐ โดยการใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ร่วมสร้างวิสัยทัศน์ 
สร้างรูปแบบทางการศึกษา เรียนรู้จากชุมชน สิ่งส าคัญคือการสร้างการเครือข่ายทางการศึกษา
แบบเรียนรวมร่วมกันในชุมชนซึ่งจะพัฒนาได้ต้องใช้องค์รวม คือ ประสิทธิภาพการบริหารเชิงวิชาการ 
หรือการจัดหลักสูตรความรู้ สร้างโครงสร้างระบบการเรียนรู้ พัฒนาตนโดยครอบครัว ชุมชนซึ่ง
โรงเรียนแบบเรียนรวมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการ
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พิเศษที่เรียนรวมกับเด็กปกติ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) มุ่งสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนา โดยการสร้างองค์ความรู้ให้เป็นพื้นฐานเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศโดยการสร้างความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต  
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างความเข้มแข็งและสร้าง
ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ 

         โรงเรียนแบบเรียนรวมจ าเป็นที่จะต้องเตรียมเด็กทุกคนในโรงเรียนทั้งเด็กปกติและเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษเพ่ือให้ออกไปเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวัน และสามารถใช้ชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ดังนั้น โรงเรียนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต  
แนวทางลักษณะนี้โรงเรียนจึงเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้(Hall, Edward T. อ้างโดย Peter Senge p. 4)
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ซึ่งจะต้องสร้างความตระหนักให้นักเรียนในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาแบบเรียนรวมได้พัฒนาความสามารถในสังคมร่วมกัน เช่น บทบาทการเป็นพ่อแม่ ครู นัก
การศึกษาและสมาชิกในชุมชน โรงเรียนจึงควรเป็นทั้งโรงเรียน คือแหล่งให้การรู้งาน และการเรียนรู้ใน
การด ารงชีวิต  เป็นสถานที่ปลอดภัยที่เตรียมความพร้อมของชีวิตที่แตกต่างระหว่างบ้านและโลกนอก
บ้าน อบรมให้ความรู้และเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่สังคมและใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ต่อไป การสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ต้องอาศัยการสร้างความตะหนักและความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมร่วมกัน การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วยแนวทางใช้
สถานศึกษาเป็นฐานโดยการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายตรงความตรงการของผู้เรียน พัฒนา
ความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์โดยปัจจัยด้านบุคคลและด้านการบริหารจัดการและ
หลักธรรมาภิบาล โดยโรงเรียนต้องจัดให้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่ มีการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย โดยแนวทางท่ีองค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน 

การสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมไปสู่เปูาหมายของการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาประกอบด้วย 

  1.  ประสิทธิภาพการบริหารเชิงวิชาการผู้บริหาร 

  2.  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

  3.  การจัดการเรียนรู้ของครู การออกแบบการเรียนรู้ การห้ค าปรึกษาทั้งการเรียนและการ
ด าเนินชีวิต 

          4.  การเรียนรู้ของผู้เรียนในฐานะผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
          5. ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาของผู้เรียน 

          6. สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
1. ปรับเจตคติของสถานศึกษาและชุมชนให้ยอมรับการมีส่วนร่วมกันและกัน เนื่องจากใน

ระยะที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วฝุายสถานศึกษามองว่าตนเองมีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษา ดังนั้น
การปฏิบัติของฝุายต่อชุมชนจึงปฏิบัติแบบผู้ให้บีริการกับผู้รับบริหาร โดยจ ากัดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนไว้ที่ระดับของการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการศึกษา เช่น เมื่อสถานศึกษาด าเนินการเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งฝุายสถานศึกษาจะเป็นผู้คิดและตัดสินใจไว้ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไร แล้วจึงไปขอ
ความร่วมมือจากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณ์ หรือแรงงานจากชุมชน ท าให้ฝุายชุมชนไม่ได้
ร่วมคิด ตัดสินใจ เป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น 
 เนื่องจากการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นระบบราชการ ฝุายสถานศึกษาทีเป็นราชการมัก
วางตัวอยู่ในระดับสูงกว่าประชาชน ท าให้ความสัมพันธ์ทั้งสองฝุายไม่เสมอภาคกัน นอกจากนี้ฝุาย
สถานศึกษามัดมองว่าตนมีความรู้ความสามารถกว่าประชาชนทั่วไป ซึ่งท าให้ละเลยไม่ยอมรับความ
คิดเห็นประชาชน 
 ในส่วนของชุมชนเองเกิดความเคยชินว่าระบบการศึกษาท่ีด าเนินการต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
ท าให้ยอมรับหน้าที่ในการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและจ ากัดบทบาทตนเองไว้ที่การ
ร่วมมือและสนับสนุน ประกอบกับระเบียบในอดีตที่วางไว้ไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมในระดับร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การมส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาไม่ถึงระดับของการมีส่วนร่วมที่
แท้จริง ดังนั้นการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับสถานศึกษาจึงต้องเริ่มจากปรับทัศนคติทั้งสอง
ฝุายให้ยอมรับกัน และปฏิสัมพันธ์ต่อกันในระดับที่เท่าเทียมกัน 

2.  สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทั้งฝุายสถานศึกษาและชุมชน เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ ดังนั้นทั้งสองฝุายต้องเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับกันและปูองกันปัญหาความขัดแย้งที่ตามมา ส าหรับขั้นตอนนี้ควรจัดให้มีระบบที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้สองฝุายเกิดความเข้าใจในบทบาทของตน เช่น มีการอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาก่อน
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

3. ปรับวิธีการด าเนินงานของทั้งสองฝุายให้เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมกัน ซึ่งรายละเอียดกล่าวไว้
แล้ว ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมชุมชน ดังนั้นในส่วนนี้ขอเสนอภาพรวม
ดังนี้ 
  3.1. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ซึ่งวิธีการสามารถท าได้หลายวิธี 
เช่นโครงการสถานศึกษาเยี่ยมชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนสม่ าเสมอ การให้บริการชุมชน 
การติดต่อกับชุมชนด้วยจดหมายและสิ่งพิมพ์ การตั้งสมาคมผู้ปกครอง เป็นต้น 

3.2. สถานศึกษาให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนและปฏิบัติอย่างเท่า 
เทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง  

3.3.การไม่รบกวนชุมชนบ่อยเกินไป เช่น ไม่ขอบริจาคบ่อยๆจนชุมชนเดือดร้อน 
3.4.สถานศึกษาแสดงบทบาทของการเป็นฝุายให้แก่ชุมชนมากข้ึน เช่น จัดโครงการ 

อบรมการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้กับผู้ปกครอง  
3.5. การสร้างศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อชุมชน เช่นการบริหารงานที่โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งใจสั่งสอนเด็กนักเรียนให้เป็นคนดี คนดี มีความสุข 
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4 การสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เนื่องจาก
โรงเรียนแบบเรียนรวมจะต้องมีการท างานร่วมกับผู้ปกครองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตลอดเวลา 
และความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันสถานศึกษาต้องหมั่น
สร้างความเข้าใจและปัญหาความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามจนเกิดปัญหาขึ้นได้ 

การจัดการเรียนรวมในโรงเรียนส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษในหลายๆโรงเรียนและอยู่
ใกล้เคียงกันสามารถที่จะร่วมมือกันท างานโดยการวางแผนการท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ความ
ช านาญและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกันและกัน ข้อดีในการท างานร่วมกัน (UNESCO, 2001) ได้แก่ 

1. การได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ ความช านาญ 

2. การพัฒนาทั้งนโยบายและการปฏิบัติไปพร้อมกัน 

3. การลงทุนในลักษณะเครือข่ายแทนการแข่งขันกัน หรือการท างานตามความสนใจ 

ของแต่ละโรงเรียน 

4. การพัฒนาความรู้ ความช านาญ และการจัดการศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 
เครือข่าย 

5. การหาแนวทางในการประหยัดทรัพยากร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ง่ายและ
หลากหลายยิ่งขึ้น 

การท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายโรงเรียนในลักษณะ “กลุ่ม” ระหว่างโรงเรียนพิเศษกับ
โรงเรียนปกติ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง โดยให้โรงเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
กลุ่ม เพื่อช่วยเหลือกันในการจัดการศึกษา จนกระทั่งทุกโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ได้ด้วยตนเอง 

ตัวอย่างการสร้างเครือข่ายโรงเรียนแบบเรียนรวม เช่น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กันระหว่างโรงเรียนพิเศษกับโรงเรียนเรียนรวม การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นในเด็กหลายกลุ่มอายุ นักเรียน
ทั้งสองโรงเรียนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเท่าๆ กัน นอกจากนี้ยัง
มีความร่วมมือกันในการใช้หลักสูตรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรียนรวมเพ่ือพัฒนา
โรงเรียนแบบเรียนรวม 

จากการท างานในลักษณะของเครือข่ายดังกล่าว สรุปองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรวมแบบเครือข่ายดังนี้ 

1. การก าหนดให้ผู้บริการระดับสูงต้องใช้ความสามารถบริหารโครงการให้ประสบผลส าเร็จ 
แม้ว่าจะมีอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามประสิทธิภาพขององค์กรจะเป็นตัวก าหนดจ านวนครั้งในการ
ประชุม และภารกิจด้านการบริหารของผู้เข้าร่วมประชุม 

2. ความใกล้เคียงระหว่างเครือข่ายโรงเรียนที่ท างานร่วมกัน 

3. นักการศึกษาแบบเรียนรวมและนักการศึกษาพิเศษจะต้องยอมรับว่าการท างานร่วมกันย่อม
มีปัญหาอุปสรรค และต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา 

4. ครอบครัวจะต้องเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นและบุคคลทุกฝุายต้องตั้งใจฟังความคิดเห็นและความ
วิตกกังวลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
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5. การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

6. การมีส่วนร่วมของบุคลากรนอกโรงเรียน เช่น นักจิตวิทยา การศึกษา หรือคณะบุคคลใน
ท้องถิ่นที่สามารถให้การสนับสนุนโรงเรียน 

7. กิจกรรมการวางแผนและการประเมินผล จะต้องก าหนดไว้ตลอดโครงการ 
 จิระพร ชะโน (2554, น. 18 -20) เสนอว่าการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท างานร่วมกับบุคลากรจากส่วนต่างๆ และการท างานเป็นทีมโดยการประสานความร่วมมือจาก
บุคลากรและหน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. การประสานความร่วมมือจากครูการศึกษาพิเศษ ครูประจ าชั้นเรียน และครูที่สอนใน 
รายวิชาต่างๆ ซึ่งต้องมีการวางแผนการท างานร่วมกัน และมีการปรึกษาหารือร่วมกันในการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาในการเรียนรวมกับเด็กปกติ 

2.  การประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
3. การประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
4. การประสานความร่วมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคม 

สงเคราะห ์นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัด เป็นต้น  
5. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เป็นต้น การท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษนั้นจะท าให้มีเครือข่ายในการท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรม และให้การสนับสนุนบุคลากร  

6. การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนๆที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่ององค์ความรู้ สื่อ ข้อมูล การจัดการศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 

การศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ได้ให้ความสนใจในการสร้างความตระหนักให้แก่
ชุมชน โดยยึดการอยู่ร่วมกันและการส่งเสริมทัศนคติที่ดี โดยระลึกเสมอว่าการศึกษาเพ่ือการเรียนรวม
เป็นสิ่งส าคัญที่โรงเรียนทั้งหลายควรให้ความส าคัญต่อแนวคิดนี้ เพราะโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพต้อง
จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนควรจะได้รับการศึกษาไปพร้อมๆกัน โรงเรียนจึงไม่ควรปฏิเสธเด็กในการ
จัดการเรียนรวม บุคลากรอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันบ้าง ซึ่งควรร่วมมือกันหาทาแก้ไข ไม่ควร
น าเอาอุปสรรคต่างๆมาปฏิเสธที่จะไม่จัดการเรียนรวม และสร้างความเป็นหุ้นส่วนของโรงเรียนกับ
ชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพิเศษ 
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สรุปท้ายบท 
 

การปรับเปลี่ยนส าหรับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจ าเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ 
หลายประการ ทั้งโรงเรียน ครู นักเรียน แม้กระทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้ โรงเรียนต้องค านึงถึงแหล่งทรัพยากรในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ทรัพยากร งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร อาคารสถานที่ เครื่องอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานที่    
สอดรับกับความต้องการพิเศษของนักเรียนแต่ละคน 

นอกจากนี้การเตรียมโครงสร้างในการบริหารงานเพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและเชิงปฏิบัติการให้กับครูการศึกษาพิเศษอย่าง
สม่ าเสมอ ตลอดจนการคัดกรองนักเรียนเข้าชั้นเรียน จะช่วยให้การด าเนินการในข้ันตอนต่อมาลด
ความยุ่งยากของปัญหาได้ วิธีการสอน ทัศนคติ ของครูในโรงเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญที่ควรพัฒนาให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษานั้น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ 

  1.  การเตรียมผู้บริหารโรงเรียน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและเจตคติต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม จึงควรมีการแนะน า เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ปรัชญาทางการศึกษา
แบบเรียนรวมและแนะน าให้ผู้บริหารเข้าใจความต้องการพิเศษทางการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 

  2.  การเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนจะต้องมีการ 
พัฒนาครทูี่สอนในชั้นเรียนรวม ถ้าโรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กประเภทใด ควร
มีครูที่มีความรู้ในการสอนเด็กประเภทนั้นซึ่งอาจส าเร็จการศึกษามาโดยตรงหรือการรับการฝึกอบรม 
เช่น การจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา จะต้องมีครูการศึกษาพิเศษที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หากรับเด็กประเภทนี้มากขึ้น 
จะต้องมีครูหลายคน หรืออาจมีครูพี่เลี้ยงด้วย ซึ่งท าหน้าที่ช่วยครูการศึกษาพิเศษ หากเปิดรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษหลายประเภท จะต้องมีครูการศึกษาพิเศษมีความรู้และประสบการณ์กับเด็กแต่ละ
ประเภทในหลายประเภทด้วย 

  ครูการศึกษาพิเศษ อบรมให้ความรู้ทักษะและวิธีการสอนสอนเพ่ือให้ครูสามารถช่วยเหลือ
แก่เด็กที่มีต้องการพิเศษและให้ข้อมูลแก่ครูปกติตลอดจนบุคลากรอ่ืนของโรงเรียน ตลอดจนให้ข้อมูล
แก่เด็กทั่วไปด้วย เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ วิธีปฏิบัติต่อเด็ก สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
ต่อเด็ก แนวคิดและปรัชญาของการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นต้น 

  ครสู่วนใหญ่ทัศนคติในทางลบต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษและไม่เข้าใจแนวทางในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมหรือเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจปรัชญาการศึกษา ความเข้าใจผิดและทัศนคติ
ที่ไม่ดีเหล่านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรวม ทางโรงเรียนจะต้องร่วมมือกันหาทางขจัดสิ่ง
เหล่านี้ให้หมดไป โรงเรียนจึงควรประชุมปรึกษาหารือหากลยุทธ์และแนวทางแก้ไขก่อนการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม จึงจะท าให้การศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จไม่เฉพาะแต่เพียง
ครูผู้สอนเท่านั้นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้วย
เช่นกัน 
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3. การเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมรอบตัวเด็ก หมายถึง การพิจารณาความพร้อม 
ของโรงเรียนใน 3 ด้าน คือ สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 

สภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน  ก่อนจัดการเรียนรวมทางโรงเรียนจะต้องตรวจดูว่าสภาพ
ทั่วไปในบริเวณโรงเรียนเอื้ออ านวยต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่จะเรียนรวมในโรงเรียนหรือไม่ เช่น 
หากจะรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย จะต้องตรวจดูว่ามีทางลาดส าหับรถเข็นหรือไม่ ในบริเวณ
รอบอาคารเรียนและโรงเรียน เป็นต้น ห้องน้ าจะต้องมีราวจับที่เหมาะสมหรือไม่ หากมีโครงการจะรับ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสายตา เข้าเรียนควรปรับทางเดินให้เรียบเพื่อเด็กจะได้ฝึกการเคลื่อนไหว
สะดวกขึ้น เป็นต้น รวมทั้งขจัดสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กทุกชนิด 

หอ้งเรียน  ควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมโดยไม่จ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด แต่
ควรมีการน าแนวทางการปรับเปลี่ยนที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ในห้องเรียนได้ อาจปรับเปลี่ยนที่นั่ง 
สิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม เช่น จัดหาโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ิมตามความจ าเป็น และจัดสภาพห้องเรียนที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้เช่น ควรจัดสภาพห้องเรียนให้เงียบสงบ ไม่มีสิ่งรบกวนทางสายตา 
อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้น 

เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ หากเด็กที่มีความบกพร่องไม่มากนัก ไม่จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ 
เพ่ิมเติม เด็กใช้ทุกอย่างเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปหากมีเด็กมีความบกพร่องมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กใน
ห้องพิเศษ อาจจ าเป็นต้องได้รับบริการเพ่ิมเติมและใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่าง เช่น ห้องฝึกพูดที่ใช้ระบบ 
loop ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เครื่องมือกายภาพบ าบัด เป็นต้น ครูการศึกษาพิเศษ 
หรือ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างดี 

4. การเตรียมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทางโรงเรียนต้องเตรียมเด็กให้มีความพร้อม               
ความพร้อมทางร่างกาย เด็กจะต้องเคลื่อนไหวได้ดีพอสมควร สามารถช่วยตนเองได้ในการเคลื่อนไหว 
การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การแต่งกายได้ นอกจากนี้ควรเตรียมความพร้อมของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษในด้านต่างดังนี้ ความพร้อมทางอารมณ์ ความพร้อมทางด้านสังคม ความพร้อมทาง
วิชาการ หากส่งเด็กเข้าเรียนรวมแล้วเด็กมีปัญหาไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนเท่าท่ีควร ควร
จัดบริการซ่อมเสริมหรือให้มีความช่วยเหลือด้านอื่นซึ่งจะท าให้การเรียนรวมบรรลุจุดประสงค์ 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่จัดให้เด็กทุกคน     
ได้รับการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ซึ่งพยายามให้เด็กแต่ละคนได้เรียนรู้โดย   
เท่าเทียมกันตามความต้องการ ความสนใจ ศักยภาพและความสามารถท่ีแตกต่างกัน ตามลักษณะและ
ประเภทของความต้องการพิเศษแต่ละบุคคล ดังนั้น ครู ผู้บริหาร พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากร
ที่เก่ียวข้อง องค์กรละชุมชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในลักษณะ
และประเภทต่างๆรวมทั้งสภาพความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะต้องได้รับบริการช่วยเหลือส่งเสริม
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพและได้รับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพ่ือการเรียนรู้และสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ  ในบทต่อไปกล่าวถึงโรงเรียนแบบเรียนรวมซึ่ง
มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาและมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
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ค าถามประจ าบท 

1. การปรับเปลี่ยนเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวมหมายความว่าอย่างไร และมีแนวทางอย่างไร 

2. หลัการพ้ืนฐานในการปรับหลักสูตรประกอบด้วยอะไรบ้าง 
3. สิ่งส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณาก่อนเลือกเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรที่ใช้สอนแต่ละระดับชั้น 

ในรูปแบบการศึกษาแบบเรียนรวมมีอะไรบ้าง 
4. การปรับเปลี่ยนวิธีสอนโดยค านึงถึงสภาวะทางสังคมและพฤติกรรมของผู้เรียนท าได้ 

อย่างไรบ้าง 
5. วิธีการเลือกหรือผลิตสื่อการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่าให้ประสบการณ์แก่ 

ผู้เรียนครูต้องเตรียมสื่อการเรียนการสอนอย่างไร 

6. จงอธิบายการเตรียมนักเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวมมาพอสังเขป 

7. ทักษะของครูในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบเรียนรวมมี 3 ประการได้แก่ 
อะไรบ้าง 
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บทท่ี 5 

การพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 

            โรงเรียนแบบเรียนรวม (Inclusive School) ได้ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับทุกคนโดย
รับเข้ามาเรียนรวมกัน ตั้งแต่เข้าเริ่มรับการศึกษา และจัดให้มีบริการพิเศษตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสและสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  โรงเรียนแบบเรียนรวมจึง
ต้องค้นหาวิธีที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งควรค านึงถึงการจัดการศึกษา โดยไม่แยกว่านักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษต้องไปเรียนในสถานศึกษาเฉพาะและจัดการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนทุก
ด้าน ทั้งด้านการแพทย์ กึ่งแพทย์ วิชาการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา พร้อมกันนั้นโรงเรียนต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ 
เทคนิคการเรียนการสอน สถานที่ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากรสนับสนุน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนได้เรียนร่วมในสถานเดียวกัน  

 หลักการพื้นฐานของโรงเรียนเรียนแบบเรียนรวมคือ เด็กทุกคนควรเรียนรวมกันโดยไม่
ค านึงถึงอุปสรรคหรือความแตกต่างของนักเรียน โรงเรียนแบบเรียนรวมต้องมีความเข้าใจและสามารถ
จัดการศึกษาทีต่อบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน โดยปรับเปลี่ยนโรงเรียน
ไปสู่โรงเรียนแบบเรียนรวมดังนี้ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
และระดับการเรียนรู้ของนักเรียน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับทุกคนผ่านทาง
หลักสูตรที่เหมาะสม  การจัดเตรียมระบบบริหารจัดการ   ยุทธศาสตร์การสอน   การใช้ทรัพยากรและ
การสร้างเครือข่ายกับชุมชน  เพ่ือให้สามารถพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือน าไปสู่เปูาหมายสูงสุดของ
โรงเรียนแบบเรียนรวมนั่นคือ สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคนได้เรียนรวมกันอย่างมีคุณภาพและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด โรงเรียนแบบเรียนรวม
ควรให้การส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดท่ี
ส าคัญเกี่ยวกับโรงเรียนแบบเรียนรวม (Inclusive School) กรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียน
แบบเรียนรวม และการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมทั้งระบบ ดังเสนอไว้ในเนื้อหาในบทนี้ เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเรียนรวมและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้
เพ่ือให้โรงเรียนแบบเรียนรวมเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนในฐานะเป็นสมาชิก
หนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
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โรงเรียนแบบเรียนรวม (Inclusive School) 

           โรงเรียนแบบเรียนรวม เป็นโรงเรียนที่ด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคนโดยไม่มีการ
แบ่งแยกทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติ ส าหรับคุณลักษณะของโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้น
ยังไม่มีผู้ใดก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีคุณลักษณะเช่นใด แต่มีนักการศึกษาและผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวมหลายคนได้กล่าวไว้ว่า  

คุณลักษณะส าคัญของโรงเรียนแบบเรียนรวมคือ การยอมรับในการแตกต่างที่หลากหลายของ
นักเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ ใช้กลวิธีในการสอนที่หลากหลาย ท างานเป็นทีมและร่วมกันแก้ไขปัญหา 
นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะอ่ืนๆอีกหลายประการ ดังนี้(Dianne, F, Margaret, E. and Diane, M. 

1977, Moor, C. 1988, Michale, 1988)  
1.   รับเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากการรับเด็กทุกคนเข้ามาเรียนในโรงเรียนนั้น

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โรงเรียนจึงต้องรับเด็กนักเรียนทุกคนที่ประสงค์จะมา
เรียนในโรงเรียน โดยไม่กีดกันหรือริดรอนสิทธิทางการศึกษา 

2. นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนในชั้นเรียนที่เหมาะสมกับอายุและระดับชั้น ทั้งนี้นักเรียนทุกคน 

จะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรในแต่ละดับชั้น  
3. ให้บริการที่เกี่ยวข้องในสภาพที่เหมาะสมกับความเป็นจริง ได้แก่การจัดหาสื่อ สิ่งอ านวย 

ความสะดวกให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็น เช่น อักษรเบรลล์ หนังสือเสียง รถเข็ญ เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องจัดบุคล
การที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษให้นักเรียน เช่น นักกายภาพบ าบัด หรือนักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น 

4. เป็นเสมือนหนึ่งชุมชนและสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม โรงเรียนแบบเรียนรวมมีปรัชญาและ 

วิสัยทัศน์ว่านักเรียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถเรียนและใช้ชีวิตในชุมชนภายในโรงเรียน 
ความแตกต่างหลากหลายคือสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นจึงควรโอกาสในการเรียนรู้ และให้ทุกคนยอมรับใน
ความแตกต่าง นักเรียนจะได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนและการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ทั้งนี้ความสามัคคีในโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนทุกคนพัฒนาความรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จและการยอมรับนับถือตนเอง 

5. มีความร่วมมือและช่วยเหลือกัน  โรงเรียนแบบเรียนรวมควรสนับสนุนทั้งนักเรียนและ 

คณะท างาน ให้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น เพ่ือน
ช่วยเพ่ือน ระบบเพ่ือนคู่หู การเรียนแบบร่วมมือ การสอนเป็นทีมและร่วมกันสอน เป็นต้น 

6. มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและคณะท างานโดย ครคูวร 

ลดการสอนแบบบรรยายและให้ความช่วยเหลือนักเรียนมากข้ึน และครูการศึกษาพิเศษเข้ามา
ช่วยเหลือและท างานร่วมกับครูประจ าชั้นในชั้นเรียนปกติและทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
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7. มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น นักเรียนจะไม่ถูกจ ากัดอิสระในขั้นตอน 

ต่าง ๆ แต่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามรูปแบบในการเรียนรู้ของตนเอง มีการจัดกลุ่มนักเรียนในลักษณะ
ที่หลากหลายและมีความยืดหยุ่น 

8. มีการพัฒนานักเรียนทั้งทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ โดยการจัดประสบการณ์ 

ที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมและทักษะทางวิชาการ ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความส าคัญต่อนักเรียน  
9. มีกฎระเบียบที่สะท้อนถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้นใน 

โรงเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทุกคนในโรงเรียน และมีการประกาศระเบียบหรือกฏกติกาให้
เป็นลายลักษณ์อักษร 

10. มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละบุคคล โดยการ 

ผสมผสานและประยุกต์ใช้หลักการต่างๆทางการศึกษาทั่วไปที่จะช่วยให้ครูท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น การเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือนสอนเพ่ือน การฝึกทักษะทางสังคม คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน การฝึกทักษะในการเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

11. มีการวัดและการประเมินตามสภาพที่แท้จริง โดยวิธีการที่หลากหลายและลดการใช้ 
แบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความม่ันใจในความก้าวหน้าตามเปูาหมายของนักเรียนแต่ละคน 

12. มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่น เช่น ตารางประจ าวัน ก าหนดเวลา การ 

บริหารจัดการ ระบบช่วยเหลือสนับสนุนและการใช้เทคโนโลยีช่วยอย่างเหมาะสม 

13. มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ครูและคณะท างานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และ 

ทักษะที่จะจัดการศึกษาให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียน หรือการจัดให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง เช่น การศึกษาดูงาน การสนับสนุนให้ศึกษา
ต่อตามความต้องการจ าเป็น เป็นต้น 

14. โรงเรียนแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับบุตรหลานในชุมชน 

ได้ดี จัดให้มีระบบของเครือข่ายที่เข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาได้สูงกว่า นอกจากนี้การสร้างผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง จะสามารถโน้มน้าวชักจูงให้คน
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาได้ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็น
กรรมการสถานศึกษาหรือเข้ามาท างานเพ่ือส่วนรวมในโรงเรียนแบบเรียนรวมได้ 
 ที่กล่าวมาท้ังหมดนี้เป็นคุณลักษณะของโรงเรียนแบบเรียนรวมที่จะท าให้การจัดการศึกษา
ประสบความส าเร็จ ซึ่งบุคลากรทุกฝุายในโรงเรียนจะต้องเห็นความส าคัญและร่วมมือกันในการพัฒนา
ให้โรงเรียนมีคุณลักษณ์ที่พร้อมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

โรงเรียนแบบเรียนรวมจะต้องด าเนินการจัดการศึกษาโดยให้การยอมรับนักเรียนทุกคน และมี
การรับเด็กเข้าเรียนโดยไม่มีข้อยกเว้นและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
นักเรียน  โรงเรียนเป็นแหล่งความรู้ของคนในชุมชน ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยมีการท างานเป็นทีมและให้ความร่วมมือกัน มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีระบบการ
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จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพและสามารถประสานงานและสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนได้ดี  

ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งได้เปลี่ยนจากโรงเรียนแกนจ าจัดการเรียนร่วมเป็นโรงเรียน    

ต้นแบบเรียนรวมหรือโรงเรียนแบบเรียนรวม  ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนปกติทั่วไปกับโรงเรียนที่
จัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงแตกต่างกัน   

กรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด
กรอบแนวทางในการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   
ปี 2557 ไว้เพ่ือให้โรงเรียนแบบเรียรวมได้น าไปปฏิบัติตาม กรอบแนวทางดังกล่าวอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้ตามสภาพของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักเรียนพิการอย่างเป็นระบบ คัดกรอง วินิจฉัย และจัดท า 

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจัดท าสื่อ เทคนิควิธีการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตาม
ความก้าวหน้าทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่  
การพัฒนาจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ 
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการตามมาตรฐานที่ก าหนด 

4. ขยายผลการอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา 

โรงเรียนทั้งระบบ (Whole school approach) ตามข้ันตอนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนทุกคน 

5.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 

6.  มีการจัดตั้งทีมงานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รับผิดชอบในการจัดการศึกษาส าหรับเด็ก 

ที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้การศึกษาแบบเรียนรวมประสบ
ผลส าเร็จ ทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 

7.  บริหารจัดการครู  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายตามสภาพความส าเร็จที่ก าหนดไว้ 

8.  พัฒนาโรงเรยีนให้พร้อมเป็นศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support 

Service :SSS)  เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้  เป็นครือข่ายการเรียนรู้  เป็นศูนย์รวมสื่อ  อุปกรณ์ 
ตัวอย่างการท างานที่มีประสิทธิภาพ และให้บริการกับโรงเรียนเครือข่ายและโรงเรียนอ่ืนๆ ในพื้นที่ 
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9.  ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้เห็นถึงความก้าวหน้า
ของการพัฒนาสู่โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

10. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนอื่นๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเอกชน
เพ่ือความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการเพ่ือให้เกิดระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้ได้มากท่ีสุด 

11. ประเมินและจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนร่วมส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอนสิ้นปีการศึกษา 

12.  วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ได้มาตรฐาน 

13.  มีการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
ภาพที่ 5.1 ภาพถ่ายการจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

โรงเรียนแบบเรียนรวมต้องด าเนินการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการจัด 

การศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้แล้วยัง
ต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระส าคัญคือ มุ่งพัฒนานักเรียน 
ตลอดจนสื่อ นวัตกรรม การจัดการศึกษา  และจัดหาสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนการบริหาร
จัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซ่ึงมีดังต่อไปนี้ 
 1.  พัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมกับนักเรียนปกตดิ้วยรูปแบบนวัตกรรม 
เทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 2.  พัฒนานวัตกรรม สื่อ เทคนิค วิธีการ  การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษแต่ละประเภทความพิการ 

 3.  การจัดสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 การบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เป็นไปตาม
ความต้องการของโรงเรียนเอง โดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการใช้อ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด าเนินการแก้ปัญหาและจัด
กิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือคุณภาพในการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกคน 

 ในปัจจุบันโรงเรียนการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เอ้ือต่อการศึกษา
แบบเรียนรวม  โรงเรียนที่เปลี่ยนไปสู่โรงเรียนแบบเรียนรวมควรผสมผสานเปูาหมายของการจัด
การศึกษาท่ัวไปและการศึกษาพิเศษ  และก าหนดให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการด าเนินงานที่
ส าคัญคือผู้บริหารต้องเข้าใจและอธิบายเหตุผลในการจัดการศึกษา  สิ่งที่ควรค านึงถึงในการพัฒนา
โรงเรียนแบบเรียนรวม ได้แก่ 

 1.  การเสริมสร้างบรรยากาศ และปรัชญาโรงเรียนบนพื้นฐานความเชื่อในเรื่องของสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันและความเป็นประชาธิปไตย 

 2.  การบูรณาการทรัพยากร และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและการศึกษาปกติให้สามารถ
ท างานด้วยกัน  รวมทั้งนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ 
 3.  นโยบายโรงเรียน  ควรบอกถึงรายละเอียดว่าจะค้นพบความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
นักเรียนได้อย่างไร  และก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงในห้องเรียน 

 4.  ค านึงถึงข้อคิดเห็นของผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน  และส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 

 5.  มีการรวมกลุ่มนักเรียนในลักษณะที่หลากหลายเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
 6.  มีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียน 

ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่
แนวคิดและวิธีการ อาทิเช่น การปรับโครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการจัดการศึกษา ตลอดจน
ระบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น แนวคิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
โรงเรียนแบบเรียนรวมเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทุกคน โดยไม่ค านึงถึงเพียงแค่การ
พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเท่านั้น แต่เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนทุกคนเป็นส าคัญ จะท าให้จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทั้งเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เด็กปกติ  
เด็กต่างเชื้อชาติ ศาสนา และเด็กด้อยโอกาส เป็นต้น เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและการ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์นั่นเอง แนวคิดดังกล่าวคือการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school  Approaches) 

 
            การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษาจะ
ส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับโรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบัติการ และระบบการบริหารถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ดังนั้นจึงขอเสนอแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมาใช้ในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน  
            Alan  Dyson  and  Alan  Millward, 1999, pp. 8-11 อ้างอิงมาจาก  Dessent, 1987,  
121)  ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  (Whole School  Approaches) ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเปิดโอกาสให้มีการเรียนรวมกันระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ โดยการปรับเปลี่ยนโรงเรียนเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาที่ทุกคนสามารถเรียนได้
อย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบไปสู่การศึกษาแบบเรียนรวมอย่างเต็มรูปแบบนั้น       
มีแนวทางดังนี้คือ โรงเรียนต้องจัดการศึกษาโดยค านึงถึงหลักการพ้ืนฐานของโรงเรียนแบบเรียนรวม  
คือการจัดการศึกษาอย่างไรเพ่ือให้เด็กทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันเท่าที่เป็นไปได้ โดยไม่ค านึงถึงอุปสรรค
และความยุ่งยากหรือความแตกต่างของเด็ก  โรงเรียนต้องยอมรับและตอบสนองความต้องการจ าเป็น
ที่หลากหลายของนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งรูปแบบและอัตราการเรียนรู้ที่ต่างกัน  และประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน โดยการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม การจัดระเบียบการบริหาร การจัดยุทธศาสตร์
การสอนที่เหมาะสม  และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ควรมีการ
สนับสนุนและให้บริการที่ต่อเนื่อง เหมาะสมกับความต้องการพิเศษของนักเรียน นักเรียนทุกคนมีฐานะ  
เป็นสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  Mel  Ainscow (1999, pp.  
118-125) เสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบกล่าวคือในการจัดการศึกษาเพ่ือ
นักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพนั้นโรงเรียนอาจก าหนดแนวทางในการด าเนินงานดังนี้  ก าหนดนโยบาย
และ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษรัฐบาลให้การสนับสนุนในทางนโยบาย
และระบบการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวคิดให้แพร่หลาย  สิ่งส าคัญในการ
จัดการเรียนรวมข้ึนนั้นโรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนเจตคติ
ของครู  ผู้บริหาร  การปรับกระบวนการเรียนการสอน  การให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
เปูาหมายส าคัญทางการเรียนรวมคือ  โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความส าคัญ
อย่างเท่าเทียมกัน  
            แนวทางในการด าเนินงานดังที่กล่าวมา อัลเซน  (Olsen. 2002, pp.7-11)  ได้อธิบายวิธีการ
ด าเนินงานไว้ดังนี้ 
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            1.  การพัฒนานโยบาย  (Policy  Development)  การก าหนดนโยบายในบางประการ
ปัจจุบันยังคงข้ึนอยู่กับผู้มีอ านาจบางกลุ่มที่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อเด็ก  ซึ่งมีผลกระทบการ
จัดการศึกษาให้กับเด็กได้ไม่ทั่วถึงบางกลุ่ม  แต่ในประเทศส่วนใหญ่ผู้ก าหนดนโยบายทางการศึกษาคือ
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั้น ๆ  กระบวนการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคนเป็นการ
เปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ จัดระบบการศึกษาและทบทวนนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่า
จะเอาชนะอุปสรรคอย่างไรเพ่ือให้เด็กมีสิทธิการศึกษาเท่าเทียมกัน  ดังนั้นในแต่ละประเทศจึงมีการ
ตรากฎหมายเพ่ือให้สิทธิทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนรวมถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องด้วย การก าหนด
กรอบนโยบายด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการขับเคลื่อนการศึกษา
แบบเรียนรวมให้ก้าวหน้า  อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กทุกคนอาจไม่บรรลุเปูาหมายถ้าเด็ก
ถูกแบ่งแยกและไม่ได้รับความเท่าเทียมจึงจ าเป็นที่โรงเรียนต้องจัดกระบวนการเรียนรวมขึ้นอย่างมี
คุณภาพซึ่งเป็นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือจัดการศึกษาให้เด็กทุกคน 

            2.  การพัฒนาหลักสูตร  (Curriculum  Development)  หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้
ในโรงเรียนเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดการศึกษาและมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องและเหมาะสม  ในบางประเทศจัดหลักสูตรเป็นหลักสูตรแกนกลางและไม่มีความ
ยืดหยุ่นแต่ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรที่ใช้ส าหรับการเรียนรวมนั้น  หลักสูตรควรพัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้
ครูสามารถปรับใช้ได้อย่างสะดวกตามบริบทของท้องถิ่นและตามความต้องการของเด็กแต่ละคนด้วย 

            3.  การฝึกอบรมครู  (Teacher  Training)  ปัญหาที่พบคือครูยังคงมีการสอนแบบเดิมเช่น
ให้อ่านและให้คัดลอกจากหนังสือ  ซึ่งวิธีการสอนเหมาะสมควรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพของแต่ละคนและเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือนักเรียนทุกคน  
ดังนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนและโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และก าหนดแนวทางเพ่ือกระตุ้นให้ครูได้เรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ  การพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนและ
ช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองไปสู่การสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 
            การฝึกอบรมนั้นโรงเรียนอาจด าเนินการได้เอง จากการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
ครูผู้สอนหรือครูที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด หรือมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษา
ในท้องถิ่น หลักสูตรในการฝึกอบรมครูที่เป็นที่ต้องการของครู ได้แก่ หลักสูตรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม หลักสูตรการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หลักสูตรภาษามือ
เบื้องต้น หลักสูตรการให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครองที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  
           4.  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  (Community  Involvement)  งานส าคัญของโรงเรียนอีกงาน
หนึ่งคือต้องให้ครอบครัวหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  การหาแหล่ง
สนับสนุนภายนอกโรงเรียนในบางชุมชนโรงเรียนอาจได้รับการช่วยเหลือจากคนในชุมชนช่วยดูแลและ
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ให้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนื่องจากผู้ปกครองหรือผู้น าชุมชนให้ความสนใจ
หรือการประสานการท างานที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน ส าหรับโรงเรียนต้องมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งระบบเพื่อให้จัดการเรียนรู้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  
           องค์การยูเนสโก  (UNESCO. 2003,13-20)  ได้เสนอแนวทางไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ 
           1.  การศึกษาลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูควรศึกษาความสามารถของเด็ก  
จุดอ่อนของเด็กท้ังนี้ครูอาจได้ข้อมูลจากการทดสอบ การสังเกต และการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
           2.  การก าหนดแนวทางการศึกษา  ครูต้องศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางและการปรับ
หลักสูตร วิธีการสอน การจัดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดหาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน การวางแผนการจัดชั้นเรียนให้มีขนาดเหมาะสมและทางโรงเรียนควรให้ผู้ปกครองหรือชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

           3.  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ทางโรงเรียนควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนทั้ง
สภาพการจัดห้องเรียน  โต๊ะ  เก้าอ้ี  การปรับทางเดิน  ห้องน้ าให้สะดวกปลอดภัยแก่นักเรียน 

           4.  การจัดการเรียนการสอน  ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ก าหนดคือการ
สอนโดยใช้หลักสูตรปกติและปรับหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการจัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

            5.  การประเมินผลการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนรวมนั้นครูจะต้องพิจารณาจากผลงานของ
นักเรียนเป็นหลัก อาจเป็นผลจากการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งสะท้อนให้เห็นความคิด ความเข้าใจ การ
น าไปใช้และแนวโน้มความสนใจของนักเรียน  การประเมินผลที่ตัดสินนักเรียนจากคะแนนสอบเป็น
หลักจะไม่เหมาะกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เนื่องจากผลการเรียนไม่สามารถน ามาใช้เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ปกติของเด็กปกติได้  เนื่องจากหลักสูตรส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการปรับ
เพ่ือให้สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของเด็ก  ดังนั้นการประเมินผลโดยวิธีการสอบจึง
ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประเมินผลการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้ 

 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบไปสู่การเรียนรวมนั้น โรงเรียนอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทาย
ทั้งด้านทัศนคติด้านลบเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม การบริหารจัดการ และสภาพการด าเนินงาน 
ทั้งนีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงความแตกต่าง ความไม่เสมอภาค และความยากล าบากในการเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งอาจด าเนินการในระดับต่างๆที่มีเปูาหมายต่างกัน  และมีพ้ืนฐานมาจาก
แรงจูงใจทีต่่างกัน  สะท้อนให้เห็นลักษณะที่ต่างกันของการจัดการศึกษา เช่น โรงเรียนบางแห่งมี
เปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือการพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญจึงเน้นที่การจัดการเรียน
การสอน หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน ขณะที่โรงเรียนอีกแห่งเน้นที่การสร้าง
เครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองหรือชุมชนการด าเนินงานจึงเน้นที่การประชาสัมพันธ์ 
การจัดประชุมหรือให้บริการชุมชนเป็นหลัก เป็นต้น ทั้งนี้เปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่
ต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เปูาหมายจึงเป็นสิ่งที่
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ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หัวใจส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ คือการ
เปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็นโรงเรียนแบบเรียนรวมที่สมบูรณ์และให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแบบเรียนรวม และเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็กทุกคน เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือและวิธีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดบริการให้
การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรส าหรับครูและผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ การพัฒนาและเผยแพร่สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดหาสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีหลักสูตรการศึกษาแบบเรียนรวมและจัดท าคู่มือส าหรับผู้ปกครอง 
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 

2.  แผนการศึกษารายบุคคลมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งสามารถจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน รวมถึงปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

โรงเรียนแบบเรียนรวมเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนในฐานะเป็น
สมาชิกหนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้น แนวทางในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โรงเรียนจะต้องมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และมีการ
ก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน จัดแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาครู
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์หรือธรรมนูญโรงเรียนที่เกิดจากการตกลงร่วมกันของผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา ซึ่งเน้นผู้เรียนส าคัญที่สุด  
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นปัจจุบันพร้อมใช้ในการจัดการศึกษาเพ่ือ 

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้  
3. โรงเรียนมีแผนงานทุกงานที่สัมพันธ์กันและมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน  
4. มีการก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อน าไปปฏิบัติแล้ว 

พบปัญหาทุกกลุ่มสามารถร่วมกันแก้ไขได้  
5. ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน  
6. การจัดแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ ห้องสมุดเหมาะสม  

หนังสือดีมาก แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเหมาะสม ปลอดภัย และเรียนรู้ได้ทุกจุด และเรียนรู้ได้จริง  
7. มีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปได้  
8. การจัดท ารายงานที่สอดคล้องกันระหว่างการก าหนดวิสัยทัศน์กับการจัดท าแผนงานการ 

ปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 

          ในการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและที่ส าคัญคือ เป็นการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ นอกจากนี้แล้วสิ่งที่ควรพิจารณาในระดับปฏิบัติ คือ 

1.   ครูการศึกษาพิเศษกับครูทั่วไปจะร่วมมือกันท างานในห้องเรียนได้อย่างไร 
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2. จ าเป็นต้องปรับหลักสูตรปกติหรือไม่ 
3. จะสนับสนุนอะไร อย่างไร ให้ครูสามารถด าเนินการได้ตามความต้องการจ าเป็น 

4. จะจัดบริการอะไรให้กับนักเรียนบ้าง 
5. จะมีการก ากับติดตามให้มีและใช้โปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคลและการจัดบริการอ่ืนๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบจึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการมีส่วน
ร่วมของทุกคนในทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กระบวนการ
นี้สร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคม ซึ่งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีฐานคิดเก่ียวกับ
การจัดการศึกษาที่ให้โอกาสและสิทธิของทุกคน และเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบประชาธิปไตยมากขึ้น  
นั่นคือ การศึกษาที่เป็นปกติและเป็นสากลตามหลักการพ้ืนฐานของโรงเรียนเรียนรวม คือ เด็กทุกคน
ควรได้เรียนรู้ร่วมกันเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยไม่ค านึงถึงอุปสรรคและความยุ่งยาก หรือความแตกต่าง
ของเด็ก โรงเรียนต้องยอมรับและตอบสนองความต้องการจ าเป็นที่หลากหลายของนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งรูปแบบและอัตราการเรียนรู้ที่ต่างกันและประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยการ
ใช้หลักสูตรที่เหมาะสม การจัดระเบียบการบริหาร การจัดยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนและให้บริการ
ต่อเนื่องเหมาะสมกับความต้องการพิเศษของนักเรียนในโรงเรียนทุกคน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543) ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ดังจะ
เสนอต่อไป 

 

องค์ประกอบในการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 

 การพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวมจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียน
แบบเรียนรวม ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างหลากหลาย
ตามสภาพจริง การสร้างชุมชนในโรงเรียนและการค้นพบและแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน การดูแล
นักเรียนในชั้นเรียน การให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และการช่วยเหลือสนับสนุนของครู ดังนี้ 

1. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยกัน  โรงเรียนและบุคลากรมีพันธสัญญาร่วมกันว่า จะต้องรับ 

นักเรียนทุกคนเข้าสู่โรงเรียน ครูและบุคลากรอ่ืนๆจะท างานร่วมกันในชั้นเรียนรวมกับนักเรียนที่มี
คุณลักษณะที่แตกต่างกันทุกกลุ่ม ได้เรียน เล่นและท างานด้วยกัน บุคลากรทุกคนจะต้องเห็นว่าสิ่งที่ท า
มีคุณค่าส าหรับนักเรียน สามารถพูดหรือแสดงออกถึงความเชื่อ และพร้อมที่จะอธิบายเหตุผลในการ
ท างานให้กับผู้คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย 

2. การสอนแบบหลายระดับตามสภาพที่แท้จริง( Authentic Multi-Level Teaching) 

ในการออกแบบการสอนและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแบบเรียนรวมเท่านั้น ครูจะต้อง 
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ค านึงความแตกต่างของนักเรียนทั้งระดับความสามารถ ความถนัด และอัตราเร็วในการเรียนรู้ของ
นักเรียน ทั้งนี้ครูจะต้อง 

2.1  ออกแบบบทเรียนที่ตอบสนองต่อระดับความสามารถที่แตกต่างกัน 

2.2  จัดการเรียนการสอนที่ท้าท้ายนักเรียนตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 

2.3  ช่วยเหลือนักเรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2.4  ใช้ยุทธศาสตร์ในการสอนตามสภาพจริง จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้รับ  
ประสบการณ์ตรง สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงที่บ้าน ชุมชนและสังคม 

2.5  ผสมผสานแนวคิดทางพหุปัญญากับรูปแบบในการเรียนรู้ของเด็ก 

2.6  ใช้การเรียนแบบร่วมมือ เช่น การจับคู่ หรือท างานกลุ่ม 

3.  การเสริมสร้างชุมชนในโรงเรียนและค้นพบความต้องการจ าเป็นพิเศษของนักเรียนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม  การที่นักเรียนจะมีสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะเรียนได้ดีนั้น จะต้องมีความรู้สึก
มั่นคง ปลอดภัยและการได้รับการดูแลเอาใจใส่ หากนักเรียนใช้ชีวิตภายในโรงเรียนซึ่งเปรียบเสมือน
ชุมชนหนึ่ง ที่ประกอบด้วยครู นักเรียน ตลอดจนบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีความสุขและรู้สึก
มั่นคง ปลอดภัยแล้ว จะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างชุมชนใน
โรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ควรเสริมสร้างให้ชุมชนในโรงเรียนเป็นชุมชนที่ให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ เอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร พ่อแม่ ชุมชน เช่น มี
การศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มของบุคลากรในโรงเรียน การท างานเป็นทีม การร่วมกันแก้ไขปัญหาและการ
สอนเป็นทีม เป็นต้น 

4.  ในห้องเรียน เด็กจะได้รับการดูแลช่วยเหลือในลักษณะต่างๆ เช่น มีเพ่ือนคู่คิด มีการแก้ไข
ความขัดแย้งโดยวิธีการทางบวกภายใต้การดูแลและแนะน าของครู มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิต 
ความรู้สึก โดยการพูดคุย การเขียน ศิลปะ การประชุม เป็นต้น 

5.  ให้นักเรียนได้เลือกท ากิจกรรม และสอนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองเลือก เช่น การ
ไปห้องน้ าคนเดียวแทนการไปเป็นกลุ่ม การเลือกท ากิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 
การมีอิสระในการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกับเพ่ือนในชั้น ลักษณะเช่นนี้จะช่วยให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ของนักเรียนลดน้อยลงเพราะนักเรียนไม่รู้สึกว่าถูกควบคุม ไม่ต้องระมัดระวัง วิตกกังวล หรือฝืนใจ
เพราะมีทางเลือก ทั้งนี้ครูจะต้องค้นหาและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ของนักเรียนด้วย ครูต้องท า
ความเข้าใจว่าพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง การที่เด็กแสดงพฤติกรรมออกมานั่นคือ 
การบอกถึงความต้องการของนักเรียน ครูจึงต้องค้นหาสิ่งที่เด็กต้องการ และหาทางช่วยเหลือให้เด็กได้
เรียนรู้วิธีการแสดงออกในทางบวก คณะท างานของโรงเรียนสามารถจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
ได้โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การพูดคุยและร่วมวางแผนกับพ่อแม่ การจัดห้องที่เด็กสามารถไปได้ เมื่อ
ต้องการหยุดพัก เพ่ือผ่อนคลายความเครียด ภายใต้การดูแลของครู อาจเป็นห้องสมุด ห้องที่จัดไว้
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เฉพาะหรือมุมสันโดษในชั้นเรียน เช่น มุมอ่านหนังสือ หรือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเด็ก จัดตาราง
ความรับผิดชอบการช่วยเหลือร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้น เป็นต้น 

 

ภาพที ่5.2 ภาพถ่ายตัวอย่างการจัดมุมอ่านนิทานส าหรับให้นักเรียนผ่อนคลาย 

6.  การช่วยเหลือสนับสนุนครู มีการช่วยเหลือสนับสนุนครูให้สามารถท างานกับเด็กท่ีมีระดับ
ความสามารถที่แตกต่างกันมาก รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และสังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
การช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วย 

สรุปได้ว่าทั้ง  6 องค์ประกอบดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง ดังเสนอในภาพประกอบที่ 5.3 

 

ภาพที ่5.3 องค์ประกอบพ้ืนฐานในการพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 

นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ด้วยกัน 

การเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ 

การสอนหลายระดับตามสภาพจริง 

การช่วยเหลือสนับสนุนครู 

การสร้างชุมชนในโรงเรียน 
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การบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
   การบริหารและจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมุ่งจัดการศึกษาตามสิทธิและโอกาสของนักเรียน
ทุกคนที่รับเข้ามาเรียนและร่วมเป็นสมาชิกของโรงเรียน โดยพิจารณาด้านการจัดการให้เด็กเข้าเรียนใน
โรงเรียนในสภาพที่คล้ายกับสภาพปกติมากท่ีสุดไม่ควรกระท าในลักษณะที่เพ่ิมความด้อยหรือความ
เสียเปรียบให้แก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและต้องได้รับการสนองตอบโดยเท่าเทียนกันโดยใช้
กระบวนการที่ท าให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษสามารถด ารงชีวิตให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพของ
บุคคลทั่วไปและเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโรงเรียนและสังคมโดยทุกคนมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนแบบเรียนรวมโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมและจัด
ประสบการณ์ที่เน้นสังคมแห่งการเรียนรู้ การจัดการศึกษาต้องใช้กระบวนการและยุทธศาสตร์ที่
ออกแบบการสอนให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กปกติได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้มากที่สุด 
เพ่ือให้ออกไปเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนและมีความสามารถและศักยภาพที่มีบทบาทและความ
รับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

การบริหารในโรงเรียนแบบเรียนรวมเป็นการใช้ภาวะผู้น าในการระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้การจัดการศึกษา
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และกระบวนการและกิจกรรมในทางการบริหารต่าง  ๆ สามารถใช้
ในการบริหารงานได้ในทุกระบบองค์การ การบริหารการศึกษาภารกิจหลักก็คือการจัดการศึกษา ซึ่งมี
กิจกรรมหลักคือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงมี
หน้าที่หลักคือการจัดการให้มีกระบวนการและกิจกรรมทางการศึกษาเกิดขึ้น และด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ตามจุดหมายหรือวัตถุประสงค์ท า
ก าหนดไว้ ส่วนแนวปฏิบัติในการบริหารงานในความรับผิดชอบนั้นผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น าในการ
ระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย 
แต่งานหลักที่ถือว่าเป็นหัวใจในการบริหารคือ เปูาหมายการศึกษา หลักสูตรและการสอน การจัด
องค์การ บุคลากร และงบประมาณ (Murphy and Beck 1995:48-54) ดังนี้ 

1. เปูาหมายการศึกษา (Educational Goals) 
 ความมุ่งหมายและเปูาหมายการศึกษาคือคุณค่าและสิ่งที่พึงประสงค์ที่การจัดการศึ กษา
ต้องการที่จะบรรลุ ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญประการแรกที่ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องใส่ใจเป็น
พิเศษ ดังนั้นหากเราต้องการให้การจัดการศึกษาด าเนินไปโดยฐานโรงเรียนแล้ว โรงเรียนและชุมชน
ควรมีอ านาจในการตัดสินใจเลือกเปูาหมายการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
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ความต้องการของชุมชน แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับความมุ่งหมายและเปูาหมายการศึกษาของสังคมและ
ประเทศชาติโดยรวม 

2. หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) 
 การออกแบบหลักสูตร การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ตลอดจนการเลือกรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุ
ความมุ่งหมายและเปูาหมายศึกษาที่ก าหนดให้ โรงเรียนควรมีอ านาจในการตัดสินใจในการออกแบบ
หลักสูตรและการจัดการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชนด้วย 

3. การจัดองค์การ (Organization) 
 การออกแบบระบบงานในการบริหารและการด าเนินงานของโรงเรียนซึ่งผู้บริหารควรมีอ านาจ
ในการตัดสินใจด้วยตนเอง การจัดการศึกษาก็เช่นกัน ควรให้หน่วยปฏิบัติมีอ านาจในการตัดสินใจใน
การออกแบบองค์การของตนเอง ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มงาน การก าหนดจ านวนผู้ช่วยผู้บริหาร การตั้ง
คณะท างาน การก าหนดคาบสอน ระยะเวลาในแต่ละคาบ และอ่ืน ๆ โรงเรียนควรมีอ านาจในการ
ตัดสินใจการออกแบบองค์การและจัดองค์การด้วยตัวเอง 

4. งบประมาณ (Budget) 
 งบประมาณเปรียบเหมือนพลังงานในการขับเคลื่อนการบริหาร  โรงเรียนควรมีอ านาจในการ
จัดสรรและบริหารงบประมาณของตนเอง  ตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น โรงเรียนควร
ปรับการจัดสรรงบประมาณเป็นส่วน ๆ ตามความเหมาะสม และมีอ านาจในการระดมทรัพยากรในการ
จัดการศึกษา ตลอดจนการจัดหารายได้ ตามกรอบของกฎหมายหรือกฎระเบียบของโรงเรียน และมี
อ านาจในการจัดสรรและบริหารงบประมาณเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ โปร่งใส และ
พร้อมที่รับการตรวจสอบจากภายนอกและสังคมตลอดเวลา 

5. บุคลากร (Personnel) 
บุคลากรหรือคนคือกลไกลส าคัญในการจัดการศึกษาและแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีการ

บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด เพราะงานจะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีบุคลากรที่มีต้องมีคุณภาพ 
และปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มท่ี และรับผิดชอบ ดังนั้นการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนต้องมีอ านาจเต็มในการบริหารบุคคล ตั้งแต่การวางแผนงาน
บุคคล การสรรหา การแต่งตั้ง การพัฒนา การใช้ การประเมิน เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุสู่
เปูาหมายปลายทาง 
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การบริหารโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 โรงเรียนเป็นหน่วยย่อยของการให้บริการ  เป็นผู้มีหน้าที่โดยตรง  ผู้บริหารโรงเรียนทุกคน  
ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม  ดังเช่น  ผู้บริหารโรงเรียนในประเทศที่
พัฒนาแล้วควรให้บริการเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรด าเนินไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
โรงเรียนไม่ควรรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมากเกินไป  ท าให้โรงเรียนไม่สามารถให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ควรมีการร่วมมือกัน  และร่วมคิดวางแผนในการให้บริการทางการศึกษาพิเศษเพ่ือให้
การเรียนรวมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  (ผดุง  อารยะวิญญู, 2551) 
 การบริหารโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญ
ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ในโรงเรียน คือ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วน
ร่วม ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ 
ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญท่ีจะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ
หลักการการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป ดังเสนอต่อไปนี้ 

1. การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545:25) ได้ก าหนดไว้ชัดเจนไห้ “การ
บริหารงานบุคคล” เป็นงานหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการต้องกระจายอ านาจไปให้กับคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาดังนั้นหน่วยงานการศึกษา และสถานศึกษาต้องศึกษา
กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
แต่ในเชิงศาสตร์และศิลป์การบริหารนั้น ผู้บริหารควรได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล
หรือการบริหารสมัยใหม่เรียกว่าการบริหารทรัพยากรบุคคล และประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านั้นในการ
บริหารบุคคลในองค์การไปสู่เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

          ในโรงเรียนแบบเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ พยาบาล แพทย์  
นักแก้ไขการพูด นักกายภาพบ าบัด จะช่วยเหลือครูทั่วไปในห้องเรียนปกติ โดยท างานเป็นทีม ครู
การศึกษาพิเศษจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษในห้องเรียนทั่วไปในด้าน 

1.1  การสอนซ่อมเสริมหรือการสอนเสริม ซึ่งเป็นการน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

มาเรียนเสริมในส่วนที่นักเรียนยังเรียนไม่ทันเพ่ือน หรือมีปัญหาในการเรียนนั้นๆ เช่น การอ่าน การคิด
ค านวณหรือมาปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนห้องเรียนปกติ 

1.2  การปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 

พิเศษของนักเรียนแต่ละคน เช่น การปรับหลักสูตรโดยการใช้ใบงานที่ต่างกันตามระดับความสามารถ
ของนักเรียน การให้งานน้อยลง หรือให้เวลาท างานมากข้ึน 
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1.3  การช่วยเหลือครูทั่วไปในการสอนแบบหลายระดับตามสภาพจริง โดยครูผู้สอน 

มีการประชุมร่วมกันเพ่ือวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนแต่ละคน และร่วมกันออกแบบบทเรียนที่สอดคล้อง
กับระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 

1.4  การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นของครูทั่วไป เช่น การพัฒนาบทเรียน 

และการสอน  การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นจะมีจุดเน้นการสอนแบบหลายระดับ
ตามสภาพที่แท้จริง ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมากและการเสริมสร้างความเป็น
ชุมชนในโรงเรียน 

            1.5  การท างานของบุคลากรที่เก่ียวข้องในโรงเรียนแบบเรียนรวม จะพบว่าทีมงาน
ช่วยเหลือ มีการประชุมพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะและความต้องการจ าเป็นของเด็ก และการระดม
สมองเพ่ือหาแนวทางในการจัดการกับเรื่องต่าง ๆ 

            1.6  มีการปะชุมระหว่างครูทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ 
เพ่ือพูดคุยถึงความกังวล และความห่วงใยเด็กเฉพาะคนและร่วมกันพัฒนาแผนการสอน 

            1.7  ครูการศึกษาพิเศษ ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม ทั้งครู
การศึกษาพิเศษกับครูทั่วไปจะท างานด้วยกันและรับผิดชอบเด็กทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษจะได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็น 

            1.8  ครูทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ แพทย์ พยาบาล  
นักสังคมสงเคราะห์ท างานด้วยกันหรือท าโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน ในโรงเรียนแบบเรียนรวม จะไม่พบ
เห็นผู้ช่วยครูดูแลและอยู่กับเฉพาะนักเรียนหลังชั้นเรียน ผู้ช่วยครูหรือครูนั่งท างานอยู่เฉพาะกับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างานกับครูการศึกษาพิเศษ หรือ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษถูกแยกออกจากชั้นเรียน  

1.9  การเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ในโรงเรียนแบบเรียนรวม พ่อแม่จะได้รับการต้อนรับ 

ให้น าเด็กเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนรวม และมีการพบปะและรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กจากพ่อแม่ เพ่ือให้
เข้าใจความต้องการของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ รวมทั้งรู้จุดแข็งจุดอ่อนและความต้องการพิเศษ
ของเด็กแต่ละคนซึ่งพ่อแม่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด หลังจากนั้นให้การต้อนรับเด็กเข้าสู่ชั้นเรียน และ
เข้าสู่โรงเรียน ตลอดจนการจัดหาสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นไว้ให้พร้อมในการจัดการศึกษา 
และเชิญพ่อแม่มาเยี่ยมโรงเรียนและชั้นเรียน เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวใหญ่ซึ่งถือเป็นครอบครัวเดียวกัน เราจะไม่เห็นพ่อแม่ที่ต้องพยายามต่อสู้เพ่ือให้เด็กได้เข้า
เรียน การแยกสมาคมผู้ปกครองส าหรับพ่อแม่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การจัดเวลาพิเศษส าหรับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ที่เด็กเหล่านี้จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เฉพาะในกิจกรรมหรือโปรแกรมหลังเลิก
เรียน ครูส่งบันทึกในทางลบให้กับพ่อแม่ โดยไม่สมดุลกันในทางบวก  
 เซย์ฟาร์ธ (Seyfarth 2005:3-4) ชี้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคลส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม
การเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู และพฤติกรรมของครู ความพยายามของนักเรียน และการเรียนรู้
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ของนักเรียนคือหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ ดังแผนภูมิซึ่งแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหลักทั้ง   

3 ดังกล่าว ดังภาพประกอบที่ 5.4 

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ภารกิจของโรงเรียนและวัฒนธรรม   

งานบริหารที่สนับสนุน       

รางวัลและสิ่งตอบแทนต่างๆ   

วิธีการเรียนการสอน     

การบริหารความขัดแย้ง  

 

ภาพที่ 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบุคคลในองค์การกับการเรียนรู้ของนักเรียน หมายเหตุ. 
จาก John T. Seyfarth (2001, p.4) 

 จากรูปแบบและสาระที่น าเสนอไปแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญใน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพันธกิจส าคัญของการจัดการศึกษา และการบริหารงานบุคคล ดังนั้น
ในฐานะ ผู้บริหารโรงเรียนแบบเรียนรวมควรด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีการมอบหมาย
งานที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การสร้างขวัญและก าลังใจให้ท างานอย่างมี
ความสุข จากแนวคิดที่น าเสนอไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าบุคลากรมีส่วนส าคัญในการบริหารองค์การ 
ดังนั้นผู้บริหารและผู้สนใจจึงควรได้ใส่ใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารบุคคล 

2. การบริหารวิชาการในโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 งานวิชาการโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้นั้น ถือไว้ว่าเป็นหัวใจของการ
จัดการศึกษาและการบริหารการศึกษา หรือที่ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Mislel 2005:40) เรียกว่า 
“เทคนิคหลักขององค์การ (Technical Core)” ขององค์การทางการศึกษาและเป็นเหตุผลหลักที่มีการ
จัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาขึ้นมาในสังคม คือเพ่ือจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของสมาชิก
ของสังคม แต่ในสภาพการปฏิบัติจริงนั้นพบว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับ การบริหารงานวิชาการ     
ไม่มากนัก อาจจะเป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน หรือไม่ก็เพราะงานวิชาการเป็น
งานที่เห็นผลช้า ไม่เป็นรูปธรรมเหมือนงานพัฒนาอาคารสถานที่ หรืองานการเงินซึ่งหากท าผิดพลาด

 

การประเมินผล     
การปฏิบัติงาน   

การพัฒนา
วิชาชีพ 

พฤติกรรมของคร ู

ความพยามยาม    
ของนักเรียน 

พฤติกรรมของคร ู
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แล้วจะน าความยุ่งยากไปสู่ผู้บริหารอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาควร
ให้ความส าคัญกับงานวิชาการและการเรียนการสอนและบริหารจัดการให้มีคุณภาพและมีคุณค่าตามที่
สังคมคาดหมาย เนื่องจากการบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้พันธกิจการ
บริหารด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุความมุ่งหมายการศึกษาท่ีก าหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลดีกับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
ส่วนขอบเขตงานการบริหารงานวิชาการพอสรุปได้ดังนี้ 

2.1  การวางแผนงานวิชาการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการจะด าเนินการ 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและด าเนินการวางแผนการด าเนินงานตามขอบข่ายงานวิชาการท่ีหน่วยงาน
รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป และเมื่อพิจารณาในบริบทการบริหารงาน
วิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมาแล้วข้างต้น หน่วยงานทางการศึกษาใน
ระดับพ้ืนที่ก็คือส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาและสถานศึกษา ควรวิเคราะห์และวางแผนด าเนินงาน
วิชาการตามขอบข่ายงานที่หน่วยงานแต่ละแห่งรับผิดชอบ ตามกรอบนโยบายและแผนของกระทรวง 
ศึกษาธิการและความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2  การพัฒนาหลักสูตรส าหรับการเรียนรวม 
การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรและ 

ออกแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุเปูาหมายโดยการด าเนินการตาม
แนวคิด ด้วยการก าหนดล าดับความส าคัญของเนื้อหาหลักสูตร และการก าหนดเปูาหมายระยะยาว  
การประเมินนักเรียนโดยอิงเนื้อหาหลักสูตร การวิเคราะห์กิจกรรม และการเรียนการสอน โดยการ
ก าหนดล าดับความส าคัญของเนื้อหาหลักสูตรและการก าหนดเปูาหมายระยะยาว การก าหนดล าดับ
ความส าคัญของเนื้อหาหลักสูตรตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ส่วนการก าหนดเปูาหมายระยะยาวเป็นเปูาหมายรายปีซึ่งควรก าหนดว่านักเรียนควรเรียนรู้
สิ่งใดบ้างในแต่ละปี การก าหนดล าดับความส าคัญของเนื้อหาหลักสูตรและการก าหนดเปูาหมายระยะ
ยาว สามารถท าได้โดยการประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา พ่อแม่ นักเรียนและบุคลากรอ่ืน ๆ เพ่ือวิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าเป็น
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Educational Program or Plan หรอื IEP) ซ่ึงเป็นแผน
ที่เขียนขึน้โดยระบุเนื้อหา หลักสูตร เปูาหมายและผลการเรียนที่คาดว่าจะพัฒนาขึ้นของนักเรียน 

2.3  การประเมินนักเรียนโดยอิงเนื้อหาหลักสูตร เป็นการทดสอบโดยใช้กรอบเนื้อหา 
ของหลักสูตร  เมื่อทราบถึงความสามารถที่นักเรียนมีอยู่และส่วนที่ควรได้รับการพัฒนาและการ
ประเมินโดยอิงเนื้อหาหลักสูตรซ่ึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่กระท าตลอดเวลาในชั้นเรียนโดยพิจารณา
สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนแต่ละคน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้เป็นเปูาหมายส าหรับนักเรียน 
ที่ได้จากวิเคราะห์เนื้อหาหลักสูตรที่ใช้ในชั้นเรียน ผลการประเมินจะท าให้ครูทราบความต้องการใน
ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพ่ือปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสามารถ  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ การประเมินความสามารถของ
นักเรียนมี 3 ระดับ ดังนี้ 
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2.3.1 เป็นการประเมินนักเรียนเกี่ยวกับความสามารถในการกระท า 
กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ในแต่ละวัน การประเมินในระดับนั้นเป็นการประเมินในชั้นเรียนโดย
พิจารณาจากวิธีการที่นักเรียนใช้เพื่อท ากิจกรรมให้ส าเร็จดูว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง มีการพึ่งพา
ตนเองได้ในระดับใด 

2.3.2 เป็นการประเมินนักเรียนในบริบทของเปูาหมายตามหลักสูตรการ 
เรียนรู้และความช านาญในการใช้ทักษะจากง่ายไปจนถึงทักษะที่ยากข้ึน และการเรียนรู้แบบองค์รวม 
โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของนักเรียนตั้งแต่ระดับการรับความรู้ ไปจนถึงความสามารถในการ
จดจ า การคงอยู่ของความรู้และการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อ่ืนๆ  และจากความก้าวหน้าตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ในเปูาหมายระยะยาว 

2.3.3 เป็นการประเมินนักเรียนในบริบทของการเรียนรู้ทั้งโครงสร้างว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาทางการศึกษาและสังคมอย่างไรเพียงใดโดยพิจารณาจากความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเป็นประโยชน์ต่อตนเองทักษะทางสังคมและการเตรียมพร้อมเพ่ือการ 
ด ารงชีวิตในสังคม 

โดยสรุป การประเมินนักเรียนเพ่ือดูว่านักเรียนมีวิธีการในการร่วมกิจกรรมและการเรียนรู้ 
อย่างไร  ตลอดจนนักเรียนกระท ากิจกรรมนั้นหรือเรียนรู้สิ่งนั้นได้ดีเพียงใด  การพิจารณาต้องดูทั้ง
กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและผลการเรียนรู้ที่เกิดข้ึน  วิธีการประเมินอาจกระท าได้หลายวิธี 
ได้แก่การใช้แบบทดสอบ การทดลองให้นักเรียนท างานบางอย่างที่ใช้ประเมินพัฒนาการทางด้านทักษะ 
การรายงานผลการท างานของนักเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  การจดทันทึกการท างานของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง  การบันทึกการสังเกตนักเรียนอย่างละเอียด  และการใช้การประมาณค่าหลังจากท่ีได้
วิเคราะห์หลักสูตรและประเมินนักเรียนแล้ว  ขั้นต่อไปทีค่รูของชั้นเรียนปกติจะต้องท าคือ การจัด
โปรแกรมเพ่ือให้นักเรียนได้มีความก้าวหน้าขึ้น  โดยการก าหนดชุดของวัตถุประสงค์ที่สนองตอบความ
ต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนแตล่ะคน  การก าหนดวัตถุประสงค์ต้องเป็นไปในทางท่ีช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาความก้าวหน้าขึ้นทีละขั้นตามล าดับและต่อเนื่องจากข้ันตอนที่ได้เรียนรู้แล้ว  การ
เสริมสร้างพัฒนาการจากขั้นตอนหนึ่งไปสู่อีกขั้นตอน 
           3. การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม 

 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวมเป็นหัวใจของงานวิชาการและเป็นกระบวนการ
ส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรเพราะเป็นขั้นตอนในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนั้นหลักสูตรที่จัดท าข้ึนจะ
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนอย่างมาก ส าหรับขอบข่ายงานการ
จัดการเรียนการสอนหรือการบริหารหลักสูตรและการสอนนั้นนักวิชาการให้ความเห็นต่าง ๆ กันไป 
เช่น เนเซวิช (Knezevich :1962:400-427) ได้กล่าวถึงงานการจัดการเรียนการสอนไว้ 3 เรื่อง คือ 
การจัดระบบงานการสอนตลอดปี การวัดผลประเมินผลและสื่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ 
คิมโบรห์และนันเนอร์รี (Kimbrough and Nunnery 1988:54-58) เสนอเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนไว้ 5 ด้าน คือ การวิเคราะห์และท าความเข้าใจหลักสูตร การแปลง
หลักสูตรไปสู่การสอน การจัดระบบงานการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และการจัดสื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  
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การจัดชั้นเรียนส าหรับการศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียนเต็มรูปแบบอาจพบกับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนรวม ในกรณีนี้จะมีการจัดสอนเสริมหรือมีครูการศึกษา
พิเศษเข้ามาช่วยดูแลและจัดการสอนแบบครูร่วมสอน แต่หากโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการในรูปแบบ
นี้ได้ให้ปรับเปลี่ยนโดยการจัดชั้นเรียนพิเศษเฉพาะ เช่นการจัดห้องเสริมวิชาการ หรือจัดชั้นเรียนพิเศษ
เฉพาะแบบห้องเรียนคู่ขนานขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาตามความเหมาะสม ดังนี้ 

            3.1 จัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ และรับบริการ
พิเศษบ้าง เช่น การสอนซ่อมเสริม การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรับบริการจากครูเดินสอน 

 

 

        

 

 

         3.2  จัดเป็นชั้นเรียนพิเศษเฉพาะ เช่น ห้องเสริมวิชาการและเข้ารับการเรียนร่วมกับ
นักเรียนปกติ  บางวิชา 

 

 

 

 

 

        

 

 

ชั้นเรียนรวม 

 

 

 

 

 

                    นักเรียนปกติ 

 

 

เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ

พิเศษ 

ชั้นเรียนพิเศษบางเวลา 

 

 

 

 

 

นักเรียนปกติ 
นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 
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                    3.3  จัดเป็นชั้นเรียนพิเศษเฉพาะในห้องเรียนคู่ขนาน แต่ให้นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกับนักเรียนปกติในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

           
 

           การบริหารจัดการชั้นเรียนและรูปแบบการเรียนการสอนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องวางแผน
อย่างรอบคอบมีหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา เพื่อจัดชั้นเรียนส าหรับนักเรียน ซึ่งโดยทั่วไปส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้วางหลักเกณฑ์ต่างๆไว้ดังนี้ คือ 

           1.  จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หากนักเรียนมีจ านวนน้อย เช่น 1 หรอื 2 คน      
ก็อาจจัดนักเรียนเข้าในชั้นเรียนปกติ แต่ครูคอยให้ความช่วยเหลือบ้าง และรับบริการพิเศษบางเวลา 

          2.  ระดับความพิการและความสามารถของตัวนักเรียน โดยพิจารณาจากความพิการที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษา และ    
ผลการเรียนโดยทั่วไป โดยเฉพาะความสามารถทางด้านสื่อความหมาย 

          3.  ประเภทของความพิการ โดยจัดตามลักษณะความพิการหรือปัญหาร่วมที่เกิดจากความ
พิการประเทศต่างๆ 

          4.  วุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม นักเรียนที่เข้าเรียนพร้อมนักเรียนปกติได้ต้องมีความพร้อม
ด้านอารมณ์และสังคม เพราะนักเรียนจะต้องเผชิญปัญหาด้านอารมณ์และสังคมเมื่อเข้าเรียนกับ
นักเรียนปกติ 
          การพิจารณาการจัดชั้นเรียนส าหรับนักเรียนตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องค านึงถึง
เกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ โดยพิจารณาพร้อมๆกัน ตัวอย่างเช่น นักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาจ านวน 2 คน 
การพิจารณาให้นักเรียนเข้าเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติจะต้องค านึงถึงระดับเชาว์ปัญญาของนักเรียนทั้ง
สองว่าจะสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนปกติได้หรือไม่ มีวุฒิทางอารมณ์และสังคมเป็นเช่นใด 
หลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้น ามาพิจารณาร่วมกันเสมอ เพ่ือให้นักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นปกตินั้นมีความ
พร้อมมากที่สุด ตลอดจนความสามารถในการเรียนได้ตามศักยภาพ รวมถึงการปรับตัวร่วมกับนักเรียน
ปกติได้ 

ชั้นเรียนพิเศษเฉพาะในห้องเรียนคู่ขนาน 

 

 

 

 

 

นักเรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 

นักเรียนปกติ 
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            ต าแหน่งการจัดห้องเรียนรวม 

            การจัดชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดชั้นเรียนพิเศษโดยเฉพาะหรือจัดแบบให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเรียนร่วมกับนักเรียนปกติก็ตาม ควรเป็นห้องที่ไม่มีเสียงรบกวนหรือมีเสียงรบกวนน้อย
ที่สุด เพราะจะท าให้นักเรียนขาดสมาธิ และจะเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการรับฟัง 
           ลักษณะของการจัดห้องเรียนเหมือนกับการจัดห้องเรียนของนักเรียนปกติดังนี้ 
           1.  โต๊ะครู ซึ่งอาจจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องก็ได้ เพราะบทบาทของครูตามหลักสูตรนั้น ครู
ควรเข้าไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียน และต้องดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 

           2.  กระดานด า จัดไว้หน้าห้องเรียน 

           3.  กระดานปูายนิเทศ แผนภูมิ แผนที่ รูปภาพต่าง ๆ ติดไว้ที่ห้องเรียน ซึ่งการตกแต่งผนัง
ห้องเรียนจะแตกต่างกันออกไปตามสภาพของห้องเรียน และสถานที่ตั้งของโรงเรียน 

           4.  โต๊ะ เก้าอ้ี ควรเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เก้าอ้ีของนักเรียนสามารถวางเท้าท้ังสอง
ข้างบนพื้นได้ โดยหัวเข่าอยู่ในระนาบเดียวกับที่นั่ง โต๊ะเรียนควรสูงพอเหมาะกับนักเรียนและสามารถ
วางแขนทุกส่วนตั้งแต่ระดับศอกไปจนถึงมือได้สบาย 

            การจัดโต๊ะเรียน ควรจัดให้เหมาะสมและเอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมการเรียนซึ่งอาจจะมีท้ังการ
จัดเป็นกลุ่มหรือจัดแบบเรียงแถวหน้าเข้าหากระดาน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 

            5.  ตู้แบบกรอกความส าหรับเก็บเอกสาร คู่มือครู ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ แฟูมข้อมูลประจ าตัว
นักเรียน แบบกรอกความก้าวหน้า และผลงานนักเรียนเป็นต้น 

            6.  ที่ว่างส าหรับประกอบกิจกรรม มีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องใช้ที่ว่าง จึงควรมีที่ว่างส าหรับ
กิจกรรมเหล่านั้นด้วย 

            7.  การจัดจ านวนนักเรียนในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิธีการจัดนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษเข้าเรียนรวมในโรงเรียน ให้ด าเนินตามความเหมะสมของสภาพโรงเรียนและท้องถิ่น 
ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกแก่ผู้บริหาร การจัดจ านวนนักเรียนเข้าเรียนรวมมีแนวทาง ดังตารางที่ 5.1 

            
ลักษณะ        
ชั้นเรียน 

ประเภท 
ความบกพร่อง 

จ านวนนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 

จ านวน                             
นักเรียนปกติ 

จ านวนครู 
 

พิเศษ 
พิเศษ 
พิเศษ 

เรียนรวม 

ทางการได้ยิน 
ทางการเรียนรู้ 
ทางสติปัญญา 
ทางการได้ยิน 

             3-8 
           10-15 
            8-10 
             1-3  

           - 
           - 
            - 

ประมาณ 20-30 
 

         1 
         1 
         1 
         1 

ตารางที่ 5.1  การแสดงการจัดนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าชั้นเรียนรวม   

หมายเหตุ   : เกณฑ์ท่ีน าเสนอนี้อาจมีการพิจารณาปรับตามความเหมาะสม 
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          3.  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนประกอบด้วยกิจกรรมส าคัญ 2 ส่วนคือการวัดและ
การประเมิน การวัดหมายถึงการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งคะแนนที่เป็นตัวแทนคุณลักษณะของสิ่งที่
เราวัด ส่วนการประเมินผลเป็นการน าคะแนนที่ได้มาพิจารณาและตัดสินผลตามวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการ
เรียนการสอนเพราะจะท าให้เป็นข้อมูลทั้งส าหรับนักเรียน ผู้สอน ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครองในการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามจุดหมายการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้  

งานวิชาการถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา  และคุณภาพการจัดการศึกษาคือหัวใจของ
การบริหาร เพราะการจัดการศึกษาซึ่งหมายถึงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 
และด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาให้นักเรียนมีพัฒนาการ มีการเรียนรู้ และเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในการ
ด ารงชีวิตในอนาคต สามารถประกอบอาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขต่อไป ผู้บริหารควน
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาตามสมควรต่อไป 

3. การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนแบบเรียนรวม 

 การบริหารงานงบประมาณ เป็นอีกงานหนึ่งที่ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยตรง ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545:25) เจตนาของบทบัญญัติต้องการให้มีการกระจายอ านาจการจัดท า
งบประมาณและการบริหารงบประมาณไปยังหน่วยงานปฏิบัติยังพบปัญหา ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ
การจัดท างบประมาณและการบริหารงบประมาณยังคงเป็นแบบการคงอ านาจไว้ส่วนกลางเช่นเดิม 
อย่างไรก็ตาม ในเมื่อกฎหมายได้บัญญัติไว้ในลักษณะที่จะให้การกระจายอ านาจและให้การจัดท า
งบประมาณ และการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติให้มากที่สุด ดังนั้นความรู้ความเข้าใจและ
การปฏิบัติการในการบริหารงบประมาณจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสมัยใหม่ต้องใส่ใจเรียนรู้และเตรียมการที่
จะรับผิดชอบงานด้านนี้ต่อไป 

5. การบริหารงานทั่วไปในโรงเรียนแบบเรียนรวม 

การบริหารงานทั่วไปเป็นภาระงานอีกงานหนึ่งที่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับการ
กระจายอ านาจจากส่วนกลางให้รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545) โดยทั่วไป
แล้วความหมายและขอบเขตงานคล้ายกับงานธุรการตามงานการบริหารแบบเดิม คือ เป็นงานที่
สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนการสอน และการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เช่น งานสารบรรณ งานการเงิน งานทะเบียน และงานบริการอื่นๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการก าหนดงานและขอบเขตงานบริหารที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
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2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดงานบริหารออกเป็น 4 ด้าน ดังกล่าวมาแล้ว 
หน่วยงานทางศึกษาและสถานศึกษาก าหนดขอบข่ายงานในด้านนี้ด้วยตนเอง โดยจัดภาระงานของ
สถานศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาไว้ในงานการบริหารทั่วไป ซึ่งโดยทั่วแล้วจะครอบคลุมงาน
หลัก 3 งาน คือ งานสารบรรณและเอกสารราชการ  งานการเงินและพัสดุ งานบริการและสนับสนุน 

แนวทางพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

ถึงแม้ว่าการศึกษาแบบเรียนรวมจะมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ผู้บริหารจึงควร
ค านึงถึงผลได้ผลเสีย เช่น  ค่าใช้จ่าย  เวลา  ปัญหาและสถานการณ์  การก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาแบบเรียนรวมควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนและต้องอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน และจ าเป็นจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากร การจัดสภาพแวดล้อม การบริหาร การจัดหลักสูตร การ
ประสานความร่วมมือกับชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านนักเรียน  
1.1 ความพร้อมด้านการด าเนินชีวิตในโรงเรียน เช่น ทักษะการสื่อสาร การเดินทาง การ 

ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
     1.2 การเข้าใจและยอมรับความสามารถของตนเองของนักเรียน 
     1.3 การยอมรับความแตกต่างของตนเองกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
     1.4 ความยืดหยุ่น และความพร้อมในการสร้างมิตรภาพกับเพ่ือน 
     1.5 ทัศนคติเก่ียวกับตนเอง มีอิสระในการด าเนินชีวิต 
2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 ความพร้อมของครูในโรงเรียนและครูการศึกษาพิเศษ ทั้งเจตคติความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะ 

     2.2 กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย 
     2.3 หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการและความหลากหลายของกิจกรรม 
     2.4 ความคาดหวังของครูต่อความสามารถของนักเรียน 
     2.5 การจัดกิจกรรมเน้นการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. ด้านสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
     3.1 นโยบายที่เป็นรูปธรรมของโรงเรียน 
     3.2 งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
     3.3 สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกสอดคล้องกับการตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
     3.4 ทีมสหวิทยาในการสนับสนุนการเรียนการสอน หรือสร้างเครือข่ายการท างาน 
4. ด้านสภาพแวดล้อม 

     4.1 บุคลากรมีความเชื่อว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถพัฒนาได้ 
     4.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและมีองค์ความรู้ 
     4.3 อาคาร สถานที่ ห้องน้ า โรงอาหาร สนับสนุนการด าเนินชีวิตที่ดีในโรงเรียน 
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     4.4 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนและมีสัมพันธภาพที่ดีกับโรงเรียน 
     4.5 ชุมชนและโรงเรียนให้โอกาสการร่วมกิจกรรมอย่างเท่าทียม 
แนวทางการพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีหลายทัศนะ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ให้ประสบความส าเร็จอาจรวมไปถึง  การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษให้ได้เรียนร่วมกับนักเรียนปกต ิ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมีการ
บริหารจัดการ อ านวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมโรงเรียนใน 4 ด้านประกอบด้วย 

1. การเตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากร หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
แบบเรียนรวมในด้านการเตรียมความพร้อมนักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากร
ภายในโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวกับการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวมในโรงเรียน การให้ความรู้กับนักเรียนปกติและบุคลากรในโรงเรียนในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การให้ความร่วมมือของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใน
การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การส่งเสริมการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษและครูผู้สอน การแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมของนักเรียนปกติ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและบุคลากร
ภายในโรงเรียน การก าหนดนโยบายของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียน 

2. การจัดสภาพแวดล้อมหมายถึง ระดับปฏิบัติงานของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวมในด้านการ 
จัดเตรียมสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนรวมถึงการจัดสื่อ การบริการ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจ ากัดน้อยที่สุด การ
จัดเตรียมสถานที่ภายนอก ห้องน้ า โรงอาหาร ทางเดิน การจัดสภาพแวดล้อมในตัวอาคาร ประตู แสง
สว่าง การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนานักเรียน การจัดสื่อและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความเพียงพอของสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวก การจัดบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน การประชุมปรึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม การจัดสภาพแวดล้อมตาม
หลักเกณฑ์ การประเมินการจัดสภาพแวดล้อมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การสนับสนุน
การจัดสภาพแวดล้อม เป็นต้น 

ด้านอาคารสถานที่โรงเรียนแบบเรียนรวม ควรมีการก าหนดสถานที่ตั้งโรงเรียนให้มีความ
เหมาะสม อาคารเรียนสร้างถูกต้องและใช้งานได้ การจัดห้องเรียน ห้องเสริมวิชาการ หรือห้องส าหรับ
ท ากิจกรรมบ าบัดควรจัดให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งอาคารสถานที่ท่ีเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี อาคารสถานที่โรงเรียนแบบเรียนรวมจึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษไม่ควรอยู่ห่างจาก 

แหล่งชุมชนมากนัก มีการคมนาคมสะดวก รวมถึงการจัดสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม  
2. อาคารเรียน เป็นตัวอาคารถาวร สร้างถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
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ภาพที่ 5.5 ภาพถ่ายโรงเรียนแบบเรียนรวม 

        3. ห้องเรียนส าหรับชั้นเรียนพิเศษ มีพ้ืนที่ตามสภาพการใช้สอยไม่ต่ ากว่า 24 – 64 ตารางเมตร 
ทั่งนี้พิจารณาตามจ านวนนักเรียนและสภาพของความพิการของนักเรียน โดยจัดเป็นสัดส่วน เพ่ือความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ ห่างไกลจากเสียง
รบกวน 

 

ภาพที่ 5.6 ภาพถ่ายห้องเรียนส าหรับชั้นเรียนรวม 
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         4. ห้องบ าบัดพิเศษ เช่น ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบ าบัด และห้องกิจกรรมบ าบัด 

 

ภาพที่ 5.7 ภาพถ่ายห้องกายภาพบ าบัด 

         5. ห้องเสริมวิชาการ คือ ห้องพิเศษที่มีสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยเสริมการเรียนส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและมีครูที่มีความรู้ความช านาญทางการศึกษาพิเศษประจ าอยู่ 

         6. ห้องน้ า/ห้องส้วม ควรเพิ่มห้องน้ าส าหรับนักเรียนพิการทางร่างกาย ซึ่งต้องใช้เครื่องช่วยพยุง
หรือเก้าอ้ีล้อเลื่อนอย่างน้อย 1 ห้องในอาคาร ตั้งใกล้กับห้องเรียน 

 

ภาพที่ 5.8 ภาพถ่ายห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

          ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ โรงเรียนควรเตรียมสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ให้พร้อม นักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษบางประเภทอาจใช้สิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพร่วมกับนักเรียนปกติได้ แต่ส าหรับ
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นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางด้านร่างกายควรมีการดัดแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกทางกายภาพ 
ดังนี้ 
          1.  พ้ืน ควรปูด้วยกระเบื้องยางหรือวัสดุที่ไม่ลื่นส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทาง
ร่างกายที่ต้องใช้เครื่องพยุงและไม้ค้ ายัน 

          2. ทางลาดขึ้น ลง ยกพ้ืน หรือบันไดตั้งแต่ 2 ขั้นข้ึนไป ส าหรับนักเรียนที่ใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อนหรือ
ไม้ค้ ายัน และควรมีราวจับอย่างน้อยหนึ่งข้าง 

 

ภาพที่ 5.9 ภาพถ่ายทางลาดขึ้น – ลง ยกพ้ืน 

3. ทางเดินหรือทางเท้าภายในและภายนอกอาคาร ควรกว้าง 8-12 ฟุต ไม่ควรมีสิ่ง  
กีดขวางและควรปรับให้ลาดเชื่อมกับพ้ืนโดยตลอด เพ่ือช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องใช้
เก้าอ้ีล้อเลื่อนช่วยตนเองได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นมากนัก 

 

ภาพที่ 5.10 ภาพถ่ายทางเดินหรือทางเท้าภายนอกอาคาร 
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4. ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน โดยทั่วไปใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานเหมือนนักเรียนปกติ ส าหรับ 

นักเรียนที่บกพร่องทางด้านร่างกายควรจัดหาโต๊ะเรียนที่เหมาะสมกับสภาพความบกพร่อง เช่น โต๊ะยืน 
โต๊ะเว้า โต๊ะที่ปรับความสูงได้ส าหรับใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อน 

 

ภาพที่ 5.11 โต๊ะเว้าส าหรับใช้เก้าอ้ีล้อเลื่อน 

5. ครุภัณฑ์ประกอบห้องบ าบัดพิเศษ ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบ าบัด และห้อง 
กิจกรรมบ าบัด ควรพิจารณาจัดหาตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับสภาพความต้องการของนักเรียน
แต่ละประเภท 

 

ภาพที่ 5.12 ภาพถ่ายครุภัณฑ์ประจ าห้องห้องกิจกรรมบ าบัด 
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           นอกจากนี้โรงเรียนควรมีวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
ต่างๆ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามความจ าเป็นเหมือนโรงเรียนปกติทั่วไป วัสดุ
อุปกรณ์และสื่อการเรียนเหล่านี้ เช่น เครื่องกีฬาทุกประเภท อุปกรณ์การเรียนการสอนทุกวิชา เครื่อง
ดนตรีโดยเฉพาะเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เกมที่ใช้ในการฝึกความพร้อมในด้านต่างๆของนักเรียน
เช่น แท่งไม้บล็อกรูปทรงเรขาคณิต แผงติดกระดุม ซิป ภาพตัดต่อ เป็นต้น 

           1. อุปกรณ์ท่ีจัดหาเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน  ได้แก่ เครื่องช่วยฟังเฉพาะตัว กระจกเงาส าหรับฝึกอ่านริมฝีปาก เครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือฝึกพูด เครื่องขยายเสียงระบบลูปส าหรับห้องฝึกพูด เครื่องสอนพูดสนาม
ระบบเอฟเอ็ม (FM) 

 

ภาพที่ 5.13 เครื่องช่วยฟังเฉพาะตัว ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน 

2. อุปกรณ์ท่ีควรจัดหาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการมองเห็นเช่น Stylus Slate เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ เครื่องมือเรขาคณิต ลูกคิด ไม้เท้า 

 

ภาพที่ 5.14 เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์   
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ภาพที่ 5.15 ไม้เท้าส าหรับฝึก  

 

ภาพที่ 5.16 กระดาษส าหรับพิมพ์อักษรเบรลล์  

3. อุปกรณ์ท่ีควรจัดหาส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ ควรมีอุปกรณ์
พิเศษ เช่น ขาหยั่ง  แผ่นพลาสติกเจาะเป็นรูครอบแท่นพิมพ์  ที่เปิดหน้าหนังสือ ที่ส าหรับเขียนบน
เตียงและบนรถเข็น หมวกกันน็อก เก้าอ้ีรถเข็น ดินสอขนาดใหญ่ ไม้เท้า เครื่องช่วยเดิน รถลาก (Cart) 
ที่มีน้ าหนักยึดพอสมควร หรือรถเข็น ไม้ค้ ายัน เป็นต้น 
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ภาพที่ 5.17 รถเข็น ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ 

 

ภาพที่ 5.18 ไม้ค้ ายัน ส าหรับนักเรียนที่บกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ 

3. การบริหารจัดการหลักสูตร หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนแบบเรียนรวมด้าน 
การบริหารจัดการหลักสูตรส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลและแผนการสอนรายบุคคล การตรวจสอบ คัดกรอง คัดแยกนักเรียนก่อนรับการเข้า  
เรียนรวม การใช้เทคนิคการสอนของครูการศึกษาพิเศษ การรายงานผลการพัฒนาและความก้าวหน้า
ของนักเรียนการจัดกิจกรรมการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดห้องเรียนและตารางเรียน 
การวัดผลและประเมินผลนักเรียนตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
การจัดท าหลักสูตรการศึกษาพิเศษ การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงงานการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมในโรงเรียน 

4. การประสานความร่วมมือกับชุมชน หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานของโรงเรียนแกนน าใน 
ด้านการประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครอง นักวิชาชีพต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ การประชุมผู้บริหาร ครูการศึกษาพิเศษ          
นักวิชาชีพและผู้ปกครอง การติดต่อประสานงานเพ่ือส่งต่อนักเรียนให้เข้าเรียนโรงเรียนอ่ืน การมีส่วน
ร่วมของครูและผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การติดต่อประสานงานกับนักวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
นักเรียนในด้านต่างๆ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม การ
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รายงานผลต่อผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง ความสม่ าเสมอในการประชุมผู้ปกครอง 
คร ูนักวิชาชีพ 
 ดังนั้นโรงเรียนควรมีเปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ชัดเจนเพื่อให้เด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษได้ท ากิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถ ผู้บริหารควรได้เตรียมตัวและเตรียมครู
เพ่ือให้มีความรู้ในการจัดการเรียนรวมตั้งแต่ระดับอนุบาล  โดยการเข้ารับการอบรมสัมมนามีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบโดยให้ครูประจ าชั้นชี้แจง และด าเนินการคัดแยกเด็กโดยการทดสอบ
ความรู้ทั่วไป ผู้จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลคือครูประจ าชั้น ครูประจ าชั้นเป็นผู้จัดซื้อและจัดหา
สื่อและอุปกรณ์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณและติดต่อประสานงานให้ ผู้บริหารนิเทศและติดตามผล
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยการเยี่ยมชั้นเรียน และมีองค์กรภาครัฐให้การสนับสนุน ด้านการจัดการ
เรียนการสอน  ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมลักษณะการช่วยเหลือตนเอง ใช้แผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลเป็นแนวทางในการเขียนแผนและก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับหลักสูตรโดย
เรียนเหมือนกันแต่ลดความคาดหวังหรือความยากของงานลง สอนเนื้อหาเดียวกันกับนักเรียนปกติ 
สอนนักเรียนพร้อมกันทั้งชั้นและทบทวนให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนเมื่อสอนจบ จัด
กิจกรรมเสริมพิเศษท่ีพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อใหญ่และการเคลื่อนไหว เลือกสื่อและ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช่วยพัฒนาด้านที่บกพร่อง นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคนใช้สื่อและวัสดุอุปกรณ์
เหมือนกับนักเรียนปกติ และได้รับการวัดและประเมินผลนักเรียนโดยการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมให้โรงเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้มีดังนี้ 

การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1. มิตรภาพระหว่างครู นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
2. สอนตามล าดับพัฒนาการ และความต้องการจ าเป็นตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
3. บุคลิกภาพ ความเอ้ืออาทรของครูที่มีต่อนักเรียนพิเศษ 
4. จัดให้มีเพ่ือนช่วยเพื่อนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในทุกสถานการณ์ เช่น          

โรงอาหาร การเล่นในสนาม การเรียนพิเศษ หรือกิจกรรมนันทนาการต่างๆ 
เทคนิคการสร้างห้องเรียนรวมให้เป็นห้องท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ 
1. การจัดหาหรือเล่นเกมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในห้องเรียน 
2. การสอนเก่ียวกับทักษะทางสังคมและวิธีการแก้ปัญหาที่พบในโรงเรียน เช่น การรอคอย  

การท าตามระเบียบชั้นเรียน การเดินทาง การก าหนดบทบาทสมมุติหรือการปฏิบัติตามสถานการณ์ 
3.  การฝึกให้เกิดการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
4.  สอนนักเรียนให้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความหมายของปัญหา 
ความเข้มแข็งและแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่มีประสิทธิภาพ 
1. การเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษพิเศษด้านทักษะการด าเนินชีวิต

ในโรงเรียน 
2. เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรก่อนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมทั้งโรงเรียน 
3. สนับสนุนองค์ความรู้ ในด้านการวิเคราะห์ผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความแตกต่าง 

และการวัดประเมินผลตามสภาพจริง 
4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา 
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 สุชาดา บุบผา (2555) ได้เสนอแนวทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมด้านการบริหาร
จัดการ ด้านกระบวนการเรียนการสอน และด้านคุณภาพนักเรียน ดังต่อไปนี้ 
 1. การที่น านักเรียนทุกคนมาเรียนรวมกันในสภาพล้อมเดียวกันให้มากที่สุด เพ่ือให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันเกิดการยอมรับกัน 
 2. การปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ส าคัญของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด 
 3. บุคลากรในโรงเรียนมีการท างานเป็นทีมร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาไปสู่
เปูาหมายของโรงเรียน 
 4. การส่งเสริมให้ผู้ปกครองหรือชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 5. กระบวนการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน และสนับสนุนการจัดการศึกษาในชั้นเรียนรวม 

 6. การปรับเปลี่ยนห้องเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและเทคนิควิธี เช่น การ
สอนร่วมทีม การจัดศูนย์การเรียน  
 7. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
            การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จ โดยการพัฒนากระบวนการและ
ผลลัพธ์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน โปรแกรมการ
จัดการศึกษาที่ประสบความส าเร็จและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมีความเหมาะสมเฉพาะโรงเรียนแต่ละ
แห่ง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมือนกัน แต่ควรน ามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เนื่องจากสภาพโรงเรียน
แต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน และมีวัฒนธรรมและการบริหารจัดการภายในองค์กรที่แตกต่างกัน 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จมากท่ีสุดและสอดคล้องกับความต้องการและ
สภาพของโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

หลักการพื้นฐานของโรงเรียนเรียนแบบเรียนรวมคือ นักเรียนทุกคนเรียนรวมกันโดยไม่
ค านึงถึงอุปสรรคหรือความแตกต่างของนักเรียน โรงเรียนแบบเรียนรวมต้องมีความเข้าใจและสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการและระดับการเรียนรู้ของนักเรียน จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับทุกคนผ่านทางหลักสูตรที่เหมาะสม การจัดเตรียมระบบบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์
การสอน การใช้ทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายกับชุมชน โรงเรียนดังกล่าวควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการพัฒนาทางด้านนโยบายจึงต้องเผชิญกับความท้าทายเพ่ือหลีกเลี่ยงความแตกต่าง 
ความไม่เสมอภาค และความยากล าบากในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งอาจ
ด าเนินการในระดับต่างๆที่มีเปูาหมายต่างกัน  และมีพ้ืนฐานมาจากแรงจูงใจต่างกัน  สะท้อนให้เห็น
ลักษณะที่ต่างกันของการจัดการศึกษา เช่น โรงเรียนบางแห่งมีเปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมเพ่ือการพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญจึงเน้นที่การจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
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คุณภาพขอนักเรียน ขณะที่โรงเรียนอีกแห่งเน้นที่การสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองหรือชุมชน การด าเนินงานจึงเน้นที่การประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมหรือให้บริการชุมชน
เป็นหลัก เป็นต้น ทั้งนี้เปูาหมายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของ
ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เปูาหมายจึงเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม หัวใจส าคัญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมคือการเปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็น
โรงเรียนแบบเรียนรวมที่สมบูรณ์และให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนี้ 

1. การเปลี่ยนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนแบบเรียนรวม และเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนทุกคน เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือและวิธีการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

1.1  จัดบริการให้การฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรส าหรับครูและผู้เชี่ยวชาญ 
อ่ืนๆ 

1.2  พัฒนาและเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
รวมถึงการจัดหาสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการสนับสนุน 

1.3  สนับสนุนโรงเรียนที่มีหลักสูตรการศึกษาแบบเรียนรวมและจัดท าคู่มือส าหรับ 
ผู้ปกครอง 

1.4 ส่งเสริมนักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
2. แผนการศึกษารายบุคคลมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งสามารถจัด

การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน รวมถึงปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตร วิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนและมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียน 

การศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของ
ทุกคนในทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม กระบวนการนี้สร้าง
ความชอบธรรมให้เกิดข้ึนกับผู้คนในสังคม ซึ่งเกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยมีฐานคิดเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาท่ีให้โอกาสและสิทธิของทุกคน และเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบประชาธิปไตยมากข้ึนนั่นคือ 
การศึกษาท่ีเป็นปกติและเป็นสากล 
          ในโรงเรียนแบบเรียนรวม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ พยาบาล แพทย์ 
นักการแก้ไขการพูด นักกายภาพบ าบัด จะช่วยเหลือครูทั่วไปในห้องเรียนปกติ และจะท างานเป็นทีม 
ครูการศึกษาพิเศษจะมีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือด้านการศึกษาพิเศษในห้องเรียนทั่วไปในด้าน 

1. การสอนซ่อมเสริมหรือการสอนเสริม ซึ่งเป็นการน าเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเรียน
เสริมในส่วนที่นักเรียนยังเรียนไม่ทันเพ่ือนหรือมีปัญหาในการเรียนนั้นๆ เช่น การอ่าน การคิดเลขหรือ
มาปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคลหลังจากเรียนห้องเรียนปกติ 

2.  การปรับเปลี่ยนไปสู่การเรียนรวมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
นักเรียนแต่ละคน เช่น การปรับหลักสูตรโดยการใช้ใบงานที่ต่างกันตามระดับความสามารถของ
นักเรียน การให้งานน้อยลง หรือให้เวลาท างานมากขึ้น 

3. การช่วยเหลือครูทั่วไปในการสอนแบบหลายระดับตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนมีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนแต่ละคน และร่วมกันออกแบบบทเรียนที่สอดคล้องกับ
ระดับความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 
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4. การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นของครูทั่วไป เช่น การพัฒนาบทเรียนและการสอน 

การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นจะมีจุดเน้นการสอนแบบหลายระดับตามสภาพที่
แท้จริง ส าหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันมากและการเสริมสร้างความเป็นชุมชนใน
โรงเรียน 

          5. การท างานของโรงเรียนแบบเรียนรวม จะพบว่าทีมงานช่วยเหลือ มีการประชุมพูดคุย
เกี่ยวกับปัญหาเฉพาะและความต้องการจ าเป็นของนักเรียน และการระดมสมองเพ่ือหาแนวทางในการ
จัดการกับเรื่องต่างๆ 

          6. มีการปะชุมระหว่างครูทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ เพ่ือพูดคุย
ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของนักเรียนเฉพาะคนและร่วมกันพัฒนาแผนการสอน 

          7. ครูการศึกษาพิเศษ ท าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม ทั้งครูการศึกษา
พิเศษกับครูทั่วไปจะท างานด้วยกันและรับผิดชอบนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษจะได้รับความช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็น 

          8. ครูทั่วไปกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น ครูการศึกษาพิเศษ แพทย์ พยาบาล นักสังคม
สงเคราะห์ ท างานด้วยกันกับนักเรียนกลุ่มเล็กที่ท าโครงการแตกต่างกัน ในโรงเรียนแบบเรียนรวม     
จะไม่พบเห็นผู้ช่วยครูดูแลและอยู่กับเฉพาะนักเรียนพิการหลังชั้นเรียน ผู้ช่วยครูหรือครูนั่งท างานอยู่
เฉพาะกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนในกลุ่มที่มีความสามารถต่างกันท างานกับครู
การศึกษาพิเศษ หรือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษถูกแยกออกจากชั้นเรียน  

9. การเป็นหุ้นส่วนของพ่อแม่ในโรงเรียนแบบเรียนรวม พ่อแม่จะได้รับการต้อนรับให้น า
นักเรียนเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนรวม และมีการพบปะและรับฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนจากพ่อแม่ 
เพ่ือให้เข้าใจความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งรู้จุดแข็งและความต้องการพิเศษของ
นักเรียนแต่ละคนซึ่งพ่อแม่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีที่สุด หลังจากนั้นให้การต้อนรับเด็กเข้าสู่ชั้นเรียน และ
เข้าสู่โรงเรียน ตลอดจนการจัดหาสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นไว้ให้พร้อมในการจัดการศึกษา 
และเชิญพ่อแม่เยี่ยมโรงเรียนและชั้นเรียน เพ่ือให้พ่อแม่ ผู้ปกครองนั้นรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว ใหญ่ซึ่งอยู่ในวิถีชีวิตของโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องพยายามต่อสู้เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
เรียน ไม่มีการแยกสมาคมผู้ปกครองส าหรับพ่อแม่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือการจัดเวลาพิเศษ
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน
กิจกรรมทุกอย่างที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนไม่เฉพาะในกิจกรรมหรือโปรแกรมหลังเลิกเรียน ครูจะไม่ส่ง
บันทึกในทางลบให้กับพ่อแม่แต่จะให้ข้อมูลทางบวกเกี่ยวกับนักเรียน  
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ผู้บริหารโรงเรียนแบบเรียนรวม 
 
 ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมให้ประสบความส าเร็จ  ก่อนอื่นผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียน
รวมและต้องปฏิบัติรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  จะต้องท าความเข้าใจในเรื่อง
นโยบายและวิสัยทัศน์ตลอดจนพันธกิจในการจัดการศึกษาให้ครู บุคลากร และผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบ
เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการศึกษาในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  สร้างทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษให้เกิดกับทุกคนในโรงเรียน และรวมไปถึงการมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างแท้จริง 
 ในการบริหารและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  นอกจากจะต้องเตรียมในเรื่องทัศนคติ  
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษโดยเริ่มจากตัวผู้บริหารเองและทีมงานบริหาร 
บุคลากร  ครู และนักเรียนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ตลอดจนคนในชุมชนให้ดีก่อนด าเนินการ  เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
และส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ชัดเจน การท างานด้วยใจและมี     
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

 ความรู้พื้นฐานในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การศึกษามีลักษณะเฉพาะ ผู้บริหารและครูที่ท างานด้านนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี  
เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ หลักในการบริหารเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรวม การสร้างเครือข่าย
การท างานแบบร่วมมือกัน ความรู้ด้านอาคารสถานที่  สื่อ อุปกรณ์  สิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลต่อไป 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540  
พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ. 2534  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  
2542  และกฎกระทรวงตลอดจนนโยบายต่างๆ  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้อง
ตระหนักว่าการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  เช่น ครู นักเรียนและนักการภารโรงทุกคนใน
โรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองและคนในชุมชนให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันว่า  การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมนั้นเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติตาม  กฎหมายและเป็นสิทธิของเด็กที่โรงเรียนมีหน้าที่ต้อง
ช่วยเหลือดูแลให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคทุกคนไม่ใช่เป็นงานสร้างความหนักใจ  และเป็นภาระ
ให้แก่โรงเรียนหรือผู้ใด ผู้หนึ่ง การเรียนรวมไม่ท าให้ผลการเรียนของเด็กท่ัวไปตกต่ าลง  หรือท าให้เด็ก
ปกติมีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งถดถอยลง  ความคิดที่ว่าเด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถพัฒนาขึ้นได้นั้นเป็น
ความคิดท่ีไม่ถูกต้องและน าไปสู่ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนรวมที่มีคุณภาพ 
 การจัดการเรียนรวมที่มีประสิทธิผลนั้นผู้บริหารจะต้องอาศัยจิตใจที่มุ่งมั่นมีอุดมการณ์ที่จะ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กทุกคนโดยไม่มีข้ออ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนรวม สามารถ
สร้างกรอบความคิดที่ถูกต้องให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายให้ดี ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล 
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 ความเข้าใจในภารกิจที่ชัดเจนจะน าไปสู่การประกันโอกาส ให้แก่เด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้เรียนรวมมากข้ึนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องเกินเกณฑ์ที่จะเรียนรวมนั้น  ต้องท าความ
เข้าใจกับผู้ปกครองและช่วยเหลือในการส่งต่อให้ได้เรียนในโรงเรียนต่อไป การมีกฎหมายรองรับ
เกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคในการเข้าเรียน  ทางโรงเรียนไม่สามารถปฏิเสธการรับนักเรียนได้ เมื่อมี
เด็กท่ีมีความบกพร่องในด้านต่างๆ  มาสมัครเข้าเรียน  โรงเรียนจะต้องรับไว้ทุกคน  ถือเป็นหน้าที่ที่
โรงเรียนจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ  เพ่ือให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนได้มี
โอกาสเข้ารับการศึกษาตามกฎหมาย 
 การให้โอกาสเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวมนั้น  ไม่ใช่เพียงแต่ได้ชื่อว่าเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษได้เข้ามาเรียนรวมกับเด็กทั่วไปเท่านั้น  ยังต้องค านึงถึงคุณภาพที่เด็กแต่ละคนจะได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละคนด้วย  ซึ่งหากท าส าเร็จก็เท่ากับลดจ านวนคนพิการในสังคมให้
น้อยลงอีกด้วยบทบาทของผู้บริหารในการจัดการเรียนรวมที่ส าคัญมีดังนี้ คือ 
 1.  ต้องสนับสนุนและจัดให้มีการเรียนรวมในสถานศึกษา  โดยร่วมมือกับบุคลการและ
ผู้ปกครองตลอดจนบุคคลในชุมชนที่ให้ความสนใจกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ซึ่งเป็นผู้มีการ
ตัดสินใจที่ดี  มีวิสัยทัศน์  ร่วมเป็นตัวแทนของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 2.  ผู้บริหารต้องวางแผน จัดระเบียบวาระทางการประชุม  ก าหนดเปูาหมายให้ชัดเจน
และเห็นความส าคัญในบทบาทของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน  ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ี
มีความต้องการพิเศษอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
 3.  ผู้บริหารต้องจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาใน
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางต่างๆ  แผนการจัดการศึกษารายบุคคล (LEP)  และเทคนิค  การ
ช่วยเหลือเด็กตลอดจนการจัดขนาดของชั้นเรียนให้เหมาะสม 
 4.  จัดหาผู้ช่วยครู  (Paraprofesional  assistance) 
 5.  อบรมบุคลากรและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง  พัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เท่าท่ีโอกาสจะอ านวย 
 6.  สนับสนุนให้ครูที่สอนเด็กทั่วไปในโปรแกรมเรียนรวมได้มีความรู้  ความสามารถในการ
สอนแบบต่างๆ  และจัดตารางในการประชุมปรึกษาหารือ  แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมกับครูการศึกษา
พิเศษ 
 ในการเตรียมนักเรียนและครูเพ่ือการเรียนรวม  (Preparing  Students/Teachers  for 
Inclusion)  นั้นเป็นบทบาทหนึ่งของผู้บริหารที่มีความส าคัญมากเพราะการเตรียมนักเรียนเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พิสูจน์ความเชื่อถือตนเอง  (Self Esteem) การตอบสนองตนเอง (Self  
Reflect)  การประเมินตนเอง (Self Evaluate)  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในหลักสูตรที่เด็กควรได้เรียนรู้  ซึ่ง  
Donna  Raschke (1999)  ได้เสนอขั้นตอนในการเตรียมนักเรียน  ครู  และผู้บริหารไว้เพ่ือการจัดการ
เรียนรวม คือ 
 ขั้นที่  1  เตรียมทัศนคติและค่านิยม  โดยก าหนดขอบเขตบุคคลที่ได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 ขั้นที่ 2  ให้ความรู้ข้อมูล  ข่าวสาร จากการอ่านหนังสือ  ดูวีดีโอ  พูดคุยกับครูในชั้น   
เรียนรวม ท ากิจกรรมสร้างสถานการณ์จ าลองในชั้นเรียนรวม เยี่ยมโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา
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แบบเรียนรวมซึ่งประสบความส าเร็จ  เพื่อให้ครูมีความเชื่อมั่นและมีความเชื่อถือตนเองและเห็น
ความส าคัญที่ว่านักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแบบเรียนรวม 
 ขั้นที่  3  การอ านวยความสะดวก  การจัดระบบสนับสนุนเกี่ยวกับอาคารสถานที่  เพื่อให้
เกิดการยอมรับและให้ความสะดวกกับนักเรียนตามความจ าเป็น  จนกว่าผู้บริหาร  ครูและนักเรียน
ปกติ  จะแสดงถึงทัศนคติในการยอมรับใจกว้างและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการสร้างวิถีทางที่จะส่งเสริมความยุติธรรม
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน  โดยใช้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนแบบเรียนรวม 
ซึ่งเปรียบเสมือนชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ และยอมรับในคุณค่าของความ
แตกต่างที่หลากหลายของสมาชิกทุกคน ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยกัน จากการปฏิบัติการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมต่างพบกับปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งประเด็นต่างๆที่ให้ควรพิจารณาในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม การทบทวนประสบการณ์ในการท างาน และจากข้อคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พบปัญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิเช่น ห้องเรียนขนาดใหญ่มีนักเรียนจ านวนมาก เจตคติที่ไม่ดีต่อ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การขาดการสนับสนุนช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง ขาดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่
และชุมชน การทดสอบในระบบการศึกษายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร การประเมินผลนักเรียนโดย
รปูแบบทางการแพทย์ท าให้แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีข้อจ ากัด นอกจากนี้ยังพบว่า
วิธีการสอนของครูยังไม่เปลี่ยนแปลง ขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ขาดแคลนงบประมาณ ขาดการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม ขาด
นโยบายที่ชัดเจนในระดับชาติ เป็นต้น โดยสรุปแล้ว การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นวิธีการ
ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท างานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การตัดสินใจหรือการ
ปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์การมาก
ยิ่งขึ้น  ทั้งนีผู้้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญที่จะท าให้การศึกษาแบบเรียนรวมขับเคลื่อน
ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างประสบผลส าเร็จ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเห็นความส าคัญพร้อมทั้งมีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่ส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  และสิ่งส าคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์  ข้อจ ากัดและอุปสรรคของการศึกษาแบบเรียน
รวมเพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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สรุปท้ายบท 

         โรงเรียนแบบเรียนรวม (Inclusive School) ได้ด าเนินการรับเด็กทุกคนเรียนรวมกันและจัด
การศึกษาโดยเข้าใจความแตกต่างของนักเรียนและสามารถจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ระดับการเรียนรู้ของนักเรียน จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและปรับหลักสูตรให้เหมาะสม  
จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   มียุทธศาสตร์การสอนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายกับชุมชนเพ่ือให้สามารถพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและ
น าไปสู่เปูาหมายสูงสุดของโรงเรียนแบบเรียนรวม การด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับทุกคนโดยรับเข้า
มาเรียนรวมกันตั้งแต่เข้าเริ่มรับการศึกษา และจัดให้มีบริการพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุคคล 
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสและสิทธิที่จะเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน  โรงเรียนแบบเรียนรวมจึงต้อง
ค้นหาวิธีที่จะพัฒนานักเรียนทุกคนและสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  

การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบสิ่งส าคัญคือการเปลี่ยนโรงเรียนให้กลายเป็นโรงเรียนแบบ     
เรียนรวมที่สมบูรณ์ และเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กทุกคน เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือ
และวิธีการจัดการเรียนการสอน และสามารถจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของ
ผู้เรียน รวมถึงปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ
คนและมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียน โรงเรียนแบบเรียนรวมจึงเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนในฐานะเป็นสมาชิกหนึ่งของโรงเรียน มีสิทธิ มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
ดังนั้น แนวทางในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ โรงเรียนจะต้องมีการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงาน และมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผน และให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน จัดแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาครูและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน อย่างไรก็ตามในการ
พัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนแบบเรียนรวมนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมและที่ส าคัญคือ เป็นการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน การปรับหลักสูตร การสนับสนุน
ของผู้บริหาร และความต้องการของนักเรียนทุกคน ตลอดจนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและให้มีการก ากับติดตาม ดังนั้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบจึงเป็นกระบวนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของทุกคนในทุกภาคส่วนรวมถึงการสร้างเครือข่ายในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม โรงเรียนต้องยอมรับและตอบสนองความต้องการจ าเป็นที่หลากหลายของนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งรูปแบบและอัตราการเรียนรู้ที่ต่างกันและประกันคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยการ
ใช้หลักสูตรที่เหมาะสม การจัดระเบียบการบริหาร การจัดยุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรและให้ชุมชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการจัดการศึกษา องค์ประกอบในการพัฒนาโรงเรียน
แบบเรียนรวม ได้แก่ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างหลากหลาย
ตามสภาพจริง การสร้างชุมชนในโรงเรียนและการค้นพบและแก้ปัญหาของนักเรียนแต่ละคน การดูแล
นักเรียนในชั้นเรียน การให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนรู้ และการช่วยเหลือสนับสนุนของครู  
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ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหารจัดการการศึกษาแบบเรียนรวมให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ตามจุดหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการระดมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
การบริหารและจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มากมาย ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคปฏิรูปในการศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะหลักการการบริหาร
สถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัย
ส าคัญอ่ืนในการบริหารจัดการได้แก่ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ของ
ทุกคนในโรงเรียนเพ่ือให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบความส าเร็จ  

ดังนั้นโรงเรียนแบบเรียนรวมต้องมีการพัฒนากระบวนการและผลลัพธ์เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันใน
การบริหารจัดการ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่ประสบความส าเร็จและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมี
ความเหมาะสมเฉพาะโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบที่ต้องจัดการศึกษาให้เหมือนกัน แต่ควร
น ามาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้เนื่องจากสภาพโรงเรียนแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน และมีวัฒนธรรมและการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่แตกต่างกัน เพื่อให้การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประสบความส าเร็จ
มากที่สุดและสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่นักเรียนเป็นส าคัญ 
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ค าถามประจ าบท 
1.  หลักการพื้นฐานของโรงเรียนแบบเรียนรวมคืออะไร จงอธิบาย 

2. คุณลักษณะส าคัญของโรงเรียนแบบเรียนรวมได้แก่อะไรบ้าง จงยกตัวอย่างประกอบ 

3. แนวคิดส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-School Approaches) คืออะไร 

4. แนวทางในการด าเนินงานในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมีอะไรบ้าง 
5. บอกองค์ประกอบในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
6. อธิบายหลักการบริหารและจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

7. หากท่านเป็นผู้บริหารจะมีแนวทางในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนแบบเรียนรวม 

อย่างไร 
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 3 ก านิ้วนางและนิ้วก้อย ให้เหยียดนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง
  

 4 งอนิ้วหัวแม่มือติดกับฝ่ามือ เหยียดนิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้วออกไป 

 5 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (แบมือ) 

  6 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับ
นิ้วก้อย มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสอง 
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7 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับ
นิ้วนาง มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสอง   

8 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับ
นิ้วกลาง มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสอง 

9 เหยียดนิ้วทั้ง 5 (จากท่ามือเลข 5) แล้วค่อยๆ งอนิ้วหัวแม่มือกับ
นิ้วชี้ มาสัมผัสกันด้วยปลายนิ้วทั้งสอง  

 10 ก านิ้วทุกนิ้ว แล้วสะบัดมือออกจากล าตัว 1 ครั้ง 
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11 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 1 

12 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 2 

13 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 3 

14 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 4 
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15 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 5 

16 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 6 

17 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตาม
ด้วยท่ามือที่ 7 

 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่า
มือที่ 8 
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 เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 10 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่า
มือที่ 9 

ยื่นมือมาหน้าล าตัวล าดับอก งอนิ้วกลาง, นิ้วนาง และ
นิ้วก้อย ให้เหลือเฉพาะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ โดยให้ท้ังนิ้วหัวแม่มือและนิ้วช้ี อยู่ในลักษณะจีบนิ้ว 
(ไม่ต้องให้ปลายชิดกัน) จากนั้นเลื่อนปลายนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วช้ี ให้มาชิดกัน (ไม่ต้องท าเร็ว ให้
ค่อยๆ ท าเพื่อให้เห็นจังหวะที่ชัดเจน) 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 1 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 2 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 3 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 4 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 5 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 6 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 7 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 8 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 20 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 9 

ท่ามือเลข 30 ยื่นมือมาหน้าล าตัวล าดับอก นิ้วนาง และ
นิ้วก้อย ให้เหลือเฉพาะนิ้วหัวแม่มือ, นิ้วชี้ และนิ้วกลาง (ท่ามือเลข 3) จากนั้นเลื่อนปลาย
นิ้วหัวแม่มือ, นิ้วชี้ และนิ้วกลางให้มาชิดกัน ลักษณะการจีบปลายนิ้ว (ไม่ต้องท าเร็ว ให้ค่อยๆ ท า
เพื่อให้เห็นจังหวะที่ชัดเจน) 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 1 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 2 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 3 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 4 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 5 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 6 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 7 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 8 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 30 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 9 

แบมือ กางนิ้ว ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือ (ท่ามือเลข 4) จากนั้นเลื่อน
ปลายนิ้วให้มาชิดฝ่ามือด้านล่าง (ลักษณะการก ามือ) (ไม่ต้องท าเร็ว ให้ค่อยๆ ท าเพื่อให้เห็น
จังหวะท่ีชัดเจน) 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 1 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 2 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 3 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 4 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 5 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 6 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 7 

 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 8 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 40 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 9 
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แบมือ กางนิ้วทุกนิ้ว ระดับหน้าอก (ท่ามือเลข 5) จากนัน้เลื่อนปลายนิ้วทุกนิ้วให้มาชิดกัน 
ลักษณะการจีบปลายนิ้ว (ไม่ต้องท าเร็ว ให้ค่อยๆ ท าเพื่อให้เห็นจังหวะท่ีชัดเจน) 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 1 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 2 

 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 3 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่   4 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 5 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 6 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 7 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 8 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 50 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 9 

แบมือ กางนิ้วทุกนิ้ว ระดับหน้าอก (ท่ามือเลข 5) จากนัน้เลื่อนปลาย
นิ้วทุกนิ้วให้มาชิดกัน ลักษณะการจีบปลายนิ้ว (ไม่ต้องท าเร็ว ให้ค่อยๆ ท าเพื่อให้เห็นจังหวะท่ี
ชัดเจน) 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 1 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 2 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 3 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 4 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 5 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 6 
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เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 7 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 8 

 
เป็นท่ามือที่ท าต่อเนื่องกัน โดยให้ท าท่ามือ 60 ก่อน แล้วจึงตามด้วยท่ามือที่ 9 

และท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยใช้วิธีการเดิมในการเพิ่มจ านวน 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

  

เรียนรู้อักษรเบรลล์ 

อักษรเบรลล์ (The braille Code) เป็นอักษรส าหรับคนตาบอด ประดิษฐ์โดย หลุยส์ เบรลล์ (Louis 
Braille) ครูตาบอดชาวฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็กๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วยจุด 6 ต าแหน่ง ซึ่ง
น ามาจัดสลับกันไปมาเป็นรหัสแทนอักษรตาดีหรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โน้ตดนตร ี
ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียก สเลท (Slate) และดินสอ (Stylus) การพิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์เรียก 
เบรลเล่อร์ (Brailler) ใช้กระดาษหนาขนาดกระดาษวาดรูป 

ประวัติ 
หลุยส์ เบรล เกิดท่ีเมือง Coupvrayใกล้กับปารีส ในประเทศฝรั่งเศส แต่เติบโตที่เมือง Lisle บิดาคือ 
ไซมอน เรเน่ เบรล (Simon-René Braille) มีอาชีพท าอานม้า เมื่ออายุได้ 3 ปี เบรลประสบอุบัติเหตุ
จากเข็มของบิดา ท าให้ตาข้างซ้ายบอด เมื่ออายุได้ 4 ปี โรคตาอักเสบอย่างรุนแรงท าให้เบรลตาบอด
ทั้ง  2 ข้าง แต่เบรลก็ยังได้เข้าเรียน ด้วยการสนับสนุนจากพ่อ ในปี 1821 กัปตันชาร์ล บาบิแอร์ 
นายทหารแห่งกองทัพบกฝรั่งเศสได้มาเยี่ยมโรงเรียน และน าวิธีการส่งข่าวสารของทหารในเวลา
กลางคืน เรียกว่า night-writing มาลองใช้ ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้จุด 12 จุด และใช้ค่อนข้างยาก ในปีนั้นเอง 
เบรลได้เริ่มประดิษฐ์อักษรที่ใช้ระบบจุดเช่นกัน เบรลใช้จุดเพียง 6 จุด และใช้เพียงนิ้วเดียววางบนจุด
ทั้งหมด 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸�à¸´à¸�à¸¨à¸²à¸ªà¸�à¸£à¹�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸§à¸´à¸�à¸¢à¸²à¸¨à¸²à¸ªà¸�à¸£à¹�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:LouisBraille.png
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ตัวอักษรเบรล 

ตัวอักษรเบรลจะมีจุดทั้งหมด 6 จุด เรียงกันเป็น 2 แถวในแนวตั้ง นับจากด้านซ้าย จากบนลงล่าง เป็น 
1-3 และด้านขวา จากบนลงล่าง เป็น 4-6 โดยใช้การมีจุดและไม่มีจุดท าเป็นรหัส วิธีนี้สามารถท าได้ถึง 
63 ตัวอักษร (มาจาก (2^6)-1) การก าหนดรหัสตัวอักษร 10 ตัวแรก A-J จะใช้จุด 1 2 4 และ 5 
สลับกันไป 10 ตัวต่อมา K-T จะเติมจุดที่ 3 ลงไปในอักษร 10 ตัวแรก และ 5 ตัวสุดท้าย(ไม่นับ W 
เพราะ ณ   เวลานั้นภาษาฝรั่งเศสไม่ใช้ W) เติมจุดที ่3 และ 6 ลงไปในอักษร 5 ตัวแรก 

 

 เริ่มรู้จัก 

อักษรเบรลไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนกระทั่งปีค.ศ.1868 เมื่อ Dr. Thomas Armitage กับเพ่ือนอีก 5 
คน ผู้ก่อตั้ง British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature of the 
Blind (ตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Royal National Institute of the Blind) ได้ตีพิมพ์หนังสือ Braille's 
system ปัจจุบันอักษรเบรลได้ถูกน าไปใช้ทั่วโลก 

   

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Braillealphabet.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:DSC_4050-MR-Braille.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCode.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Braillealphabet.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:DSC_4050-MR-Braille.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCode.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Braillealphabet.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:DSC_4050-MR-Braille.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCode.jpg
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                        ภาพอักษรเบรลล์ใน 1ช่อง - ในภาพอักษรเบรลล์ที่แสดงนี้ หมายถึงจุดนูน และ 
หมายถึงจุดที่ไม่ใช้ในช่องนั้น 

    
อักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ     สัญลักษณ์ต่างๆ 

 

 

 
ตัวเลข (ในการเขียนตัวเลข จะต้องมีเครื่องหมายน าเลขเสมอ) 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUnuse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleEnglish.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleMarker.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleNumber.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUnuse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleEnglish.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleMarker.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleNumber.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUnuse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleEnglish.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleMarker.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleNumber.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUnuse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleEnglish.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleMarker.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleNumber.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleCodeUnuse.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleEnglish.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleMarker.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleNumber.jpg
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     อักษรเบรลล์ภาษาไทย                    พยัญชนะไทย 

หมายเหตุ : อักษรเบรลล์ภาษาไทย ประดิษฐ์ดัดแปลงเพ่ิมเติมโดย เจนีวีฟ คอล์ฟิลด์ และนายแพทย์
ฝน แสงสิงห์แก้ว (ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐกิจ ในปี ค.ศ. 1966) 

 

 

สเลท (Slate) และดินสอ (Stylus) เครื่องพิมพ์ เบรลเล่อร์ (Brailler) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸�à¸�à¸µà¸§à¸µà¸�_à¸�à¸à¸¥à¹�à¸�à¸´à¸¥à¸�à¹�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9D%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸£à¸²à¸�à¸§à¸±à¸¥à¹�à¸¡à¸�à¹�à¸�à¹�à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�.à¸¨._1966
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleThai.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleVoel.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:SlateNstylus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Brailler.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleThai.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleVoel.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:SlateNstylus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Brailler.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleThai.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleVoel.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:SlateNstylus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Brailler.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleThai.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:BrailleVoel.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:SlateNstylus.jpg
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ à¸²à¸�:Brailler.jpg
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คน (พิการ) ที่ประสบความส าเร็จ 

 

          ภาพจาก http ://www.saisawankhayanying.com 

มือแซ็กโซโฟนตาบอดไทย ยงสิทธิ์ ยงกมล ที่เพ่ิงได้คว้ารางวัลใหญ่ 1 ใน 4 ศิลปินระดับโลก 
ผู้พิการรับเชิญไปแสดงที่จอห์น เอฟ.เคนเนดี เซ็นเตอร์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐ ถึงข้ัน
สื่อมวลชนสายดนตรียกย่องว่า นี่คือความหวังใหม่ของวงการเพลงแจ๊ซไทย 

 

            ภาพจาก http ://www.saisawankhayanying.com 

  บนถนนสีสันของแวดวงศิลปะร่วมสมัยมีจิตรกรพิการไร้แขนขา สร้างชื่อเสียง สร้างผลงานด้วย
ปากอย่าง ทนง โครตชมภู เขาไม่เคยเรียนศิลปะจากสถาบันใดๆ แต่ฝึกฝนด้วยตนเองอย่างจริงจัง โดย
การใช้ปากคาบพู่กันแต่งแต้มสีสันลงบนลงบนผืนผ้าใบ กว่า 25 ปีที่ผ่านมาแล้ว กวาดรางวัลต่างๆ
มากมาย ทั้งยังได้รับการยอมรับนับถือจนถูกรับเชิญให้เป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับคนมือดี             

“วันนี้ผมภูมิใจเหลือเกินเวลาที่รูปผมขายได้เวลาที่ใครๆ ชื่นชมยกย่องผมถึงความอุตสาหะใจสู้ 
ไม่ยอมแพ้แม้ร่างกายจะพิการ สิ่งที่ผมท ายังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอ่ืนๆอีกมาก” น้ าเสียงของ
ทะนงบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจ 

http://www.saisawankhayanying.com/s-style/s-spirit/people-with-disabilities-give-character/
http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/pre_970216a6b6124626edd1a8c46c858596.jpg
http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/1305780877.jpg
http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/pre_970216a6b6124626edd1a8c46c858596.jpg
http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/1305780877.jpg
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วงการกีฬา ไม่กล่าวถึงไม่ได้ ส าหรับเหล่าฮีโร่พาราลิมปิกเกมส์ 2012 ที่ลอนดอน ทัพนักกีฬา
ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้า 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ที่
สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีให้แก่คนไทยทุกคน โดยเฉพาะขวัญใจคนใหม่ พัทธยา เทศทอง  นักกีฬา
บอคเซีย ชูเหรียญทอง เบื้องหลังเป็นธงชาติไทยโบกไสว เรียกน้ าตาแห่งความภาคภูมิ รอยยิ้ม ความสุข 
ให้กับพ่ีน้องชาวไทยถ้วนหน้า 

             สุดท้ายแวดวงการเมือง วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ     
ชายพิการตาบอด เจ้าของฉายาดาวเด่นสภา ผู้เป็นแรงส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือ       
คนพิการมาตลอดชีวิต คนดีอีกคนที่สื่อมวลชนสายรัฐสภาลงความเห็นว่ากราบไหว้ได้สนิทใจ 
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             “ชีวิตไม่ถึงกับยากล าบาก แต่มันท้าทายผมไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้” นี่คือเปูาหมายที่เขาบอก
ตัวเองมาท้ังชีวิต วีรกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ตอกย้ าให้พวกเขารู้ซึ้งว่าแม้ไร้แขน ไร้ขา ดวงตา
มองไม่เห็น หูฟังไม่ได้ยิน หรือมิอาจท าได้แม้แต่ขยับเขยื้อนอวัยวะใด ๆ ในร่างกาย นอกจากการ
กะพริบตา แต่พวกเขาก็ท าให้กลายเป็นคนที่มีคุณค่า ด้วยความเชื่อว่า “เราท าได้”     

http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/images-1.jpg
http://www.saisawankhayanying.com/wp-content/uploads/2013/03/p176njeuec1n8pl896q1m5k17m93.jpg
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 “ก้าวข้ามความแตกต่างสู่หนทางเรียนรวม” 

 

 

 

 

 

 

 

เอกชัย วรรณแก้ว หนุ่มไร้แขน คว้าปริญญาตรี  มาครอบครองได้ส าเร็จ 

 ความผิดปกติของร่างกายไม่ใช่อุปสรรคที่จะขัดขวางการสร้างความก้าวหน้าให้ชีวิต  

 

ธนารี ฟุ้งภิญโญภาพ คนพิการที่หัวใจไม่พิการ 

หากความสมบูรณ์ทางร่างกายด้อยลง คงดีกว่าความสมบูรณ์ของหัวใจที่ไร้ความดีงาม 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์   สุดสัปดาห์ ฉบับวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน  2556 หน้า 2,3 

 

 

 



 




	ปกหน้า
	ปก คำนำ สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	Doc1
	ปกหลัง

