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(1) 
 

ค ำน ำ 
 

 

 เอกสารค าสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม รหัสวิชา ED17301 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
 เอกสารค าสอนฉบับนี้ ผู้เขียนได้น าความรู้จากหนังสือ ต ารา บทความวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนประสบการณ์การสอนเด็กเรียนร่วมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 การอบรมการคัดแยก/
การคัดกรอง การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 7 บท ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
การปรับพฤติกรรม บริการสนับสนุนของรัฐ และนโยบายของรัฐที่สนับสนุนการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 

 ผู้เขียนขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร หนังสือ ต ารา บทความวิชาการและบทความวิจัยที่
ผู้เขียนได้น ามาเรียบเรียงเป็นเอกสารค าสอน และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะใน
การเรียบเรียงเนื้อหาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 

 

 จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต 

  เมษายน 2560 
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 
รหัสวิชา ED 17301 
รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม                                                           2(1-2-3) 
             (Inclusive Education) 
                                                                                              รวม      45    ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
         ศึกษาความส าคัญ ความหมาย ความมุ่งหมาย ประวัติและความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ 
และการศึกษาแบบเรียนรวม ประเภท และลักษณะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ การจัดการศึกษา          
แบบเรียนรวม เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม ทักษะส าหรับครู และการบริการเพ่ือสนับสนุน
การศึกษาแบบเรียนรวม นโยบาย และการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ และ
การศึกษาแบบเรียนรวม การฝึกปฏิบัติของผู้เรียนในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียนรวมโดยใช้
สถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 
 1. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

 2. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 3. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดทักษะเกี่ยวกับการคัดกรองเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 4. เพ่ือให้ผู้ศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมที่
เหมาะสมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

  5. เพ่ือให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 6. เพ่ือให้ผู้ศึกษาคัดเลือกวิธีการปรับพฤติกรรมเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 
 7. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดทักษะส าหรับครูในชั้นเรียนรวม 
 8. เพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงบริการการสนับสนุนของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 
  9. เพ่ือให้ผู้ศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเด็กในชั้นเรียนรวมโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง 
 10. เพ่ือให้ผู้ศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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บทที่   1   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม                6     ชั่วโมง                         
               บริบทการศึกษาพิเศษ 
                การศึกษาแบบเรียนรวม 
                แนวโน้มการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
                การปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม  
              ตัวอย่างการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม 

   สรุป 
   แบบฝึกหัด 
   เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่   2  เด็กที่มีความต้องการพิเศษ                9    ชั่วโมง 
   ความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   ประเภทของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   ลักษณะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
   กรณีศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

   สรุป 
   แบบฝึกหัด 
   เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่   3 การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ           6  ชัว่โมง 
   ความหมายของการคัดกรอง 
   ความส าคัญของการคัดกรอง 
   รูปแบบการคัดกรอง 
   กระบวนการคัดกรอง 
   เครื่องมือในการคัดกรอง 
   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
   แผนการสอนเฉพาะบุคคล 
   สรุป 
     แบบฝึกหัด 
  เอกสารอ้างอิง 
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บทที่  4   เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม                             9   ชั่วโมง 
  การวิเคราะห์งาน 
  การสอนแบบพหุสัมผัส 
  เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

    การสอนนักเรียนต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน 
    เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน 
    เทคนิคช่วยจ า 

    การสอนทางตรง 
    การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 
    ทักษะของครู 
    กรณีศึกษาจากงานวิจัย 

          สรุป 
    แบบฝึกหัด 
      เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  5   การปรับพฤติกรรม                                                9     ชั่วโมง 
    ความหมายของพฤติกรรม 
    ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
    สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
    ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
    ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการปรับพฤติกรรม 
    การประเมินพฤติกรรมการท าหน้าที่ 
    เป้าหมายของการปรับพฤติกรรม 
    วิธีการปรับพฤติกรรม 
    ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
          สรุป 
    แบบฝึกหัด 
      เอกสารอ้างอิง 
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บทที่  6   บริการสนับสนุนของรัฐ                                            3   ชั่วโมง 
   บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
   บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องการศึกษาพิเศษ 
   คุณลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ 

   บริการสนับสนุน 

   สรุป 
               แบบฝึกหัด 
   เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  7  นโยบายของรัฐที่สนับสนนุการศึกษาพิเศษ/การศึกษาแบบเรียนรวม 

              
    3  ชั่วโมง 

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

    การเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ 
    การน ากฎหมายและนโยบายที่เก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการ 
ไปใช้ 
    สรุป 
    แบบฝึกหัด 
    เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 
           1. ศึกษาเอกสารค าสอน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
         2. ศึกษากรณีตัวอย่าง และวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้อง 
    3. น าเสนอประเด็นการอภิปรายประกอบ PowerPoint                
              4. แบ่งกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหาในบทต่าง ๆ พร้อมการให้     
ค าชี้แนะรายกลุ่ม และรายบุคคล  
              5. อธิบาย และสาธิตเพ่ิมเติม พร้อมยกตัวอย่างประกอบเมื่อผู้เรียนยังไม่เข้าใจ 
 6. การศึกษานอกสถานที่ ณ โรงเรียนเฉพาะความพิการ เช่น โรงเรียนศรีสังวาล ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ 

              7. สรุปบทเรียนร่วมกับผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนผลการเรียนรู้ 
         8. ทดลองปฏิบัติการสอนและฝึกทักษะที่ส าคัญบางทักษะ 
             9. การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรุปเนื้อหาในลักษณะของการท าผังกราฟิก (Graphic 
Organizers) 
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             10. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง และกลุ่มจากเอกสารต่าง ๆ หรือ อินเทอร์เน็ต พร้อม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการลอกเลียนวรรณกรรม (Plagiarism) เพ่ือให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ในการท า
เอกสารรายงาน 
             11. การสะท้อนผลการเรียนรู้หลังปฏิบัติกิจกรรมโดยบันทึกสะท้อนผลการเรียนรู้           
3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความรู้ที่ได้รับ 2) ความรู้สึกในการเรียนเรียน และ3) การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  
             12. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

  

สื่อการเรียนการสอน 
 1. เอกสารค าสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม 

             2. PowerPoint เนื้อหาประกอบการบรรยาย 

        3. วีดิทัศน์ เรื่อง TAAREZA MEEN PAR และ The Miracle Workers 
          4. ใบงาน 
         5. บันทึกการสะท้อนผลเรียนรู้ 
 6. แบบฝึกหัด 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 
             1. คะแนนระหว่างภาคเรียน                             70 % 
                  1.1 การเข้าชั้นเรียน                                        10 % 
                  1.2 การท ากิจกรรมปฏิบัติ                          40 % 
                       1.2.1 การท ารายงานรายบุคคล                   10 % 
                       1.2.2 การท ารายงานกลุ่ม                      10 % 
                       1.2.3 การบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้       10 % 
                       1.2.4 การฝึกปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนรวม        10 % 
                  1.3 ทดสอบกลางภาคเรียน                           20 % 
              2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน                           30 % 
 การประเมินผล 

  คะแนนระหว่าง    80 – 100               ได้ระดับคะแนน  A 
                 คะแนนระหว่าง     75 – 79                 ได้ระดับคะแนน   B+ 
                 คะแนนระหว่าง     70 – 74                 ได้ระดับคะแนน   B 
                 คะแนนระหว่าง     65 – 69                 ได้ระดับคะแนน   C+ 
                 คะแนนระหว่าง     60 – 64                 ได้ระดับคะแนน   C 
                 คะแนนระหว่าง     55 – 59                 ได้ระดับคะแนน   D+ 
                 คะแนนระหว่าง     50 – 54                ได้ระดับคะแนน   D 
                 คะแนนระหว่าง      0 – 49                 ได้ระดับคะแนน   E   



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

 1. บริบทการศึกษาพิเศษ 
    2. การศึกษาแบบเรียนรวม 

   3. แนวโน้มในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
   4. การปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
 5. ตัวอย่างการปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 

 6. สรุป 
 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ  
     1. สืบค้นความหมายของการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมได้ 
 2. สรุปความเป็นมาของการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้ผังกราฟิกได้ 
 3. เมื่อบรรยายประกอบ PowerPoint เรื่อง ลักษณะของการศึกษาพิเศษและการศึกษา
แบบเรียนรวมแล้วต้องสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวมในประเด็น 1) จุดประสงค์ 2) แนวทางการจัดการศึกษา และ 3) แนวโน้มของ
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาแบบเรียนรวมได้ทุกประเด็น 

 4. เมื่อศึกษาเอกสารค าสอนบทที่ 1 และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและการศึกษา
แบบเรียนรวมแล้วนักศึกษาต้องสามารถยกตัวอย่างการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมในรายวิชาเอก
ของนักศึกษาได้ 
 5. แสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
  

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. น าเสนอค าว่า การศึกษาพิเศษ และการศึกษาแบบเรียนรวม แล้วให้นักศึกษาเขียน
ความหมายของค าศัพท์ทั้งสองในใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
 2. ถามนักศึกษาเพ่ิมเติมว่า ถ้าอยากรู้ความหมายที่ถูกต้องจะท าอย่างไร แล้วให้นักศึกษา
สืบค้นความหมายของค าศัพท์ทั้งสองค าอีกครั้งในใบงานที่ 1.1 และใบงานที ่1.2 
 3. แบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ให้สืบค้นความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ 
การศึกษาแบบเรียนรวมในใบงานที่ 1.3 แล้วเปรียบเทียบความเหมือน และความแตกต่างระหว่าง
การศึกษาพิเศษ และการศึกษาแบบเรียนรวมในใบงานที่ 1.4 
 4. น าเสนอผลงานหน้าชั้นและประเมินผลงานของเพ่ือนในชั้นโดยใช้กิจกรรม Gallery Walk 
ร่วมกันประเมิน และชื่นชมผลงานของแต่ละกลุ่ม 
 5. น าเสนอเนื้อหาเรื่องการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมโดยใช้ PowerPoint ประกอบ     
การบรรยาย 
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 6. แต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมในรายวิชาวิชาเอกใน
ประเด็น 1) การปรับจุดประสงค์ 2) การปรับเนื้อหา 3) การปรับกิจกรรม และ 4) การปรับสื่อการเรียนรู้  
 7. แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการออกแบบการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมหน้าชั้นทีละกลุ่ม 
ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสะท้อนผล และสรุปเนื้อหา 
 8. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 1 
 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

 3. ใบงานที่ 1.1 – 1.4 

 4. แบบฝึกหัด 

  

การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบและ   
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่ก าหนด  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามและตอบค าถามในระดับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห ์การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. การตรวจผลงาน ประเมินจากผลงานกลุ่มหัวข้อ การปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม
โดยพิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษา 
 4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 
 5. การแสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม โดยประเมินจาก   
การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการยกตัวอย่างแนวโน้มการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
 คนพิการ หรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น เดิมทีแล้วเด็กกลุ่มนี้
มักจะถูกทอดทิ้ง และไม่ได้รับโอกาสเข้าศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่ว ๆ ไป ทําให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมาในภายหลัง ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะจัดการศึกษาให้แก่คนกลุ่มนี้ โดยจัดใน
รูปแบบของการศึกษาพิเศษ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ยังเป็นการแบ่งแยกระหว่างคนปกติกับคนพิการ ตาม
ความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนล้วนเลือกเกิดเองไม่ได้ ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรมีสิทธิ และโอกาสที่จะ
ได้รับการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ทัดเทียมกับคนปกติ และความเสมอภาคของเด็กทุกคนที่จะเข้าถึงโปรแกรม
การศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่เป็นการจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่ให้เด็กพิการ และเด็กปกติเรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกัน เพ่ือให้ต่างฝุายต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เกิดความเท่าเทียม และเสมอภาคทางการศึกษา และเป็นหนทางหนึ่งในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข ครูผู้สอนควรมีความตระหนักถึงสิทธิของเด็กทุกคนโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และมีเจตคติที่ดีต่อเด็กทุกคน ตลอดจนสามารถจัดการเรียนรู้ระหว่างเด็กปกติ  และ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันเช่นเดียวกับสภาพการอยู่ร่วมกันในสังคม จะช่วย
ให้เด็กทุกคนสามารถพ่ึงพาตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความสุข 
 

บริบทการศึกษาพิเศษ 
 การจัดการศึกษาที่จัดขึ้นสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการโดยจัดการเรียน
การสอนเฉพาะกลุ่มท่ีมีความบกพร่องในลักษณะเดียวกันที่จัดขึ้นเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ หรือ
จัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่เรียกว่า การศึกษาพิเศษ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. ความหมายของการศึกษาพิเศษ 
     เด็กพิเศษมีความแตกต่างจากเด็กปกติ ดังนั้น การจัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุ่มนี้จึง
ต้องจัดเป็นพิเศษที่มีความแตกต่างจากเด็กปติ ทั้งนี้ นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ หรือการศึกษาพิเศษไว้ดังนี้  
  ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 13-14) ได้ให้ความหมายของการศึกษาพิเศษ ว่า
หมายถึง การศึกษาทีจ่ัดสําหรับเด็กปัญญาเลิศ เด็กปัญญาอ่อน เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา เด็ก
ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางพฤติกรรม และอารมณ์ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  รวมทั้งเด็กพิการซ้ําซ้อน หากจัดการศึกษา
เหมือนกับเด็กปกติให้ เด็กกลุ่มนี้จะไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น 
การศึกษาพิเศษจึงมีความแตกต่างไปจากการศึกษาปกติ ทั้งในด้านวิธีสอน ขบวนการ เนื้อหาวิชา 
(หลักสูตร) เครื่องมือ และอุปกรณ์สอนที่จําเป็น เนื่องจากเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความแตกต่าง
กันมาก ดังนั้นการศึกษาพิเศษควรสนองต่อความต้องการ และความสามารถของเด็กแต่ละคน  
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 สิริมา หมอนไหม (2543, หน้า 3) ได้ให้ความหมายของการศึกษาพิเศษไว้ว่าเป็นการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากกระบวนการจัดบริการการศึกษาในรูปแบบ
ปกติสําหรับเด็กทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ จึงต้องมี
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพของเด็กเหล่านี้ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 4) ได้กล่าวถึงการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกกลุ่ม ไม่ว่าความต้องการพิเศษนั้นจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ หรือ ความด้อยโอกาส รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
ซึ่งการจัดการศึกษาในรูปแบบปกติไม่สามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ได้จึงต้องจัดการศึกษาให้ในลักษณะพิเศษ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นทางการศึกษาที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล  
 นงนุช เพชรบุญวัฒน์ (2555, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของการศึกษาพิเศษไว้ว่าหมายถึง 
การจัดการเรียนรู้ที่มีเปูาหมายเพ่ือสนองตอบความต้องการที่แตกต่างของนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษ อันหมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กที่มีปัญหา
ทางพฤติกรรม และอารมณ์ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทาง
ภาษา หรือการพูดยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เด็ก
ออทิสติก และเด็กปัญญาเลิศ หรือมีความสามารถพิเศษ การจัดการศึกษารูปแบบปกติทั่วไปไม่อาจ
สนองตอบนักเรียนเหล่านี้ได้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สื่อ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคนิควิธีการสอน และ/หรือ สิ่งอํานวยความสะดวกแบบพิเศษอาจเป็น
สิ่งจําเป็น 

 กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 45) ได้ให้ความหมายของการศึกษาพิเศษไว้ว่าหมายถึง 
การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนเป็นพิเศษทั้งวิธีการสอน การจัดการ และการให้บริการ ทั้งนี้เพราะบุคคล
เหล่านี้เป็นผู้ด้อยโอกาส และขาดความเสมอภาคในการได้รับสิทธิทางการศึกษาตามที่รัฐจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้แก่เด็กในวัยเรียนโดยทั่วไป ซึ่งสาเหตุของความด้อยโอกาสนั้นอาจเป็นผลมาจากสภาพ
ความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม   
 ฮัลลาฮัน และคอฟแมน (Hallahan & Kauffman,1988, p.6) ได้ให้ความหมายของ
การศึกษาพิเศษไว้ว่า หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างจําเพาะเจาะจงเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของเด็กพิเศษแต่ละคน ดังนั้น สื่อ อุปกรณ์ เทคนิคการสอน เครื่องมือ และ/หรือ     
สิ่งอํานวยความสะดวกแบบพิเศษอาจเป็นสิ่งจําเป็น 
 ฮัลลาฮัน คอฟแมน และพูลเลน (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p.12) ได้ให้
ความหมายของการศึกษาพิเศษว่า หมายถึง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษเพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่เป็นเด็กพิเศษ และอาจต้องการวัสดุพิเศษ เทคนิคการสอน 
และเครื่องมือ และ/หรือสิ่งอํานวยความสะดวก 
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 จากความหมายของคําว่า การศึกษาพิเศษที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การศึกษา
พิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา เด็กที่มีความบกพร่องทางภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม และอารมณ์ เด็กออทิสติก เด็กพิการซ้ําซ้อน รวมทั้งเด็กปัญญาเลิศ 
โดยจัดการศึกษาให้มีความแตกต่างจากการศึกษาปกติทั้งด้านวิธีสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) 
เครื่องมือ และอุปกรณ์สอนที่จําเป็นเพื่อสนองต่อความต้องการ และความสามารถของเด็กแต่ละคน 
 2. ปรัชญาการศึกษาพิเศษ 
  การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาปกติ หรือการศึกษาพิเศษ จะยึดหลักความเชื่อ
หรือหลักปรัชญาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา สําหรับการศึกษาพิเศษยึดหลักปรัชญาดังนี้ 
      คณะอนุกรรมการคัดเลือก และจําแนกความพิการเพ่ือการศึกษา (2543, หน้า 1) 
กล่าวถึงปรัชญาการจัดการศึกษาเพ่ือเด็กพิเศษไว้ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล เนื่องด้วยเด็กเหล่านี้แม้จะมี
ข้อจํากัดในการเรียนแต่ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มท่ีแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาได้ 
  2. ส่งเสริมการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention Services) 
ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ รวมทั้งการปูองกันความพิการไม่ให้เกิดข้ึน หรือเกิดซ้อนกัน 
  3. ศึกษาอบรมให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองทีด่ี มีอาชีพ มีงานทํา สามารถ
ดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมใน   
การพัฒนาประเทศ 
  4. มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ได้กําหนด
ไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ที่ระบุไว้ว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 ที่บัญญัติว่า การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพร่างกาย หรือสุขภาพจะกระทํามิได้ ซึ่งหมายความว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนย่อมมีสิทธิทาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้โดยรัฐจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและความช่วยเหลือให้ ตาม
มาตรา 55 บัญญัติว่า บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  5. การจัดการศึกษาให้เด็กพิเศษ เป็นการรวมพลังระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้ปกครองคนพิการ และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานความร่วมมือและสนับสนุน
การดําเนินการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการทุกระบบ และครบวงจร และมุ่งเน้นการปลูกจิตสํานึกและ
สร้างเจตคติที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยให้สังคม ชุมชน ผู้จัดบริการ และประชาชน 
ตระหนักถึงศักยภาพ ความแตกต่างระหว่างและเฉพาะบุคคล รวมถึงสิทธิเท่าเทียมของบุคคลทุกคน 
  กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 49-50) สรุปหลักปรัชญาของการจัดการศึกษา
พิเศษ ดังนี้ 
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  1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคน
พิการ หรือคนปกติ ดังนั้นเมื่อรัฐจัดการศึกษาให้กับเด็กปกติแล้วก็ควรจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี             
ความต้องการพิเศษด้วย หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัด
ให้เด็กปกติได้ ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ควรจะจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 
             2. เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบําบัด การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
เด็กให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด 
             3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยู่ร่วมสังคมกับคนปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเด็กเหล่านี้จึงควรให้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่ควรจะทํา
ได้ 
             4. การจัดการศึกษาพิเศษต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กที่มี    
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ 
             5. การศึกษาพิเศษและการฟื้นฟูบําบัดทุกด้านควรจัดโปรแกรมให้เป็นรายบุคคล 
             6. การจัดโปรแกรมการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษควรเน้นความสามารถของ
เด็ก และให้เด็กมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะคํานึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง 
             7. การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็กมีความเข้าใจ ยอมรับตนเอง มีความเชื่อมั่น และมี
ความรับผิดชอบ 
             8. การศึกษาพิเศษควรจัดทําอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แรกและควรเน้นถึงเรื่องอาชีพ 

  จากปรัชญาการศึกษาพิเศษที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปรัชญาการศึกษาพิเศษเป็น
ความเชื่อเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมี
สิทธิได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง โดยรัฐจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และความช่วยเหลือ
ให้เพ่ือสนองต่อความต้องการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และจัดทําอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แรก
และควรเน้นถึงเรื่องอาชีพ 
 3. ความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ 
     การจัดการศึกษาในอดีต ไม่ได้ให้ความสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็ กที่มี   
ความต้องการพิเศษ ดังเช่น พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ.2478 ยกเว้นคนพิการไม่ต้อง    
เข้าเรียน ต่อมาเริ่มมีแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษามากขึ้น จึงมีการจัด
การศึกษาพิเศษขึ้นทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 การศึกษาพิเศษในประเทศไทย  
                    ในอดีตเด็กที่มีความต้องการพิเศษในประเทศไทยมักจะถูกผู้ปกครองทําร้าย ถูก
ละเลย หรือทอดทิ้ง ไม่ได้รับการดูแล และไม่มีการจัดการศึกษาให้กับเด็กได้เรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา พ.ศ. 2478 ในเวลาต่อมานักการศึกษาพิเศษได้พยายามจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษข้ึนตามลําดับดังนี้ (นงนุช เพชรบุญวัฒน์, 2555, หน้า 14-20) 
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           พ.ศ. 2418 นางสาวเยเนวีฟ คอลฟิลด์ (Genevieve Caulfield) ชาวอเมริกัน ซึ่ง
เป็นคนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้เข้ามาจัดทําอักษรเบรลล์ เป็นภาษาไทย แล้วรับเด็กที่มี       
ความบกพร่องทางการเห็นเข้าเรียนและได้มีการจัดตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยใน     
พระบรมราชินูปถัมภ์ขึ้น 
                    พ.ศ. 2482 ได้เปิดโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้ง
หน่วยงานทดลองสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาล 17 
(โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร) โดยมี ม.ร.ว.เสริมศรี เกษมศรี เป็นครูคนแรก และดําเนินการสอนด้วย
ตนเอง เมื่อมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปิดโรงเรียนสอนคนหูหนวกดุสิต ใน
ที่ดินซึ่งคุณหญิงโต๊ะ นราติบัญชากิจ บริจาคให้กับโรงเรียน จนถึง พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเศรษฐเสถียร 
            ระหว่าง พ.ศ. 2493-2494 เกิดโรคไข้สันหลังอักเสบ ระบาดในประเทศไทย ทําให้
เด็กเจ็บปุวยเป็นโปลิโอกันมากทําให้มีเด็กที่มีความบกพร่องด้านแขน ขา ลําตัวเกิดขึ้นจนเป็นปัญหา
ด้านการศึกษาเล่าเรียนของเด็กที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จึงเกิดมีอาสาสมัครสอนตาม
เตียงแบบตัวต่อตัว โดยเริ่มขึ้นในโรงพยาบาลศิริราชก่อน ต่อมาใน พ.ศ. 2501 กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ส่งครูมาช่วยสอน และเมื่อเด็กมีจํานวนมากขึ้น มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดตั้งสถานพักฟ้ืนสําหรับเด็กที่มี         
ความบกพร่องทางร่างกายที่มีภูมิลําเนาอยู่ต่างจังหวัด และให้ชื่อว่า ศูนย์บริการเด็กพิการ และได้ตั้ง
โรงเรียนสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายขึ้นที่อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ใน พ.ศ. 2504 
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์ 
                ปัจจุบันการจัดบริการด้านการศึกษาจะคํานึงถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษทุก
ประเภท และเน้นให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตั้งแต่แรกพบ
ความบกพร่อง 
   จากประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะเริ่มต้นการให้การศึกษาโดยเริ่มต้นจากมูลนิธิ แล้ว
ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการให้กับเด็กที่มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ การจัดส่งเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ  นอกจากนี้แล้วการศึกษาพิเศษในช่วงแรกจะจัด
การศึกษาในกรุงเทพมหานครก่อน แล้วค่อย ๆ ขยายออกมาตามภูมิภาค แต่ก็ยังไม่ทั่วถึงในทุกจังหวัด 

           3.2 การศึกษาพิเศษในต่างประเทศ 
                        การศึกษาพิเศษในต่างประเทศผู้ที่ริเริ่มส่วนใหญ่เป็นแพทย์ทางยุโรปที่ได้ร่วมกัน
บุกเบิกเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษมีรายละเอียด ดังนี้ (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p.27)  
         อิทารด์ (Itard) มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2318-2381 เป็นแพทย์ชาวฝรั่งเศสที่มี
ความเชี่ยวชาญทางโรคหู และการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อิทาร์ดยังเป็น    
คนแรกที่พยายามสอนเด็กซึ่งเขาได้พบเด็กคนหนึ่งอายุ 12 ปี แต่เขาก็ไม่สามารถช่วยให้หายขาดจาก
ความบกพร่องได้ เพียงแต่ช่วยให้เด็กคนนี้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้โดยใช้กระบวนการสอน อิทาร์ดเป็น      
ผู้คิดค้นวิธีการปรับพฤติกรรม อีกทั้งเป็นผู้สร้างระบบการศึกษาแบบการสอนพูด ซึ่งอิทารด์ยังได้รับ        
การยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาพิเศษ 
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                  ซีกวิน (Seguin) มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2355-2423 เป็นลูกศิษย์ของอิทารด์ ซึ่ง
ได้อพยพเข้าไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1848 ซีกวินเป็นนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในการให้
การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา แม้ว่าในขณะนั้นทุกคนเชื่อว่าไม่สามารถจะสอนสิ่งที่
สําคัญ ๆ ให้แก่เด็กทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญาได้  
   แนวคิดของนักการศึกษาพิเศษรุ่นแรกเป็นการปฏิวัติสําหรับช่วงเวลานั้น ซึ่งมี   
การปฏิวัติแนวคิดของอิทาร์ดเพียงเล็กน้อย ซีกวินที่ประสบผลสําเร็จที่ทําให้เกิดรูปแบบที่เป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการศึกษาพิเศษในปัจจุบัน ดังนี้ 
   การสอนเป็นรายบุคคล เป็นการสอนที่เน้นเกี่ยวกับคุณลักษณะของเด็กแต่ละคน
มากกว่าการกําหนดเนื้อหาวิชาการ การจัดเตรียมเทคนิคการสอน 
   1. การลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาระงานทางการศึกษาอย่าง
ระมัดระวัง โดยเริ่มจากงานที่เด็กสามารถปฏิบัติและนําไปสู่การเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อย 
   2. การเน้นเกี่ยวกับการกระตุ้นและความตื่นตัวเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็ก โดยมี
จุดหมายเพื่อทําให้เด็กตระหนักเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางการศึกษา 
   3. การเตรียมการอย่างพิถีพิถันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของเด็ก โดยโครงสร้าง
ของสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ของเด็กที่เก่ียวข้องกับท่ีนําไปสู่การเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ 
   4. การให้รางวัลทันทีทันใด สําหรับการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการเตรียมการจัดหา
สิ่งเสริมแรงสําหรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
   5. การติวเรื่องทักษะการทํางาน ความปรารถนาที่จะทําให้เด็กให้พ่ึงตนเอง และ
มีประสิทธิผลเท่าท่ีจะเป็นไปได้ในชีวิตประจําวัน 
   6. เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ภายในขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ ความเชื่อนี้คือ 
เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ตามระดับความสามารถ 
   จากการศึกษาพิเศษที่เริ่มต้นจากแพทย์ชาวยุโรปเป็นผู้จัดการศึกษาพิเศษ และ
แม้ว่างานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ยุโรป แต่นักวิจัยชาวอเมริกันหลายคนก็ได้สร้างงานด้านการศึกษาพิเศษ
ขึ้นมาโดยการเก็บความรู้จากการพัฒนาของยุโรปที่ดีที่สุดที่หาได้ นักวิจัยบางคนเดินทางไปยุโรปโดยมี
จุดประสงค์พิเศษเพ่ือได้รับสารสนเทศโดยตรงเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่อง สรุปได้ 
ดังนี้ 
   ฮาว (Howe) มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2344-2419 เป็นแพทย์ และนักการศึกษา 
อีกท้ังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดเปอร์กินส์ ในเมืองวอเตอร์ทาวน์ รัฐแมสซาชูเชตส์ และเป็น
ครูสอนเด็กหูหนวกร่วมกับตาบอด ซึ่งประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากในการสอนลอร์รา บริดจ์แมน ที่             
หูหนวก และตาบอดและมีอิทธิพลต่อการศึกษาของเฮเลน เคลเลอร์ นอกจากนี้แล้ว ฮาวยังเป็นกําลัง
สําคัญในการจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือทดลองสอนเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
   กาลอเด็ท (Gallaudet) มีชีวิตอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2330-2394 เขาพยายามสอน
เด็กหญิงหูหนวก เขาได้ย้ายมาที่ยุโรปเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการสอนคนหูหนวก ในปี พ.ศ. 2360 เขาได้
ก่อตั้งโรงเรียนกินนอนในอเมริกา ในเมืองฮาร์ทฟอร์ด รัฐคอนเน็คติคัท สําหรับนักเรียนหูหนวก และ
มหาวิทยาลัยกัลลอเดทในรัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์สําหรับนักเรียนหูหนวกโดยใช้
ชื่อของกาลอเด็ต เพ่ือเป็นเกียรติแก่เขา    
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   กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 46-47) สรุปความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ
ในต่างประเทศเพ่ิมเติม ดังนี้ 

        พ.ศ. 2364 ประเทศเยอรมนีตะวันตกได้จัดการเรียนร่วมเป็นครั้งแรก การจัดให้
เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนร่วมกับเด็กปกติ การจัดการเรียนการสอนจะเป็นการใช้         
ล่ามภาษามือ เพ่ือช่วยการเรียนรู้ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
                   พ.ศ. 2503 ประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าร่วมในสังคมมากขึ้น โดยการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียน
ร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเพ่ือสนองนโยบายทางการศึกษาที่ต้องการให้เด็กทุกคนมีโอกาสเท่าเทียม
กัน 
                   พ.ศ. 2518 ประธานาธิบดีฟอร์ดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ลงนามในกฎหมายการศึกษา
สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีการจัดบริการแก่เด็กที่มีความบกพร่องมากที่สุดเป็นอันดับ
แรก จากนั้นมาจึงได้มีพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในรูปแบบของการเรียนร่วม 
ต่อมาได้เกิดแนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมาเป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาโดยไม่แบ่งแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้รับเข้าเรียนร่วมกันตั้งแต่แรกเริ่ม และจัด
หลักสูตรยืดหยุ่นได้ตามความต้องการและเหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละคน ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้และ
เข้าใจเด็ก โดยผ่านการฝึกฝนอบรมด้านการศึกษาพิเศษ และเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
สําหรับเด็กประเภท ต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบันและมีหลายประเทศที่ให้การยอมรับในการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
 จากประวัติของการศึกษาในต่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การศึกษาพิเศษใน
ต่างประเทศนั้นจะเริ่มต้นจากการศึกษาของแพทย์ชาวยุโรป ต่อมานักวิจัยชาวอเมริกันได้ทําการศึกษา
เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษโดยศึกษาข้อมูลจากการพัฒนาของยุโรป มีการเดินทางไปยุโรปเพ่ือให้ได้
ข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่อง และนําความรู้มาพัฒนาด้าน
การศึกษาในอเมริกาและประสบผลสําเร็จ เช่น การสอนที่หูหนวกร่วมกับตาบอด ได้ประสบผลสําเร็จ 
เช่น ตัวอย่างของเฮเลน เคลเลอร์เด็กหญิงที่หูหนวกและตาบอด และมีการจัดตั้งโรงเรียนสอนคนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญาในเวลาต่อมา มีการตั้งวิทยาลัยด้านศิลปะศาสตร์สําหรับคนหูหนวก และ
เกิดแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติตั้งแต่
แรกเริ่มเข้ารับการศึกษามีการปรับหลักสูตรและมีบริการสนับสนุนตามความต้องการของเด็กแต่ละคน 
ที่เรียกว่า การศึกษาแบบเรียนรวมและได้รับการยอมรับและนํามาจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

 4. แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ 
      การจัดการศึกษาพิเศษ โดยทั่วไปตั้งอยู่บนรากฐานของความเชื่ อหรือหลักปรัชญามี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
  กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 50) ได้สรุปแนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ 
ดังนี้ 
      1. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการที่จะได้รับบริการทางการศึกษา ไม่ว่าบุคคลนั้น
จะเป็นคนพิการหรือคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึกษาให้กับเด็กปกติแล้ว ก็ควรจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี         
ความต้องการพิเศษด้วย หากเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัด
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ให้เด็กปกติได้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ควรจะจัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการจําเป็นของเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ 
      2. เด็กที่มีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการบําบัด การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทุกด้านโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ทราบว่าเด็กมีความต้องการพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเตรียม
เด็กให้พร้อมที่จะเรียนต่อไป และมีพัฒนาการทุกด้านถึงขีดสูงสุด 
      3. การจัดการศึกษาพิเศษควรคํานึงถึงการอยู่ร่วมสังคมกับคนปกติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนการสอนเด็กเหล่านี้จึงควรให้เรียนร่วมกับเด็กปกติให้มากที่สุดเท่าที่ควรจะทํา
ได้ 
     4. การจัดการศึกษาพิเศษต้องปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษแต่ละประเภท โดยใช้แนวการศึกษาของเด็กปกติ 
         5. การศึกษาพิเศษและการฟื้นฟูบําบัดทุกด้านควรจัดโปรแกรมให้เป็นรายบุคคล 
              6. การจัดโปรแกรมการสอนสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรเน้นความสามารถ
ของเด็ก และให้เด็กมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จมากกว่าที่จะคํานึงถึงความพิการหรือความบกพร่อง 
              7. การศึกษาพิเศษควรมุ่งให้เด็กมีความเข้าใจ ยอมรับว่าตนมีความเชื่อมั่น และมี
ความรับผิดชอบ 
              8. การศึกษาพิเศษควรจัดทําอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่แรก และควรเน้นถึงเรื่องอาชีพ 
  สมพร หวานเสร็จ (ม.ป.ป., หน้า 2) ได้สรุปแนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ ดังนี้  
  1. จดัทําหลักสูตรแบบองค์รวมทีเ่น้นทักษะชีวิตการอ่านการเขียนและคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน โดยมุ่งใหน้ักเรียนมีทกัษะพ้ืนฐานอาชีพการทํางาน และทักษะชีวิตเพ่ือการเป็นพลเมือง
ที่ดีของสงคม 
  2. มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย สร้างทางเลือกทางการศึกษา และมี
ความยืดหยุ่น เหมาะสมสําหรับคนพิการประเภทต่าง ๆ ตามบริบทท้องถิ่นทั้ งหลักสูตรระยะสั้น และ
หลักสูตรระยะยาว เพ่ือการเพ่ิมวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น หรือพัฒนาอัจฉริยภาพบางด้าน โดยให้มี
การใช้ทรัพยากรทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงร่วมกันในท้องถิ่น 
  3. มีระบบการส่งต่อบริการ โดยกําหนดเป็นกฎหมาย กฎระเบียบโดยกําหนดให้มี
การจัดทําแผนการส่งต่อเส้นทางเส้นทางชีวิตคนพิการตั้งแต่แรกพบไปจนถึงการมีงานทํา 
  4. ส่งเสริมการทําบันทึกความเข้าใจกับโรงเรียนหรือบริษัทในท้องถิ่น สถานศึกษา
เฉพาะความพิการที่ทําหน้าที่ในการเป็นสถานที่ฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้นักเรียนมีอาชีพ
หลังจากจบการศึกษา 
  5. พัฒนาการวิจัยที่สังเคราะห์องค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษเพ่ือกําหนดประเด็น
การวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของคนพิการแต่ละระดับ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ใ ห้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนการสอน 
  6. ดําเนินการออกระเบียบ แนวปฏิบัติ บังคับใช้กฎหมาย และจัดทํากฎหมายลูก
รองรับกฎหมายด้านการศึกษาพิเศษ ให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนร่วมในรูปแบบที่หลากหลาย 
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  7. จัดสรรนักจิตวิทยาโรงเรียนสําหรับโรงเรียนขนาดกลาง เพ่ือให้มีการคัดกรอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ให้บริการและประสานความร่วมมือช่วยเหลือแก่นักเรียน ให้คําปรึกษาแก่
ผู้ปกครอง มีหน่วยสนับสนุนการเรียนร่วม มีครูการศึกษาพิเศษในทุกโรงเรียนเรียนร่วม 
  8. มีการพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง คัดแยก และประเมินความสามารถของผู้พิการใน
ด้านต่าง ๆ ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นเกณฑ์มาตรฐานของคนพิการไทย และในการสอบ
ระดับชาติ มีการประสานกับสํานักการทดสอบให้ข้อสอบหรือการจัดสอบเอ้ือต่อเด็กพิการทุกประเภท 
  9. การกําหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานวิชาชีพครู การศึกษา
พิเศษ โดยทําข้อตกลงทําความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ และ
จัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับครูผู้สอนคนพิการแก่ครูในสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ 
  10. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ในรูปแบบที่
หลาย เช่น รายการโทรทัศน์ สื่อ ออนไลน์ ฯลฯ 
  11. จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพิเศษและศูนย์กระจายสื่อ เทคโนโลยี   
สิ่งอํานวยความสะดวกที่พร้อมให้บริการแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เก่ียวข้องกับคนพิการ 
  12. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกสังกัดมีการศึกษาพิเศษในโครงสร้าง 
การบริหารอย่างชัดเจน และมีระเบียบปฏิบัติที่กําหนดสัดส่วนจํานวนนักเรียนพิการต่อจํานวน
นักเรียนทั่วไป และจํานวนครูการศึกษาพิเศษอย่างชัดเจน 
  13. มีระเบียบ วิธีการวัดและประเมินผลสําหรับนักเรียนพิการที่ยืดหยุ่นและสอดคล้อง
กับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนพิการ แต่ไม่เป็นการได้เปรียบนักเรียนทั่วไป เช่น สามารถใช้
เทคโนโลยี เครื่องช่วยในการทําข้อสอบ บริการอ่านข้อสอบ รวมถึงการเลือกการวัดและประเมินผลอ่ืน
ที่เป็นธรรม 

  จากแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษที่กล่าวมาข้างต้นพอที่จะสรุปได้ว่า การจัด 
การศึกษาพิเศษจะประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันระหว่างครูการศึกษาปกติและครู
การศึกษาพิเศษ ตลอดจนหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยต้องมี
การให้ความรู้แก่ครูการศึกษาท่ัวไปในการสอนเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง เทคนิค และการจัดหา
สื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน นอกจากนี้แล้วหน่วยงาน 
หรือบุคลากรที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา และ
ส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และมีศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 

 5. รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ  
  นักการศึกษาได้นําเสนอรูปแบบในการการจัดการศึกษาพิเศษไว้หลากหลายรูปแบบมี
รายละเอียด ดังนี้  
  กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 50) ได้เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษไว้ ดังนี้ 
  5.1 การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา ปฏิบัติเช่นเดียวเด็กปกติทุกประการ 
  5.2 การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ โดยได้รับบริการที่จําเป็นจากครูการศึกษาพิเศษ 
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5.3 การเรียนในชั้นปกติบางวิชา ในชั้นพิเศษบางเวลา 
5.4 การเรียนร่วมในชั้นปกติทุกวิชา มีครูการศึกษาพิเศษช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
5.5 การเรียนในชั้นพิเศษมีนักเรียนปกติมาเรียนร่วม 
5.6 การเรียนในชั้นพิเศษมีนักเรียนปกติมาเรียนร่วมบางวิชา 

  5.7 การเรียนในชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของโรงเรียน
กับนักเรียนปกติตามโอกาสอันสมควร 
  นงนุช เพชรบุญวัฒน์. (2556, หน้า 131-134) ได้สรุปรูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับ        
ผู้พิการไว้ 7 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การเรียนร่วม เป็นการจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าไปในระบบการศึกษา
ปกต ิมีการร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในแต่ละวันระหว่างเด็กที่มีความต้องการพิเศษกับเด็ก
ปกติ โดยครูการศึกษาปกติและครูการศึกษาพิเศษทํางานร่วมกันในการสอนและให้บริการต่าง ๆ 
สําหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ อาจจัดได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ชั้นเรียนปกติเต็มวัน นักเรียนจะเรียนในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา โดยอยู่ใน
ความรับผิดชอบของครูประจําชั้น และนักเรียนจะไม่ได้รับบริการทางการศึกษาพิเศษโดยตรง แต่ครู
ปกติและนักเรียนจะได้รับบริการทางอ้อม 

   1.2 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการปรึกษาหารือ นักเรียนเรียนในชั้นเรียนปกติ
เต็มเวลา โดยอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น แต่มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์
ทั้งในเรื่องการศึกษาปกติและการศึกษาพิเศษร่วมให้คําปรึกษาหารือ เช่น นักจิตวิทยา ครูการศึกษา
พิเศษซึ่งเป็นครูเดินสอน หรือครูการศึกษาพิเศษซึ่งทําหน้าที่เป็นครูสอนเสริมในโรงเรียน บุคคล
ดังกล่าวจะไม่สอนเด็กโดยตรง แต่ทําหน้าที่เป็นผู้คอยแนะนําช่วยเหลือประจําชั้น หรือครูประจําวิชา 
และจัดหาบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนร่วมประสบผลสําเร็จ 
   1.3 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการครูเดินสอน นักเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลา 
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น แต่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนโดยตรง ครูเดินสอนตาม
ตารางที่กําหนด หรือเมื่อมีความจําเป็น ครูเดินสอนอาจเป็นนักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด ครู
แก้ไขการพูด หรือครูการศึกษาพิเศษที่เดินทางไปให้บริการตามโรงเรียนต่าง ๆ แก่เด็กพิการทั้งใน 
และนอกห้องเรียน ทั้งนี้อาจช่วยครูปกติในการสอนเสริมหรือปรับพฤติกรรม 
   1.4 ชั้นเรียนปกติเต็มวันและบริการสอนเสริม นักเรียนเรียนในชั้นปกติเต็มเวลา 
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจําชั้น แต่ได้รับการสอนเพ่ิมเติมหรือสอนเสริมจากครูการศึกษา
พิเศษที่ประจําห้องสอนเสริมตามกําหนดตารางเรียน โดยให้นักเรียนเรียนกับครูสอนเสริมบางเวลา
และบางวิชา ในปัจจุบันครูสอนเสริมจะใช้เวลาสอนเด็กร่วมกับครูในชั้นเรียนมากกว่าที่จะนําเด็ก
ออกมาสอนเสริมในห้องสอนเสริม 
  2. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน
ศึกษาพิเศษเฉพาะประเภทความพิการแต่ละประเภท โดยจัดในทุกระดับตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อม
ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีทั้งการจัดการศึกษาสายสามัญ และสายอาชีพ มี      
การจัดทําหลักสูตรเฉพาะประเภทความพิการที่สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของแต่ละกลุ่ม มี
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การจัดทําโปรแกรมการศึกษาเฉพาะบุคคล การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีสื่อ เทคโนโลยี        
สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
  3. การจัดในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ที่ได้ระบุไว้ว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนให้มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งนี้ครอบครัวจะมี
ส่วนร่วมดังนี้ 
   3.1 ที่โรงเรียน หรือศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดรับลงทะเบียนเพ่ือให้เด็ก
ได้รับสิทธิ และการอุดหนุนต่าง ๆ ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด หรือ 
   3.2 จัดกลุ่มการเรียนแบบชั้นเรียน หรือเรียนทางไกล หรือเรียนด้วยตนเองตาม   
ความเหมาะสมกับสภาพความพิการ 
  4. การจัดโดยชุมชน การเปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กรเอกชน หรือสถาบันทางสังคมมี
สิทธิในการจัดการศึกษาเกิดจากแนวคิดประชาธิปไตย หรือเสรีภาพในการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์  
  สําหรับชุมชน หรือองค์กรที่มีคนพิการอยู่จํานวนหนึ่ง อาจตั้งศูนย์การเรียนสําหรับ
กลุ่มคนพิการ หรือร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่คนพิการ 
หรืออาจจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กพิการในชุมชน ใน
รูปแบบกลุ่มช่วยเหลือ หรือศูนย์เด็กเล็ก หรือศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ โดย
มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงเรียน
ศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนร่วม เป็นต้น 
  5. การจัดในสถานพยาบาล เด็กที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ และเจ็บปุวยเรื้อรังที่
ต้องได้รับการดูแลจากสถานพยาบาลเป็นระยะเวลาหนึ่ง อาจจัดการศึกษาในสถานพยาบาลไปพร้อม 
ๆ กับการฟื้นฟูทางการแพทย์ ซึ่งอาจทําได้ดังนี้ 
   5.1 สอนเป็นรายบุคคลตามเตียงผู้ปุวย เป็นการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปุวยที่ไม่
สามารถเคลื่อนไหวจากเตียงผู้ปุวยได้ 
   5.2 สอนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 2-3 คน 
   5.3 สอนในห้องเรียน เป็นการจัดการศึกษาพิเศษที่ผู้เรียนเรียนร่วมกันในห้อง
ประมาณ 5-10 คน ในชั้นเรียนพิเศษ ในสถานพยาบาล โดยมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้สอน และ
ประสานงานกับโรงเรียนปกติท่ีเด็กเคยเรียนก่อนเข้ารับการศึกษา 
   5.4 แนะแนวผู้ปกครอง เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ
ช่วยเหลือจากผู้ปกครองให้ถูกวิธี เมื่อเด็กได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้าน 
  6. การจัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการจัดให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็ก
พิการและครอบครัว และเตรียมความพร้อมแก่เด็กพิการวัยก่อนเข้าเรียน หรือผู้ พิการภายหลังก่อน
ส่งกลับไปเรียนร่วม โดยศูนย์การศึกษาพิเศษระดับจังหวัด และระดับเขตการศึกษา 
  7. การจัดการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย ในการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือ  
คนพิการเป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา 
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ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
ของคนพิการ 
  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือคนพิการ เป็นการศึกษาที่จัดให้คนพิการได้เรียนรู้
ด้วยตนเองตามความสนใจ หรือตามศักยภาพ ความพร้อมและโอกาสของคนพิการ หรือคนพิการที่ไม่
อาจเรียนรู้ หรือได้รับประโยชน์จากวิธีการเรียนรู้ด้วยระบบอ่ืน โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ 
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดการศึกษาทั้ง 2 รูปแบบต้องจัดให้
สอดคล้องกับความแตกต่างของคนพิการและส่งเสริมระบบเครือข่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ     
คนพิการ 
  ฮัลลาฮัน คอฟแมน และพูลเลน (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p.15) 
สรุปรูปแบบการศึกษาพิเศษไว้ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนพิเศษเช้าไปเย็นกลับ เป็นโรงเรียนที่เตรียมการสถานที่เป็นพิเศษตลอดวัน
สําหรับนักเรียนพิเศษที่มีความต้องการระดับของความเป็นพิเศษ หรือการศึกษาที่สอดคล้องกับ         
ความต้องการจําเป็นของนักเรียน เวลาเรียนมักจะถูกจัดสําหรับกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงของเด็กพิเศษ 
และอาจจะบรรจุเครื่องมือพิเศษที่จําเป็นสําหรับการดูแล และการศึกษา และนักเรียนกลับบ้านหลัง
เลิกเรียน  
  2. โรงพยาบาล หรือการสอนที่บ้าน โดยมากจะใช้สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย แม้ว่าบางครั้งจะเป็นทางเลือกสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางอารมณ์ หรือพฤติกรรม หรือ
ความบกพร่องอ่ืน ๆ เมื่อไม่มีทางเลือกท่ีเป็นไปได้  
  3. โรงเรียนพิเศษประจํา เป็นโรงเรียนที่นักเรียนพิเศษจะได้รับการดูแลตลอด 24 
ชั่วโมง ทั้งนี้โรงเรียนอยู่ห่างจากบ้าน และไกลจากชุมชน นักเรียนเหล่านี้อาจได้กลับไปเยี่ยมบ้าน หรือ 
ถูกส่งกลับบ้านในแต่ละสัปดาห์ แต่ในระหว่างสัปดาห์จะเป็นผู้อาศัยของสถาบัน ที่ที่นักเรียนจะได้รับ
การสอนทางวิชาการและการจัดสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวัน 

 จากการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนพิการที่กล่าวมานั้น จะ
เห็นได้ว่า การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีเปูาหมาย
สําคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา สําหรับรูปแบบการจัด
การศึกษาพิเศษนั้นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การเรียนร่วม 2) โรงเรียนพิเศษเฉพาะความพิการ       
3) การจัดในครอบครัว 4) การจัดโดยชุมชน 5) การจัดในสถานพยาบาล 6) การจัดในศูนย์การศึกษา
พิเศษ และ 7) การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สําหรับรูปแบบของการจัดการศึกษา
พิเศษที่พบในต่างประเทศนั้น จะมี 3 รูปแบบ คือ 1) โรงเรียนพิเศษเช้าไปเย็นกลับ 2) โรงพยาบาล 
หรือการสอนที่บ้าน และ 3) โรงเรียนพิเศษประจํา 
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การศึกษาแบบเรียนรวม 
 การศึกษาพิเศษเป็นการจัดการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีเปูาหมาย
สําคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับสิทธิและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษา ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษ   
ก็ยังให้คุณค่ากับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ต่างจากเด็กปกติ ต่อมาจึงเกิดแนวคิดที่จะนําเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษและเด็กปติมาเรียนด้วยกัน โดยเน้นการอยู่ร่วมกันเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุขที่เรียกว่า การเรียนรวม หรือการศึกษาแบบเรียนรวมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ความหมายของการเรียนรวม/การศึกษาแบบเรียนรวม 
     การจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กปกติได้เข้าเรียน
ในชั้นเรียน หรือโรงเรียนเดียวกัน มีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันหลายคํา เช่น การเรียนร่วมบางเวลา 
(Integration) การเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) การเรียนรวม (Inclusion) และการศึกษา
แบบเรียนรวม (Inclusive Education) นักการศึกษาได้สรุปสาระสําคัญไว้ ดังนี้  

     ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 2-3) ได้ให้ความหมายของการเรียนร่วม/การเรียนรวม
ไว้ดังนี้ 
               1. การเรียนร่วมบางเวลา หมายถึง การที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าโรงเรียนใน
โรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติ แต่เด็กเหล่านี้อาจถูกจัดให้อยู่รวมกันเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ เด็ก
เรียนวิชาหลักในชั้นพิเศษ โดยมีครูประจําชั้นเป็นผู้สอน แต่ในบางวิชาซึ่งส่วนมากไม่ใช่วิชาหลัก เด็กมี
โอกาสไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ เช่น วิชาพลศึกษา วิชาดนตรี เป็นต้น หรือเด็กอาจมีส่วนร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กีฬาสี งานแสดงต่าง ๆ ของโรงเรียน เป็นต้น โดย
คาดหวังว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออก และมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กปกติ 

     2. การเรียนร่วมเต็มเวลา หมายถึง การจัดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ได้มีโอกาส
เรียนในชั้นเดียวกันกับเด็กปกติตลอดเวลาที่เด็กอยู่ในโรงเรียน เด็กปกติได้รับบริการการเรียนการสอน
และบริการนอกห้องเรียนอย่างไร เด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ได้รับบริการเช่นเดียวกัน จุดประสงค์
สําคัญของการเรียนร่วมเต็มเวลา คือ เพ่ือให้เด็กเข้าใจซึ่งกันและกัน ตอบสนองความต้องการซึ่งกัน
และกัน ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างเด็กปกติกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กปกติจะยอมรับ
ความหลากหลายของมนุษย์ และเข้าใจว่า คนเราเกิดมาไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่าง ท่ามกลาง
ความแตกต่างกัน มนุษย์เราก็ต้องการความรัก ความสนใจ ความเอาใจใส่เช่นเดียวกันทุกคน 

                 3. การเรียนรวม หรือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นแนวคิดทางการศึกษาอย่าง
หนึ่งที่ว่า โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ 
หรือเด็กคนใดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เด็กทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าโรงเรียน ทางโรงเรียน
จะต้องรับเด็กไว้ และจะต้องจัดการศึกษาให้เขาอย่างเหมาะสม การเรียนรวมยังมีความหมายรวมไป
ถึง การศึกษาที่แบ่งแยกตั้งแต่ระดับ เช่น อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจน  
การดํารงชีพของคนในสังคม หลังสําเร็จการศึกษาว่าจะต้องดําเนินไปในลักษณะ “รวมกัน” ที่ทุกคน
ต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ทุกคนยอมรับซึ่งกันและกัน ทุกคนยอมรับว่า มี “ผู้พิการ” อยู่ในสังคม 
และเขาเหล่านั้นต่างเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม ที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติโดยไม่มีการแบ่งแยก 
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  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 5) ได้ให้ความหมาย
ของการเรียนรวมว่า เป็นแนวคิดที่ผสมผสานระหว่างหลักการทางการศึกษาและสังคม ซึ่งบนพ้ืนฐาน
ของความเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสําคัญกับเด็กในฐานะ
สมาชิกของโรงเรียน สังคม และชุมชน และยังมองว่า ปัญหา หรืออุปสรรคในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและบริบทแวดล้อม เช่น ผู้คน สถาบัน นโยบาย วัฒนธรรม 
สังคม และเศรษฐกิจ โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนบริบทแวดล้อม อาทิ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง    
การจัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่น มีวิธีการสอนที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์จากการจัดบริการทางการศึกษาของโรงเรียน 
  สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 257-258) ได้ให้ความหมายของการศึกษา
แบบเรียนรวม หรือการศึกษาแบบเรียนร่วม ไว้ 2 ความหมาย ได้แก่ 
  1. การศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้บรรลุศักยภาพสูงสุดแห่งตนในโรงเรียนเดียวกับเด็กปกติ ในชุมชน 
ใกล้บ้าน เป็นการนําความช่วยเหลือ สนับสนุน เข้ามาในโรงเรียนหรือห้องเรียนเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้เรียนทุกคน เป็นการจัดการศึกษาที่คํานึงถึงความหลากหลายเพ่ือสร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชน 
ท้องถิ่นเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปิดทางให้มีการสนับสนุนการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของเด็ก และเยาวชนเฉพาะกลุ่ม เฉพาะพ้ืนที่ต่างวัฒนธรรม บนฐานการมี
ส่วนร่วมจัดการชุมชนท้องถิ่นด้วย 
  2. การศึกษาแบบเรียนรวมหรือการศึกษาแบบเรียนร่วมเป็นการศึกษาสําหรับผู้เรียน
ทุกระดับความสามารถ ทุกเชื้อชาติ ภาษา และสถานะทางเศรษฐกิจ โดยรับผู้เรียนเข้ามาเรียนรวมกัน 
ตั้งแต่เริ่มเข้ารับการศึกษา และจัดให้มีบริการเสริมตามความต้องการของแต่ละบุคคล 

  นอกจากนี้แล้ว ยังเสนอข้อตกลงเบื้องต้น 4 ประการของการศึกษาแบบเรียนรวม คือ 
  1. ผู้เรียนทุกคนมาโรงเรียนด้วยความสามารถและความต้องการที่หลากหลาย 
  2. เป็นความรับผิดชอบของระบบการศึกษาท่ัวไปที่จะต้องตอบสนองต่อผู้เรียนทุกคน 

  3. ระบบการศึกษาทั่วไปที่ตอบสนองต่อผู้ เรียนทุกคนจะต้องจัดการศึกษาที่มี
มาตรฐาน มีความคาดหวังสูง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น และ
ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และครู
ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างดีที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางการศึกษาของผู้เรียน
ทุกคน 
  4. โรงเรียน และชุมชนทํางานร่วมกันเพ่ือมุ่งเน้นการสร้างพลเมืองสําหรับสังคมที่มี           
ความหลากหลาย ขจัดการแบ่งแยกทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกคนได้ใช้สิทธิอย่างเต็มที่ และรื่นรมย์กับ
การดํารงชีวิตร่วมกันในชุมชน 
  ท็อด (Tod, 1999, อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรวมไว้ว่า หมายถึง การพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ 
โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน และเชื่อในความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้จะให้ความสําคัญในการนํา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปปฏิบัติในโรงเรียน 
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  ไนท์ (Knight, 1999 อ้างถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , 
2545, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของ การเรียนรวม ไว้ว่า เป็นการให้เด็กพิการเข้ามามีส่วนร่วม และ
เป็นสมาชิกของโรงเรียน และชุมชนโดยตลอด โดยไม่มีการแบ่งแยก เด็กทุกคนจะได้รับการศึกษา    
รวมกับเพื่อนในสภาพแวดล้อมเดียวกัน โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะยึดพ้ืนฐานความเชื่อ
ว่า โลก คือ ประชาคมโดยรวมที่มีพลเมืองที่มีความแตกต่างกัน ทั้งความพิการ เชื้อชาติ เพศ และ
ศาสนา ในการเรียนรวมนักเรียนจะเข้าสู่ห้องเรียนปกติ โดยมีการจัดบริการเฉพาะที่ช่วยเหลือตาม
ความต้องการจําเป็น และทุกคนจะได้เรียนรู้ตามโปรแกรมการศึกษาที่สนองต่อคุณลักษณะ และ  
ความต้องการที่หลากหลาย 
  ฮัลลาฮัน คอฟแมน และ พูลเลน (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p. 19)  
ได้ให้นิยามของการเรียนรวมว่า เป็นการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องในสิ่งแวดล้อมเดียวกันกับ
เพ่ือนที่มีอายุเท่ากันที่ไม่มีความบกพร่อง  
  จากความหมายของการเรียนรวม หรือการศึกษาแบบเรียนรวมที่กล่าวมาข้างต้น สรุป
ได้ว่า การเรียนรวม เป็นแนวคิดทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับเด็กทุกคน โดยไม่มี  
การแบ่งแยกว่า เด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือเด็กคนใดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตั้งแต่แรกเริ่ม
เข้ารับการศึกษา และจะต้องจัดการศึกษาให้อย่างเหมาะสม โดยไม่มีการแบ่งแยก เด็กทุกคนจะได้รับ
การศึกษารวมกับเพ่ือนในสภาพแวดล้อมเดียวกัน โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรี ยนรวมจะอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 2. ความเป็นมาของการศึกษาแบบเรียนรวม 
     จากความหมายของการศึกษาแบบเรียนรวมที่เป็นการจัดการศึกษาระหว่างการศึกษา
ปกติและการศึกษาพิเศษที่มีเปูาหมายสําคัญในการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทุคนที่เชื่อใน
เรื่องสิทธิมนุษยชน และความแตกต่างระหว่างบุคคล ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม สําหรับความเป็นมาของการเรียนรวมมี ดังนี้ 
     ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 4-6) กล่าวถึง ความเป็นมาของการเรียนรวมว่าเริ่มต้น
ที่ประเทศตะวันตก ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศที่กําหนด
นโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาพิเศษโดยการเรียนรวมและกําหนดมาตรการหลายอย่างให้โรงเรียน
ปฏิบัติตามโดยผู้ปกครองมีบทบาทสําคัญในการเรียกร้องให้โรงเรียนต่าง ๆ นํานโยบายมาปฏิบัติ 
สําหรับประเทศสหราชอาณาจักรก็มีแนวโน้มในลักษณะเช่นเดียวกัน และแนวคิดนี้ก็ค่อย ๆ เผยแพร่
ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถึงแม้ว่า นักการศึกษาบางคนจะใช้คําว่า การเรียนรวมในความหมาย
เช่นเดียวกับการเรียนร่วม แต่แท้จริงแล้ว คําว่า การเรียนรวมนั้นมีความหมายตรงกับคําว่า การศึกษา
เพ่ือทุกคน (Education for All) ตามปฏิญญาขององค์การการศึกษาและวัฒนธรรม (UNESCO)  
  ในปี พ.ศ. 2537 องค์การสหประชาชาติ ได้จัดให้มีการประชุมระดับโลกเพ่ือสนับสนุน   
การเรียนรวมข้ึนที่ประเทศสเปน โดยมีใจความสําคัญ ดังนี้ 
  1. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา สิทธินี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน 
  2. เด็กทุกคนมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร มีความสนใจ ความต้องการและ
ความสามารถในการเรียนรู้ทีแ่ตกต่างกัน  
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  3. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กจะต้องจัดให้สอดคล้องกับลักษณะที่หลากหลายของ
เด็กในข้อ 2 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 3-4) ได้กล่าวถึง 
ความเป็นมาของการเรียนรวมว่า เริ่มปรากฏในช่วงทศวรรษท่ี 2 ที่ผ่านมาสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงอิทธิพลความเชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กที่ว่า 
การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนฐานของ
โอกาสเท่าเทียมกัน และให้ความสนใจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาทั้งที่ไม่มีโอกาส
ได้รับการศึกษา และไม่สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การดําเนินการที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและการศึกษาพิเศษของโลก 
คือผลจากการประชุมว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) ที่จอมเทียนประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ.2533 ที่มุ่งให้รัฐจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้เด็กทุกคนรวมถึงเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกันให้มากที่สุด และผลสรุปจากการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษา
สําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ: การเข้าถึงและคุณภาพการศึกษา ที่ซาลามันกา ประเทศสเปน ในปี 
พ.ศ. 2537 ที่ว่า โรงเรียนควรจะจัดบริการการศึกษาให้กับเด็กทุกคน โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่าง
ของสภาพร่างกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์ ภาษา หรือสภาพอ่ืนใด ซึ่งรวมถึงเด็กพิการเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ใช้แรงงาน เด็กที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือชนเผ่าเร่ร่อน เด็กที่
เป็นชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีความแตกต่างด้านภาษา เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม ทําให้แนวคิดในการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับการยอมรับว่าเป็น
วิถีทางหนึ่งที่จะทําให้การจัดการศึกษา เป็นการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่แท้จริง และเป็นกระแสสากลที่มี
อิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนทิศทางในการจัดการศึกษาพิเศษท่ัวโลกมีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
  1. ความเชื่อว่า การศึกษาเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน และเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. เปูาหมายประการหนึ่งของ “การศึกษาเพ่ือปวงชน” คือการพัฒนาการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับทุกคน 
  3. เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุตามเปูาหมาย “การศึกษาเพ่ือปวงชน” โดยให้
การสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่สามารถบริการเด็กทุกคนในชุมชน 
  4. คํานึงถึงผู้เรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนที่ขาดโอกาสในการศึกษา เช่น 
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  มิชเชลล์ (Mitchell, 2010, p.122-123) กล่าวถึงที่มาของการศึกษาแบบเรียนรวมไว้
ว่ามาจากข้อโต้แย้ง 3 ข้อ ได้แก่ 
  1. นักเขียนหลายคนยืนยันว่า การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน 
นอกจากนี้แล้วยังมีการเสนอเพ่ิมเติมว่า การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ได้มาจาก
หลักการของความเท่าเทียมกันในการประชุมของยูเนสโก ภายใต้คําแถลงซาลามันกาที่ว่า การศึกษา
แบบเรียนรวมเป็นนโยบายเชิงวัฒนธรรมเพื่อปูองกันสิทธิของพลเมืองสําหรับผู้เรียนทุกคน  
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  2. การออกแบบโปรแกรมการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องมีจุดเน้นที่ ต้อง
เปลี่ยนจากความบกพร่องของแต่ละคนต่อบริบทสังคมมาเป็นระบบการศึกษาแบบรวมกันเพ่ือจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพสําหรับเด็กทุกคน 
  3. ยังไม่มีความชัดเจนในการแบ่งลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่มีความบกพร่องและไม่
มีความบกพร่อง และไม่มีการสนับสนุนเพ่ือการต่อสู้สําหรับผู้เรียนที่มีการเรียนรู้แตกต่างกัน การแยก
บทบัญญัติสําหรับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวยังไม่มีความเป็นธรรม 
 3. ความจ าเป็นในการจัดการศกึษาแบบเรียนรวม  
      ไม่มีใครเลือกเกิดเองได้ มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้นทุกคนที่เกิด
มาจึงไม่อาจที่จะมีอะไรต่าง ๆ ที่เหมือนกัน ดังนั้นการจัดการศึกษาควรมุ่งเน้นที่การให้มนุษย์ได้พัฒนา
ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล โดยต้องคํานึงว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกัน
เป็นกลุ่มมิใช่ถูกแยกอยู่อย่างโดดเดี่ยว การจัดการศึกษาจึงไม่ควรมีการแบ่งแยกระหว่างคนพิการกับ
คนปกติ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อคนทั้งสองประเภทไม่เคยเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ต้องมาต้องใช้ชีวิตในสังคม
ร่วมกันทําให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ในเวลาต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษา และทําให้เกิด
แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการมากข้ึนเพราะคนกลุ่มนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่นั่นก็
ไม่ได้หมายความว่า คนพิการต้องเป็นภาระของผู้อ่ืนตลอดไป แต่คนพิการต้องการโอกาสที่จะเรียนรู้
เพ่ือช่วยเหลือตัวเองและพ่ึงพาคนอ่ืนให้น้อยที่สุด สําหรับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่ได้ผลและ
เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ การศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่เด็กทุกคน
สามารถเลือกเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านได้โดยไม่ถูกปฏิเสธ นอกจากนี้แล้ว ยังมีกฎหมายที่ได้กล่าวถึง
การจัดการศึกษาในประเทศไทยว่าจะเป็นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดังนี้ (พัชรี จิ๋วพัฒนกุล, 2551, หน้า 15-16) 
  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 
2540 กล่าวว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รัฐต้องจัดขึ้นด้วยวิธีที่
เหมาะสมอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพไม่น้อยกว่าสิบสองปี” ดังนั้นในการจัดการศึกษาแก่เด็กทุกคนไม่ว่า
จะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กพิการต้องจัดในลักษณะที่อยู่บนพ้ืนฐานของความไม่แบ่งแยกหรือ กีดกัน
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือให้เด็กได้ใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียน และได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล   
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 10 ทีร่ะบุว่า 
  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ 
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  การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับบุคคลเป็นพิเศษ 
3 กลุ่ม คือ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเสมอภาคกับการจัดการศึกษา
สําหรับคนปกติ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมจึงเป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาใน
ระดับก่อนวัยเรียนและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีการศึกษาแบบเรียนรวม
ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ 
  1.  ด้านกฎหมาย เป็นสิทธิของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษตามกฎหมาย 
  2. ด้านศีลธรรม เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีสิทธิที่จะดําเนินชีวิตได้เช่นเดียวกับเด็ก
ปกติท่ัวไป และได้รับสิทธิเต็มตามศักยภาพ 
  3. ด้านสังคม เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกับเด็กทั่วไป
เช่น ได้เรียนในโรงเรียนเดียวกับเด็กปกติ ได้อยู่ร่วมกับผู้ปกครอง เนื่องจากสามารถเรียนในโรงเรียน
ใกล้บ้านได ้
         นอกจากนี้แล้ว การศึกษาแบบเรียนรวมยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลในสังคมเกิด 
ความตระหนัก คุ้นเคย และเกิดการยอมรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมากข้ึน 
  4. หลักการของการเรียนรวม/การศึกษาแบบเรียนรวม 
       นักการศึกษา และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษมีความเชื่อที่
สะท้อนให้เห็นถึงหลักการของการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 6-7) 
                4.1 ความยุติธรรมในสังคม 
                      เด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เมื่อเด็กปกติทุกคนได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนปกติ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษควรได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติด้วย  
                4.2 การคืนสู่สภาวะปกติ  
                     การเคลื่อนไหวทางการศึกษาพิเศษในลักษณะที่เป็นการคืนสู่สภาวะปกติ 
หมายถึง การจัดสภาพการณ์ใด ๆ เพ่ือให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ สามารถได้รับบริการ
เช่นเดียวกับคนปกติ เช่น ในด้านที่อยู่อาศัย ในอดีตคนพิการจะถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์ แต่
ปัจจุบันมีการสร้างบ้านสําหรับคนพิการในชุมชน นอกจากนี้แล้วผู้ที่มีความบกพร่องอาจมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนปกติ 
            ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้มีขึ้นในระบบการศึกษาปกติเช่นเดียวกันและมี
การหยุดขยายโรงเรียนเฉพาะหรือโรงเรียนพิเศษ โดยส่งเสริมให้เด็กเรียนในโรงเรียนปกติมากข้ึน 
                 4.3 สภาพแวดล้อมที่มีขีดจํากัดน้อยท่ีสุด  
                      หลักสําคัญประการหนึ่งการจัดการศึกษาพิเศษ คือ การจัดให้เด็ก เรียนใน
สภาพแวดล้อมที่มีขีดจํากัดน้อยที่สุด จึงจะเป็นผลดีกับเด็กมากที่สุดโดยเด็กได้รับผลประโยชน์มาก
ที่สุด 
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                     ครู และผู้ปกครองควรยอมรับว่า มนุษย์เรานั้นเกิดมาต่างมีความหลากหลาย 
ได้แก่ ความเป็นมนุษย์ และความเป็นสังคมของมนุษย์ ด้วยความเข้าใจอันนี้เป็นความเข้าใจพ้ืนฐานที่
จะทําให้การเรียนร่วมประสบผลสําเร็จ ที่จะให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้ ทั้งนี้เด็กทุกคนไม่จําเป็นต้อง
เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ การเลือกว่าจะเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ หรือเรียนในโรงเรียนพิเศษเป็น
การตัดสินใจร่วมกันของเด็ก ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะมีบางรายที่จําเป็นต้อง
เรียนในโรงเรียนพิเศษก็ได้ หากสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากกว่าโ รงเรียน     
เรียนร่วม 
                4.4  การเรียนรู้ 
                     เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กปกติ หรือเป็นเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ต้องคํานึงว่า การเรียนการสอนจะต้องจัดให้
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียน และสอดคล้องกับความสามารถของเด็กแต่ละคน ดังนั้น 
โรงเรียนที่จะจัดเรียนร่วมได้ดี ควรส่งเสริมการเรียนรู้ ปรับกระบวนการตั้งแต่ปรัชญาการศึกษา 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผลให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ที่แท้จริงของเด็ก  
  5. ประโยชน์ของการเรียนรวม 
   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมนั้นมีประโยชน์สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
และเด็กปกติ ดังนี้ 
   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมก่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนทั้งนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติ เนื่องจากการเรียนรวมมีเปูาหมายให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่
จะบรรลุถึงขีดสุดแห่งศักยภาพของตนเอง และเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัตร ไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเป็น      
การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม และเป็นการทํางานร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และก่อให้เกิดผล 
ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 13-14)  
   1. มิตรภาพ ความอบอุ่นและความเอ้ืออาทรระหว่างนักเรียน 
   2. พัฒนาทักษะทางสังคม นักเรียนจะเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้อื่นเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 
   3. เสริมสร้างความหนักแน่น เข้มแข็งอดทนให้กับนักเรียนปกติ 
   4. เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
   5. นักเรียนพิการมีพัฒนาการทางด้านวิชาการ 
   6. นักเรียนมีทางเลือกในการเรียนมากข้ึน 
   7. รูปแบบการบริหารจัดการในโรงเรียนที่เป็นประชาธิปไตยมากข้ึน 
   8. กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายวิธี 
       จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การเรียนรวมยังเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้
เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ จึงนับได้ว่าเป็นการศึกษา
สําหรับทุกคน (Education for All) อย่างแท้จริงและที่สําคัญก็คือ เด็กที่ความต้องการพิเศษได้รับ
โอกาสอันดีที่จะได้รับการพัฒนาศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่ต้องอยู่ร่วมกับคนปกติเช่นเดียวกับชีวิต
จริง จึงทําให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเกิดความคุ้นเคยและรู้สึกเป็นปกติมากกว่าที่จะถูกแยกไป
เรียนกับกลุ่มที่มีความพิการเช่นเดียวกันในโรงเรียนพิเศษ ทั้งนี้การที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษและ
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เด็กปกติได้เรียนรู้ร่วมกันไปพร้อม ๆ กันนั้นยังมีประโยชน์ที่สําคัญซึ่งสํานักงานราชบัณฑิตยสภา 
(2558, หน้า 258-259) สรุปผลดีของการศึกษาแบบเรียนรวมไว้ดังนี้ 
 1. ระยะสั้น นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวมกันกับกลุ่มเพ่ือนนักเรียนปกติ 
ผลการวิจัยอย่างกว้างขวางยืนยันว่า ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม เรียนไ ด้
เช่นเดียวกับ หรือดีกว่าผู้ที่เรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการ แต่ได้รับโอกาสที่จะสนุกกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพ่ือน ซึ่งถ้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะความพิการจะขาดโอกาสนี้ 
 2. ระยะยาว คือ สังคมต้องการให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถ
ดํารงชีวิต ทํางาน และสังสรรค์กับกลุ่มเพ่ือนในชุมชนของเขาอย่างมีความสุข ถ้าเขาขาดโอกาสที่จะ
เรียนรู้ และเติบโตกับเพ่ือนปกติที่มีความหลากหลายตลอดชีวิตของเขา บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
จะไม่มีทางบรรลุเปูาหมายนี้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต 
 6. ปัจจัยส าคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
      ในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่จะช่วยให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประสบผลสําเร็จได้นั้น จําเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ที่จะทําให้การศึกษา
แบบเรียนรวมมีคุณภาพ เช่น การจัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพที่มีการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลที่
เน้นความหลากหลายในการนําเสนอบทเรียน ความหลากหลายในการมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ
ความหลากหลายในการนําเสนองานของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ตลอดจนใช้วิธีการสอนที่มีคุณภาพและการให้บริการสนับสนุน ทั้งนี้ปัจจัยที่จะเอ้ือให้การดําเนินการ
ดังกล่าวประสบผลสําเร็จมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558, หน้า 195-

197)  
  6.1 การตระหนักถึงการยอมรับของสังคมและชุมชน ครูนับว่ามีบทบาทสําคัญที่สุดต่อ
ความสําเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การที่ครูมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาแบบเรียนรวม และ
ต่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ มีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของ
การยอมรับคุณค่าของผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น สถาบันผลิตครูและโรงเรียนต้องพัฒนา
วิชาชีพครู เตรียมครู ทั้งครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษได้ทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

  6.2 การชื่นชมความหลากหลายของผู้เรียน การยอมรับความหลากหลายของผู้เรียน
เป็นปัจจัยหนึ่งของความสําเร็จในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนมี      
ความแตกต่างกันมากกว่าในอดีต และจะมากขึ้นในอนาคตจึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนซับซ้อนกันรากขึ้น เพ่ือทําให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด ดังนั้นครูจึงต้องเข้าใจผู้เรียนแต่ละคนใน
ห้องเรียนให้ดีที่สุด 
  6.3 การใส่ใจความต้องการของผู้เรียนเกี่ยวกับสาระของหลักสูตร โดยครูต้องใส่ใจว่า 
ผู้เรียนจําเป็นต้องเรียนรู้อะไร และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างไร 
ดังนั้นครูจําเป็นต้องปรับหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้เรียนทุกคน 
  6.4 การจัดการและจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยส่วน
สําคัญดังนี้ 1) การจัดชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล 
เช่น การจัดศูนย์การเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ตอบสนองต่อลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน และการจัดให้มี
การนําผลงานของผู้เรียนมาติดภายในห้องเรียน 2) เทคนิคการเรียน เช่น การทําให้ดูเป็นแบบอย่าง 
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เทคนิคการจําคําศัพท์ การท่องคําคล้องจองในการเรียนภาษาไทย เป็นต้น 3) การสอนที่มีประสิทธิผล 
เช่น การสอนที่ตอบสนองต่อลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน และการใช้รูปแบบ RTI ที่มุ่งเน้น     
การช่วยเหลือหลายระดับทั้งด้านวิชาการ และพฤติกรรม และ 4) การช่วยเหลือ และการเอ้ืออํานวย
ความสะดวกที่เหมาะสม และการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น 

  6.5 การสนับสนุนและการทํางานร่วมกันของแต่ละบุคคล ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากการเรียนการสอนทั่วไปจากบุคลากรต่าง ๆ เช่น ครู
การศึกษาพิเศษ ครูพี่เลี้ยง และนักวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ฯลฯ โดยอาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น การสอน
ร่วมกัน โดยสอนร่วมกันระหว่างครูทั่วไปและครูการศึกษาพิเศษ 
  จากความสําคัญของการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว การนํา
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้เต็มรูปแบบมีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้ (Hallahan, 
Kauffmam & Pullen, 2009, p.53) 
  1. การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทุกคนโดยไม่คํานึงถึงประเภท หรือ
ความรุนแรงของความบกพร่อง เด็กทุกคนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติโดยไม่มี การแยกชั้นเรียนพิเศษ 

2. เด็กท่ีมีความบกพร่องทุกคนเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
  3. การศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการศึกษาปกติ ไม่ใช่การศึกษาพิเศษ มี ความเชื่อว่า 
การตอบสนองเบื้องต้นสําหรับเด็กทุกคนที่มีความบกพร่อง 
 จากรายละเอียดของการเรียนรวมที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรวมเป็นการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับเด็กปกติ  โดยมีบริการ
สนับสนุนที่สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละคน ทั้งนี้การศึกษาแบบเรียนรวมหรือการเรียนรวม
ยังมีความเชื่อว่า เด็กทุกคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับทุกคน โดยจัดการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีขีดจํากัดน้อยท่ีสุด  
 

แนวโน้มในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบผลสําเร็จเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
การจัดการเรียนรู้ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทุกโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อที่ว่า เด็กแต่ละคนมี
ความแตกต่างกัน และไม่ควรมีเด็กคนใดที่เรียนตามไม่ทัน หรือถูกทิ้งไว้เบื้ องหลัง (No Child Left 
Behind) ซึ่งนักการศึกษาท่านต่าง ๆ ได้สรุปแนวโน้มของการศึกษาแบบเรียนรวมไว้ ดังนี้   
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 10-14) ได้สรุปแนวโน้มของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ไว้ ดังนี้ 
 1. บทบาทของห้องเสริมวิชาการจะลดลง 
       จากเดิมห้องเสริมวิชาการ (Resource Room) มีบทบาทสําคัญมากในการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องในโรงเรียนทั่วไป โดยครูจะดึงเด็กออกมาสอนในห้องเรียนพิเศษที่จัดขึ้นต่างหาก 
ห้องเรียนแบบนี้มีชื่อเรียกว่า ห้องเสริมวิชาการ หรือห้องเสริมทักษะ ซึ่งมีลักษณะการใช้งานแตกต่าง
กัน 4 ลักษณะ คือ 
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     1.1 ห้องเสริมวิชาการสําหรับเด็กแต่ละประเภท เช่น ห้องเสริมวิชาการสําหรับ เด็ก
ปัญญาเลิศ เด็กออทิสติก เป็นต้น วัสดุ อุปกรณ์ภายในห้องมีไว้สําหรับเด็กแต่ละประเภทโดยเฉพาะ 
  1.2 ห้องเสริมวิชาการสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาทุกประเภท 
เป็นห้องที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์มากมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็กที่ได้รับการจําแนกทุก
ประเภท 
  1.3 ห้องเสริมวิชาการแบบไม่จําแนกประเภทเด็ก เป็นห้องที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้สําหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทุกคนแต่ไม่แยกว่าเป็นเด็กประเภทใด ทุกคนมีสิทธิใช้ทรัพยากรในห้องนี้ 
  1.4 ห้องเสริมวิชาการเฉพาะทักษะ เช่น ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทยและห้อง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
   เนื่องจากการมีห้องเสริมวิชาการดังกล่าว ทําให้มีค่าใช้จ่ายสูง และมักมีปัญหาในเรื่อง
การบริหาร จึงได้มีการเปลี่ยนการนําเด็กออกมาสอนในห้องเสริมวิชาการมาเป็นการให้เข้าเรียนใน
ห้องเรียนปกติ แล้วนําทรัพยากรในห้องเสริมวิชาการมาใช้ในห้องเรียนปกติแทนและอาจมีครู 1 คน 
หรือ 2 คน (Team Teaching) ซึ่งจัดไว้ตามความจําเป็นไว้คอยช่วยเหลือเด็กทุกคนในห้องเรียนโดย
ไม่มี   การแบ่งแยก เป็นต้น 
 2. การปรับสภาพแวดล้อมในการเรียนรวมมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การศึกษาลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาเป็นการศึกษา
ความสามารถของเด็ก จุดอ่อนของเด็กอาจได้ข้อมูลมาจากการทดสอบทั้งแบบทดสอบมาตรฐาน และ
แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน หรือจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
            2.2 การกําหนดแนวการเรียนการสอน ครูจะต้องศึกษาหลักสูตร และจัดหลักสูตรให้
เหมาะสมกับลักษณะของเด็กที่พบในข้อ 1 และจะต้องวางแผนในการจัดชั้นเรียนให้มีขนาดเหมาะสม 
วางแผนจัดการพฤติกรรมของเด็ก 
                  2.3 การจัด หรือการปรับปรุงสภาพแวดล้อภายในในโรงเรียน เช่น สภาพการจัดโต๊ะ
เรียน การจัดห้องเรียนให้สวยงาม การจัดครูเข้าสอน การให้ความรู้แก่ครูผู้สอน การจัดบริการเสริมที่
เกี่ยวข้องตลอดจนการให้ผู้ปกครองมีบทบาทในการเรียนการสอน 
                  2.4 จัดขอบเขตของการดําเนินการ หมายถึง การดําเนินการเรียนร่วมในโรงเรียนว่าจะ
ทําเฉพาะเด็กที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียนร่วมห้องเดียว หรือดําเนินการสําหรับเด็กทุกคนใน
โรงเรียน เป็นต้น 

                  2.5 ดําเนินการสอน ซึ่งดําเนินไปตามแผนที่กําหนด เด็กทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
จะต้องมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูจะต้อง
แสดงพฤติกรรมการสอนที่พึงประสงค์ตามแผนที่กําหนด และจะต้องจัดการกับพฤติกรรมของเด็กตาม
วิธีที่ถูกต้อง 
     2.6 การประเมินผล ซึ่งส่วนมากจะเป็นการพิจารณาจากผลงานของเด็ก จากทักษะที่
เด็กแสดงออก จากทัศนคติที่เปลี่ยนไปของนักเรียนที่เรียนรวมกัน ของครู ของผู้บริหารและผู้ปกครอง 
 3. การร่วมสอน (Co-teaching) หมายถึง การที่ครูสองคนมาร่วมกันสอนในชั้นเดียวกัน
ในวิชาเดียวกัน และในเวลาเดียวกัน  



25 
 
                   การสอนเด็กเรียนร่วม ไม่จําเป็นต้องดึงเด็กออกจากห้องปกติไปเรียนในห้องเสริม
วิชาการ แต่จัดให้ครูเสริมวิชาการ หรือครูการศึกษาพิเศษที่สอนในโรงเรียนปกติมาสอนในห้องปกติ 
โดยร่วมกันสอนกับครูประจําชั้น หรือครูประจําวิชา ในบางชั่วโมง ครูคนหนึ่งอาจสอนเด็กทั้งชั้น 
ในขณะที่ครูอีกคนหนึ่งอธิบายให้เด็กเพียง 2-3 คน เข้าใจในเนื้อหาเดียวกัน หรือครูอาจสอนเด็กเป็น
รายบุคคลในห้องเดียวกันก็ได้ หรือครูคนหนึ่งอาจเป็นผู้สอน ครูอีกคนหนึ่งอาจเป็นผู้ตรวจดูว่าเด็ก
ตั้งใจฟัง และเข้าใจหรือไม่ เป็นต้น 
   1. การสอนร่วมกันของครูสองคนอาจเกิดปัญหา ถ้าครูทั้งสองไม่สามารถทํางาน
ร่วมกันได้ ดังนั้นการสอนร่วมกันเพื่อให้ประสบผลสําเร็จ ควรทําดังนี้ 
        2. การวางแผนร่วมกัน การวางแผนมีความสําคัญมาก ครูทั้งสองคนต้องใช้เวลาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงในการวางแผนร่วมกัน ว่าใครจะทําอะไรบ้าง 
  3. อภิปรายร่วมกัน กําหนดเปูาหมายร่วมกันว่า ต้องการให้เด็กทําอะไรได้บ้าง 
  4. เอาใจใส่รายละเอียดต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กิจวัตรของห้องเรียน การขออนุญาตออก 
นอกห้อง การส่งงาน ระเบียบอ่ืน ๆ ของห้องเรียน การจัดปูายนิเทศและการให้คะแนน เป็นต้น 
      5. กําหนดบทบาท และหน้าที่ของครูแต่ละคนร่วมกัน เช่น ครูที่ทําการสอนเด็กปกติ
จะต้องทําอะไรบ้าง ครูการศึกษาพิเศษจะต้องทําอะไรบ้าง 
     6. ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน โดยทั่วไปแล้วการร่วมสอนมักจะให้ครู
การศึกษาพิเศษไปสอนร่วมกับครูประจําชั้นในห้องปกติ ซึ่งมีเด็กเรียนร่วมอยู่ด้วย บรรยากาศควรเป็น
บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร เช่น ควรมีชื่อครูทั้งสองคนติดอยู่ที่หน้าห้อง มีการแนะนํานักเรียนให้
รู้จักครูการศึกษาพิเศษ ตลอดชี้แจงให้เด็กทั้งห้องทราบการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสิ่งที่นักเรียนจะ
คาดหวังจากครูทั้งสองคน 

  7. ร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งนี้หากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ครูทั้งสองคนจะต้องร่วมกันเปิด
ใจในการแก้ปัญหาซึ่งอาจเป็นปัญหาความไม่ลงรอยกันทางด้านวิชาการหรือทางสังคม ครู ทั้งสองคน
จะต้องพูดคุยและหาข้อยุติให้ได ้
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, หน้า 20-21)ได้สรุปแนวทางการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมไว้ ดังนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐ
เกาหลี เมื่อปี ค.ศ.2015 ที่มีการทบทวนการดําเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งกําหนด 
แนวทางการดําเนินงานในอีก 15 ปีข้างหน้า (ภายในปี ค.ศ.2030) โดยต่างให้ความสําคัญต่อการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ที่สถานศึกษาไม่แบ่งแยกผู้ที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษและคนปกติตั้งแตแ่รกรับเข้าเรียนเพ่ือให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการจัดการศึกษา
ที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 จากการประชุมระดับโลกท่ีว่าด้วยการศึกษา ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ดังกล่าว
มาแล้วข้างตน้ มีการพิจารณาประเด็นการศึกษาซึ่งเป็นเป้าหมายท่ี 4 ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ท่ีสหประชาชาติจะได้พิจารณาก าหนดอย่างเป็นทางการ 
ซึ่งเป้าหมายท่ี 4 นี ้เป็นเป้าหมายท่ีให้ความส าคัญกับการศึกษา โดยท่ีประชุมได้ให้การรับรองปฏิญญาอิน
ชอน ว่าด้วยการศึกษา ปี ค.ศ. 2030 ซึ่งมุ่งให้ท่ัวโลกจัดการศึกษาโดยค านึงถึงการให้การศึกษากับทุกคน 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชน ซึ่ง
ถือว่าความส าเร็จเกิดจากนโยบายและการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพด้วยความร่ วมมือของทุกภาคส่วน 
(Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and Lifelong 
learning for all) 
 จากการศึกษาการจัดการศึกษา พบว่า รัฐบาลอังกฤษ เน้นการจัดการศึกษาแบบกระจาย
อ านาจสู่โรงเรียน แตใ่นส่วนการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษนั้น โดยหลักแล้วนโยบาย
การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ จะมาจากส่วนกลาง จนกระทั่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
รัฐบาลได้ออกกฎหมาย Children and Families Act 2014 มีผลให้มีการจัดระบบการศึกษาส าหรับ
เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นใหม่ (The New SEN System) โดยระบบใหม่นี้มีองค์ประกอบหลัก 6 
ประการ ดังนี้ 
  1. การมีส่วนร่วม (Involvement) ให้ความส าคัญหรือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน เยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รัฐบาลส่งเสริมให้มี Parent care 
Forums ในทุกหน่วยงานระดับท้องถิ่น Parent Care Forums เป็นการรวมกลุ่มระดับท้องถิ่นจาก
ตัวแทนพ่อแม ่ผู้ดูแลเด็ก และเยาวชนผู้พิการที่ท างานดา้นการศึกษา สุขภาพ และการบริการอ่ืนๆ กับ
หน่วยงานระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยผู้ปกครองในการวางแผนของพวกเขา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร 
โดยรัฐบาลมีเงินสนับสนุนประมาณ 50,000 ปอนดส์ าหรับใช้เช่าสถานที่จัดประชุม ค่าเดินทาง ฯลฯ 

  2. การแปรสภาพโรงเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบันไปสู่การเป็นโรงเรียนที่รับการสนับสนุน
จากรัฐ (State funded Schools) โดยรับงบประมาณตรงจากรัฐ ไมผ่่านหน่วยงานระดับทอ้งถิ่น  
                  3. โรงเรียนทุกแห่งจะต้องมีการจัดทําข้อมูลที่ชัดเจน และมีความโปร่งใสเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการ และการบริการของโรงเรียนโดยเฉพาะในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ และเด็กพิการ โดยต้องจัดทํารายงานเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ซึ่งกฎหมายได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานระดับท้องถิ่นมี Local Offer เพ่ือบริการข้อมูลสําหรับเด็กและ
เยาวชน และพ่อแมท่ี่เปน็กลุ่มเด็กพิการ นอกจากนี้ กฎหมายกําหนดให้โรงเรียนทั่วไปทุกแห่งทั้งระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต้องมีผู้ประสานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษ (Special Educational Needs Coordinator: SENCo) ซ่ึงตามระเบียบการศึกษา (ผู้ประสาน
การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ) ฉบับแก้ไข 2009 (The Education (Special 
Educational Needs Coordinators) (England) (Amendment) Regulations 2009 ได้กําหนด
คุณสมบัติของ SENCo ว่าจะต้อง 1) เป็นครูที่สอนอยู่ในโรงเรียน 2) เป็นครูคุณภาพ (Qualified 
Teacher) ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายการศึกษา 2002 (Education Act 2002) และ 3) จะต้องผ่าน     
การอบรมตามหลักสูตรที่กําหนด 
  4. ความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ หนว่ยงานด้านการศึกษา ด้านสังคม และดา้นสุขภาพ  
  5. ประสานการประเมินเด็กเข้าสู่ Education Health and Care plan โดยพ่อแม่ 
คร ูหรือแพทยท์ี่พบว่า เด็กมีความแตกต่างกันในการเรียนรู้ หรือการใช้ชีวิตจากเด็กปกติทั่วไปในระดับ
อายุเดียวกันและพ่อแม่ต้องการให้เด็กได้รับการศึกษา และการพัฒนาเต็มตามพัฒนาการของเด็ก 
นักวิเคราะห์ต้องรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มเหล่านี้ ทําการประเมิน และจัดทํารายงานการพัฒนา
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เด็ก เสนอต่อหน่วยงานระดับท้องถิ่นพิจารณาเพ่ือขอรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มี
ความต้องการจําเป็นตาม EHC Plan  
  6. ขยายกลุ่มอายุการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็น
พิเศษในช่วงอายุ 16-25 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในสังคมได้ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ซึ่งนับเป็นการปฏิวัติการจัดการศึกษาในระดับวิทยาลัย เนื่องจากในวิทยาลัยของประเทศ
อังกฤษยังไม่เคยดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษและผู้พิการ (SEN) 
มาก่อน 
  จากแนวโน้มของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่นําเสนอในข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า    
การจัดการศึกษาในอนาคตต่างมุ่งเน้นความสําคัญของผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยสนับสนุนการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยเน้นการทํางานโดยการประสานความร่วมมือ
จากหลายหน่วยงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการ โดยมุ่งเน้น
เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้เรียน เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา สังคม และ
สุขภาพโดยมีเปูาหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 

การปรับเพื่อการศึกษาแบบการเรียนรวม 

               การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมจะประสบผลสําเร็จได้ต้องอาศัยการให้นักเรียนมีส่วนร่วม
และเป็นสมาชิกในสังคมของโรงเรียน และห้องเรียนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการเข้าถึงตัวหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้  
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 32-38) ได้สรุปเกี่ยวกับ
การปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบผลสําเร็จไว้ ดังนี้ 
 1. การปรับหลักสูตร  
                   การปรับหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนเป็นปัจจัย
สําคัญที่จะทําให้การเรียนรวมประสบผลสําเร็จ ในการปรับหลักสูตรมี 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุง
เนื้อหาและกระบวนการว่าจะสอนอะไร (เนื้อหาของหลักสูตร) และจะสอนอย่างไร (วิธีการ สื่อ และ
กระบวนการ) และการปรับเพ่ิมหรือลดขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอน แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด โดย
คํานึงถึง 1) สิ่งที่จะเรียนต้องเก่ียวข้องกับชุมชน 2) เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และ 
3) ทักษะในการเรียนรู้ซึ่งถูกกําหนดไว้ในหลักสูตรสอดคล้องกับระดับชั้น 
      หลักสูตรเพ่ือการเรียนรวมจะอยู่บนพ้ืนฐานของมุมมองที่ว่า การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อ
นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและเกิดเป็นประสบการณ์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิผลจากนักเรียนคนอ่ืน ๆ โดยการทํางานร่วมกันโดยคํานึงถึงความต้องการจําเป็นของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคลด้วย สิ่งที่ครูผู้สอนสามารถดําเนินการเพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากที่สุด ได้แก่ 1) ปรับสื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่ 2) เลือกสื่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาใช้    
3) สร้างสื่อ อุปกรณ์ใหม่ และ 4) ผสมผสานการนําสื่อ อุปกรณ์เก่ามาปรับ นําของเดิมมาใช้และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
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                  กระบวนการในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการเรียนรวมมีดังนี้ 
      1. เนื้อหาของหลักสูตร โดยมีวิธีการ คือ 1) ปรับลําดับของเนื้อหา 2) จัดรูปแบบ
หลักสูตรใหม่ 3) ปรับกิจรรมในการฝึกทักษะ 4) ปรับระดับความยากง่าย และการนําเสนอหลักสูตร
และ 5) พัฒนาภาระงานให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  
                  2. การนําไปใช้/วิธีดําเนินการ มีวิธีการ คือ 1) กําหนดขอบเขตของการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 2) ใช้สื่อ อุปกรณ์ที่มีความแตกต่าง 3) ใช้กิจกรรมเดียวกันแต่มี
เปูาหมายให้เกิดทักษะต่างกัน 4) กําหนดเนื้อหาสําคัญให้เหมาะกับประสบการณ์ของผู้เรียน 5) ให้
เวลาในการเรียนรู้งานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น 6) ใช้อุปกรณ์ช่วยความจํา เช่น แผนภูมิ แบบสํารวจ
รายการ 7) ใช้โครงงานให้นักเรียนทําร่วมกัน และ 8) การทํางานเป็นกลุ่ม 9) ควรมีรูปแบบและ
ตัวอย่างให้เด็ก 10) ปรับกระบวนการประเมินผลให้สอนคล้องกับกระบวนการสอนของครู และ          
11) ทําใบงานให้ชัดเจน มีช่องว่าง และจัดพิมพ์ให้ง่ายต่อการอ่าน 

                  3. ทักษะเพ่ิมเติมที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาตามหลักสูตรมากขึ้น มีวิธีการ คือ 1) กลยุทธ์
ในการสอน กระบวนการรับรู้และเข้าใจ เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเอง การแก้ปัญหาและเพ่ิม
ความตระหนักรู้ในตน 2) สอนวิชาที่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น ทักษะ การเขียนเรื่อง 3) สอนวิธีการทํา
แบบทดสอบ 4) สอนทักษะการศึกษาค้นคว้าทั่วไป 5) สอนยุทธศาสตร์ในการเรียนรู้หรือทักษะ
กระบวนการที่จะนําไปสู่การคิด ภาระงานตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 46-51) กล่าวถึง การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้การเรียน
ร่วมประสบผลสําเร็จการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง แต่องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากก็คือ การปรับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้เอ้ืออํานวยต่อลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก 
ต่อไปนี้ขอเสนอการปรับสภาพแวดล้อมใน 3 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และ
การจัดการกับพฤติกรรมเด็ก ซึ่งภายใต้แต่ละหัวข้อเสนอดังนี้ 
 1. การปรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน 
  การปรับกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนอาจกระทําได้ ดังนี้ 
  1.1 จัดให้มีผู้ช่วยครู ซึ่งอาจมีหน้าที่หลายด้านแล้วแต่จะกําหนดหน้าที่หนึ่งก็ช่วยอ่าน
ข้อความให้เด็กฟัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีความลําบากในการอ่าน 
  1.2 ทําวิธีการสอนแบบ “การร่วมเรียนร่วมรู้” มาใช้ในการสอนเพ่ือให้เด็กได้เข้ากลุ่ม 
ซึ่งประกอบด้วยเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เด็กเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน 
  1.3 จัดวัสดุ เนื้อหาในการอ่านให้มีความหลากหลายและให้มีความยากง่ายแตกต่างกัน
หลายระดับ เพ่ือให้เด็กเลือกเรียนตามความสนใจ การใช้แบบเรียนเพียงเล่มเดียวให้ทุกคนอ่านไป
พร้อมกันจึงเป็นวิธีที่ไม่เหมาะสม เพราะไม่สนองตอบต่อความต้องการทางการศึกษาพิเศษของเด็ก 
  1.4 เขียนตัวอย่างลงบนกระดานทุกครั้งเพ่ือให้เด็กเห็นอย่างชัดเจนเด็กที่ไม่สามารถ
รับรู้ได้ดีทางการฟัง จะสามารถเข้าใจได้ง่าย หากเด็กรับรู้ด้วยการใช้สายตา 
  1.5 อัดเทปการสอนของครู แล้วนํามาเปิดให้เด็กฟังครั้งหนึ่งจะช่วยให้เด็กมีความจําได้
ดี สามารถจําและเข้าใจสิ่งที่ครูสอนได้ง่ายขึ้น 
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  1.6 ตรวจสมุดจดงานของเด็ก ว่าเด็กจดเนื้อหาตามที่ครูสอนได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
ลายมือของเด็กอ่านออกหรือไม่ 
  1.7 พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เด็กที่มีปัญหาใน
การอยู่นิ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และเรียนรู้ได ้
  1.8 ใช้สื่อประเภทโสตทัศนูปกรณ์ สรุปแนวความคิดสําคัญของบทเรียน และชี้ให้เด็ก
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่กําลังเรียนกับหัวข้อที่ครูสรุปบนจอ เด็กที่มีความลําบากในการเรียน
อาจมองไม่เห็นความสัมพันธ์นั้น 
  1.9 ใช้วิธีการทางศิลปะ ดนตรีสร้างสรรค์ช่วยในการทํากิจกรรม 
  1.10 การมอบงานให้นักเรียนทํา ครูจะต้องให้งานเด็กไม่เหมือนกันโดยให้ตามลําดับ
ความยากง่าย หรืออาจให้ตามความสามารถของเด็ก ชี้แจงให้เด็กทั้งชั้นเห็นความยุติธรรม  คือครู
จะต้องคํานึงถึงความสามารถของเด็กแต่ละคน 
  1.11 การใช้ภาพประกอบหรือเส้นกราฟเพ่ือแสดงแนวคิดตามเนื้อหาวิชาเพ่ือให้ง่ายแก่
การทําความเข้าใจ 
  1.12 จัดศูนย์การเรียนย่อย ๆ หลายศูนย์ในชั้นเรียน 
  1.13 จัดให้เด็กเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้เด็กปรึกษาหารือกันไม่แข่งขันกัน ไม่แสดง
ความเห็นแก่ตัว 
  1.14 มอบการบ้านให้เด็กเป็นกลุ่มบ้าง และให้สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจเองว่าแต่ละคน
จะรบัผิดชอบอะไรบ้าง 
  1.15 อ่านเนื้อหาวิชาตามตําราลงในเทป แล้วนํามาเปิดให้เด็กฟังในขณะที่เด็กอ่านตาม
ตําราไปแล้วเพ่ือช่วยให้เด็กได้ใช้ประสบการณ์สัมผัสหลายด้าน 
  1.16 การให้เด็กเก่งในห้องเรียนเป็นผู้สรุปใจความสําคัญในเรื่องที่อ่านให้เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนฟัง 
  1.17 ให้เด็กดูวีดิทัศน์ หรือฟังเสียงจากเทปในเนื้อหาเดียวกัน 
  1.18 การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ในการจําลองสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ 
  1.19 เวลาสั่งให้เด็กทํางานให้สั่งหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้คําพูดต่างกันเพ่ือให้เด็กที่มีปัญหา
ในการฟังเข้าใจได้ดีข้ึน 
  1.20 เมื่อส่งงานคืนให้กับเด็กหลังตรวจเสร็จแล้ว ครูควรชี้แจงให้เด็กเข้าใจว่า เด็กทํา
ผิดอย่างไร เพ่ือจะได้ไม่ทําผิดเหมือนเดิมอีก 
  1.21 วางแผนการสอนร่วมกันระหว่างครูการศึกษาปกติกับครูการศึกษาพิเศษ เพ่ือจะ
ได้เข้าใจข้อจํากัดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา 
  1.22 การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ครูควรพยายามให้เด็กทํากิจกรรมที่
ต้องมีการลงมือทํา หรือให้เด็กใช้สิ่งที่เด็กจับต้องได้ เช่น เครื่องคิดเลข เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพราะ
เด็กบางคนเรียนรู้ได้ดีโดยการลงมือทํา 
  1.23 การสอนการอ่าน หลังจากนักเรียนอ่านจบแล้ว ครคูวรฝึกให้เด็กตั้งคําถามตนเอง 
หรือให้เด็กเขียนสรุปความเป็นภาษาของตนเอง 
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  1.24 จัดให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ และให้มีการสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มบ้าง 
เพ่ือให้นักเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนเพื่อให้การฝึกทักษะสังคม 
  1.25 ในการทําเอกสารเพื่อแจกให้กับนักเรียน ครคูวรจัดทําเอกสารที่มีความยากง่ายที่
แตกต่างกันอย่างน้อย 3 ระดับในเนื้อหาเดียวกัน เพ่ือให้เด็กได้เรียนตามระดับความสามารถ 
 2. การปรับกลยุทธ์ด้านการทดสอบ 
  การทดสอบเด็กไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกลางภาคเรียน หรือทดสอบปลายภาคเรียน 
อาจยืดหยุ่น ดังนี้ 
  2.1 ให้มีการทดสอบหลายระดับในหนึ่งหน่วยการเรียน 
  2.2 อนุญาตให้เด็กสอบในห้องเสริมวิชาการได้ ซึ่งจะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้สอน 

  2.3 ขยายเวลาในการทําข้อสอบ โดยให้เวลาในการทําข้อสอบนานขึ้น 
  2.4 ในการวัดสิ่งเดียวกัน จํานวนคําถามอาจไม่เท่ากันได้ 
  2.5 สอบปากเปล่าแทนการสอบข้อเขียนเพราะเด็กบางคนไม่มีปัญหาในการพูด แต่มี
ปัญหาในการเขียน 
  2.6 การวัดความเข้าใจในเนื้อหาวิชา อาจกระทําได้หลายวิธีเด็กอาจตอบคําถามไม่ได้ดี 
แต่มีผลงานมาแสดงก็แสดงว่าเด็กเข้าใจเนื้อหาแล้ว 
  2.7 คําถามบางข้อเด็กอาจไม่เข้าใจเพราะใช้คํายาก ครูต้องเปลี่ยนคําถามใหม่ โดยใช้
คําถามง่าย ๆ การสอบเป็นการวัดความเข้าใจเนื้อหา ไม่ใช่วัดการใช้ภาษาในข้อสอบ 
  2.8 เตรียมเด็กก่อนทําข้อสอบ เพ่ือให้เด็กเข้าใจแนวคําถามว่าหากครูถามเช่นนี้ 
คําตอบที่ครูต้องการควรเป็นเช่นใด 
  2.9 พยายามหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหามาก ๆ (เช่น เนื้อหาในหลาย ๆ 
บทเรียน) 
  2.10 ใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกันในการตัดเกรด และควรกําหนดเกณฑ์นี้ไว้ในแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาด้วย 
 3. การปรับกลยุทธ์ในการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนอาจกระทําได้ดังนี้ 
  3.1 ให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสม่ําเสมอ เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมเชิงบวก 
  3.2 การนําระบบเบี้ยอรรถกร (Token Economy) มาใช้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเพ่ือ
เสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
  3.3 ชมเชยนักเรียนทั้งกลุ่มเมื่อเด็กทํางานเสร็จเรียบร้อย 
  3.4 การนําวิธีการขอเวลานอก (Time-out) มาใช้ในการจัดการกับพฤติกรรมเด็ก 
  3.5 การนําวิธีการปรับพฤติกรรมโดยการทําสัญญา (Contract) มาใช้กับเด็กเพ่ือไม่ให้
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นอีก 
  3.6 สําหรับเด็กที่มีความสนใจสั้น อาจใช้วิธีการให้เด็กพิจารณาตนเอง และควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง 
  3.7 กําหนดการลงโทษไว้อย่างเป็นลําดับขั้น และเป็นระบบ เมื่อเด็กทําผิดก็ให้ลงโทษ
ตามท่ีตกลงกันไว้ 
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  3.8 ให้เพ่ือนนักเรียนในชั้นเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมของเด็กคนใดคนหนึ่ง โดยการคอย
เรียกชื่อ หรือคอยเตือนไม่ให้กระทําความผิด 
 4. การจัดห้องเรียน 
  การจัดห้องเรียน หมายถึง การจัดวางตําแหน่งโต๊ะ เก้าอ้ี ตลอดจนอุปกรณ์บางอย่างใน
ห้องเรียนให้เหมาะสมเพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งครูอาจใช้หลัก ดังนี้ 
  4.1 จุดมุมใดมุมหนึ่งของห้องเรียน ให้เป็นมุมสําคัญเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น 
มุมสงบสําหรับอ่านหนังสือ มุมสําหรับการค้นหาความจริง มุมอิสระที่เด็กจะใช้เวลาที่มีหลักจากทํา
แบบฝึกหัดเสร็จแล้ว ไม่จําเป็นต้องจัดหลายมุม ครูอาจจัดเพียง 1 -2 มุม ใน 1 ช่วงเวลา และอาจ
หมุนเวียนไปจัดมุมอย่างอ่ืนเมื่อเวลาผ่านไป 
  4.2 จัดให้มีมุมท่ีห้ามเด็กเข้ามาใช้บริการ เช่น บริเวณโต๊ะครู บริเวณที่ต้มน้ําร้อน หรือ
ล้างมือ เป็นต้น 
  4.3 หากมีเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตาเรียนร่วมอยู่ในชั้นจะต้องบอกให้เด็กทราบ
ว่า วัตถุใดตั้งอยู่ ณ ที่ใด หากมีการจัดห้องใหม่ และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่ตั้งจะต้องแจ้งให้เด็กทราบ
เช่นกัน 
  4.4 จัดโต๊ะเรียนและเก้าอ้ีในลักษณะที่ทําให้ครูและนักเรียนสามารถเคลื่อนไหวได้
สะดวก 
  4.5 จัดโต๊ะเรียน และเก้าอ้ีให้อยู่ในลักษณะส่งเสริมการเรียนรู้ และเหมาะกับกิจกรรม
ที่ครูจะสอน 
  4.6 ควรจัดให้มีปูายนิเทศในห้องเรียนด้วย เพ่ือให้เด็กติดตามข่าวสารข้อมูลที่สําคัญ 
ตลอดจนใช้เป็นที่สําคัญติดข้อมูลที่สําคัญในการเรียน 
  4.7 วัสดุที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ควรจัดเก็บไว้ในที่มิดชิดและควรให้เด็กขออนุญาตครู
ทุกครั้งก่อนหยิบหรือจับวัสดุ อุปกรณ์ท่ีอาจมีอันตราย 
  4.8 อย่าจัดพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สอยพ้ืนที่แห่งนั้นให้
เป็นประโยชน์สูงสุด เพราะพ้ืนที่ว่างดังกล่าวอาจเป็นต้นเหตุของปัญหาบางอย่างได้ 
  4.9 ถ้ามีเด็กที่นั่งรถเข็นเรียนร่วมอยู่ในห้องเรียนจะต้องดัดแปลงสถานที่หากจําเป็น 
เพ่ือให้เด็กสามารถเคลื่อนย้ายภายในห้องเรียนหรือเข้าออกห้องเรียนได้โดยสะดวก 
  4.10 จัดที่นั่งเด็กให้เหมาะสม เช่น เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมควรให้นั่ง
ใกล้ครู เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น จึงอนุญาตให้เด็กย้ายไปนั่งที่อ่ืนที่ไกลจากครู
ออกไปได้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินควรให้นั่งแถวหน้า เพ่ือให้เด็กได้ยินครูพูดชัดเจน 
สามารถอ่านริมฝีปากของครูได้ง่ายขึ้น เด็กที่เสียสมาธิง่าย ไม่ควรให้นั่งใกล้หน้าต่างหรือประตูเพราะ
เด็กอาจมองออกไปทางหน้าต่างหรือประตู เมื่อมีสิ่งเร้าจากภายนอกมากระทบเด็ก 
 สุนันทา เที่ยงตรง (2545, หน้า 79) ได้เสนอสิ่งที่ต้องปรับเพ่ือการเรียนรวมไว้คล้ายคลึงกับ
สิ่งที่ต้องปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เรียน การจัดที่นั่ง 
  2. สภาพแวดล้อม 
 3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบเรียนและสื่อช่วยในการสอน 
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 4. ขอบข่ายเนื้อหาสาระท่ีจะใช้สอน 
 5. จุดประสงค์และเปูาหมาย 
 6. วิธีการและเทคนิควิธีที่ใช้สอน 
 7. ระดับหรือประเภทของการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 
 8. การปรับที่จําเป็นที่สุด คือ การปรับเกณฑ์การวัดผล 

 จากสาระสําคัญของการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมให้ประสบผลสําเร็จนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรด้าน
ต่าง ๆ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยดําเนินการปรับให้เหมาะ
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่เรียนในชั้นเรียนปกติร่วมกับเด็กปกติ ดังนี้ 1) การปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การปรับวัตถุประสงค์ การปรับเนื้อหา 
การปรับวิธีสอน การปรับการวัดและประเมินผล และการปรับวิธีการจัดการพฤติกรรม 2) การจัด
กลุ่ม/จัดที่นั่งในชันเรียน โดยเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปกติได้ทํางานร่วมกัน 
เพ่ือฝึกฝนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนครูสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง 3) การจัด
สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  4) การจัดหาสื่อ 
สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ละคน 
 

ตัวอย่างการปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
              จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ทําการวิจัยในปี พ.ศ. 2555 เรื่อง การพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบ RTI MODEL โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งน้นการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ สําหรับการวิจัย
นี้ ผู้เขียนได้นําแนวคิดการสอนในชั้นเรียนรวมตามรูปแบบ RTI MODEL โดยได้แบ่งการช่วยเหลือ 
หรือการสอนออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม และการสอนเสริม
คณิตศาสตร์ มีรายละเอียดของการปรับการศึกษาแบบเรียนรวม ดังนี้ 
     1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการปรับเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม 
                    การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นกิจกรรมในการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีสาระสําคัญ ดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
 
ประเด็นที่ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา/อุปสรรค แนวโน้ม 

1. การคัดแยก
นักเรียนเพื่อให้
ความช่วยเหลือ 

เครื่องมือที่ใช้ คือ 
KUS-SI Rating 
Scales 
เวลา หลังเปิดภาค
เรียน 4-6 สัปดาห ์
วิธีการ ใช้กับ
นักเรียนบางคนที่
สังเกตเห็นว่า น่าจะมี
ความบกพร่องหรือมี
ปัญหา 

1. ใช้เวลานาน เนื่องจาก 

การใช้เคร่ืองมือคัดกรอง 
จะต้องเร่ิมจากการสังเกต
นักเรียน แล้วคัดเลือกนักเรียน
บางส่วนมาทําการคัดแยกตาม
แบบคัดกรอง 
2. เนื้อหาของแบบคัดกรอง 
อิงตามลักษณะเฉพาะของ  
ความบกพร่อง 
3. ต้องผ่านการอบรมการใช้
แบบคัดกรองก่อนและ 

ใช้เวลานานและการแปลผล
ค่อนข้างยุ่งยาก 
4. ไม่ได้นาํข้อมูลจากผล   
การคัดแยกมาปรับปรุงหรือ
เตรียมการสอน 
 

1. การคัดกรองจะมีลักษณะที่
เป็นสากล คือ เป็นแบบคัดกรอง
ที่ใช้กับนักเรียนทุกคน 
 
 
 
2. แบบคัดกรองจะต้องมีเนื้อหา
ที่อิงตามหลักสูตร 
 
 
3. แบบคัดกรองจะต้องมี
วิธีการใช้ที่ง่าย ใช้เวลาสั้น และ
แปลความได้งา่ย 
 
4. ต้องได้ข้อมูลที่สามารถ
นํามาใช้ในการให้ 
ความช่วยเหลือต่อไป 
5. การคัดแยกควรใช้ระยะเวลา
มากข้ึน คือ 

 คัดแยกมากกว่า 1 คร้ัง และวัด
หลาย ๆ ด้าน 

2. การช่วยเหลือ
นักเรียน 

สอนซ่อมเสริม
นักเรียนที่ผ่าน   
การคัดแยกแล้วว่า มี
ความบกพร่อง โดยใช้
เวลาหลังเลิกเรียน ใน
ชั่วโมงซ่อมเสริม ด้วย
การทําแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

1. ไม่สามารถสอนซ่อมเสริม
ได้สม่ําเสมอ เพราะครูติด
ประชุม หรือผู้ปกครองมารับ
นักเรียนก่อนเวลา 
2. ผู้ปกครองไม่ค่อยให้ 
ความร่วมมือถ้าใช้เวลา 
หลังเลิกเรียน 

1. ต้องเตรียมการสอนที่เป็น 
การปูองกันความยุ่งยากที่อาจ
เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน โดย
การเรียนรวม 
2. ต้องมีการช่วยเหลือหลาย
ระดับ และมีการติดตาม
ความก้าวหน้าเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสนิใจใน 
การเปลี่ยนระดบัของ  
การช่วยเหลือ 

 
 
 
 



34 
 
ตารางที่ 1.1 การวิเคราะหข์้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 

ประเด็นที่ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา/อุปสรรค แนวโน้ม 
3. การประเมินผล
การเรียนรู้ 

มีการประเมินผล
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง 

1. มีการติดตามความก้าวหนา้
โดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมี
การบันทึกกราฟแสดง
ความก้าวหน้า โดยเนน้เฉพาะ
การ-บวก แต่ไม่มีการนาํผล
จากการติดตามความก้าวหนา้
มาใช้ในการพิจารณา
ช่วยเหลือเพิ่มเติม 
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมระดับ
น้อยในการประเมินผล 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

1. มีการติดตาม
ความก้าวหน้าเป็นระยะ และ
นําข้อมูลจากการติดตาม
ความก้าวหน้ามาใช้ใน 
การตัดสินใจเปลีย่นระดบั
ของการช่วยเหลือ 
 
 
 
 
2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การประเมินและตดัสินใจ
เก่ียวกับการเปลี่ยนระดบั
ของการช่วยเหลือมากข้ึน 

4. กิจกรรม 
การสอน 

ครูยกตัวอย่างให้ดู
เพียง 1 หรือ 2 
ตัวอย่าง 

ครูเสนอตัวอย่างแต่ไม่ได้แสดง
แนวคิดหรือบอกคําสําคัญ 
หรือเสนอตัวแนะที่ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น 

1. ควรมีตัวอย่างให้ดู พร้อม
เสนอตัวแนะให้นักเรียน
สังเกตและสามารถทําตามได ้
 
2. ควรมีสื่อรูปธรรม
ประกอบการเสนอตัวอย่าง
พร้อมคําอธิบายและเปดิ
โอกาสให้นักเรียนแสดงหรือ
สื่อสารความเข้าใจออกมา
เป็นภาพหรือคําพูด 

5. สื่อ/อุปกรณ ์ 1. ครูใช้สื่อการสอน
น้อย เพราะต้องเร่ง
สอนให้ทันตาม
หลักสูตร 
2. ทําสื่อเฉพาะใช้
สอนซ่อมเสริม
นักเรียนกลุ่มที่มี
ความบกพร่อง 

1. ครูต้องทําสื่อเอง แต่ไม่
ค่อยมีเวลาทํา และนึกไม่ออก
ว่า จะทาํสื่ออะไร เพราะเรียน
จบมานานแล้ว  

ครูควรใช้สื่อกับนักเรียน 
ทุกคน เพื่อปูองกันไม่ให้
นักเรียนเกิดความยุ่งยากหรือ     
ความบกพร่องในภายหลัง 
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ตารางที่ 1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (ต่อ) 
 
ประเด็นที่ศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา/อุปสรรค แนวโน้ม 

6. การเสริมแรง ครูยังดุนักเรียนที่
เรียนไม่เข้าใจหรือทํา
แบบฝึกหัดไมไ่ด ้

1. ไม่ค่อยมีเวลาใน        
การเสริมแรงเนื่องจากลืม
เพราะมีภาระงานมาก 
2. ลงทนุสูง เช่น การให้
สิ่งของเป็นรางวลั 
3. ไม่มีเวลาเตรียม 
การเสริมแรงแบบใหม่ ๆ ที่
สอดคล้องกับตัวผู้เรียน 

การเสริมแรงทางบวก โดยใช้
คําพูดที่ไมท่ําให้นักเรียนรู้สึกว่า
ถูกแบ่งแยกเป็นกลุ่มด้อย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจากตารางท่ี 1.1 นํามากําหนดเป็นหลักการของระบบที่เน้น
การศึกษาแบบเรียนรวมดังนี้ 
 1. หลักการของระบบ 

     1.1 นักเรียนทุกคนได้รับสิทธิในการเรียนคณิตศาสตร์เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐานความรู้ที่
เข้มแข็งสู่การต่อยอดความรู้ในชั้นที่สูงขึ้น 
               1.2 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นการปูองกัน และเพ่ือให้
ความช่วยเหลือก่อนที่นักเรียนจะเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ทั้งในชั่วโมงเรียนและ นอกเวลา
เรียน 
               1.3 เน้นการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย 
และมีความเข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกับสื่อที่เป็นรูปธรรมด้วยการจัดกิจกรรมเป็น
กลุ่มย่อยหรือจับคู่ 
               1.4 ใช้การวัดและประเมินผลเป็นข้อมูลย้อนกลับสําหรับการปรับปรุงและช่วยเหลือ
โดยมี 2 รูปแบบ คือ 1) การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในแต่ละบทเรียนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการสอนเสริมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียน และ 2) การประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการตัดสินใจมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจว่านักเรียนที่ไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้หลังจากการช่วยเหลือเสร็จสิ้นลงว่า 
เป็นเด็กที่มีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคลอย่างเข้มข้นจาก
ทีมสหวิทยาการต่อไป 
           2. การกําหนดกิจกรรมการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
              ในการกําหนดกิจกรรมช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ มีการปรับกิจกรรมเพ่ิมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนดังตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 กิจกรรมในการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์  
 

การช่วยเหลือ การช่วยเหลือระดับท่ี 1 
(การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม) 

การช่วยเหลือระดับท่ี 2 
(การสอนเสริม
คณิตศาสตร์) 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครูคณิตศาสตร์และผู้ปกครอง 
(นักจิตวิทยาประจําโรงเรียน ถ้าจําเป็น) 

ครูคณิตศาสตร์และ
ผู้ปกครอง (นักจิตวิทยา
ประจําโรงเรียน ถ้าจําเป็น) 

การจัดกลุ่มนักเรียน การเรียนร่วมกับเพ่ือนในชั้นเรียนปกติ
ทุกคน 
 

จัดเป็นกลุ่มย่อย หรือจับคู่ 

กิจกรรมเสริม 1. การเลือกมุมเพ่ือฝึกฝนตาม
ความสามารถ 
2. การฝึกฝนกับเพ่ือนที่เก่งกว่าหรือรุ่นพ่ี 
 
3. ฝึกฝนกับผู้ปกครอง 

1. การเลือกมุมเพ่ือฝึกฝน
ตามความสามารถ 
2. การฝึกฝนกับเพ่ือนที่เก่ง
กว่าหรือรุ่นพี่ 
3. ฝึกฝนกับผู้ปกครอง 

 
 นอกจากการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในการวิจัยนี้ ยัง ได้มี
การปรับสื่อการเรียนรู้ ดังนี้  

 1. การสอนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมุ่งเน้นการเป็นตัวแบบของครูในการอธิบาย และ
สาธิตการแก้ปัญหา 

 2. การแสดงตัวอย่างการสอนแต่ละเนื้อหาจะเริ่มต้นด้วยวัสดุที่เป็นรูปธรรม รูปภาพและ
สัญลักษณ์ ตามลําดับ 

 3. เน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกับสื่อ เช่น แถบจํานวน  เส้นจํานวน 
ตารางร้อย ตัวนับรูปแบบต่าง ๆ ตารางการบวก เป็นต้น 
  4. การใช้บัตรคําเกี่ยวกับคําศัพท์ทางคณิตศาสตร์เมื่อสอนเสร็จแล้ว ครูควรนําบัตร
คําศัพท์ติดข้างฝาหรือวางที่มุมห้องเพ่ือให้นักเรียนมองเห็น หรือหยิบจับมาดูเพ่ือให้นักเรียนได้จดจํา
คําศัพท ์

 5. การใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) ในการช่วยเหลือแต่ละวิธีจะบูรณาการ 
การสอนระหว่างมโนมติทางคณิตศาสตร์ และทักษะ เช่น การสอนนักเรียนเกี่ยวกับการบวกแล้ว
ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากการทําแบบฝึกหัดในใบงาน โดยดูที่จํานวนข้อที่นักเรียนทําถูก 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีคิดคํานวณเกี่ยวกับการบวกที่เหมาะสมกับนักเรียน
มากที่สุดเพื่อให้นักเรียนฝึกฝนและจดจําไปใช้ในการแก้ปัญหาต่อไป 
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 จากการนําความรู้เรื่องการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมไปใช้ในการปฏิบัติในโรงเรียน 
พบว่า นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ครูสอนง่ายขึ้น และนักเรียนกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด  
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง พบว่า 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการปรับเอการศึกษาแบบเรียนรวม และรู้สึกว่าตัวเองมีความสําคัญใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนเพ่ือพัฒนาลูกของตนเอง จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้ที่มีการปรับเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม พบว่า นักเรียนเรียนเข้าใจมากขึ้นจาก  การฝึกปฏิบัติ
กับสื่อที่หลากหลาย เช่น การมีตัวแบบให้ดูในใบงาน การบวก-ลบจากการกระโดดบนเส้นจํานวน และ
การเล่าเรื่องราวจากภาพท่ีกําหนดให้แล้วนํามาสร้างโจทย์ปัญหาช่วยให้เข้าใจเก่ียวกับโจทย์ปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาได้ดีข้ึน 

 

สรุป 
          การศึกษาในอดีตไม่ได้ให้ความสําคัญกับกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทําให้เด็กเหล่านั้น
ขาดโอกาสในการได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ ต่อมาแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนมี     
การแพร่หลายมากขึ้น จึงเริ่มมีการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ แต่อย่างไรก็ตาม 
เด็กกลุ่มนั้นก็ยังขาดโอกาสที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ เนื่องจากต้องไปเรียนที่โรงเรียนเฉพาะพิการที่มี  
การจัดการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มและแตกต่างจากการศึกษาปกติ จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษายัง
ไม่เป็นไปในทางที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน จึงเกิด
การศึกษาแบบเรียนรวม ที่เป็นการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็ก
ปกติได้เรียนร่วมกันในโรงเรียนหรือห้องเรียนเดียวกัน โดยมีการบริการสนับสนุนตามความต้องการ
ของเด็กแต่ละคน 
            การจัดการศึกษาในประเทศไทยจะต้องเป็นไปในทางที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าจะ
เป็นเด็กปกติท่ัวไปหรือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
และองค์ประกอบที่สําคัญในการที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวม 
ได้แก่ 1) ในการปรับหลักสูตรมี 2 ลักษณะ คือ การปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการว่าจะสอนอะไร 
(เนื้อหาของหลักสูตร) และจะสอนอะไร (วิธีการ สื่อ และกระบวนการ) และการปรับเพ่ิมหรือลด
ขอบข่ายเนื้อหาที่จะสอน แต่ไม่ว่าจะเป็นไปในลักษณะใด โดยคํานึงถึง 1) สิ่งที่จะเรียนต้องเกี่ยวข้อง
กับชุมชน 2) เรียนรู้ทักษะที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และ 3) ทักษะในการเรียนรู้ซึ่งถูกกําหนด
ไว้ในหลักสูตรสอดคล้องกับระดับชั้น นอกจากนี้แล้ว ยังต้องปรับในเรื่องของผู้เรียน เช่น การจัดกลุ่ม
และจัดที่นั่งของผู้เรียน การปรับสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน และการเปิด
โอกาสให้นักเรียนรุ่นพ่ีมีส่วนร่วมในการสอนเสริมนอกเวลาเรียน และการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน
การสอนเสริมนอกห้องเรียน และติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน 
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แบบฝึกหัด 
 1 การศึกษาพิเศษหมายความว่าอย่างไร 

 2. การศึกษาพิเศษมีความสําคัญอย่างไร 
 3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาพิเศษมีอะไรบ้าง 
 4. สรุปสาระสําคัญของความเป็นมาของการศึกษาพิเศษในประเทศไทยและต่างประเทศ
เป็นแผนผังความคิด 

 5. เปรียบเทียบความเป็นมาของการศึกษาพิเศษในประเทศและต่างประเทศในประเด็น 
1) ความพิการ 2) สถานที่ในการจัดการศึกษา และ 3) ความท่ัวถึงในการดูแลเด็กพิการ 

 6. รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษมีก่ีรูปแบบ อะไรบ้าง 
 7. อธิบายรูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาพิเศษทุกรูปแบบตามคําตอบที่ตอบในข้อ 5  
 8. ยกตัวอย่างโรงเรียนเฉพาะความพิการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่
มีในประเทศไทย 

 9. สรุปแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในศูนย์การศึกษา
พิเศษ 
 10. ถ้าโรงเรียนของท่านมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้น ท่านจะ
เสนอแนะผู้บริหารให้จัดการศึกษาพิเศษรูปแบบใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

1. ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

2. ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 3. ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 4  กรณีศึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 5. สรุป  

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ 

 1. สืบค้นความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ 
 2. สรุปความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้   
 3. เมื่อน าภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการมาให้ดูประกอบการอธิบายด้วย  
PowerPoint เรื่องเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วนักศึกษาต้องสามารถจ าแนกเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษจากภาพที่ก าหนดให้ได้ 
 4. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนระหว่างห้องเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

และห้องเรียนปกติท่ัวไปได้  

  5. เมื่อดูวีดิทัศน์ที่ก าหนดให้แล้วนักศึกษาต้องสามารถสรุปประเด็น 1) ตัวละครในเรื่องเป็น
เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใด 2) ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจาก ตัวละครในเรื่อง    
3) วิธีการช่วยเหลือได้ทุกประเด็น 

  6. เสนอแนวทางในการช่วยเหลือของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้   

 7. แสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. สุ่มนักศึกษาออกมาเล่าเรื่องชั้นเรียนของตนเองว่ามีนักเรียนที่มีลักษณะอย่างไร 
บ้าง 3-4 คน เมื่อนักศึกษาแต่ละคนเล่าเสร็จ ให้นักศึกษาที่ฟังตั้งค าถามเกี่ยวกับนักเรียนในชั้นเรียนที่
เพ่ือนเล่า จากนั้นผู้สอนเชื่อมโยงเข้าว่า เด็กที่นักศึกษาเล่ามามีความต้องการที่แตกต่างจากเด็กคนอ่ืน หรือ
เรียกว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 2. ท าใบงานที่ 2.1 แล้วสืบค้นความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและตอบลงใน     
ใบงานที่ 2.1 จากนั้นให้แต่ละคนน าค าตอบมาสรุปเป็นของกลุ่ม เพ่ือน าเสนอหน้าชั้น ทั้งนี้ผู้สอนและเพ่ือน
ร่วมชั้นที่เหลือจะตั้งค าถาม พร้อมสะท้อนผล  
 3. น าภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท ๆ ละ 3 ภาพ มาให้ดูแล้วให้บอกว่าเป็น
เด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใด 
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 4. ชี้แจงกิจกรรมการดูวีดิทัศน์ พร้อมให้นักศึกษาที่แบ่งกลุ่มตามข้อที่ 1 สรุปรายละเอียด
จากการดูวีดิทัศน์ ในประเด็น 1) ตัวละครในเรื่องเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใด 2) ลักษณะ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจากตัวละครในเรื่อง 3) วิธีการที่ใช้ในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษจากการดูวีดิทัศน์ทั้งสองเรื่อง 

5. นักศึกษาดูวีดิทัศน์ เรื่อง Tarrezameen Par และ The Miracle Workers  

6. นักศึกษาน าเสนอผลสรุปตามประเด็นในกิจกรรมข้อ 5  

 7. ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นร่วมกันตั้งค าถาม และสะท้อนผลจากการดูวีดิทัศน์ 
 8. บรรยายประกอบ PowerPoint เรื่อง เด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วให้นักศึกษาดูภาพ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษซึ่งเป็นภาพกรณีอ่ืนที่ต่างจากภาพในข้อ 3 แล้วให้นักศึกษาแยกประเภทของ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมระบุชื่อของเด็กแต่ละประเภท 

 9. นักศึกษาท าใบงานที่ 2.2 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน แล้วสุ่มนักศึกษาน าเสนอ 2-3 คน 

 10. นักศึกษาท าใบงานที่ 2.3 แล้วน าแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มเพ่ือสรุปเป็นผลงานกลุ่ม พร้อม
น าเสนอ 

 11. นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลายตามความสามารถของแต่ละ
กลุ่ม 

 12. ร่วมกันตั้งค าถามเพ่ืออภิปรายและสะท้อนผล 

 13. สรุปเนื้อหาโดยให้นักศึกษาน าภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษไปติดบนกระดานพร้อม
เขียนระบุว่าเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใด 

 14. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ศูนย์วิจัย 
และพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ 

 15. น าเสนอผลการศึกษาดูงานตามกลุ่มที่แบ่งไว้กลุ่มละ 5-6 คน ในประเด็นแนวคิดในการให้
ความช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการน าเสนอโดยใช้พหุปัญญาของ
สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม 

 16. ร่วมกันตั้งค าถามเพ่ืออภิปรายและสะท้อนผลการศึกษาดูงาน 

 17. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 2 

2. วีดิทัศน์ เรื่อง Tarrezameen Par และ The Miracle Workers 

 3. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 4. ใบงานที่ 2.1 – 2.3 

 5. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบและ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามและตอบค าถามในระดับการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. การตรวจผลงาน ประเมินจากผลงานในหัวข้อแนวคิดในการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ โดยพิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ 
 4. ความถูกต้องในการจ าแนกประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยประเมินจาก
การน าภาพเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการจากภาพท่ีก าหนดให้ 
 5. การแสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ประเมินโดยสังเกต
จากการตอบใบงานที่ 2.2 

           6. การตรวจแบบแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท  

 

   
 



บทท่ี 2 
เด็กที่มีความต้องการพเิศษ 

 
ความน า 
 เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้  คือมุ่งหวังให้เด็กแต่ละคนประสบความส าเร็จใน  
การเรียนรู้ เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการทางการศึกษาแตกต่างไป
จากเด็กปกติ และจ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ หรือบริการสนับสนุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองว่าเด็กแต่ละคนเป็นเด็กประเภทใด มีลักษณะ หรือความต้องการอย่างไร
บ้าง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการช่วยเหลือที่ตอบสนองความต้องการ
ของเด็กแต่ละคนเพ่ือให้บรรลุถึงขีดสุดของศักยภาพ 

  

ความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
 นักการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนใช้ค าเรียกเด็กที่ มีความต้องการพิเศษไว้
แตกต่างกัน เช่น เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้เรียนลักษณะพิเศษ ผู้มีความบกพร่อง เด็กนอกระดับ 
เด็กอปกติ คนพิการ และคนพิการทางการศึกษาพิเศษ ซึ่งในเอกสารค าสอนฉบับนี้จะใช้ค าว่า เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ส าหรับความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษสรุปได้ ดังนี้ 
 วารี ถิระจิตร (2537, หน้า 3) ให้ความหมายของค าว่า เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีลักษณะ
ทางกายภาพ หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากสภาพปกติทางกาย สติปญญา อารมณ หรือสังคม ซึ่ง
ความเบี่ยงเบนนี้อาจรุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือนตอพัฒนาการดานตาง ๆ ของเด็ก ดังนั้นด็กพิเศษ
จึงมีความตองการและจ าเปนที่จะตองจัดบริการทางการแพทย และการศึกษาพิเศษเพ่ือใหเด็กเหลานี้
ไดสามารถพัฒนารางกาย สติปญญา อารมณ สังคม ไปในทางที่ดี  ใกลเคียงปกติได เต็มก าลัง
ความสามารถของแตละบุคคล  
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 2) ได้ให้ความหมายของค าว่า เด็กที่มีความตองการพิเศษ 
(Children with Special Needs ว่าหมายถึง เด็กที่มีความตองการทางการศึกษาที่แตกตางไปจาก
เด็กปกติ การใหการศึกษาส าหรับเด็กเหลานี้จึงควรมีลักษณะแตกตางไปจากเด็กปกติในดานเนื้อหา 
วิธีการ และการประเมินผล  
 เบญจา ชลธานนท์ (2545, หน้า 34) กล่าวถึง องคการอนามัยโลก (WHO) ที่ไดพยายามให
ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าวา เด็กที่มีความตองการพิเศษเพ่ือเปนแนวทางในการท า       
ความเขาใจวา เด็กที่มีความตองการพิเศษจะตองอยู่ภายในขอบเขต 3 ประการ ได้แก่ 1) บกพรอง 
(Impairment) หมายถึง มีการสูญเสียหรือมีความผิดปกติของจิตใจ และสรีระหรือโครงสราง และ      
หนาที่ของรางกาย 2) การไรสมรรถภาพ (Disability) หมายถึง การมีขอจ ากัดใด ๆ หรือการขาด
ความสามารถอันเป็นผลมาจากความบกพรองจนไมสามารถกระท ากิจกรรมในลักษณะหรือภายใน
ขอบเขตที่ถือวาปกติส าหรับมนุษยได 3) ความเสียเปรียบ (Handicap) หมายถึง การมีความจ ากัด 
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หรืออุปสรรคกีดกั้นอันเนื่องมาจากความบกพรอง และการไรสมรรถภาพที่จ ากัด หรือขัดขวางจนท า
ใหบุคคลไม่สามารถบรรลุการกระท าตามบทบาทปกติของเขาไดส าเร็จ  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 163) ได้ให้ความหมายของค าว่า เด็กพิเศษ ว่าหมายถึง 
เด็กที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากเกณฑ์ปกติที่ต้องการจัดโปรแกรมพิเศษให้ได้เรียนตามศักยภาพอาจ
จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางกาย อารมณ์ และการเรียนรู้ อาจแบ่งย่อยได้ 9 ประเภท คือ 
มีความบกพร่องทางการเห็น มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีความบกพร่องทางสติปัญญา มี      
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความบกพร่องทางภาษาและ
การพูด มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ มีลักษณะออทิสติก และมีความพิการซ้ าซ้อน 
 2. เด็กอัจฉริยะ เด็กปัญญาเลิศ เด็กความสามารถพิเศษ 

           พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551, หน้า 1-2) ระบุ
ไว้ว่า คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ ความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน 
ต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  
 จากความหมายของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้
ว่า เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเป็นเด็กที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษทางการศึกษาซึ่งเด็กกลุ่มนี้
จะมีความแตกต่างกันที่แสดงออกมาถึงความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน ร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ หรือสังคม รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งนี้เด็กเหล่านี้อาจไม่สามารถ
พัฒนาความสามารถได้เท่าท่ีควรจากการจัดการศึกษาปกติ  
 

ประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
           เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีหลายประเภท แต่ละหน่วยงานอาจจะแบ่งประเภทของ     
ความบกพร่องแตกต่างกันตามจุดมุ่งหมายของการให้บริการเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษมีรายละเอียด ดังนี้ 
          พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (2550, หน้า 8-9) 
มาตรา 4 ระบุว่า คนพิการ หมายความวา บุคคลซึ่งมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพรองทางการเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหว   
การสื่อสารจิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรู หรือ ความบกพรองอ่ืนใดประกอบกับมี
อุปสรรคในดานตาง ๆ และมีความจ าเปนเปนพิเศษที่จะ  ตองไดรับความชวยเหลือดานหนึ่งดานใด 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเขาไปมีสวนรวมทางสังคมไดอยางบุคคลทั่วไป    
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง ประเภท และ
หลักเกณฑ์ความพิการ พ.ศ. 2552 (2552, หน้า 45-47) ซึ่งได้ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของ
ความพิการเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
โดยก าหนดประเภทความพิการไว้ 6 ประเภท ดังนี้  
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 1. ความพิการทางการเห็น ได้แก่ ตาบอด และตาเห็นตาเลือนราง โดยมีหลักเกณฑ์ใน 
การก าหนดความพิการทางการเห็นดังนี้ 
     1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อ
ตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา 3 สวน 60 
เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ลงมา จนกระท่ังมองไมเห็นแมแตแสงสวาง หรือมีลาน
สายตาแคบกวา 10 องศา 
     1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองใน
การเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็นของสายตาขางที่ดีกวา เมื่อใช้แวนสายตาธรรมดาแลวอยูในระดับตั้งแต
3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแยกวา 6 สวน 18 เมตร (6/18) 
หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดใน   
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจาก
การมีความบกพรองทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูด หรือฟงแลวผูอ่ืนไมเขาใจ เปนตน   
 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่  
      3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมี  
ความบกพรอง หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา 
อาจมาจากสาเหตุ อัมพาตแขนขาออนแรง แขนขาขาด หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบ      
ตอการท างาน มือ เทา แขน ขา 
      3.2 ความพิการทางรางกาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง 
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ล าตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน 
 4. ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หรือ ออทิสติก ได้แก่  
     4.1 ความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในด้าน          
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจาก
ความบกพรอง หรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรูอารมณ หรือความคิด 
     4.2 ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองทาง
พัฒนาการดานสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรม และอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก  
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นจะแสดงกอนอายุ 2 ปครึ่ง ทั้งนี้ใหรวมไปถึงการวินิจฉัย     
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เชน แอสเปอเกอร Asperger)  
 5. ความพิการทางสติปัญญา หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชา   
กวาปกติ หรือมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ ากว่าบุคคลทั่วไปโดยความผิดปกตินั้น แสดงกอนอายุ 18 ป 
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 6. ความพิการทางการเรียนรู้ ไดแก การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะดานการเรียนรู ซึ่งเปนผลมา
จากความบกพรองทางสมองท าใหเกิดความบกพรองในดานการอาน การเขียน การคิดค านวณ หรือ
กระบวนการเรียนรูพ้ืนฐานอื่นในระดับความสามารถที่ต่ ากวาเกณฑ์มาตรฐานตามชวงอายุ และระดับ
สติปญญา 
           กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ด าเนินการพัฒนา
และจัดท าคู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้รหัส ICF 
(International Classification of Functioning Disability and Health) ด้วยการแบ่งประเภท
ความพิการไว้ 6 ประเภท (กระทรวงสาธารณสุข, 2555, หน้า 3, 9, 14, 19, 30, 35, 42) ดังนี้ 
 1. ความพิการทางการเห็น 
     ความพิการทางการเห็นครอบคลุม 2 ลักษณะ คือ 
      1.1 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การมีสายตาขางที่ดีที่สุดเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลวอยู
ในระดับตั้งแต  สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงต่ ากวา 6 สวน 18 
เมตร (6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา ลงไปจนถึง 10 
องศา 
     1.2 ตาบอด หมายถึง การมีสายตาขางที่ดีที่สุดเมื่อใชแวนตาธรรมดาแลว อยูในระดับ
ต่ ากวา 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 สวน 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็นแมแต
แสงสวาง หรือมีลานสายตาแคบกวา 10 องศา  
 2. ความพิการทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย ได้แก่  
     2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมีขอบกพรองในการไดยินจนไม
สามารถรับขอมูลผานทางการไดยินเมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ
และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป  
     2.2 หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือ
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีขอบกพรองในการไดยินจนไม
สามารถรับขอมูลผานทางการไดยินเมื่อตรวจการไดยินโดยใชคลื่นความถี่ที่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ
และ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบล
ลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 
     2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมี       
ขอบกพรองทางการสื่อความหมาย เชน พูดไมได พูด หรือฟงแลวผูอ่ืนไมเขาใจ เปนตน 
    ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย มี 2 ประเภทยอย ไดแก  
    1. ความพิการประเภท 2.1 ความพิการทางการไดยิน หมายถึง หูตึง หูหนวก ไดยินไมชัด 
สื่อความหมายไมไดจากการสูญเสียการไดยิน แบงเปน 

        1.1 พิการ หรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากการท าเสียงดังปกติ  
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        1.2 พิการ หรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากประสาทหู และหูชั้นในรับเสียง
ผิดปกต ิ 
        1.3 พิการ หรือสูญเสียสมรรถภาพทางการไดยินจากการท าเสียงผิดปกติ และจาก

ประสาทหู และหูชั้นในรับเสียงผิดปกติ 
    2. ความพิการประเภท 2.2 ความพิการทางการสื่อความหมาย (และการใชภาษาพูด  
การเขาใจภาษาพูด) 
         ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง พูดไมชัด พูดไมได พูดไมรูเรื่อง พูดโต
ตอบไมตรงความหมาย แบงเปน  
         2.1 ความผิดปกติทางการพูด ได้แก่ 1) พูดไมชัด 2) จังหวะการพูดผิดปกติ  
        2.2 ความผิดปกติทางการใชสัญลักษณ และการพูด ได้แก่ 1) พัฒนาการทางภาษา 
และการพูดชากวาวัย 2) อะเฟเซีย  
         2.3 เสียงผิดปกติ ได้แก่ 1) เสียงผิดปกติ 2) พูดโดยไมใชกลองเสียง  
         2.4 ความผิดปกติแบบรวม ได้แก่ ความผิดปกติทางการพูดเนื่องมาจากความบกพรอง
ของระบบประสาทควบคุมการพูด 2) ความผิดปกติทางการพูดเนื่องมาจากเพดานโหว  
         2.5 ความผิดปกติที่ไมสามารถจัดให้อยูในประเภทใดประเภทหนึ่งของความพิการ 
ได้แก่ 1) ความบกพรองทางการเรียนรู้ และ 2) ความผิดปกติของการกลืน 
 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย  
      ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจ าวัน หรือในการเขาไปรวมในกิจกรรมในสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
สาเหตุอัมพาต แขนขาออนแรง แขนขาขาด หรือจากภาวะเจ็บป วยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอ        
การท างานของมือ เทา แขน หรือขา 
      ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือในการเขาไปรวมในกิจกรรมในสังคมซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง หรือ
ความผิดปกติของศีรษะ ใบหนา ล าตัว และภาพลักษณภายนอกของรางกายที่เห็นไดอยางชัดเจน  
            4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก 
                ความพิการประเภท 4.1 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม หมายถึง การที่บุคคลมี 
ขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมซึ่ง    
เปนผลมาจากความบกพรองหรือผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรูอารมณ หรือ
ความคิด 
  ความพิการประเภทนี้ จึงหมายถึงกลุมโรคทางจิตเวชตามหลักเกณฑของการวินิจฉัย
ความบกพร่องในระบบ The International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems, 10th Revision Thai Modification: CD‐10‐TM ซึ่งสงผลใหเกิดขอจ ากัดใน
การปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ทั้งนี้โรคทาง    
จิตเวชนั้นตองไมใชโรคในระยะเฉียบพลัน หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
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ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองหรือ
ผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในสวนของการรับรู อารมณ หรือความคิด 
               ความพิการประเภท 4.2 ออทิสติก ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม และ        
ความมั่นคงของมนุษย เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑความพิการ ซึ่งออกตาม พระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ออทิสติกอยูในกลุมความพิการประเภท 4 คือ
ความพิการ ทางจิตใจหรือพฤติกรรม หรือออทิสติก ความพิการออทิสติก หมายถึง การที่บุคคลมี       
ขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่ง   
เปนผลมาจากความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรม และ 
อารมณ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 2 ปครึ่ง ทั้งนี้
ใหรวมถึงการวินิจฉัยกลุมออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เชน แอสเพอรเกอร Asperger) ความพิการ
ประเภทนี้ จึงหมายถึง กลุมการวินิจฉัย ออทิสติกสเปกตรัมทั้งหมด (Autism Spectrum Disorder 
หรือ Pervasive Developmental Disorder) ได้แก่ 
      1. ออทิสติก (Autistic Disorder)  
              2. แอสเพอรเกอร Asperger’s Disorder)  
         3. Rett’s Disorder 
  4. Childhood Disintegrative Disorder 
  5. PDD NOS กลุมออทิสติกสเปกตรัม มีอาการหลากหลายแตกตางกัน แตก็มี
ลักษณะรวมคลายกันคือ อยูในโลกของตัวเองมาก สนใจสิ่งแวดลอมนอย เรียกไมหัน ไมสบตา ไม
สนใจใคร โตตอบไมเปน เลนไมเหมาะสม จินตนาการไมเปน ไมพูด หรือพูดไมรูเรื่อง พูดเปนภาษา   
ตางดาว ท าอะไร ซ้ า ๆ เปนแบบแผน ไมยืดหยุน สนใจบางอยางแบบหมกมุนไมมีประโยชน ในราย
ที่อยูในโลกของตัวเองมากจะกระตุนตัวเองเปนระยะ เชน หมุนตัว โยกตัว เขยงเทา สะบัดมือ เลนมือ  
เลนเสียง เปนตน ในชวงขวบปแรกจะสังเกตไดยาก เนื่องจากไมมีลักษณะภายนอกผิดสังเกต เด็ก
มักจะไมสบตา เรียกชื่อก็ไมสนใจหันมองหนาตาเฉยเมย ไมยิ้มตอบหรือหัวเราะ ไมชอบใหอุม ไม
แสดงทาทีเรียกรองความสนใจใด ๆ คอนขางเงียบ ไมสงเสียง เลี้ยงงาย อาการผิดปกติเริ่มสังเกตได
ชัดเจนขึ้นในชวงขวบปที่สอง เด็กยังไมพูดเปนค า แตจะพูดเปนภาษาที่ไมมีความหมาย ไมสนใจของ 
เลน ไมสนใจเรื่องท่ีคนรอบขางก าลังสนใจอยู ไมชี้นิ้วบอกความตองการของตนเอง เวลาอยากไดอะไร
มักจะท าเอง หรือจูงมือพอแมไปหยิบ ไม่ชอบจองมองสิ่งของที่เปนแสงวาววับ แสงไฟ เงาที่กระเพ่ือม
ไปมา หรือของหมุน ๆ อาจเริ่มเลนมือ สะบัดมือ หมุนตัว โยกตัว เขยงเทา เกณฑ์การวินิจฉัยอางอิง
ตามคูมือการวินิจฉัยโรคทางจิตของสมาคมจิตแพทยอเมริกันขององค์การอนามัยโลก  
             5. ความพิการทางสติปัญญา 
                ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท และ
หลักเกณฑค์วามพิการในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2552, 29 พฤษภาคม, หน้า 4) ก าหนดไววา 
ความพิการทางสติปญญา หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการชากวาปกติ หรือมี
ระดับเชาวนปญญาต่ ากวาบุคคลทั่วไปโดยความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 18 ป  
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              สถาบันราชานุกูล (2557, หน้า 9) แบงประเภทของภาวะบกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 
               1. แบ่งตามระดับความรุนแรง เป็นการแบ่งโดยใช้ค่าคะแนนระดับ เชาวน์ปัญญาหรือ 
IQ โดยแบ่งภาวะบกพร่อง ทางสติปัญญาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ เล็กน้อย (Mild) ปานกลาง (Moderate) 
รุนแรง (Severe) และรุนแรงมาก (Profound) มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีระดับ IQ 50-70 และต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นครั้งคราว พบร้อยละ 85 
   1.2 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง มีระดับ IQ 35-49 และต้องการ
ความช่วยเหลือปานกลาง พบร้อยละ 10 
   1.3 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง มีระดับ IQ 20-34 และต้องการ
ความช่วยเหลือมาก พบร้อยละ 3-4 

   1.4 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก มีระดับ IQ  20 และต้องการ
ความช่วยเหลือตลอดเวลา พบร้อยละ 1-2 
            6  ความพิการทางการเรียนรู้ 
                ความพิการทางการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลมีขอจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะดานการเรียนรูในหองเรียน
ปกติแตกตางจากนักเรียนอ่ืนซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองหรือ ความผิดปกติทางสมองท าใหขาด
ความสามารถในดานการอาน การเขียนสะกดค า และ/หรือการคิดค านวณเลข หรือท าไดแตมี
ความสามารถต่ ากวาเด็กอ่ืนที่อายุเทากัน 2 ชั้นเรียน ทั้งที่มีระดับสติปญญาปกติ ความพิการประเภท
นี้ จึงหมายถึง กลุมโรคทางจิตเวชในระบบ ICD‐10 ซึ่งมีความผิดปกติจ าเพาะในพัฒนาการดานทักษะ
การเรียนรูที่ไมไดเกิดจากการขาดโอกาสเรียนรู ภาวะปญญาออนระดับปานกลาง หรือรุนแรง มิไดมี  
ปญหาจิตเวชอ่ืน หรือเกิดจากปญหาในระบบการสอน และสงผลใหเกิดขอจ ากัดในวิธีการเรียนรูใน       
หองเรียนปกติจนไปขัดขวางพัฒนาการดานอื่น (กระทรวงสาธารณสุข, 2555, หน้า 49) 
          กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งประเภทของความพิการเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยได้แบ่งประเภทของความพิการไว้เป็น 9 ประเภท ดังนี้ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 
2552, 2552, หน้า 25-28) 
           1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับ
เล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
               1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัส และสื่อเสียง 
หากตรวจวัดความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200 
(20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง 
      1.2 คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ขยายใหญ่ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัด
ความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน 18(6/18) หรือ 20 ส่วน 70(20/70) 
           2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง
น้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
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  2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูด
ผ่านทางการได้ยินได้ว่าจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 
90 เดซิเบลขึ้นไป 
      2.2คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน การพูดผ่าน
ทางการได้ยิน โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อย
กว่า 90 เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล 
           3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนใน  
การปฏิบัติตน (Functioning) ในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่า
เกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะจาก 10 
ทักษะ ได้แก่ การสื่อความหมาย การดูแลตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้าน ทักษะทางสังคม/การมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จักดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดง
อาการดังกล่าวก่อนอายุ 18 ปี 
           4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 
   4.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะ
ไม่สมส่วนหรือขาดหายไป กระดูก หรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ดังกล่าวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก การไม่สมประกอบ
มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ 
    4.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือมี
โรคประจ าตัวซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาซึ่งมีผลท าให้
เกิดความจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ 
           5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างาน
ของสมองบางส่วนที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถ
ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน คือ การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่
บกพร่องได้ทั้งท่ีมีระดับสติปัญญาปกติ 
           6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด และภาษา ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องใน    
การเปล่งเสียงพูด เช่น เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มี      
ความบกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด การเขียน หรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ใน    
การติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหา และหน้าที่ของภาษา 
           7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจาก
ความบกพร่อง หรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือความคิด เช่น 
โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรงสมองเสื่อม เป็นต้น 
           8. บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วน
ซึ่งส่งผลต่อความบกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคม และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมี



53 
 
ข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมีความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้
ก่อนอายุ 30 เดือน 
           9. บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่อง หรือความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน   
  พิการซ้ าซ้อน หมายถึง คนที่มีความพิการมากกว่า 1 อย่างขึ้นไปต่อบุคคลเพียงคน
เดียว อาทิ แขนขาด พร้อมกับ ตาบอด คือมีความพิการหลักบวกเพ่ิมกับความพิการอ่ืนที่เสริมเข้ามา
ท าให้เกิดความพิการซับซ้อนในร่างกาย (วิธีการแบ่งแยกประเภทของคนพิการ, 2558, หน้า 1)  
 ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์
ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (2555, 26 กรกฎาคม, หน้า 22) 
 ข้อ 3 ให้ก าหนดประเภทความพิการ ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
            1. ความพิการทางการเห็น 

            2. ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

 3. ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

 4. ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 

 5. ความพิการทางสติปัญญา 
 6. ความพิการทางการเรียนรู้ 
           7. ความพิการทางออทิสติก 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย ์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 7 หลักเกณฑ์ก าหนดความพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมี
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็น
ผลมาจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจ หรือสมองในส่วนของการรับรู้อารมณ์หรือ
ความคิด” 
 ข้อ 5 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ“ข้อ 9/1 ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์      
ความพิการทางออทิสติก ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  หรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการด้านสังคม 
ภาษา และการสื่อความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมองและ
ความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุสองปีครึ่ง ทั้งนี้ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอ่ืน ๆ เช่น 
แอสเพอรเ์กอร์ (Asperger) 
 10. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ นอกเหนือจากเด็กพิการทางการศึกษาทั้ง 9 ประเภทแล้ว 
ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความต้องการได้รับการจัดการศึกษาพิเศษ ซึ่งผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 
8) ได้สรุปแนวโน้มทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้ข้อหนึ่งว่า การศึกษาพิเศษควร
ครอบคลุมไปถึงการศึกษาส าหรับเด็กเก่ง เด็กฉลาด หรือเรียกทางการศึกษาว่า เด็กปัญญาเลิศ 
เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความเฉลียวฉลาดมาก การเรียนที่จัดให้ส าหรับเด็กปกติทั่วไปไม่อาจตอบสนอง
ต่อความต้องการ และความสนใจของเขาได้เต็มที่ ดังนั้นเด็กเหล่านี้ควรได้รับการศึกษาพิเศษ ด้วย
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เหตุผลนี้ เด็กที่มีความต้องการพิเศษอีกประเภทหนึ่ง คือ เด็กปัญญาเลิศ ส าหรับค าว่า เด็กปัญญาเลิศ 
มีค าเรียกอ่ืนอีก เช่น เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษมีรายละเอียด ดังนี้    
 ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 188) ได้ความหมายของ เด็กอัจฉริยะ เด็กปัญญาเลิศ ว่า
หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปัญญาสูงกว่าปกติ สามารถเรียนรู้และแสดงออกทั้งทางวิชาการและ
ความคิดสร้างสรรค์พร้อมกันอย่างน้อย 2 อย่าง เช่น เก่งทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา ครูต้องจัดกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่เอ้ือและส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนร่วมกับเด็กปกติ เด็กปัญญาเลิศบางคนอาจมีปัญหาทางอารมณ์  
และพฤติกรรม เช่น รู้สึกเบื่อหรือก่อกวนชั้นเรียน ครูจึงควรสังเกตและมีวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

 จากรายละเอียดของการจัดประเภทของความพิการนั้น แต่ละหน่วยงานอาจมี การจัดที่
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการให้บริการช่วยเหลือ หรือพัฒนาคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุขจัดประเภทคนพิการไว้ 6 ประเภท 
กระทรวงศึกษาธิการจัดประเภทของบุคคลพิการทางการศึกษาไว้  9 ประเภท ซึ่งการจัดประเภทของ
กระทรวงศึกษาธิการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้
เหมาะสม ประเภทความพิการดังกล่าว ได้แก่  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มี     
ความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  บุคคลที่มี        
ความบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคล    
ออทิสติก บุคคลพิการซ้อน และรวมไปถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  
 

ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 เด็กที่มีความต้องการพิเศษมีหลายประเภท และแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้เนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ ซึ่งความบกพร่องดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิต การรู้ลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทั้ง       
9 ประเภท รวมถึงเด็กที่มีความสามารถพิเศษ จะช่วยให้สามารถการจัดการศึกษาที่เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพส าหรับเด็กแต่ละประเภท ลักษณะของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทมี
รายละเอียด ดังนี้ 
          1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
              วารี ถิระจิตร (2537, หน้า 26-27) ลักษณะของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นมี
ลักษณะอาการท่ีสังเกตได้ ดังนี้ 
    1. มีอาการคันตาเรื้อรงั น้ าตาไหลอยู่เสมอ หรือมีอาการตาแดงบ่อย ๆ 
    2. มักมองเห็นภาพซ้อน วิงเวียนศีรษะ มองเห็นไม่ชัดเจนในบางครั้ง 
    3. เวลามองวัตถุระยะไกล ๆ ต้องขยี้ตา หรือท าหน้าย่นขมวด    
  4.  เวลาเดินต้องมองอย่างระมัดระวังหรือเดินช้า ๆ โดยกลัวจะสะดุดสิ่งใด สิ่งหนึ่งที่
ขวางหน้า 
    5. ไม่มีความสนใจดูภาพที่ติดตามฝาผนัง หรือข้อความที่เขียนบนกระดานด า 
    6. มักขยี้ตาหรือกระพริบตาบ่อย ๆ 
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    7. ไม่ชอบท างานที่ต้องใช้สายตา  
  8. กะพริบตาบ่อย ๆ 
  9. อ่านหนังสือได้ระยะเวลาสั้น 

    10. สายตาสู้แสงสว่างไม่ได้ 
  คนพิการทางการเห็นตามกฎหมายไมครอบคลุมบุคคล ตอไปนี้ (กระทรวงสาธารณสุข 
สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แหงชาติ กรมการแพทย กรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2555, หน้า 18) 
  1. มีตาพิการหรือตาบอดเพียง 1 ขาง   
  2. มีตาบอดสี  
  3. มีตาเข ตาเหล  

 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 9) สรุปลักษณะของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน มีลักษณะที่สามารถสังเกตได้ ดังนี้  
               1. มีปัญหาในการพูด คือ พูดได้น้อย หรือพูดไม่ชัด ต้องใช้ภาษาท่าทางหรือภาษามือ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สูญเสียการได้ยิน เช่น หากสูญเสียการได้ยินตั้งแต่ก าเนิดอาจมีปัญหาใน 
การพูดมากกว่าบุคคลที่สูญเสียการได้ยินหลังจากมีภาษาพูดแล้ว 
  2. มีปัญหาในการใช้ภาษา กล่าวคือ สามารถใช้ภาษาได้ค่อนข้างจ ากัด และไม่ถูก
หลักไวยากรณ์ รู้ค าศัพท์ต่าง ๆ ในวงจ ากัด ไม่สามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในประโยคที่หลากหลาย หรือ
ต่างสถานการณ์  
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนใหญ่จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ทั้งนี้เนื่องจากความบกพร่องในการฟังท าให้มีทักษะทางภาษาที่จ ากัด และ
วิธีการสอนและการวัดครูที่ไม่เหมาะสม 
  4. การปรับตัว บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาในการปรับตัว 
เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นให้เข้าใจ เกิดความคับข้องใจและส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
  5. ลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ 
   5.1 เวลาฟังจะจ้องมองปาก หรือจ้องหน้าผู้พูด 
   5.2 เสียงพูดแปลก อาจเป็นเสียงต่ า หรือแหบผิดปกติ 
   5.3 ไม่สามารถปฏิบัติตามค าสั่ง 
   5.4 ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงที่ดัง ๆ เช่น เสียงดนตรี เสียงแตรรถยนต์ เป็นต้น  
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
  ลักษณะของความบกพร่องทางสติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 ลักษณะทางคลินิกของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา พบว่า มีพัฒนาการ
ล่าช้า เป็นอาการที่ส าคัญของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ภาวะบกพร่องทางสติปัญญายิ่งรุนแรงมาก
เท่าใดความล่าช้าของพัฒนาการก็ยิ่งปรากฏให้เห็นเร็วขึ้นเท่านั้น  ลักษณะทางคลินิกของภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญาแบ่งตามระดับได้ดังน้ี (สถาบันราชานุกูล, 2557, หน้า 9-10) 
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   3.1.1 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรงมาก  
      พัฒนาการล่าช้าจะมีความชัดเจนตั้งแต่เล็ก ๆ ทั้งในด้านประสาทสัมผัสและ         
การเคลื่อนไหวอาจจะฝึกการช่วยเหลือตนเองได้บ้างแต่ต้องอาศัยการฝึกอย่างมากส่วนใหญ่พบว่ามี
พยาธิสภาพต้องการการดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวิต แม้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม  
   3.1.2  ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง  
      พบความผิดปกติของพัฒนาการได้ตั้งแต่ขวบปีแรกและมักมีพัฒนาการ
ล่าช้าทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้าน ภาษา สื่อความหมายได้เพียงเล็กน้อยหรือพูดไม่ได้เลย บาง
รายเริ่มพูดได้เมื่อเข้าสู่วัยเรียน มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกว่า 1 อย่าง 
มีทักษะการป้องกันตนเองน้อย มีความจ ากัดในการดูแลตนเอง ท างานง่าย ๆ ได้ แต่ส่วนใหญ่ต้องการ
การดูแลอย่างใกล้ชิด หรือต้องช่วยในทุก ๆ ด้านตลอดชีวิต 
   3.1.3 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลาง  
     มักได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่วัยก่อนเรียน เมื่ออายุประมาณ 2-3 ปี โดยพบว่า
อาจมีความแตกต่างของระดับความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ดาวน์ซินโดรมล่าช้าในด้านการใช้
ภาษา กลุ่มอาการวิลเลี่ยม (Williams Syndrome) บกพร่องในทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับมิติ
สัมพันธ์ (Visuo-spatial Processing Skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด่น ในบางราย
พบพยาธิสภาพชัดเจนสามารถเรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 ในวัยเรียนมักต้องการการจัด
การศึกษาพิเศษ สามารถเรียนรู้การเดินทางตามล าพังได้ในสถานที่ที่คุ้นเคย ใช้ชีวิตในชุมชนได้ดีทั้ง
การด ารงชีวิตและการงานแต่ต้องการความช่วยเหลือปานกลางตลอดชีวิต  ประมาณร้อยละ 20 
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง  
   3.1.4 ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  
     มักได้รับการวินิจฉัยเมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียนแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากในวัยก่อนเรียน
พัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อความหมายได้เพียงพอ ส่วนใหญ่เรียนได้ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หรือสูงกว่า เมื่อเป็นผู้ใหญ่สามารถท างาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได้ แต่อาจต้องการความช่วยเหลือ
บ้างเป็นครั้งคราวเมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหน้าที่การงาน มักไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส่วนใหญ่จะ
สัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจยากจนหรือด้อยโอกาสซึ่งแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
  3.2 ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นลักษณะที่พบ
โดยทั่วไปในเด็กส่วนใหญ่มีลักษณะ ดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, หน้า 64-65) 
   3.2.1 สมาธิและความสนใจ ปัญหาทางการเรียนของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา คือ การขาดสมาธิ หรือให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่ส าคัญ 
   3.2.2 ความจ า ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา คือ ความจ าขณะท างาน ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเก็บข้อมูลเข้าสู่สมองขณะก าลัง
ท างานที่ต้องใช้ความคิด เช่น การพยายามจ าที่อยู่ของเพ่ือนขณะที่ก าลังฟังสิ่งที่ครูมอบหมาย สภาวะ
เช่นนี้ท าให้สมองของเด็กต้องท างานหลายอย่างพร้อมกันซึ่งนับเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
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   3.2.3 พัฒนาการทางภาษา โดยทั่วไปแล้วเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามี
ขั้นตอนด้านพัฒนาการทางภาษาเช่นเดียวกับเด็กปกติท่ัวไป แต่เริ่มต้นช้ากว่า พัฒนาในอัตราที่ช้ากว่า
และหยุดการพัฒนาในระดับที่ต่ ากว่า และเมื่อพิจารณาความสามารถทางภาษาแล้วจะพบว่า เด็กแต่
ละคนมีพัฒนาการแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและความรุนแรง
ของภาวะนี้ 
   3.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากระดับสติปัญญาสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอย่างมาก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามักมีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียน เช่น การคิดวิเคราะห์ การจ า สมาธิ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าไปด้วย 
   3.2.5 การก ากับตนเอง หมายถึงความสามารถของบุคคลใน การก าหนด หรือ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เช่น เมื่อครูมอบหมายให้ท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 20 ค า เด็กส่วน
ใหญ่จะพยายามท่องจ าด้วยการท่องแบบออกเสียงเพ่ือให้สามารถจดจ าค าศัพท์เหล่านี้ได้ นั่นคือ เด็ก
สามารถก ากับหรือควบคุมพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้จ าค าศัพท์ได้แต่เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญามักใช้วิธีการนี้ไม่ได้ 
   3.2.6 พัฒนาการทางสังคม ทักษะทางสังคมเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยตรง ผู้เชี่ยวชาญบางคน
เสนอแนวคิดว่า การที่เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าเรียนในชั้นเรียนรวมกับเด็กปกติเพียง
ร้อยละ 10 เท่านั้น อาจเนื่องมาจากปัญหาทักษะทางสังคมของเด็ก 
   3.2.7 แรงจูงใจ ปัญหาส าคัญของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาอีก
ประการหนึ่ง นอกเหนือจากปัญหาข้างต้น คือปัญหาด้านแรงจูงใจ หากเด็กได้รับประสบการณ์ที่
ล้มเหลวเรื่อยมาเด็กย่อมมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่ปัญหาที่เรียกว่า  ความสิ้นหวังจากการเรียนรู้ ซึ่ง
หมายถึง การที่เด็กรู้สึกว่าแม้ว่าตนจะใช้ความพยายามมากเพียงใด ก็ไม่มีทางประสบความส าเร็จได้
  

 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 14-15) สรุปลักษณะของบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพแบ่งเป็นลักษณะความบกพร่องทาง
ร่างกาย ลักษณะความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว และลักษณะความบกพร่องทางสุขภาพมี
รายละเอียด ดังนี้   
  1. ความบกพร่องทางเคลื่อนไหว 
   บุคคลที่มีความบกพร่องการเคลื่อนไหวมีลักษณะ ดังนี้  
   1.1 แขนหรือขาอ่อนแรง หรือมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จากสาเหตุ  ต่าง ๆ เช่น 

อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุทางสมอง อุบัติเหตุไขสันหลัง มะเร็ง โรคติดเชื้อที่สมอง
หรือไขสันหลัง ภาวะผิดปกติทางสมองหรือไขสันหลังตั้งแต่ก าเนิด 

   1.2 แขนขาขาดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เบาหวาน อุบัติเหตุ มะเร็ง แขนขาขาด
หายตั้งแต่ก าเนิด 
   1.3 โรคข้อ หรือกลุ่มอาการปวด เช่น รูมาตอยด์ ข้อเข่าเสื่อม 
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   1.4 ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง เหนื่อยง่าย จนมีผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน เช่น โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคปอด 
  2. ความบกพร่องทางร่างกาย 
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจากระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูกมี
ลักษณะ ดังนี้  
   2.1 ภาพลักษณ์ภายนอกร่างกายที่เห็นชัดเจน เช่น คนแคระที่มีขนาดล าตัวสั้น
มากจนมีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม  
   2.2 ใบหน้า หรือศีรษะที่ผิดรูป เช่นหู ตา จมูก ปาก ที่ผิดรูป ผิดต าแหน่ง   ผิด
ขนาด อาจจะมาจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือโดนสารพิษเช่นน้ ากรด มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ภายนอกอย่างรุนแรง  
   2.3 คอ หลัง ล าตัว ผิดปกติหรือผิดรูป เช่นกรณีหลังคด หรือผิดรูปอย่างรุนแรงที่
เห็นเด่นชัดเมื่อดูด้วยตาเปล่า มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ภายนอกอย่างรุนแรง (กรณีนี้ต้องมีการตรวจ
ประเมินว่าไม่สามารถจะท าการรักษาโดยการผ่าตัดได้แล้ว หรือผู้ป่วยไม่ยินยอมผ่าตัด)  
  3. ความบกพร่องทางสุขภาพ 
   บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ โดยทั่วไปจะเป็นกลุ่มอาการที่สามารถพบได้
ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ 

      3.1 โรคลมชัก เป็นลักษณะอาการท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความผิดปกติของระบบสมอง
ที่พบบ่อย ได้แก่  
    3.1.1 ลมบ้าหมู เมื่ออาการชักท าให้หมดสติ และหมดความรู้สึกในขณะชัก 
กล้ามเนื้อเกร็ง หรือแขนขากระตุก กัดฟัน กัดลิ้น อาจชักเป็นระยะ หรือหลายนาที อาจชักครั้งเดียว 
หรือติดต่อกันหลายครั้ง ภายหลังจะซึมอ่อนเพลียและจ าเหตุการณ์ไม่ได้ 
    3.1.2 อาการชักในช่วงสั้น ๆ เป็นอาการชักช่วงเวลาระยะสั้น ๆ     5-10 
วินาที เมื่อหยุดชักอาจจะนั่งเฉย หรือตัวสั่นเล็กน้อย แต่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ต่อได้ 
    3.1.3 อาการชักที่รุนแรง เมื่อเกิดอาการชักจะหมดจะหมดความรู้สึก ล้มลง 
กล้ามเนื้อเกร็ง ราว 2-5 นาที และอาจจะนอนหลับไปชั่วครู่ 
    3.1.4 อาการชักแบบพาร์ซัล คอมเพล็กซ์ บางครั้งเรียกว่า        ไซโคมอเตอร์ 
เกิดอาการเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหลายชั่วโมง ระหว่างอาการชักอาจกัดริมฝีปาก ท าท่า
ทางต่าง ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม บางคนอาจแสดงความโกรธ 
    3.1.5 อาการไม่รู้สึกตัวเกิดขึ้นระยะสั้น ๆ ไม่รู้สึกตัว ท าพฤติกรรมบางอย่าง
โดยไม่รู้สึกตัว เช่น เดินเหม่อลอย แต่ไม่มีอาการชัก 

 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 16-17) สรุปลักษณะของบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ไม่สามารถมองเห็นจากลักษณะภายนอกที่เป็นทางกายภาพได้ แต่
อาจจะสังเกตพฤติกรรมและปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ลักษณะความบกพร่องทางด้านการอ่าน ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ที่สามารถ
สังเกตได้ ดังนี้ 
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1.1 อ่านสลับตัวอักษร 
1.2 อ่านหลังบรรทัด อ่านตะกุกตะกัก ผิด ๆ ถูก ๆ  
1.3 ขมวดคิ้ว นิ่วหน้าเวลาอ่าน ไม่เข้าใจความหมายของค าศัพท์ 
1.4 อ่านสลับค า อ่านข้ามค า อ่านซ้ า อ่านย้อนกลับไปกลับมา 
1.5 สับสนในการจ าแนกตัวอักษรที่คล้ายกัน 
1.6 มีปัญหาในการประสมอักษรเป็นค า 

   1.7 จับใจความเรื่องที่อ่านไม่ได้ หรือล าดับเรื่องที่อ่านไม่ได้ 
  2. ลักษณะของความบกพร่องทางด้านการเขียน ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ที่
สามารถสังเกตได้ ดังนี้ 
   2.1 เขียนตัวอักษรโย้ไปโย้มา 
   2.2 เขียนตัวอักษรที่มีขนาดและรูปร่างไม่เท่ากัน 
   2.3 เขียนอักษรกลับด้าน อาจลากเส้นวน ๆ ซ้ า ๆ เหมือนไม่แน่ใจว่าจะม้วนหัว
เข้าในหรืออกนอก เช่น ม-น, ภ-ถ, ด-ค, พ-ผ 
   2.4 เรียงล าดับอักษรผิด เช่น สตางค์ เขียนเป็น ตสางค์ 
   2.5 เขียนอักษรหรือค าติดกันจนเกินไป 
   2.6 มีปัญหาในการเว้นวรรคตอนและช่องไฟ 
   2.7 เขียนไม่ตรงบรรทัดหรือไม่อยู่ในแนวเดียวกัน 
   2.8  ลายมืออ่านไม่ออก คุณภาพของเส้นในการเขียนไม่ดี 
   2.9  สะกดผิด เขียนตามเสียงที่ได้ยิน เช่น ประโยชน์ เขียนเป็น ประโยค 
  3. ลักษณะความบกพร่องทางด้านการค านวณ ประกอบด้วยพฤติกรรมบ่งชี้ที่
สามารถสังเกตได้ ดังนี้ 
   3.1 มีปัญหาในการอ่านตัวเลขหลาย ๆ หลัก เช่น 356,800 
   3.2 สับสนระหว่างตัวเลขบางตัว เช่น 9 กับ 6, 2 กับ 5 
   3.3 แยกความแตกต่างของขนาด และรูปทรงไม่ได้ 
   3.4 นับเลขไม่ได้ บางคนนับถอยหลังไม่ได้ 
   3.5 ไม่เข้าใจความหมายของตัวเลข 
   3.6 ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหา 
   3.7 ลืมขั้นตอนของการคิดค านวณ เช่น นับเลขผิด ทดเลขผิด ท าผิดวิธี 
   3.8 โยงความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์ไม่ได้ 
   3.9 สับสนสูตรทางคณิตศาสตร์ 
   3.10 ไม่เข้าใจการบอกเวลา หรือมาตรา ชั่ง ตวง วัด 

 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 18-19) สรุปลักษณะของบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
     1. ความบกพร่องทางการพูด เป็นความบกพร่องซึ่งเกิดจากกระบวนการเปล่งเสียง
และการใช้เสียงพูด มีลักษณะส าคัญในการพิจารณา 4 ด้าน ดังนี้  
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   1.1 ความบกพร่องบริเวณสมองส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการพูด 
(Dysarthria and apraxia) ท าให้มีพัฒนาการช้า มีอาการเกร็งที่ปาก พูดช้า ไม่ต่อเนื่อง เสียงแหบ 
เบา  
   1.2 การเปล่งเสียงบกพร่อง (Articulator disorders) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ         
1) เสียงบางส่วนของค าขาดหายไป (Omissions) เช่น "ผิด" เป็น "ผิ" 2) ออกเสียงของตัวอ่ืนแทนตัวที่
ถูกต้อง (Substitutions) เช่น "กิน" "จิน" 3) เพ่ิมเสียงที่ไม่ใช่เสียงที่ถูกต้องลงไปด้วย (Additions) เช่น 
"หกล้ม" เป็น "หก-กะ-ล้ม” และ 4) เสียงเพ้ียนหรือ แปร่งไป (Distortions) เช่น "แล้ว" เป็น "แล่ว"  
   1.3 เสียงพูดบกพร่อง (Voice disorders) แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่        
1) ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงแหลมสูง หรือต่ าตลอดเวลา หรือเสียงที่พูดอยู่ในระดับ
เดียวตลอด 2) เสียงดังหรือค่อยเกินไปคล้าย ๆ กับตะโกน หรือกระซิบอยู่ตลอดเวลา  
3) คุณภาพของเสียงไม่ดี เช่น เสียงแตกพร่า เสียงกระด้าง เสียงแหบแห้ง ตลอดเวลา  
   1.4 ความบกพร่องของจังหวะและขั้นตอนของเสียงพูด (Fluency Disorders) 
แบ่งเป็น 5 ลักษณะคือ 1) พูดไม่ถูกตามล าดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา 2) การเว้น
วรรคตอนไม่ถูกต้อง 3) มีอัตราการพูดเร็ว หรือช้าเกินไป 4) มีจังหวะของเสียงพูดผิดปกติ และ            
5) เสียงพูดขาดความต่อเนื่อง สละสลวย  
     2. ความบกพร่องทางภาษา เป็นความบกพร่องในการเข้าใจหน่วยเสียง การใช้ค า 
ประโยค เพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสมในภาษาพูด ภาษาเขียน หรือระบบสัญลักษณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ใน  
การสื่อสารมีลักษณะที่สังเกตได้ ดังนี้ 
   2.1 การพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าวัย (Delayed language) มี 5 ลักษณะ คือ 
1) มีความยากล าบากในการใช้ภาษา 2) มีความผิดปกติของไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยค      
3) ไม่สามารถสร้างประโยคได้ 4) อาจจะมีความบกพร่องทางสติปัญญา หรืออารมณ์ สังคมร่วมด้วย 
และ 5) ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาห้วน ๆ  
   2.2 การสูญเสียความสามารถในการใช้หรือเข้าใจค าพูดเนื่องจากการบาดเจ็บทาง
สมอง (Aphasia) มี 7 ลักษณะ คือ 1) อ่านไม่ออก 2) เขียนไม่ได้3) สะกดค าไม่ได้ 4) ใช้ภาษาสับสน 
5) จ าค าหรือประโยคไม่ได้ 6) ไม่เข้าใจค าสั่ง และ 7) อารมณ์ไม่คงที่ 
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 22) สรุปลักษณะของบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ สามารถสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกได้ ดังนี้  
  1. ขาดความสามารถในการเรียนรู้ 
  2. ขาดความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเพ่ือนและครู 
  3. แสดงลักษณะของอารมณ์ และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือแสดงความรู้สึกที่
เบี่ยงเบนไปจากสภาพปกต ิ
  4. แสดงสภาวะอารมณ์ท่ีขาดความสุขหรือซึมเศร้า 
  5. การแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือสภาพที่เกิดข้ึนจริง 
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  นอกจากนี้แล้ว ลักษณะอาการของผู้ที่มีความบกพร่องทางอารมณ์ รวมถึงผู้ที่มี ความ
ก้าวร้าว สมาธิสั้น เก็บตัว วิตกกังวล ขาดวุฒิภาวะ และมีความยากล าบากในการเรียนรู้ทางวิชาการ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า 
 8. บุคคลออทิสติก  
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 25) สรุปลักษณะของบุคคล 
ออทิสติกไว้ ดังนี้ 
  พฤติกรรมต่อไปนี้ ถ้าพบอาการเกิน 6 ข้อย่อย แสดงว่า บุคคลน่าจะจัดเข้าข่ายมี
อาการภาวะออทิสติก 
  1. มีการสูญเสียทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (พบอย่างน้อย 2 ข้อ) 
   1.1 ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน เช่น ไม่สบตากับผู้ใด 
ไม่แสดงออกทางสีหน้า หรือกิริยาท่าทางแต่อย่างใด 
   1.2 ไม่สามารถจะผูกสัมพันธ์กับใครให้เป็นเพื่อนได้ 
   1.3 ขาดการแสวงหาเพ่ือที่จะเล่นสนุกกับใคร ไม่แสดงความสนใจที่จะร่วมงานกับ
ใคร ไม่สามารถร่วมกันท าประโยชน์ต่อส่วนรวมกับผู้อ่ืนได้ 
   1.4 ไม่สามารถติดต่อทางสังคม และแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสมในสังคม 
  2. มีการสูญเสียทางการสื่อความหมาย (พบอย่างน้อย 1 ข้อ) 
   2.1 มีความล่าช้า หรือไม่มีพัฒนาการในด้านภาษา และการพูด หรือไม่สามารถใช้
กิริยาท่าทางในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืนได้ 
   2.2 บางรายพูดได้แล้ว แต่ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
   2.3 มักพูดซ้ า ๆ ในสิ่งที่ตนเองต้องการจะพูดและตนเองสนใจโดยไม่สนใจว่าจะมี
ผู้ฟังหรือไม่ 
   2.4 ไม่สามารถเล่นสมมติได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถเล่นลอกเลียนแบบที่เคย
พบเห็นในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
  3. มีพฤติกรรม ความสนใจในการกระท าซ้ า ๆ (พบอย่างน้อย 1 ข้อ) 
   3.1 มีพฤติกรรมซ้ า ๆ อย่างเดียว หรือมากกว่า 1 อย่างก็ได้ ความสนใจอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่ผิดปกติอย่างเด่นชัด เช่น สนใจมองพัดลมที่ก าลังหมุนได้ทั้งวัน 
   3.2 ไม่สามารถยืดหยุ่นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันที่เคยท าซ้ า ๆ เป็นประจ าได้ 
โดยต้องท าตามขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้ง 
   3.3 มีการเคลื่อนไหวซ้ า ๆ เช่น การกระดิกนิ้วมือไปมา การโบกมือไปมา การหมุน
มือ การหมุนตัวไปรอบ ๆ เป็นต้น 
   3.4 มีความสนใจเกี่ยวกับส่วนใดส่วนหนึ่งของวัตถุ หรือของเล่น เช่น ถ้าเล่นรถ
อาจหมุนล้อใดล้อหนึ่งเล่นเท่านั้น โดยไม่สนใจส่วนอื่น ๆ ของรถ 
  นอกจากการสังเกตดังกล่าวมาแล้ว จะต้องพบว่า มีความล่าช้า หรือความผิดปกติอย่าง
น้อย 1 ข้อก่อนอายุ 3 ปี คือ 
  1. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
  2. ภาษาท่ีใช้ในการสื่อความหมายทางสังคม 
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  3. การเล่นแบบสมมติ หรือการเล่นจากจินตนาการ 

 9.  บุคคลพิการซ้อน  
               ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2555, หน้า 25) สรุปลักษณะของบุคคล
พิการซ้อนไว้ ดังนี้ 
  บุคคลที่มีความบกพร่องระดับรุนแรงหรือพิการซ้อน อาจแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับความบกพร่องที่รวมกัน และความรุนแรงของความบกพร่อง ตลอดถึงอายุของบุคคลนั้น 
อย่างไรก็ตามลักษณะบางประการหรือลักษณะที่อาจแสดงออกมาร่วมกันอยู่ ได้แก่ 
  1. มีข้อจ ากัดในการพูดหรือการสื่อสาร ไม่สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ 
ไม่เข้าใจเมื่อผู้อื่นสื่อสารด้วย และบางคนพูดไม่ได้ 
  2. มีความยากล าบากในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่สามารถนั่ง ยืน หรือเดินได้ มี
ปัญหาในการใช้มือหยิบสิ่งของต่าง ๆ และบางคนอาจต้องนอนตลอดเวลา 
  3. มีความยากล าบากในการช่วยเหลือตัวเอง เช่น ไม่สามารถแต่งตัว หรือรับประทาน
อาหารด้วยตนเองได้ 
  4. มีความสับสนในการใช้ทักษะทั่วไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์เดิมไปสู่
สภาพการณ์อ่ืน ๆ 
  5. มีการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การโยกหรือบิดตัวไปมา การท าร้าย
ตนเอง ไม่สามารถแสดงปฏิกิริยาใด ๆ หรือสนใจต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว 
 10. บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
      วารี ถิระจิตร (2537, หน้า 128) สรุปความสามารถพิเศษของผู้เรียนโดยใช้แวว
อัจฉริยะของเด็กทีแ่นะน าว่าเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษจะมีลักษณะ ดังนี้       
  1. เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เร็วและง่ายดาย 
      2. มีสามัญส านึก สามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
      3. มีเหตุผล คิดได้ลึกซึ้ง  
      4. ท างานยืดหยุ่น ใช้กระบวนการท างานด้วยข้อมูลสารสนเทศแปลกใหม่ ใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ และการหยั่งรู้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  
      5. สื่อสารแสดงความคิดเห็นได้ดี 
      6. ตั้งใจแน่วแน่ ขยัน และสนใจรูปแบบที่ยังไม่รู้จักกันแพร่หลาย  
      7. มีความส าเร็จ หรือแสดงศักยภาพในบริบทที่กว้างขวาง 
      8. มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์เฉพาะทาง 
      9. มีความรู้สึกอ่อนไหว และเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นได้ดี 
        10. แสดงให้เห็นความสามารถ หรือทักษะในการท างานอย่างคล่องแคล่ว 
      11. มีการตัดสินใจดี 
      12. เป็นผู้น า หรือผู้ตามที่ด ี
      13. ชอบ และรักกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในหลักสูตร 
      14 สอบได้คะแนนสูงในขอบเขตสาระการเรียนรู้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรืองานใดงานหนึ่ง
โดยเฉพาะของหลักสูตร  
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   ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์ (ม.ป.ป., หน้า 13-14) สรุปลักษณะของเด็กอัจฉริยะ โดยใช้
แนวคิดในการอธิบายลักษณะของเด็กอัจฉริยะที่ได้รับการยอมรับและถูกน า ไปอ้างอิงมากที่สุดใน
ปัจจุบัน คือ แนวคิดของ Joseph Renzulli (1986) ที่เสนอว่า อัจฉริยภาพเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์
ของคุณสมบัติ 3 ลักษณะของบุคคล ได้แก่ ความสามารถที่มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย การมีความมุ่งมั่น 
มานะบากบั่นในสิ่งที่ท า และการมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก โดยรวมเรียกว่า พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความเป็นอัจฉริยะ โดยลักษณะพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงเด็กท่ีมีอัจฉริยภาพ ได้แก่ 
  1. มีพัฒนาการบางด้าน หรือหลายด้านที่ก้าวหน้ากว่าอายุ เช่น เด็กทั่วไปจะเริ่มพูด
ค าแรกได้เมื่ออายุ 10-12 เดือน แต่เด็กที่มีอัจฉริยภาพจะเริ่มพูดค าแรกหรือเริ่มอ่านหนังสือได้ก่อน
เด็กคนอื่น 
  2. มีทักษะการใช้ภาษาและเหตุผลที่ก้าวหน้ากว่าเด็กคนอ่ืน เช่น เด็กทั่วไปจะรู้จัก
เล่นค า หาค าสัมผัส คิดค าใหม่ให้มีเสียงคล้องจองกันได้ตอนอายุ 5 ขวบ แต่เด็กที่มีอัจฉริยภาพอาจใช้
ภาษาที่สละสลวยแสดงความคิดเห็น หรือเหตุผลที่ก้าวหน้ากว่าอายุ หรือมีลักษณะค าพูด และ        
ความสนใจเหมือนเด็กที่อายุมากกว่า 
  3. มีความอยากรู้อยากเห็นที่มากมาย มักจะตั้งค าถามและพยายามหาค าตอบ 
รวมทั้งสามารถเก็บปัญหาที่ยังหาค าตอบไม่ได้ไว้ในใจได้นานจนกว่าจะหาค าตอบที่พอใจได้ 
  4. ท าความเข้าใจแนวคิดและหลักการต่าง ๆ ได้เร็ว เช่น สามารถสรุปใจความเรื่องที่
ได้ฟัง หรือได้อ่านได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้เร็ว และมีความ
สนใจในเรื่องความสัมพันธ์ลักษณะร่วมกันของสิ่งต่าง ๆ  
  5. มีความจ าระยะยาวที่ดีมาก เช่น สามารถจ าเรื่องท่ีเคยเห็นหรือเคยอ่านนานแล้วได้
เป็นเวลานานและสามารถเล่าทบทวนได้  
  6. มีความกล้าหาญที่จะคิดในรูปแบบใหม่ มีความสุขกับการแก้ปัญหา และคิดปัญหา
ใหม ่ 
  7. มีความรู้สึกไวต่อสิ่งต่าง ๆ และมีความรู้สึกทางอารมณ์สูง  
  8. มีพรสวรรค์พิเศษบางด้าน เช่น วาดรูป ดนตรี คณิตศาสตร์ เกมส์ อ่านหนังสือ    
สูงกว่าเพ่ือนในวัยเดียวกัน ทั้งนี้เด็กบางคนอาจสามารถเล่นดนตรีได้เร็ว และได้ดีทั้งที่ได้รับการสอน
แนะน าเพียงเล็กน้อย  
  โดยสรุปแล้ว เด็กอัจฉริยะมักจะประกอบไปด้วยลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวมากกว่าหนึ่งดา้น 
โดยทักษะด้านที่พบบ่อย คือ ความสามารถในการใช้ภาษาและเหตุผล และการมีความสามารถพิเศษในบาง
ด้าน เช่น คณิตศาสตร์ เป็นต้น  
 จากลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ได้กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภท ดังนั้น การที่จะบอกว่าเด็กคนใด
เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใดจะต้องมีการสังเกตเพ่ือระบุลักษณะของเด็กคนนั้น ๆ ว่ามี
ลักษณะตรงกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทใด แล้วส่งต่อไปยังแพทย์เพ่ือวินิจฉัยอีกครั้ง เพ่ือ
วางแผนให้การช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก 
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กรณีศึกษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
 จากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยสอนในระดับประถมศึกษาที่มีผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้ง
ผู้เรียนที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีความบกพร่อง หรือผู้เรียนอ่ืน ๆ ที่มีปัญหาจากการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน พบผู้เรียนที่มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 กรณีศึกษา 1: เด็กสมาธิสั้น 
 น้องทาร ์อายุ 12 ปีเป็นเด็กชายเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 น้องทาร์ชอบดูล้อจักรยาน 
ดูพัดลมหมุน ลุกออกจากที่นั่งบ่อย ๆ วิ่งไปเปิดพัดลมที่โรงอาหาร ออกมาปั่นจักรยาน น้องทาร์ชอบ
เลข 9 เวลาจัดที่นั่งสอบต้องจัดให้นั่งต าแหน่งหมายเลข 9 น้องทาร์จึงยอมท าข้อสอบ แพทย์วินิจฉัยว่า 
น้องทาร์สมาธิสั้น ต้องให้รับประทานยา ในช่วงที่น้องทาร์มาเรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ในวันเสาร์ 
ผู้เขียนให้น้องทาร์ท าแบบฝึกหัดทีละข้อ แล้วเฉลยทีละขั้นตอน เมื่อท าเสร็จ 1 ข้อ น้องทาร์จะได้
รางวัลโดยให้ดูแผนที่โลกและตั้งค าถามเก่ียวกับแผนที่โลก จากนั้นค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนข้อที่ต้องท าเสร็จ
จึงได้ดูแผนที่โลก และเมื่อน้องทาร์ท าไม่ได้ ผู้สอนให้ตัวแนะ เช่น วาดรูปประกอบ เมื่อท าเช่นนี้     
เรื่อย ๆ น้องทาร์สามารถท าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 จากกรณีศึกษาท่ี 1 ท าให้เรียนรู้ว่า ในชั้นเรียนที่มีเด็กสมาธิสั้นที่ต้องใช้ยาในการปรับสมาธิ 
ก็ไม่ควรให้ท างานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรแบ่งงานให้ท าน้อยลง แล้วมีการเสริมแรงตาม
ความต้องการ แล้วค่อย ๆ เพ่ิมจ านวนข้อ จะช่วยให้เด็กประสบผลส าเร็จและมีความพยายามใน   
การท างานให้ส าเร็จมากขึ้นในการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน เช่น การจัดที่นั่งสอบถ้าเด็กชอบ
หมายเลขใดก็ควรปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็ก แล้วค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสภาพ
จริง เช่น เมื่อจะเปลี่ยนหมายเลขที่นั่งสอบ ผู้สอนควรแจ้งให้เด็กทราบ และเมื่อเปลี่ยนเด็กจะได้รับ
การเสริมแรง เช่น ให้ดูแผนที่โลก หรือเล่นเกมถามตอบเกี่ยวกับแผนที่  
 กรณีศึกษา 2: เด็กสมาธิสั้น 
 น้องไมค์ อายุ 7 ปีเป็นเด็กชายเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชอบพูด บ่นพึมพ าคนเดียว 
ชอบนั่งเหม่อลอย ท างานไม่เสร็จ ลุกออกจากที่นั่งบ่อย ๆ และชอบยืมอุปกรณ์การเรียนจากเพ่ือนเป็น
ประจ า เช่น ดินสอ หรือยางลบ นอกจากนี้แล้วยังชอบทะเลาะกับเพ่ือนในชั้น เมื่อสิ้นภาคเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ า คือมีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 1 น้องไมค์มีปัญหาใน     
การเรียนมาตลอด แต่ครูประจ าชั้นและประจ าวิชาไม่ใส่ใจ ไม่ได้แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ น้องไมค์มี
ปัญหาในการเรียนมาตลอดจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อครูประจ าชั้นพบว่า น้องไมค์รังแกเพ่ือน 
ลอกการบ้านเพ่ือน ท างานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนไม่เสร็จ ผู้เขียนและครูประจ าชั้นจึงแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบว่า น้องไมค์เป็นเด็กมีปัญหา ท าให้ผู้ปกครองไม่พอใจ คิดว่าครูมีอคติ จนในภาคเรียน
ที่ 2 น้องไมค์มีพฤติกรรมรุนแรงในการท าร้ายเพ่ือนในชั้นมากขึ้น ผู้เขียนและครุประจ าชั้นจึงแจ้งให้
ผู้ปกครองทราบอีกครั้ง โดยเปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับผู้ปกครอง เริ่มจากการเล่าจุดเด่นของน้องไมค์ 
และบอกถึงข้อบกพร่องที่ท าให้น้องไมค์อาจมีปัญหาในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป  เช่น ไม่ท า
การบ้าน ท างานที่มอบหมายไม่เสร็จ เหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียนและชอบรังแกเพ่ือน โดยใช้การพูดจา
หว่านล้อมจนผู้ปกครองยอมพาน้องไมค์ไปพบแพทย์ และพบว่า น้องไมค์เป็นเด็กสมาธิสั้นต้อง
รับประทานยา ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้องไมค์จึงมาพบครู เ พ่ือขอค าแนะน าใ น           
การช่วยเหลือน้องไมค์ หลังจากนั้นผู้ปกครองและครูที่สอนน้องไมค์ทุกคนช่วยกันสอนโดยให้ท างานที
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ละน้อย ๆ ให้ตัวแบบในการท างานและให้การเสริมแรงทางบวกจนน้องไมค์สามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ส าเร็จ ลุกออกจากที่นั่งน้อยลง และไม่ท าร้ายเพื่อนในชั้น 
 จากกรณีศึกษา 2 ได้เรียนรู้ว่า ในการสื่อสารกับผู้ปกครอง ครูควรพูดจาหว่านล้อมใน    
เชิงบวก เพ่ือให้ผู้ปกครองพาลูกหลานไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพ่ือเป็นการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
นอกจากนี้แล้วครูควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็ก โดยร่วมกันวางแผนการก าหนดภาระ
งาน การให้การเสริมแรง และเมื่อเด็กมีปัญหาควรหาเทคนิคในการช่วยเหลือเพ่ิมเติม เช่น ให้ตัวแนะ 
หรือท าเป็นตัวอย่างให้ดู 
 กรณีศึกษา 3: น้องกันย์ อายุ 7 ปีเป็นเด็กหญิงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 น้องกันย์เป็น
เด็กรักสวย รักงาม ชอบถักเปียมาโรงเรียน มักลืมอุปกณ์การเรียนเสมอ ชอบการ์ตูนญี่ปุ่น วันหนึ่งน้อง
กันย์มาโรงเรียนโดยไม่ได้ถักเปีย พบว่า ในวันนั้นน้องกันจะไม่มีสมาธิ ท างานไม่ที่มอบหมายไม่เสร็จ 
อารมณ์หงุดหงิด เดินลุกออกจากที่นั่งบ่อยกว่าปกติ เมื่อครูสังเกตเห็นพฤติกรรมเช่นนั้น ต่อมาเมื่อครู
พบว่าวันใดที่น้องกันย์ไม่หวีผม ไม่ถักเปียหรือติดกิ๊บมาโรงเรียน ครูจะต้องถักเปียให้ก่อนเข้าเรียน 
และพบว่าน้องกันย์ตั้งใจเรียนมากขึ้น ครูเสริมแรงด้วยการพาร้องเพลงโดราเอม่อน น้องกันย์มี
ความสุข ท างานเป็นระเบียบไม่ลุกออกจากที่นั่ง นอกจากนี้แล้ว ผู้เขียนยังได้สอบถามผู้ปกครองเรื่อง
อาหารที่รับประทานก่อนมาโรงเรียน ผู้เขียนได้เล่าอาการให้ฟังว่า ในวันที่น้องกันย์รับประทานอาหาร
ที่ให้พลังงานสูง เช่น ข้าวเหนียวกับหมูปิ้ง และขนมหวาน ได้แก่ ช้อกโกแล็ต ในวันนั้นน้องกันย์จะไม่มี
สมาธิ ท างานไม่เสร็จ ผู้ปกครองจึงปรับการรับประทานอาหาร เช่น ให้ทานโจ๊ก หรือข้ าวต้ม และ
ผลไม้ ปรากฏว่า น้องกันย์มีสมาธิ และตั้งใจเรียน ดังนั้น ผู้ปกครองของน้องกันย์จึงต้องถักเปีย หรือ
รวบผมของน้องกันย์ให้เรียบร้อย และให้รับประทานอาหารที่ไม่ให้พลังงานสูงเกินไป และให้
รับประทานอาหารหวานน้อยลง ส าหรับครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ ต้องหมั่นสังเกตการแต่งกายของน้อง
กันย์ และเมื่อมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จะต้องเสริมแรงด้วยการเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับนักเรียนที่
ประเทศญี่ปุ่น หรือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น แล้วน าเรื่องราวเหล่านั้นมาปรับเพ่ือเป็นต้นแบบ
ด้านการเรียนให้กับน้องกันย์ 
 จากกรณีศึกษา 3 ได้เรียนรู้ว่า ครูควรสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นแต่ละคน โดย
พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเป็นอย่างไร ต่อมาเกิดพฤติกรรมอะไร และผลที่ตามมาเป็น
อย่างไร เช่น ไม่ถักเปียแล้วไม่สนใจเรียน ก่อกวนเพ่ือน ผลที่ตามมาคือท างานที่ได้รับมอบหมายไม่
เสร็จ ครูช่วยเหลือโดยการแจ้งให้ผู้ปกครองหวีผม ถักเปีย หรือท าผมให้เรียบร้อยก่อนมาโรงเรียน 
พบว่า ขณะเรียนตั้งใจเรียน มีสมาธิมากขึ้น ผลที่ตามมา คือ ท างานส าเร็จ และมีความสุขในการเรียน 
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการเสริมแรงตามความต้องการของเด็กจะช่วยให้มีพฤติกรรมในการท างานให้
เสร็จมากขึ้น เช่น ให้เล่นเกม หรือเล่านิทานหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นให้ฟัง ให้ฟัง     
การเล่นเกมการศึกษาตามมุมห้อง เป็นต้น 

 กรณีศึกษา 4: เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วม   
  น้องจอห์น อายุ 14 ปี เป็นเด็กชายที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์การศึกษาพิเศษจน
สามารถเข้ามาเรียนร่วมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีพ่ีเลี้ยงมาดูแลในระหว่างเรียนร่วมกับ
เด็กปกติ น้องจอห์นสามารถนับเลขจาก 1-10 ได้ สามารถบวกเลขที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 5 ได้โดยใช้
อุปกรณ์ประกอบการบวก หรือการนับนิ้วมือ ในการสอนคณิตศาสตร์น้องจอห์นนั้น น้องจอห์นจะ
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เรียนเนื้อหาการบวกพร้อมเด็กปกติในช่วงที่เป็นการเล่นเกม หรือฝึกปฏิบัติกับสื่อ หลังจากนั้นพ่ีเลี้ยง
จะสอนน้องจอห์น ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ในการสอนน้องจอห์นนั้น พ่ีเลี้ยงจะมาวางแผน       
การสอนกับผู้เขียนซึ่งเป็นครูการศึกษาปกติว่าจะสอนเนื้อหาอะไร สื่อการสอนที่ใช้ ตลอดจนวางแผน
การเสริมแรงเพ่ือให้น้องจอห์นมีพฤติกรรมในการท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่า 
การเสริมแรงโดยการให้คะแนนกลุ่ม น้องจอห์นจะไม่พอใจและไม่ท างานถ้าผู้สอนหักคะแนนกลุ่มของ
ตนเอง และเม่ือครูเพ่ิมคะแนนให้น้องจอห์นจะพยายามท างานมากข้ึนโดยมีพ่ีเลี้ยงคอยกระตุ้น 
 จากกรณีศึกษา 4 ได้เรียนรู้ว่า การสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม ครูปกติควรท างานร่วมกับพ่ี
เลี้ยงเด็ก เพ่ือวางแผนการสอน ตลอดจนการเสริมแรง และเมื่อสอนในชั้นเรียนร่วมกับเด็กปกติ ครู
ปกติท าหน้าที่สอนเด็กปกติและเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ร่วมท ากิจกรรม และมี   
การเสริมแรง เช่น การให้คะแนน และเมื่อครูปกติมอบหมายงานให้กับเด็กปกติเสร็จ ก็จะเข้าไปดูเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ให้บอกค าตอบงานที่ให้ท าด้วยปากเปล่า แล้วกล่าวค าชมเชย หลังจากนั้น
ให้เขียนในสมุดโดยมีพ่ีเลี้ยงดูแล แล้วน าสมุดมาให้ครูปกติตรวจ พร้อมให้การเสริมแรง เช่น ติด        
สติกเกอร์ลงในสมุด 
 กรณีศึกษา 5: เด็กท่ีมีความยุ่งยากทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและคณิตศาสตร์ 
 น้องบอยอายุ 7 ขวบเป็นเด็กชายและเป็นลูกคนเดียวของบ้าน ตัวผอมบาง แต่ชอบเล่น
รุนแรงและโลดโผน มักได้รับบาดเจ็บบ่อย ๆ พฤติกรรมและอารมณ์ของน้องบอยจะมีลักษณะแตกต่าง
กันไป เช่น บางวันร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเพ่ือน ๆ และครู ในวันนี้น้องบอยจะตั้งเรียนแม้จะ
ท างานได้ไม่ดีนัก เนื่องจากมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์ อ่านหนังสือไม่ออก และเขียนตัวหนังสือด้วย
ลายมือที่อ่านยาก บางวันมาโรงเรียนและไม่พูดจากับใครเลย ไม่ตั้งใจท างาน ท างานไม่เสร็จ เอาของ
เล่นขึ้นมาเล่น ครูต้องเรียกบ่อย ๆ เพ่ือให้ท างาน แต่ท างานไม่เสร็จ บางวันร้องไห้มาโรงเรียน นั่งซึม 
ไม่ยอมท างาน ชอบลาไปห้องน้ าบ่อย ๆ จากการสัมภาษณ์ครูประจ าชั้นพบว่า บ้านน้องบอยมีปัญหา 
เนื่องจากผู้ปกครองติดสุรา ไม่มีเวลาดูแลการท าการบ้าน หรือสอนอ่านหนังสือที่บ้าน ผู้สอนได้พูดคุย
กับบอย และในขณะที่สอนคณิตศาสตร์เมื่อบอยจะหยิบของเล่นขึ้นมาจะเรียกออกมาให้ช่วยหยิบจับ
สื่อ จัดกิจกรรมให้มีการเล่นเกมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น วิ่งหาตัวเลข หรือกระโดดบนเส้นจ านวน 
จากนั้นน้องบอยเริ่มมีสมาธิและตั้งใจท ากิจกรรม และงานที่มอบหมายแต่ก็ยังมีปัญหาท าผิดมาก 
ผู้สอนจึงคัดเลือกเพ่ือนในชั้นที่เรียนเก่งกว่ามาสอนวิธีการที่จะไปสอนน้องบอย โดยให้สอนในช่วงพัก
เที่ยง และแวะไปสอนอ่านหนังสือที่บ้าน และแนะน าเพ่ิมเติมว่า ถ้าน้องท าถูก หรืออ่านได้ถูกต้องให้มี
การเสริมแรง เช่น พาเล่นเกมที่น้องบอยชอบ นอกจากนี้แล้วยังได้พูดคุยกับผู้ปกครองน้องบอยว่า ถ้า
มีเวลาให้ร่วมอ่านหนังสือกับน้องบอย หรือให้เพ่ือนข้างบ้านมาอ่านหนังสือกับน้องบอย พอสิ้น     
ภาคเรียนน้องบอยสอบผ่านทุกวิชา แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ จึงส่งข้อมูลเกี่ยวกับน้องบอยให้ครูที่สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ทราบ 
 จากกรณีศึกษา 5 ได้เรียนรู้ว่า สาเหตุของการมีปัญหาทางการเรียนอาจมาจากครอบครัว 
ผู้สอนควรท าความเข้าใจ และศึกษาหาวิธีการช่วยเหลือ เช่น พูดคุยท าความเข้าใจกับเด็ก ไม่ดุด่าใน
กรณีท่ีไม่ตังใจเรียน หรือท างานที่ได้รับมอบหมาย แต่จะใช้การดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนมาก
ขึ้น โดยให้ออกมาช่วยหยิบจับสื่อกับครู ออกมาท างานหน้ากระดานร่วมกับเพ่ือน หรือหาเพ่ือนที่เก่ง
กว่ามาช่วยสอน จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ เช่น รู้ว่า เด็ กชอบเล่นโลดโผน ชอบ
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เคลื่อนไหว ก็จัดกิจกรรมให้มีการวิ่ง การกระโดด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการพูดคุยกับผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการท าการบ้านหรืออ่านหนังสือร่วมกับลูก ก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว 
หรือแม้เพียงแค่ให้ความสนใจใน  การท าการบ้านของลูก ก็ช่วยให้ลูกสามารถท างานได้เสร็จแม้จะยัง
ไม่ถูกต้อง  
 

สรุป 
 เด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษเป็นเด็กท่ีต้องได้รับการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน เพ่ือให้ได้รับโอกาสในการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กปกติ การแบ่ง
ประเภทของเด็กพิเศษนั้น หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีเกณฑ์ในการแบ่งที่คล้ายคลึงกัน หรือแตกต่าง
กัน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ เช่น กระทรวงศึกษาธิการแบ่งคนพิการทาง
การศึกษาเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลที่บกพร่องทางการเห็น 2) บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน 
3) บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน 
ส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แบ่งคนพิการออกเป็น 7 ประเภท คือ            
1) ความพิการทางการเห็น 2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 3) ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 5) ความพิการทางสติปัญญา 6) 
ความพิการทางการเรียนรู้ และ 7) ความพิการทางออทิสติก นอกจากนี้แล้ว นักการศึกษายังได้รวม
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ หรือเด็กปัญญาเลิศไว้ในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เนื่องจากเด็ก
ปัญญาเลิศมีความต้องการในการจัดการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมส าหรับผู้เรียนแต่ละคนเช่นเดียวกับ
กลุ่มท่ีด้อยความสามารถ 9 ประเภท 

 ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้
ความบกพร่องแต่ละประเภทจะสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่าน่าจะเข้าข่ายการมีความบกพร่อง
ประเภทใด จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากครูผู้สอนวิชาต่าง ๆ หรือเพ่ือนสนิทของ
เด็ก แล้วจึงแจ้งผู้ปกครองน าเด็กไปพบแพทยเ์พ่ือวินิจฉัย ความบกพร่องต่อไป ดังนั้น ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับ
เด็ก เช่น ผู้ปกครอง หรือครูควรใส่ใจในการสังเกตเด็กว่า มีปัญหา มีความบกพร่อง หรือมี
ความสามารถสูงกว่าเด็กคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนเดียวกันหรือไม่เพ่ือค้นหาแนวทางในการช่วยเหลือ หรือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน 
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แบบฝึกหัด 
 1. เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการทางการศึกษามีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 2. สรุปความหมายของเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นแผนผังความคิด 

  3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างของเด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษว่า 
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 4. หากในชั้นเรียนของท่านมีเด็กที่มีความต้องการพิเศษท่านจะสื่อสารให้ครูที่สอนวิชา
ต่าง ๆ มีความเข้าใจเก่ียวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างไร 
 5. ค ากล่าวที่ว่า คนตาบอดมีสัมผัสวิเศษ ท่านเชื่อหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 6. จงยกตัวอย่าง คนพิการ ที่ประสบความส าเร็จและมีชื่อเสียง มา 3 คน พร้อมระบุ
ปัจจัยที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นประสบความส าเร็จ 
 7. ท่านคิดว่า ผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีความส าคัญที่สุดในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ เพราะเหตุใด 
 8. เมื่อท่านพบว่า ผู้เรียนในชั้นเรียนของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางการเรียนรู้ 
ท่านจะท าอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 9. ค ากล่าวที่ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเด็กเรียนรู้ช้า ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ เพราะเหตุใด  
 10. ให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา 1-4 แล้วสรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับลักษณะของเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ และการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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 8. กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 9. การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 10. แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

 11. สรุป 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ    
 1. สืบค้นและสรุปความหมายของการคัดแยก/การคัดกรองได้ 

2. สรุปวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่าง ๆ ได้ 
 3. เมื่อเสนอ PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษแล้วนักศึกษาต้องสามารถออกแบบเครื่องมือในการคัดกรองเด็กเพ่ือให้การช่วยเหลือในรายวิชา
เอกได้  

 4. เมื่อนักศึกษาดูตัวอย่างการจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้ว นักศึกษาต้องสามารถ
สรุปสาระส าคัญของแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ 
 5. เขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลได้ 
 6. มีเจตคติท่ีดีต่อการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแล้วเขียนค าถามที่ต้องการรู้เกี่ยวกับ
ค้นหาเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับการวิเคราะห์ ประเมินค่า และสร้างสรรค์อย่างละ 1ข้อลงในสมุด 

 2. จับคู่ถามตอบแล้วสุ่มคู่ที่ตอบได้ไม่ชัดเจนน าเสนอแล้วร่วมกันสรุปค าตอบที่ถูกต้อง 
 3. ดูวีดิทัศน์ชั้นเรียนที่มีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษแล้วให้นักศึกษาแต่ละคนระบุลักษณะ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การเรียนการสอนหรือการช่วยเหลือจากวีดิทัศน์ 
 4. สุ่มนักศึกษาน าเสนอ 2-3 คน  

 5. ร่วมกันอภิปรายและสะท้อนผล 
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 6. ท าใบงานที่ 3.1  
 7. สุ่มนักศึกษาเสนอค าตอบจากใบงาน 2-3 คน 

 8. น าเสนอ PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่องการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ในหัวข้อเครื่องมือในการคัดกรอง และการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 9. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ร่วมกันออกแบบเครื่องมือในการคัดกรองเพ่ือ
ช่วยเหลือเด็กในการเรียนในรายวิชาเอก  

 10. น าเสนอผลงานกลุ่ม 

 11. ร่วมกันตั้งค าถาม และสะท้อนผล 

 12. น าเสนอและแจกตัวอย่างแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแล้วให้นักศึกษาร่วมกันสรุป
สาระส าคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในใบงานที่ 3.2 

 13. เขียนแผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยใช้ข้อมูลจากตัวอย่างแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่     
แต่ละกลุ่มได้รับลงในกระดาษปรู๊ฟ  

 14. น าผลงานติดข้างฝาผนัง จากนั้นให้มีตัวแทนแต่ละกลุ่มยืนประจ าที่ผลงาน เพ่ือน าเสนอ
ผลงานและตอบค าถามจากเพ่ือนร่วมชั้นและผู้สอน  

 15. ร่วมกันตั้งค าถาม และประเมินผลงานโดยน าสติกเกอร์ไปติดที่ผลงาน โดยนักศึกษาแต่ละ
คนจะได้รับสติกเกอร์คนละ 5 ชิ้น 

 16. ร่วมกันชื่นชมผลงานของกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด โดยนับจ านวนสติกเกอร์ที่ติดบนผลงาน 
พร้อมส่งตัวแทนของกลุ่มสรุปเนื้อหา 
 17. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน พร้อมมอบหมายการท ารายงานกลุ่ม 
เรื่อง การคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 3 

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 3. ใบงานที่ 3.1-3.2 

 4. วีดิทัศน์การสอนในชั้นเรียนรวม 

 5. แบบฝึกหัด 

 

การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
  2.  การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. การตรวจผลงาน โดยประเมินจากการตรวจเล่มรายงาน เรื่อง การคัดแยกเด็กที่มี      
ความต้องการพิเศษ โดยพิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องของเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และความคิด
สร้างสรรค์ 
 4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 



 

 

บทท่ี 3 
การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 

 ในห้องเรียนปกติทั่วไปจะมีเด็กที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม สภาพร่างกาย หรือสภาพทางเศรษฐกิจหรือสังคม ในความเป็นจริงแล้วครูผู้สอนจะทราบได้
อย่างไรว่าเด็กแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร ดังนั้น ความรู้เรื่องการคัดแยกหรือการคัดกรองที่เป็น
กระบวนการในการแยกเด็กออกเป็นกลุ่มตามความบกพร่องเพ่ือจัดบริการทางการที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือเพ่ือแยกเด็กออกเป็นกลุ่ม 
เพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนแต่ละคน หรือให้ความช่วยเหลือได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับการให้ความช่วยเหลือส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
ครูจะต้องจัดท าให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น ทั้งครูการศึกษาปกติและครูการศึกษา
พิเศษจะต้องวางแผนร่วมกันในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือช่วยผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จในการเรียนรู้ 
 

ความหมายของการคัดกรอง 
 การคัดคัดแยก ( Identification)  หรือการคัดกรอง (Screening)  และการวินิจฉัย 
(Diagnosis) เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นการด าเนินงานในขั้นแรกเพ่ือค้นหาปัญหา
หรือความบกพร่องของผู้เรียนก่อนให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้การคัดแยกและวินิจฉัยมีเป้าหมายเพ่ือหา
เด็กหรือผู้เรียนเข้ารับการรับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค าว่า การคัดแยกจะแตกต่างกัน
เล็กน้อยกล่าวคือ การคัดแยกผู้ที่ท าหน้าที่คัดแยกเด็กจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักเด็กเป็นอย่างดี และต้องใช้
เวลาในการประเมินพฤติกรรมระยะหนึ่ง และต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือในการคัดแยก 
ส าหรับค าว่า การคัดกรอง เป็นการประเมินเด็กในระยะเวลาสั้น ๆ โดยใช้เครื่องมือที่ครูท าขึ้นมาเอง 
ใช้ไดง้่าย และใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในการประเมิน และให้คะแนนได้รวดเร็ว ดังนั้นผู้ใช้แบบคัดกรองไม่
จ าเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมก็ได้ สาระโดยสรุปของความหมายของการคัดแยกหรือคัดกรองมี ดังนี้ 
 ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2555, หน้า 36) ได้ให้ความหมายของการคัดกรอง และการวินิจฉัย 
ดังนี้ 
 การคัดกรอง หมายถึง วิธีการคัดบุคคลที่มีลักษณะบางประเภทแยกจากกลุ่มประชากร
จัดเป็นการค้นหาอย่างหยาบ ๆ ว่าใครมีทีท่าว่าจะมีความผิดปกติอะไร หรือมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการจะมี
ความผิดปกติ 
 การวินิจฉัย หมายถึง เป็นการตรวจสอบข้อสงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่ มีปัญหาอะไร ท าไม 
เพ่ือก าหนดว่าใครควรได้รับการช่วยเหลืออย่างไร จากใคร และต้องการผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านใด
หรือไม ่
 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง (2558, หน้า 3) ให้ความหมายของ การคัดกรอง 
ว่า หมายถึง การที่คณะกรรมการซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรผู้ด าเนินการ คัดกรองของศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง จ านวน 3 คน ประชุม ประเมินและทดสอบแบบคัดกรองบุคคล



74 
 

 

ที่มีความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ผู้ปกครองพาผู้เรียนมาสมัคร หรือการจัดประเภท   
ผู้พิการโดยดูจากบัตรประจ าตัวคนพิการ 
 บีล (Beal, 2013, p.4-7) ได้กล่าวถึงรูปแบบอาร์ ที ไอที่ใช้ในการคัดแยกหรือคัดกรอง
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ว่า เป็นวิธีการที่ใช้ในการค้นหานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงแล้วให้
การช่วยเหลือ 3 ระดับ โดยใช้วิธีสอนที่มีประสิทธิผล โดยเริ่มกระบวนการคัดแยกตั้ งแต่เริ่มต้นปี
การศึกษา โดยการทดสอบนักเรียนทั้งโรงเรียน หลังจากนั้นคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนกว่านักเรียน
ทั้งโรงเรียนแล้วให้การช่วยเหลือ โดยการช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการช่วยเหลือนักเรียนทั้งชั้น 
ภายหลังการช่วยเหลือถ้านักเรียนคนใดมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องได้รับการช่วยเหลือ
ระดับท่ี 2 ที่เป็นการช่วยเหลือเป็นกลุ่มย่อย และภายหลังการช่วยเหลือมีการทดสอบ และถ้านักเรียน
คนใดมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องได้รับการช่วยเหลือระดับที่ 3 คือการสอนเป็นรายบุคคลและถ้า
พบว่า นักเรียนมีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องส่งต่อนักเรียนคนนั้นเพ่ือให้แพทย์วินิจฉัยต่อไป ทั้งนี้ใน
การคัดแยกต้องอาศัยข้อมูลระยะยาว  
 คิง (King, 2015, p.1) ให้ความหมายของการคัดกรอง (Screening) ว่า เป็นขั้นตอนแรกใน
การตัดสินว่านักเรียนจะได้รับการประเมินเพ่ือรับบริการทางการศึกษาพิเศษหรือไม่  
 จากความหมายของการคัดแยก หรือการคัดกรองที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า 
หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาว่า เด็กคนใดมีความเสี่ยงที่จะมี
ความบกพร่องในด้านต่าง ๆ แล้วส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัยว่า เป็นผู้ที่มีความบกพร่องประเภทใด หรือมี
ความสามารถพิเศษด้านใด นอกจากนี้แล้ว การคัดกรองในปัจจุบันจะไม่เน้นการวัดหรือการประเมิน
เพียงครั้งเดียวเพ่ือตัดสินความบกพร่อง แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลระยะยาว มีการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องและมีการให้ความช่วยเหลือหลายระดับก่อนจึงส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัย การคัดกรองแบบนี้มี
ชื่อว่า RTI Model 
 

ความส าคัญของการคัดกรอง 
 การคัดกรองมีจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ คือ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพ่ือ
การให้บริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับเด็ก และเพ่ือการวางแผนในการช่วยเหลือเด็ก ซึ่ง
ข้อมลูที่ได้จากผลการประเมินจะท าให้ทราบเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง และจ านวนเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องการการช่วยเหลืออีกด้วย จากนั้นจึงส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัย และน า
ข้อมูลผลการวินิจฉัยจากแพทย์มาวางแผนและด าเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของ
การคัดแยกในการศึกษาพิเศษ รายละเอียดความส าคัญของการคัดกรองสรุปได้ ดังนี้ 
 ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2555, หน้า 36) กล่าวถึงความส าคัญของการคัดกรองมีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญ คือ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเพ่ือการให้บริการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับเด็ก 
และเพ่ือการวางแผนในการช่วยเหลือเด็ก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินจะท าให้ทราบเกี่ยวกับจุด
แข็ง จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง และจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องการการช่วยเหลืออีกด้วย 
ส่วนการวินิจฉัยจะท าให้ทราบว่า ปัญหานั้นรุนแรงหรือไม่สาเหตุคืออะไร และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษอะไร อย่างไร 
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 ฮัลลาฮัน คอฟแมน และพูลเลน (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p.97) กล่าวถึง
ปัญหาในการประเมินผู้เรียนที่มากมายและซับซ้อนซึ่งไม่ได้มีเพียงค าตอบเดียว ปัญหาการประเมิน
ส่วนใหญ่มาจากแนวคิดการใช้การประเมินที่เป็นมาตรฐานที่มีข้อจ ากัด ดังนี้ 1) ไม่ใช้ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในการประเมิน 2) มุง่เน้นที่ความยุ่งยากของ แต่ละบุคคล และ 3) ไม่ได้ให้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ส าหรับการสอน 
 จากความส าคัญของการคัดกรองที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การคัดกรองเป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความบกพร่องของเด็กแต่ละคน
เพ่ือน าไปวางแผนในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น 

 
รูปแบบการคัดกรอง  
 การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ การคัดแยก
อย่างไม่เป็นทางการ และการคัดแยกอย่างเป็นทางการมีสาระโดยสรุป ดังนี้ (ดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2555, 
หน้า 36-37) 
 1. การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Identification) เป็นการคัดแยกโดยไม่ใช้
แบบทดสอบมาตรฐาน ผู้คัดกรองอาจใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้สังเกต
ประมาณ 2-3 คน ผู้คัดกรองลงมติร่วมกันว่าเด็กท่ีสังเกตมีปัญหาหรือความบกพร่องอะไรบ้าง ข้อมูลที่
ได้สามารถน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจคัดแยกประเภทเด็กได้เป็นอย่างดี อีกวิธีหนึ่งที่โรงเรียนหลาย
แห่งใช้ได้ผลมาแล้ว คือ การบันทึกพฤติกรรมทางการเรียนของเด็กว่าเด็กมีปัญหาในการเรียนอย่างไร
บ้าง ซึ่งวิธีการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการมี 2 วิธี คือ 
  1.1 การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ผู้คัดกรองอาจประเมินผลเด็กเพ่ือการคัดกรองเด็กที่
มีปัญหาทางพฤติกรรม โดยการสังเกตพฤติกรรมด้านการเรียนและพฤติกรรมทั่วไป 

1.2 การบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก ครูผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจในปัญหา 
การเรียนของเด็กได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากครูผู้สอนเป็นคนที่มีทักษะในการสังเกตว่าเด็ก
ในชั้นเรียนของตน มีปัญหาในการเรียนอย่างไรบ้าง เด็กท าตามค าสั่งของครูได้หรือไม่ หากท าได้เด็ก
ท าได้มากน้อยเพียงใด หากท าไม่ได้เด็กแสดงพฤติกรรมอย่างไร 

  ผู้ที่ท าหน้าที่สังเกตพฤติกรรมในการเรียนอาจเป็นครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาต่าง ๆ 
เช่น วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาของเด็กในการเรียน
ควรรวบรวมมาจากครู 2-3 คน เพ่ือให้เห็นปัญหาชัดเจน โรงเรียนอาจก าหนดแบบฟอร์มขึ้นเพ่ือใช้ใน
การบันทึกปัญหาในการเรียนของเด็ก เช่น ใช้บันทึกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กในการเรียน ซึ่ง
แบบฟอร์มจะมีรายละเอียดให้ครูผู้สอนบันทึกเกี่ยวกับปัญหาที่เด็กเผชิญอยู่ในห้องเรียน ครูพยายาม
แก้ปัญหาอย่างไร ได้ผลหรือไม่เพียงใด ปัญหาเกิดขึ้นในสถานการณ์เช่นใด ครูใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลในลักษณะใด ได้ผลหรือไม ่
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 2. การคัดแยกอย่างเป็นทางการ (Formal Identification) เป็นการคัดกรองเด็กโดยใช้
แบบทดสอบ ซึ่งส่วนมากเป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือแบบคัดกรองที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ผู้คัดกรอง
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญหรือความช านาญในการใช้เครื่องมือ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ใน
การคัดกรองแต่ละชุดจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน 
 จากรูปแบบของการคัดแยกที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การคัดกรองหรือการคัดแยกเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การคัดแยกอย่างไม่เป็นทางการ และ    
การคัดแยกอย่างเป็นทางการ ซึ่งวิธีการคัดกรองอย่างไม่เป็นทางการมี 2 วิธี คือ การสังเกตพฤติกรรม
ของเด็ก และการบันทึกพฤติกรรมในการเรียนของเด็ก ส าหรับการคัดแยกอย่างเป็นทางการจะเป็น
การคัดแยกเด็กโดยใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ผู้คัดแยกหรือคัดกรองจะต้องเป็นมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เครื่องมือ 

 
กระบวนการคัดกรอง 
 การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างผู้ที่มี     
ความเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง ครู และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กให้มากที่สุด และด าเนินการตามขั้นตอน โดยเด็กจะได้รับ 
การประเมินเบื้องต้น เพ่ือคนหาความบกพร่อง การคัดกรองจะใช้ระยะเวลาสั้น ๆ เครื่องมือที่ใช้มี
ราคาไม่แพง ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการคัดกรองได้  ส าหรับเกณฑ์การตัดสินจะใช้ 
อิงกลุ่ม การด าเนินการมีข้ันตอน ดังนี้ (ดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2555, หน้า 38)  
 1. สังเกตพฤติกรรมของเด็กอย่างใกล้ชิด หากพบว่าเด็กคนใดมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
เด็กปกติ ผู้สังเกตบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 

 2. เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทต่าง ๆ 9 ประเภท ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นแบบคัดกรองอย่างคร่าว ๆ เพ่ือประเมิน
ว่าเด็กคนใดมีพฤติกรรมที่อาจจะเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในแต่ละประเภท 

 3. ประเมินโดยใช้แบบคัดกรองที่มีความละเอียดมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่เป็น
มาตรฐานที่มีรายละเอียดของการประเมิน มีเกณฑ์การตัดสิน 

 4. ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เด็กท่ีได้รับการตัดสินว่ามีความเสี่ยงเสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ ผู้ด าเนินการทดสอบอาจส่งต่อเด็กเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยต่อไป 
 กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 34) สรุปขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบพัฒนาการ
ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย ซึ่งมีหลายขั้นตอนเพ่ือท าให้ผู้สอนสามารถวางแผนหา
แนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้ทันท่วงที และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษได้อย่างเหมาะสม ซึ่งข้ันตอนการตรวจสอบพัฒนาการมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ขั้นส่งต่อ เป็นขั้นที่ครูต้องท าความเข้าใจและใช้จิตวิทยาในการสังเกตพฤติกรรม
และปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เพราะจะท าให้ครูเข้าใจผู้เรียนได้เร็วขึ้น ทั้งนี้สาเหตุของความบกพร่อง
อาจมาจากหลายสาเหตุ ทางโรงเรียนควรแนะน าให้ผู้ปกครองพาผู้เรียนไปรับการตรวจสอบที่ละเอียด
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ยิ่งขึ้น เช่น โรงพยาบาล มูลนิธิคนพิการ สถาบันทางการศึกษา หรือส านักบริหารการศึกษาพิเศษ เป็น
ต้น 
 ขั้นที่ 2 ขั้นรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนท่ีครูสามารถท าการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การคัดกรอง การสังเกต การสัมภาษณ์เพ่ือการวินิจฉัย การศึกษาข้อมูลจากแฟ้มประวัติ และ
แฟ้มสะสมงานของผู้เรียน 

 ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินข้อมูล เป็นขั้นที่ท าการประเมินข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ได้รวบรวม
มาแล้ว มาประชุมร่วมกันกับคณะครูที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนเพ่ือร่วมกันประเมินและหาแนวทางใน   
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
 ขั้นที่ 4 ขั้นทดสอบทางการศึกษา เป็นขั้นที่มีการทดสอบเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนเพ่ิมเติม โดยอาจเป็นครูการศึกษาพิเศษ หรือครูแนะแนวในโรงเรียนท า      
การทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาโดยใช้แบบทดสอบที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของผู้เรียนแบบต่าง ๆ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประมวลข้อมูล เป็นการประมวลผลการศึกษาถึงปัญหาความบกพร่อง และการ
สังเกตผู้เรียน รวมถึงการอธิบายจุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ต่อไป 
 ขั้นที่ 6 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นขั้นที่มีการจัดการเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล หรือที่เรียกว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 จากรายละเอียดของกระบวนการในการคัดกรองที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าใน           
การด าเนินการคัดกรองจะมีขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนที่ส าคัญ เช่น 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็กให้มากที่สุดโดยการสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2) การคัดเลือก
เครื่องมือที่มีความเหมาะสมและน่าเชื่อถือ เพ่ือท าการคัดแยกเด็ก 3) ส่งต่อแพทย์เพ่ือวินิจฉัย และ      
4)น าข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 

เครื่องมือในการคัดกรอง  
 การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภทจะใช้วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ใน
การคัดกรองแตกต่างกัน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองมีทั้งในลักษณะของแบบประเมิน หรือแบบ
ตรวจสอบรายการที่ผู้คัดกรองจะเป็นผู้ด าเนินการกรอกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง หรือ       
ผู้ใกล้ชิดและเป็นเครื่องมือที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ ส าหรับแบบคัดกรองที่มีการพัฒนาจะมีทั้ง
แบบคัดกรองคนพิการ 9 ประเภท และแบบคัดกรองส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
แบบคัดกรองส าหรับบุคคลที่มีสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม  เป็นต้น ส าหรับ
รายละเอียดของเครื่องมือในการคัดกรองแบบต่าง ๆ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแบบคัดกรองที ่
ใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยผู้ประเมินเป็นผู้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนอย่างละเอียด มีสาระ
โดยสรุป ดังนี้ (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดล าปาง, 2558, หน้า 23-45 )  
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1.1 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
1.2 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
1.3 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา 
1.4 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ 
1.5 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
1.6 แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 
1.7 แบบคัดกรองบุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ 
1.8 แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก 

ส าหรับรายละเอียดของแบบคัดกรองดูรายละเอียดในภาคผนวก ข  
2. แบบคัดกรองเด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งใช้ใน 

การคัดกรองเด็กระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ประเมินโดยครูผู้สอนที่ใกล้ชิดเด็กโดยสังเกตพฤติกรรม    
5 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการคิด ด้านความสนใจ และด้านพฤติกรรมทาง
สังคม หากพบว่าเด็กคนใดมีพฤติกรรมตั้งแต่ 2 พฤติกรรมขึ้นไปในทักษะแต่ละด้านจะเป็นข้อบ่งชี้ว่า
เด็กอาจมีภาวะ “เสี่ยง” ต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (ดารณี ศักดิ์ศิริผล, 2555, หน้า 41) 
  3. แบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ เป็นแบบคัดกรองที่ศรียา นิยมธรรม 
(ม.ป.ป., หน้า 1 ) ได้พัฒนาแบบคัดกรองนี้โดยปรับปรุงมาจากเครื่องมือของแมคคาร์ธี (McCarty 
Screening Test) ใช้ส าหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-6 ½ ปี เป็นการทดสอบรายบุคคล มีค่าความ
เชื่อมั่นอยู่ระหว่าง .63-.85 และมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเชิงโครงสร้าง และมีความเที่ยงตรง
จ าแนก ตลอดจนความเที่ยงตรงตามเกณฑ์เปรียบเทียบในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10, 20 และ 30 
ของแต่ละช่วงอายุ โดยค านึงถึงคะแนน ที่เด็กสอบได้ในแต่ละหมวดของแบบทดสอบ และจ านวน
หมวดที่เด็กสอบไม่ผ่านซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า เด็กอยู่ในภาวะ “เสี่ยง” ที่จะเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ หรือไม่เครื่องมือนี้ใช้ทดสอบความสามารถของเด็กใน 6 ด้าน คือ การรู้จักซ้าย 
– ขวา การจ าค า การวาดรูปทรง การจ าตัวเลข การจัดหมวดหมู่ และการใช้ยา 
  4. แบบส ารวจปัญหาการเรียนรู้เฉพาะด้าน (ปรด) เป็นแบบส ารวจปัญหาใน       
การเรียนรู้ของเด็ก 3 ด้าน คือด้านการอ่าน ด้านการเขียนและการสะกดค า และด้านการคิดค านวณ 
ประเมินโดยครูผู้สอนซึ่งจะต้องรู้จักเด็กเป็นอย่างดี ท าหน้าที่สอนเด็กมาแล้วเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า              
3 เดือน ซึ่งแบบส ารวจแบ่งระดับความรุนแรงของปัญหาเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด/รุ นแรงที่สุด 
มาก ปานกลางค่อนข้างน้อย น้อยที่สุด หลังจากนั้นรวมคะแนนแล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มี 80 
ค าถาม คะแนนเต็ม 400 คะแนนแยกเป็น การอ่านคะแนนเต็ม 100 คะแนน การเขียนและ
คณิตศาสตร์คะแนนเต็มเท่ากันอย่างละ 150 คะแนน ครูผู้สอนเป็น ผู้ประเมินเด็กแต่ละคน ครูจะต้อง
รู้จักเด็กและคุ้นเคยกับเด็กเป็นอย่างดี โดยใช้การสังเกตเด็กติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ครู 
ผู้ประเมินใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งใน 5 ช่อง ของความรุนแรงของปัญหาให้ตรงกับ
พฤติกรรมของเด็ก กรอกในกระดาษค าตอบ หลังจากนั้นจึงรวมคะแนนและหาค่าเฉลี่ยของปัญหาของ
เด็กแต่ละคนในแต่ละด้าน แล้วจึงน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ แบบส ารวจนี้ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 - 
12 ปี ซึ่งเป็นเด็กอยู่ในระดับประถมศึกษา เมื่อครูประเมินความสามารถของนักเรียนแล้ว ครูท าหน้าที่
รวมคะแนน น าคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนของแบบทดสอบ ซึ่งหาก
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นักเรียนได้คะแนนที่ 55 คะแนนขึ้นไปในด้านการอ่านแสดงว่ามีปัญหาทางการอ่าน นักเรียนได้
คะแนนที่ 59 คะแนนขึ้นไปทางด้านการเขียนแสดงว่ามีปัญหาทางด้านการเขียน เช่นเดียวกันหาก
นักเรียนได้คะแนนที่ 74 คะแนนขึ้นไปก็แสดงว่ามีปัญหาทางคณิตศาสตร์ และหากนักเรียนได้คะแนน
รวมกันทั้งสามด้านที่คะแนน 199 คะแนนขึ้นไป ก็สรุปได้ว่า นักเรียนมีปัญหาทางการเรียนรู้อย่าง
รุนแรง เมื่อรวมคะแนนแล้วน าคะแนนมาเสนอในรูปกราฟ ส าหรับเส้นกราฟในต าแหน่งเส้นทึบคือ
เกณฑ์คะแนนของนักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละด้าน ส่วนเส้นกราฟที่ปรากฏในต าแหน่งเส้นประจะเป็น
คะแนนของนักเรียนที่ได้จากแบบทดสอบ ซึ่งหมายความว่าหากคะแนนจากเส้นกราฟที่ปรากฏใน
ต าแหน่งเส้นประอยู่เหนือเส้นกราฟที่ปรากฏในต าแหน่งเส้นทึบก็แสดงว่า นักเรียนจะเป็นเด็กที่มี
ปัญหาทางการเรียนรู้ในด้านนั้น (ผดุง อารยะวิญญู, 2544, หน้า 39 - 40)  
  5. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม 
(KUS-SI Rating Scales) เป็นแบบคัดกรองนักเรียนมีภาวะสมาธินั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และ
ออทิซึม ประเมินและแปลผลคะแนนโดย ครู อาจารย์ บุคลากรทาง การศึกษา หรือนักจิตวิทยาที่
ได้รับการฝึกอบรมการใช้แบบคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญ แบบคัดกรองนี้ใช้คัดกรองนักเรียนตั้งแต่     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุระหว่าง 6-13 ปี 11 เดือน โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน (ดารณี อุทัยรัตนกิจ, 
ชาญวิทย์ พรนภดล และคณะ, 2549, หน้า 11) ได้แก่ 
  ด้านที่ 1 พฤติกรรมภาวะสมาธิสั้น มีข้อความ 30 ข้อ ใช้คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะ
สมาธิสั้น 
  ด้านที่ 2 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน  มีข้อความ 20 ข้อ ใช้
คัดกรองที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

  ด้านที่ 3 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน มีข้อความ 20 ข้อ ใช้
คัดกรองทีม่ีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน 
  ด้านที่ 4 พฤติกรรมภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ  มีข้อความ 20 
ข้อ ใช้คัดกรองที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการคิดค านวณ 
  ด้านที่ 5 พฤติกรรมออทิซึม มีข้อความ 40 ข้อ ใช้คัดกรองที่มีภาวะออทิซึม 
  นอกจากเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ดารณี ศักดิ์ศิริผล (2555, หน้า 42) ยัง
กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองไว้ ดังนี้ 
  6. แบบทดสอบการพูดไม่ชัด (Articulalion Test) เป็นแบบทดสอบการออกเสียง
เพ่ือตรวจสอบปัญหาในการออกเสียงพูดพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ลักษณะของแบบทดสอบจะมีรูป 
หรือข้อความ ให้เด็กออกเสียงพูดชื่อรูป หรืออ่านข้อความที่ก าหนดให้ จากนั้นผู้ทดสอบบันทึกเสียง
พูดของเด็กลงในแบบบันทึก โดยทั่วไปแบบทดสอบจะมีทั้งหมดจ านวน 5 ชุด ได้แก่ ชุดพยัญชนะต้น 
พยัญชนะตัวสะกด พยัญชนะควบกล้ า วรรณยุกต์ และสระ การทดสอบจะทดสอบเป็นรายบุคคล 

7. แบบทดสอบทางเชาว์ปัญญา (ชุดเล็ก) เป็นแบบประเมินเชาว์ปัญญาเพ่ือ 
ใช้คัดกรองเบื้องต้น ผู้ที่จะใช้แบบทดสอบชุดนี้จะต้องผ่านการอบรม โดยแบบทดสอบชุดนี้จะมีคู่มือ
ประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาเด็ก อายุ 2-15 ปี (เชาว์ปัญญาชุดเล็ก) และเมื่อทดสอบแล้วพบ
กรณี เด็กมีระดับเชาว์ปัญญาต่ ากว่า 70 จะต้องส่งต่อไปทดสอบด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานโดย
นักจิตวิทยาคลินิก 
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  8. แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ที่
พัฒนาโดยจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2553) เป็นแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความ
ยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ เป็นแบบทดสอบส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือคัดแยกนักเรียนที่สงสัยว่าน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้ารับ
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ โดยท าการคัดแยกกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนในโรงเรียน  
   แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ 
ประกอบด้วยรายละเอียดของแบบคัดกรอง กระดาษค าตอบครูผู้ด าเนินการทดสอบ เกณฑ์การให้
คะแนนและแบบบันทึกคะแนนการคัดแยกแต่ละด้าน ส าหรับแบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์นี้ จ าแนกเป็น 3 ด้าน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 3 วัน ดังมี
รายละเอียดที่ส าคัญนี้ 
     ด้านที่ 1 การนับจ านวนด้วยปากเปล่า เป็นแบบทดสอบรายบุคคล โดยจะใช้เวลาใน    
การทดสอบ 1 วัน ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย จ านวน 2 ชุด คือ 
      ชุดที่ 1 การนับเพ่ิมทีละ 1 โดยเริ่มต้นจาก 3 และ 6  
      ชุดที่ 2 การนับเพ่ิม 2, 5 และ 10                        
      แบบทดสอบทั้ง 2 ชุดในเวลาในการทดสอบ 1 วัน 

    ด้านที่ 2 การเปรียบเทียบตัวเลข เป็นแบบทดสอบรายบุคคล โดยจะใช้เวลาใน 
การทดสอบ 1 วัน 

    ด้านที่ 3 การเรียงล าดับตัวเลข เป็นแบบทดสอบรายบุคคล โดยจะใช้เวลาใน       
การทดสอบ 1 วัน         
        นอกจากนี้แล้ว ยังมีแบบประเมินอีกหลายชุดที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ในการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ ตั้งแต่การประเมินพัฒนาการเพ่ือค้นหาว่าเด็กคนใดที่มีพัฒนาการ
ไม่สมวัยอาจจะเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ถ้าหากคัดกรองแล้วพบว่าเด็กอยู่ในภาวะ
เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การช่วยเหลือ
ทันที ทั้งนี้เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะรุนแรงหากเด็กไม่ได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการด ารงชีวิตในอนาคต 
 ส าหรับการวินิจฉัยนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อจากการคัดกรอง เมื่อคัดกรองแล้วพบว่าเด็กคนใด
เป็นเด็กที่อาจจะมีความบกพร่องหรือจ าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผู้ท าการคัดกรองจะส่งต่อเด็กไปรับบริการวินิจฉัยต่อไป อาทิ เมื่อคัดกรองแล้วพบว่าเด็กมีพัฒนาการ
ล่าช้าไม่สมวัย อาจมีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้ด าเนินการคัดกรองจะส่งเด็กเพ่ือรับการตรวจวัด
ระดับสติปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป เพื่อน าผลการจากการวินิจฉัยมาใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือ
เด็กต่อไป 
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แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เป็นสิ่งที่
ครูต้องจัดท าให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือเป็นการประกันว่า ผู้ เรียนที่ เป็นเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษจะได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น มี
สาระโดยสังเขป ดังนี้  
 1. ความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, 
หน้า 1-3) ได้สรุปความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้ 
  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีต้นก าเนิดที่สหรัฐอเมริกาโดยมี
พัฒนาการตามล าดับดังนี้ ใน ค.ศ. 1975 รัฐบาลกลางได้ออกกฎหมาย Education For All 
Handicapped Children Act of 1975 (Public Law 94-142 หรือ PL 94-142) ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน 
ค.ศ. 1977 สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ ก าหนดให้รั ฐจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาแก่เด็กพิการอายุระหว่าง 3-21 ปีเพ่ิมมากข้ึน ต่อมาในเดือนตุลาคม ค.ศ.1990 รัฐบาลกลาง
ได้ออกกฎหมาย Individuals with Disabilities Education Act: IDEA (PL 101-476) ซึ่งกฎหมาย
ฉบับนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแก่เด็กพิการทุกคน โดยให้
ความส าคัญกับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่าผู้ปกครองเป็นบุคคลส าคัญในการน าเด็กพิการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาตามที่กฎหมายให้สิทธิไว้ และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเด็กพิการร่วมกับ
นักการศึกษา  
  ส าหรับประเทศไทยได้ตรากฎหมายฉบับส าคัญ คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่รับรองสิทธิ เสรีภาพ และคุ้มครองสิทธิของคนพิการไว้อย่างครอบคลุม โดยระบุ
ไว้ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550, หน้า 8,15, 16, 23) 
  มาตรา 30 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง    
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ        
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้ วรรคสี่ มาตรการที่รัฐ
ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  
  มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสอง ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  
  มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษา
ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและพ่ึงพาตนเองได้ 
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  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงได้มีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้ได้รับสิทธิทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายส าคัญดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  
   มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้   
   (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอด
ชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  
   (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดย
ค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  
   (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  
   มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดย
ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง  
  2. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ออกตามความในมาตรา 
10 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ ซึ่ง
ก าหนดให้คนพิการ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 (2552, หน้า 1-2) ซึ่งได้ก าหนดให้มี
องค์ประกอบ กระบวนการจัดท า บุคคลที่เกี่ยวข้องการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การทบทวน ปรับปรุง  
และความส าคัญของแผนการส่งต่อไว้อย่างชัดเจน     
  4. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) เป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ คนพิการทุกประเภทมีสิทธิได้รับการศึกษา  และได้รับ  
ความช่วยเหลือทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และการจัดบริการทางการศึกษาให้กับคนพิการ
ต้องจัดให้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
  จากความเป็นมาของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
มีการตรากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ อีกทั้งแผน    
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลยังเป็นแผนที่ครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษจ าเป็นจัดท าเพ่ือให้
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้เรียนปกติในการได้รับการจัดการศึกษาอย่าง
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มีคุณภาพที่ช่วยเอ้ือให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน 
 2. ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  จากการศึกษาความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล พบรายละเอียดที่
ส าคัญ ดังนี้     
  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551, หน้า 2) ระบุไว้
ว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ม.ป.ป., หน้า 1) ได้ให้ความหมายของโปรแกรมการศึกษา
เฉพาะบุคคลว่า หมายถึง โปรแกรมซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของบุคคลพิการแต่ละบุคคล ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 
  ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และสถาบันราชานุกูล 
(2555, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็นการจัดการศึกษาพิเศษให้
เหมาะสมกับความต้องการของเด็กในแต่ละราย อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูประจ าชั้น ครูการศึกษาพิเศษ แพทย์ นักจิตวิทยา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และที่ส าคัญ
ที่สุด คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็ก 

  วูลฟอล์ค (Woolfolk, 2014, p. 603) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลว่า หมายถึง โปรแกรมที่มีการปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีส าหรับเด็กพิเศษโดยมี
รายละเอียดของระดับผลสัมฤทธิ์ในปัจจุบัน จุดมุ่งหมาย และกลวิธีที่จัดท าขึ้นโดยครู ผู้ปกครอง 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักเรียน (ถ้าเป็นไปได้) 
  โอลเซ่น (2015, p.1) ได้ให้ความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลว่า เป็น
ขั้นตอนที่ต้องการในกระบวนการของการรับบริการทางการศึกษาพิเศษ นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและ  
ผู้จัดหาบริการอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับฉันทามติเกี่ยวกับการปรับขยายการศึกษาตามความจ าเป็น
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ กลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและผู้ปกครองรู้จักในนามของทีม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ ทีม IEP 

  จากความหมายของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่น าเสนอมาแล้วข้างต้น 
พอที่จะสรุปได้ว่า แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง แผนที่ก าหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของผู้เรียนโดยต้องได้รับความร่วมมือ และความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เรียนที่มี        
ความต้องการพิเศษ รวมไปถึงการวางแผนในการก าหนดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ควรมี การทบทวนและปรับปรุงแผนทุกภาค
การศึกษา  
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หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 กฎหมายการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ (Individuals with Disabilities Education 
Act: IDEA) ดังกล่าวเบื้องต้น ระบุให้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือการพัฒนาเด็กพิการ
ทุกคน โดยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องได้รับการปรับให้ตอบสนองความต้องการจ าเป็น
พิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคลตามกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลใน
กฎหมายฉบับดังกล่าวยังระบุถึง หลักการเบื้องต้นตามกฎหมายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 6 
ประการ ดังนี้ (ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, 
หน้า 7-8)  
 1. เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษา เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนรวมถึง       
คนพิการต้องได้รับการประเมินค้นหาอย่างเป็นระบบ การคัดกรอง และประเมินตั้งแต่แรกเกิด 
หลักการนี้เป็นการประกันความเท่าเทียมทางการศึกษารวมไปถึงคนพิการด้วย ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
บริการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
 2. การไม่เลือกปฏิบัติในการตรวจวัดเพ่ือบ่งชี้และประเมิน โดยผู้เรียนจะต้องได้รับ     
การประเมินด้านต่างๆ ทุกด้าน โดยปราศจากอคติ และนักการศึกษาจะต้องใช้กระบวนการและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการประเมิน ซึ่งจะท าให้สามารถประเมินเด็กได้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
มากที่สุด 
 3. การให้บริการทางการศึกษาแบบให้เปล่าที่เหมาะสม โดยเด็กพิการทุกคนจะต้องมี
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สนองตอบต่อความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
และมีเอกสารต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถตรวจสอบกระบวนการจัดการศึกษาของครูได้
ด้วย  
 4. การจัดการศึกษาในสภาพแวดล้อมท่ีมีขีดจ ากัดน้อยที่สุด ผู้เรียนพิการควรได้รับการจัด
การศึกษาในห้องเรียนรวมกับเด็กทั่วไป โดยสถานศึกษาจะต้องจัดวาง และมีบริการการช่วยเหลือที่
เป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน ซึ่งจะท าให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งทักษะสังคมและ
เรียนรู้ในสถานการณ์จริงที่สอดคล้องกับวัยวุฒิ เป็นการให้เด็กได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตในสถานการณ์
จริง อีกท้ังยังเป็นประโยชน์กับนักเรียนทั่วไปที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย 
 5. การพิทักษ์สิทธิในการรับบริการ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน      
การจัดวาง และสามารถที่จะตรวจสอบ รวมไปถึงพิทักษ์สิทธิของคนพิการ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็น               
การรับผิดชอบร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
 6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการ เป็นการให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการด าเนินการในการรับบริการการศึกษาพิเศษ และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับพวก
เขา กฎหมายดังกล่าวให้ความส าคัญกับคนพิการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและคนพิการ
ในการจัดการศึกษา และได้มีการกล่าวถึงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะ
น าไปสู่การได้รับสิทธิต่าง ๆ โดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคลเป็นหลัก  
 นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาได้ให้หลักการของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ 
ดังต่อไปนี้ 
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 ซีเกล (Siegel, 2002 อ้างถึงใน ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 8) ได้กล่าวถึงหลักการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลว่ามีหลักการดังต่อไปนี้  
 1. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
  2. เมื่อเด็กได้รับสิทธิให้มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ผู้ปกครองก็จะต้องเข้าร่วม
ประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยเน้นที่การจัดการศึกษาพิเศษว่าเป็นอย่างไร และ
จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร 
  3. ผู้ปกครอง และสถานศึกษาจะต้องลงความเห็น และลงนามร่วมกันในการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  4. ถ้าผู้ปกครองต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการจัดการศึกษาของเด็กก็จะต้องมี
การนัดประชุมหารือและลงความเห็น 
  5. ผู้ปกครองสามารถร้องขอให้มีการนัดประชุมได้ตลอดเวลา หากพบปัญหาที่เกี่ยวกับ
พัฒนาการของเด็ก ปัญหาในห้องเรียนหรือบริการต่างๆ  
  6. สถานศึกษาที่ให้บริการจะต้องด าเนินการจัดหาบริการ หรือสื่อเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
 หลักการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ การค านึงถึงสิทธิ
ในการศึกษาของเด็ก การท างานแบบมีส่วนร่วมระหว่างหลายฝ่าย การจัดจัดสภาพแวดล้อมให้
ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด ตลอดจนการให้การบิการแก่เด็กตามสิทธิที่พึงได้รับ 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เด็กพิการทุกคนได้รับ
สิทธิในการได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมกับความต้องการของเด็กโดยการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ ดังนั้นในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีรายละเอียด ดังนี้   (ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ, ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 8) 
 1. เพ่ือให้คนพิการได้รับการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษเป็น
เฉพาะบุคคล 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 

 3. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู คณะสหวิชาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี 
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
 4. เพ่ือให้สถานศกึษาสามารถวางแผนจัดบริการทางการศึกษา ตลอดจนจัดหาเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับ ความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมส าหรับเด็กออทิสติก โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ม.ป.ป., หน้า 2) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ IEP ดังนี้ 
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 1. IEP เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ 
ซึ่งมีการประชุมเพ่ือจัดท า IEP เป็นรายกรณี จะมีข้อมูลในการจัดเด็กเข้ารับบริการการศึกษา และ
บริการที่เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
 2. IEP เป็นเครื่องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอน
ทั้งหมด ฉะนั้น IEP ในแง่ท่ีเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอน โดยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลและวิธีการสอน 

 โอลเซ่น (Olsen, 2015, p.1) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือให้บรรลุความต้องการจ าเป็นของเด็กทุกคนโดยเน้นพัฒนาการของเด็กมากกว่า
การคาดหวังถงึระดับชั้นที่เรียน 
 2. แผนการการจัดการศึกษาจะบุคคลจะบรรจุทั้งจุดแข็ง และปัญหาของเด็กในการ
พิจารณาโดยใช้จุดแข็งเพ่ือพัฒนาจุดอ่อนหรือปัญหาของเด็ก 
 3. ผู้เรียนจะถูกดึงออกจากห้องเรียนปกติเพ่ือเข้ารับการช่วยเหลือทางการศึกษาที่
เหมาะสมกับกับเด็ก 
 4. ทุกครั้งที่เด็กออกมาเรียนนอกชั้นเรียนปกติจะต้องอธิบายไว้ในแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 จากวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะ
เห็นได้ว่า ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ 1) เป็นการวาง
แผนการจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายโดยค านึงถึงความต้องการจ าเป็นของเด็กทุก
คนโดยจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร 2) เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และตรวจสอบการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนโดยมีการระบุจุดแข็ง ปัญหา หรืออุปสรรคของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือใช้ในการวางแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและ 3) เพ่ือให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ครูประจ าชั้น แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษา ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการ
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
องค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เป็นแผนให้บริการทางการศึกษาพิเศษที่จัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้กับผู้เรียนที่มีความบกพร่องเป็นเฉพาะบุคคล โดยความร่วมมือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
และได้รับความเห็นชอบจาก บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน และยังมีการทบทวนแผนได้ตาม
ความเหมาะสม ส าหรับองค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล นักการศึกษาได้ให้
รายละเอียดไว้ ดังนี้ 
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 21) ได้สรุปองค์ประกอบที่ส าคัญของโปรแกรมการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลไว้ ดังนี้ 
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 1. ความสามารถของเด็กในปัจจุบัน เพ่ือให้ครูได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับเด็กคนนั้น ความบกพร่องของเด็กที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของเขาใน
หลักสูตรปกติ รวมถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของเด็กด้วย 
 2. เป้าหมายระยะยาวและวัตถุประสงค์ระยะสั้น ซึ่งต้องเขียนในเชิงพฤติกรรมที่สามารถ
วัดได้อย่างชัดเจน ครูจึงจะทราบและสามารถวัดความก้าวหน้าของเด็กได้อย่างแท้จริง 
 3. การศึกษาพิเศษและบริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์ และบริการเสริมที่จ าเป็น
ส าหรับเด็กแต่ละคน เช่น เด็กบางคนต้องได้รับบริการจากนักกายภาพบ าบัด หรือเด็กบางคนอาจต้อง
มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเขียนและสะกดค า เป็นต้น 
 4. ความช่วยเหลือสนับสนุนเพ่ือให้เด็กสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ รวมไปถึง 
การระบุช่องทางที่จะท าให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษร่วมกับเด็กคน
อ่ืน 
 5. ในกรณีที่เด็กไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติได้ ครูต้องระบุเหตุผลที่ท าให้เด็กไม่
สามารถเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติในชั้นเรียนทั่วไปด้วย 
 6. วันที่เริ่มต้นโปรแกรม ความถี่ในการช่วยเหลือ สถานที่และระยะเวลาในการช่วยเหลือ
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ครูวางแผนการช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้น 
 7. วิธีวัดความก้าวหน้าของเด็ก ครูควรจะระบุว่า จะวัดความก้าวหน้าของเด็กด้วยวิธีใด 
อย่างไร และช่องทางที่จะสื่อสารให้ผู้ปกครองได้รับรูผลการประเมินนั้น ซึ่งครูควรสื่อสารถึงผู้ปกครอง
ของเด็กที่มีความบกพร่องในลักษณะเดียวกับผู้ปกครองของเด็กปกติทั่วไป 

 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผน  
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552, อ้างถึงใน ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 139) 
 1. ข้อมูลทั่วไป 

 2. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ 

 3. ข้อมูลด้านการศึกษา  
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น  
 5. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ  
 6. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
 7. คณะกรรมการจัดท าแผน 

 8. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน  
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 จากรายละเอียดขององค์ประกอบของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่า มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ข้อมูลประวัติของเด็ก ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลทางการศึกษา 
เป้าหมายระยะยาว และเป้าหมายระยะสั้น แนวทางการให้การศึกษา/การช่วยเหลือ ความต้องการ 
สิ่งอ านวยความสะดวก คณะกรรมการจัดท าแผนและความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ
ผู้เรียน 

 
กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือน าไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนมีรายละเอียด ดังนี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552, อ้างถึงใน ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 139) 
 1. จัดประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล 

 2. ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 1 ปี เป้าหมายระยะสั้น หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 3  ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 4. ก าหนดกระบวนการเรียนรู้และปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นทางการศึกษา 

 5. ก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552, หน้า 
13-15) ได้น าเสนอรายละเอียดของกระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการ 
  เมื่อพบว่าผู้เรียนมีปัญหาทางด้านการศึกษา สถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 การรวบรวมข้อมูล  
   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น           
การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกต และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครองเก่ียวกับสภาพปัญหาและร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียน  
  1.2 การคัดกรองประเภทความพิการทางการศึกษา  
   ขออนุญาตผู้ปกครองคัดกรองผู้เรียน โดยใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ และอาจใช้แบบคัดกรองของหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม
เพ่ือให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่ละเอียดมากยิ่งข้ึน 



89 
 

 

  กรณีพบว่าผู้เรียนมีแนวโน้มว่ามีความบกพร่องควรแนะน าให้ผู้ปกครองน าส่งแพทย์ 
หรือนักวิชาชีพวินิจฉัยเพิ่มเติม 
 

 2. ขั้นการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  การด าเนินการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
   สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
ส าหรับผู้เรียนแต่ละคน โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้แทน 2) บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ และ 3) ครูประจ าชั้น หรือครู 
แนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษา
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และหรือคณะสหวิชาชีพตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
ผู้เรียน 
            2.2 ตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐาน  
   คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งท าการตรวจสอบหรือการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้เพื่อให้ทราบ  
   จุดเด่น คือ ความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในสาระ 
การเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้   
   จุดด้อย คือ สิ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ในสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้  
   ทั้งนี้ควรตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานจากสภาพจริงในหลาย
สถานการณ์ให้ครอบคลุมถึงบริบทด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมด้านบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่เอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกิจกรรมที่ผู้เรียน
ปฏิบัติได้หรือไม่ได้ในแต่ละวัน หรือไม่ได้รับการส่งเสริมในการท ากิจกรรม กิจกรรมนั้นเหมาะสมกับ
ผู้เรียนหรือไม่ และด้านเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาที่ผู้เรียนได้รับหรือยังไม่ได้รับก่อนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามความต้องการ
จ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล                                                                                     
   กรณทีีส่ถานศึกษาตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐานแล้วพบว่า ผู้เรียน
มีความพร้อมในทุกสาระการเรียนรู้/ทักษะการเรียนรู้ให้ด าเนินการส่งต่อตามความเหมาะสมต่อไป 

  2.3 จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
   คณะกรรมการน าข้อมูลจากการตรวจสอบหรือประเมินความสามารถพ้ืนฐาน มา
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  
2552 ในการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ ตลอดจน
ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามความต้องการ
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พิเศษของผู้เรียนให้ค านึงถึงบริบทด้านผู้เรียน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกิจกรรม และด้านเทคโนโลยี     
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาด้วย 
  3. ขั้นการน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้  
  การน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช้ ครูผู้สอนต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  3.1 การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan: IIP) 
   ครูผู้สอนน าจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาด าเนินการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยการวิเคราะห์
งานหรือกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียงล าดับกิจกรรมที่ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ยากขึ้น หรือกิจกรรมที่
เป็นรูปธรรมไปสู่กิจกรรมที่เป็นนามธรรมให้เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล   
  3.2 การน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปใช้  
   ครูผู้สอนน าแผนการสอนเฉพาะบุคคลไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้ง
บันทึกหลังการสอน และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง 
 4. ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประชุมเพ่ือประเมิน ทบทวน 
และปรับแผนพร้อมจัดท ารายงานผลการเรียนรู้อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยประเมินตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล  
   การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล เป็นการประเมินผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการตามที่ระบุไว้ในแผนการสอนเฉพาะบุคคล
ฉบับนั้นหรือไม่ โดยประเมินตามวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ระดับคุณภาพที่ระบุไว้ในแผนการสอน
เฉพาะบุคคล          
            4.2 การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
   การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมโดยการประมวลผลของ
การผ่านของจ านวนแผนการสอนเฉพาะบุคคล และน ามาเทียบกับเกณฑ์และวิธีประเมินผลการผ่าน
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น)ที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
                  4.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว 1 ปี  
   การประเมินผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายระยะยาว 1 ปี โดยประมวลผลการผ่าน/
ไม่ผ่าน (จ านวน) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)ของผู้เรียน แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์
การผ่านตามทีส่ถานศึกษาก าหนด   
                 4.4 การประเมินผลการเรียนรู้และระดับคุณภาพตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล  
   การประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประเมินได้จาก
การประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ของทุกเป้าหมายระยะ
ยาว 1 ปี มาค านวณหาค่าร้อยละ และน ามาเทียบกับเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ของระดับคุณภาพของ
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หลักสูตร การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 
2556 หรือหลักสูตรสถานศึกษา  
  ในกรณีที่ผู้เรียนมีพัฒนาการ หรือผลการเรียนรู้ต่ ากว่า หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
คณะกรรมการฯ สามารถทบทวน ปรับแผนการสอนเฉพาะบุคคล จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เป้าหมาย
ระยะยาว 1 ปี เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
  4.5 การตัดสินผลการเรียนรู้ 
   ให้น าค่าร้อยละจากการประมวลผลการผ่าน/ไม่ผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมมา
เทียบเกณฑ์การผ่านตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  ศูนย์
การศึกษาพิเศษ พุทธศักราช 2556 หรือหลักสูตรสถานศึกษา  
 5. ขั้นการสรุปและรายงานผล 
  การสรุปและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลนั้น สถานศึกษาต้องรายงานผลความก้าวหน้าของผู้เรียนตามแบบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
เพ่ือให้ผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
 6. ขั้นการส่งต่อ  
  การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับชั้น หรือย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษา
น าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัด
การศึกษาต่อไป 
  หากผู้เรียนต้องการรับบริการด้านอ่ืน เช่น ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ ด้านสังคมเป็น
ต้น ให้สถานศึกษาน าส่งแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สถานศึกษาพิจารณาด าเนินการในการจัดท าแผน 
การให้บริการช่วงเชื่อมต่อตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล 
 กระบวนการในการด าเนินการเพ่ือให้ได้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมีขั้นตอนที่
ส าคัญโดยสรุป คือ 1) การด าเนินการเพ่ือให้ได้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน การประเมินผู้เรียน การประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัด     
การเรียนการสอนส าหรับผู้เรียน และการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และบริการเพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไว้เป็นลายลักษณ์อักษร       
2) การใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 3) การประเมินเพ่ือตรวจสอบวิธีสอนและพัฒนาการของ
ผู้เรียน และ 4) การปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
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การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 (ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ, ส านักงานคณะ
กรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 1-2) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไป เช่น วัน เดือน ปีเกิด ประเภทความพิการ ชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของ
ผู้เรียนบิดา มารดา ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 2. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือด้านสุขภาพ 
 3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
 4. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 
 5. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 6. คณะกรรมการจัดท าแผน 
 7. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 
 8. ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 
 กระบวนการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 1. จัดประเมินระดับความสามารถและความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
 2. ก าหนดเป้าหมายระยะยาว 1 ปี เป้าหมายระยะสั้น หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 3. ประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 4. ก าหนดกระบวนการเรียนรู้และปัจจัยที่มีความต้องการจ าเป็นทางการศึกษา 
 5. ก าหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล สถานศึกษาจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 
 2. บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ 
 3. ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษาพิเศษที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในกรณีที่สถานศึกษาใดมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความพิการ สถานศึกษานั้นอาจ
แต่งตั้งให้นักวิชาการดังกล่าวเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมด้วยก็ได้ 
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 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประชุมเพ่ือจัดท าแผนตามข้อ 2 
แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งจัดประชุมเพ่ือประเมิน  
ทบทวน และปรับแผน พร้อมจัดท ารายงานผลปีละ 2 ครั้ง 
 การส่งต่อผู้เรียนที่จบการศึกษาแต่ละระดับ หรือย้ายสถานศึกษาให้สถานศึกษาน าส่ง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการประเมิน การด าเนินการตามแผน แฟ้มประวัติและ
แฟ้มสะสมผลการเรียนของผู้เรียน เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดการศึกษาต่อไป 
 ส านักบริหารการศึกษาพิเศษได้ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2552 โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ, 2552, หน้า 7-8) 
 1. ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยชื่อ -ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน การจดทะเบียนคนพิการ วันเดือนปีเกิด ประเภทความพิการ ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา 
ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง และท่ีอยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้ 
 2. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ เป็นข้อมูลของผู้ เรียนซึ่ ง เกี่ยวข้องกับ          
การเจ็บป่วย และการรักษาประกอบด้วย โรคประจ าตัว ประวัติการแพ้ยา โรคภูมิแพ้ ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ 
และผลการตรวจทางการแพทย์ 
 3. ข้อมูลด้านการศึกษา เป็นข้อมูลที่ผู้เรียนไม่เคยได้รับหรือเคยได้รับการศึกษา/บริการ
ทางการศึกษาจากศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนเรียนร่วม การศึกษาด้าน
อาชีพ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และอ่ืน ๆ  
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็นเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ทั้งที่เป็นข้อจ ากัด
หรืออุปสรรค และส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนด้านต่าง ๆ  
 5. การก าหนดแนวทางการศึกษาและการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ เป็นการวาง
แผนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นเฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ระดับความสามารถในปัจจุบัน 
เป้าหมายระยะเวลา 1 ปี จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
และผู้รับผิดชอบ 

 6. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา เป็นการระบุรายการ รหัส สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ 
ผู้จัดหา วิธีการ จ านวนเงินที่ขออุดหนุน เหตุผลและความจ าเป็น ผู้ประเมิน รวมรายการและจ านวน
เงินที่ขอรับการอุดหนุน  
 7. คณะกรรมการจัดท าแผน สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับผู้เรียนแต่ละคนโดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 1) 
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 2) บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการ และ 3) ครู
ประจ าชั้น หรือครูแนะแนว หรือครูการศึกษาพิเศษ หรือครูที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิเศษ ที่
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ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ และหรือคณะสหวิชาชีพตามความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน 

 8. ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน เป็นการลงความเห็นว่า เห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วยกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อ  
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 131-133) สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล ดังนี้ 
 1. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก 
  ก่อนก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส าหรับเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ ครูจ าเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น 
จุดด้อย และความต้องการพิเศษของเด็กคนนั้น ครูจึงจะวางแผนการศึกษาได้เหมาะสม และเป็น
ประโยชน์มากที่สุด ข้อมูลที่จ าเป็นได้แก่ รายงานการประเมินผลค่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวเด็ก บันทึก
ผลการเรียนและพฤติกรรมของเด็กโดยครูหรือผู้ปกครอง รายงานจากการตรวจประเมิน และวินิจฉัย
จากโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. การประชุมผู้เกี่ยวข้อง 
  การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษนั้นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย ตั้งแต่ผู้ปกครอง ครู แพทย์ และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 
 3. การจัดท าแผนการศึกษา 
  หลังจากแผนการจัดการศึกษาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ครูสามารด าเนินการใช้แผนการศึกษา
พร้อมสื่อ อุปกรณ์ที่จ าเป็น มีรายละเอียดของแผนการจัดการศึกษานี้จะเริ่มใช้และสิ้นสุดลงเมื่อใด 
และต้องจัดท าแผนการศึกษาใหม่เมื่อสิ้นสุดแผนเดิม แผนการจัด  การศึกษาเฉพาะบุคคลมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 โปแกรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ เป็นรายชื่อของบริการทางการศึกษาที่
จัดให้กับเด็กคนนั้น เช่น การสอนทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทย การแก้ไขการพูด เป็นต้น 
  3.2 บริการที่เก่ียวข้อง เป็นบริการที่จ าเป็นส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเพ่ือช่วย
ให้เด็กสามารถเรียนได้เต็มศักยภาพ บริการดังกล่าวอาจรวมถึงการจัดหาล่ามภาษามือส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ช่วยให้เด็กสามารถเรียนได้ การทดสอบอ่ืน ๆ ที่
จ าเป็น บริการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
  3.3 การเรียนรวมกับเด็กปกติ นับเป็นบริการทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ แต่แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรระบุให้ชัดเจนว่าเด็กที่มีความบกพร่อง
นั้นเข้าเรียนร่วมอย่างไร และจะมีการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างไร 
  3.4 ระยะเวลาในแผนการศึกษาต้องระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุด ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกใน
การประเมินผล การก าหนดโปรแกรมการศึกษารายบุคคลในครั้งต่อไป 
  3.5 การรับรองแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู และอาจรวมถึงตัวนักเรียนด้วย หากเป็นไปได้ ควรให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อก ากับไว้
ด้านล่างของแบบฟอร์มเพ่ือเป็นการยืนยันว่า บุคคลเหล่านี้เห็นด้วยกับเนื้อหาในแผนนั้นจริง 



95 
 

 

  3.6 ระดับความสามารถของเด็ก แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลจะต้องระบุ
รายละเอียดเรื่องความสามารถของเด็กในปัจจุบัน แบ่งเป็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเรือน ด้านสังคม 
การรับรู้ เป็นต้น 
  3.7 จุดมุ่งหมายระยะยาว เป็นการก าหนดว่า เมื่อครบรอบหนึ่งปีแล้ว เด็กควรจะ
เรียนรู้อะไรบ้าง หรือสามารถแสดงพฤติกรรมอะไรจึงจะถือว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
  3.8 จุดมุ่งหมายระยะสั้น เป็นรายละเอียดของจุดมุ่งหมายระยะยาว ซึ่งต้องก าหนดไว้
อย่างชัดเจน เพ่ือให้เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
  3.9 การประเมินผล แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนั้นต้องระบุด้วยว่า ครูจะใช้
วิธีการประเมินผลแบบใด มีข้ันตอนในการวัดและประเมินผลอย่างไร 
 4. การด าเนินการตามแผนการศึกษา 
  เมื่อจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเสร็จสมบูรณ์และเตรียมบุคลากรที่จ าเป็น
แล้ว ครูจึงเริ่มด าเนินการตามแผนที่วางไว้ และจะด าเนินการแผนใหม่ทุกครั้งที่แผนการศึกษาเสร็จสิ้น
ลง 
  กรองทอง จุลิรัชนีกร (2556, หน้า 56-57) ได้เสนอขั้นตอนการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล ดังนี้ 
  1. การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาประชุมร่วมกันเมื่อได้รับทราบผลการประเมินและ
ตรวจสอบพัฒนาการของเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วนั้น จ าเป็นต้องท าความเข้าใจเบื้องต้นให้ทุก
คนยอมรับในตัวเด็กและร่วมกันวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยเฉพาะครู ผู้ปกครอง และกลุ่มนักสหวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ นักแก้ไขการพูด นั ก
กิจกรรมบ าบัด พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ต้องร่วมมือกันวางแผนการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก 
  2. การวิเคราะห์ความสามารถ พัฒนาการ ความถนัดและทักษะในการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยมองจากพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแท้จริงของเด็ก แล้วน ามาก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็ก 
ซึ่งคล้ายกับการก าหนดหลักสูตรเฉพาะ 
  3. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือสิ่งที่คาดหวังไว้ตลอดปีการศึกษา และก าหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  4. การเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  5. การเขียนแผนการสอนเป็นหน่วยหรือเป็นกิจกรรม และจัดการเรียนการสอน
ให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  6. การก าหนดการวัด และการประเมินผลความก้าวหน้าทางพัฒนาการและผลของ
การเรียนรู้ 
  7. การสรุปผลการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในภาพรวมจะเกี่ยวข้อง
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย และแจ้งผลการด าเนินงาน
ให้ฝ่ายต่าง ๆ รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตลอดปีการศึกษา 
  8. การจัดส่งต่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัยเพื่อเข้าศึกษาในระดับต่อไป 
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 ในเอกสารค าสอนฉบับนี้ ผู้เขียนจะน าเสนอการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนร่วมมีรายละเอียด ดังนี้ (ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2552, หน้า 57-63) 
 

 

ชื่อสถานศึกษา      ระดับชั้น  

สังกัด           
เริ่มใช้แผนวันที่..........................................................สิ้นสุดแผนวันที่……….……………………….. 

 

ค าอธิบาย 

  ชื่อสถานศึกษา    ให้ระบุชื่อโรงเรียนที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
  ระดับชั้น    ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
  สังกัด   ให้ระบุหน่วยงานต้นสังกัด 
  เริ่มใช้แผนวันที่  ให้ระบุวัน เดือน ปี ตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ เห็นด้วย 

  สิ้นสุดแผนวันที่  ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่สิ้นปีการศึกษา 
 

  1. ข้อมูลทั่วไป 

  ชื่อ – ชื่อสกุล             เพศ     ชาย           หญิง  
  เลขประจ าตัวประชาชน               
  การจดทะเบียนคนพิการ      ไม่จด  ยังไม่จด  จดแล้ว   
  วันเดือนปีเกิด      อายุ ปี.......เดือน   ศาสนา    
  ประเภทความพิการ  ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา      
  ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา          
  ชื่อ – ชื่อสกุลผู้ปกครอง     เกี่ยวข้องเป็น    
  ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้  บ้านเลขที่  ตรอก/ซอย    
  หมู่ที ่         ชื่อหมู่บ้าน/ถนน       ต าบล/แขวง     
  อ าเภอ                      จังหวัด       รหัสไปรษณีย์ 
  โทรศัพท ์                                                  โทรศัพท์เคลื่อนที่    
  โทรสาร    e – mail   address     
 

ค าอธิบาย 

  ชื่อ – ชื่อสกุล ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ  (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นางสาว)  พร้อมทั้งชื่อ 
และชื่อสกุลของผู้เรียน 
  เพศ ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง     ให้ตรงกับเพศของผู้เรียน 
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  เลขประจ าตัวประชาชน   ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน  13 หลัก ของผู้เรียน ตาม
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  การจดทะเบียนคนพิการ  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 
   ไม่จด     หมายถึง ผู้ปกครองหรือผู้เรียนไม่ประสงค์จะจดทะเบียนคนพิการ 
   ยังไม่จด  หมายถึง ยังไม่พร้อมที่จะจดทะเบียนคนพิการหรือก าลังด าเนินการ 
   จดแล้ว   หมายถึง ผู้เรียนจดทะเบียนคนพิการเรียบร้อยและมีสมุดทะเบียนคน
พิการหรือบัตรประจ าตัวคนพิการ 
  วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ระบุ  วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้เรียนโดยเขียนชื่อเต็มของเดือน  
และ พ.ศ.   เช่น  24   กรกฎาคม 2545 
  อายุ.. ปี.. เดือน ระบุอายุเต็มปีและเต็มเดือน เช่น อายุ 4 ปี 8 เดือน (นับถึงวันที่
คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม) 
  ศาสนา ระบุศาสนาที่ผู้เรียนนับถือตามหลักฐานทางทะเบียนบ้าน เช่น พุทธ คริสต์ 
อิสลาม เป็นต้น 
  ประเภทความพิการ ให้ระบุประเภทของความพิการของผู้เรียนโดยยึดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 9 ประเภท ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มี      
ความบกพร่องการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องสติปัญญา บุคคลที่มีบกพร่องทางร่างกาย  หรือ         
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง    
การพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ บุคคลออทิสติก หรือบุคคล
พิการซ้อน 

  ลักษณะความพิการ ระบุรายละเอียดลักษณะของความพิการที่ปรากฏชัดเจน เช่น 
 1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ลักษณะความพิการ ตาบอด หรือสายตา    
เลือนราง  
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลักษณะความพิการ หูตึงหรือหูหนวก   
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ลักษณะความพิการ ดาวน์ซินโดรม  
 4. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ลักษณะ     
ความพิการ แขนลีบ ขาลีบ 

 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ลักษณะความพิการ บกพร่องด้าน การอ่าน 
ด้านการเขียน ด้านการคิดค านวณ หรือหลายด้านรวมกัน 

 6. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ลักษณะความพิการ เช่น พูดรัว พูดเร็ว
ไม่เป็นค า พูดติดอ่าง 
 7. บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ลักษณะความพิการ ก้าวร้าว 
ก่อกวน  
 8. บุคคลออทิสติก  ลักษณะความพิการ มีพฤติกรรมซ้ า ๆ ไม่นิ่ง  
 9. บุคคลพิการซ้อน ลักษณะความพิการ ตาบอดร่วมกับหูหนวก  
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  ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของบิดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 

  ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของมารดาที่ปรากฏตามทะเบียนบ้าน 

  ชื่อ-ชื่อสกุลผู้ปกครอง ให้ระบุชื่อและชื่อสกุลของผู้ดูแลผู้เรียนในปัจจุบัน 

  เกี่ยวข้องเป็น....... ให้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้เรียน เช่น ปู่ ย่า ตา 
ยาย พ่ี ป้า น้า อา หรือผู้อุปการะ เป็นต้น 
  ที่อยู่ผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้     บ้านเลขท่ี.........ตรอก/ซอย...........หมู่ที่..............
ชื่อหมู่บ้าน/ถนนต าบล/.............แขวง...........อ าเภอ/เขต.........จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย์…....................โทรศัพท์...................โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................................... 
โทรสาร............................e-mailaddress…………….............................................................................. 

ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ปกครองซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
 
 

       2. ข้อมูลด้านการแพทย์ หรือ ด้านสุขภาพ   
  โรคประจ าตัว (ระบุ)      

  การแพ้ยา (ระบุ)       

  โรคภูมิแพ้ (ระบุ)   

  ข้อจ ากัดอ่ืน ๆ (ระบุ)   

  ผลการตรวจทางการแพทย์ (ระบุ)       

 

ค าอธิบาย 

  ให้ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง   และระบุรายละเอียดด้านการแพทย์ หรือด้าน
สุขภาพของผู้เรียน   
 
        3. ข้อมูลด้านการศึกษา 
   ไม่เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา  
   เคยได้รับการศึกษา/บริการทางการศึกษา      
       ศูนย์การศึกษาพิเศษ    ระดับ    พ.ศ.   
       โรงเรียนเฉพาะความพิการ……………………………………..ระดับ…………….พ.ศ................... 
       โรงเรียนเรียนร่วม........................................................ระดับ...............พ.ศ................... 
       การศึกษาด้านอาชีพ....................................................ระดับ...............พ.ศ................... 
       การศึกษานอกระบบ....................................................ระดับ..............พ.ศ................... 
       การศึกษาตามอัธยาศัย.................................................ระดับ..............พ.ศ................... 
       อ่ืน ๆ                                                          ระดับ..............พ.ศ……………….. 
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ค าอธิบาย 

  ให้ใส่เครื่องหมาย     ในช่อง        และระบุรายละเอียดด้านการศึกษาของผู้เรียน   
  ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา หมายความว่า ไม่เคยได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาและไม่เคยได้รับบริการทางการศึกษาใด ๆ 
  เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา หมายความว่า เคยได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือบริการทางการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ให้ระบุรายละเอียดโดย
ใส่เครื่องหมาย  ลงในข้อความที่ตรงตามความเป็นจริงและกรอกข้อมูลในช่องว่าง โดยให้ระบุชื่อ
สถานศึกษา ระดับชั้น และ พ.ศ. ให้ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับการศึกษา 
 
 4. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จ าเป็น       
            

 

ค าอธิบาย 

  ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น ให้ระบุข้อมูลอื่น ๆที่จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาที่เป็นข้อจ ากัด
หรืออุปสรรคต่อการเรียนการสอน และส่วนที่จะสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน  ข้อจ ากัดหรือ
อุปสรรค เช่น แพ้อาหารทะเล แพ้แสง กลัวเสียงดัง ฐานะยากจน พ่อแม่หย่าร้าง ข้อจ ากัดทางภาษา 
การใช้ภาษาถิ่น ติดเกม เป็นต้น ส่วนที่เป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ เช่น มีความสามารถทาง
ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษา เป็นต้น 
 
 5. การก าหนดแนวทางการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ 

ระดับ
ความสามารถ

ปัจจุบัน 

เป้าหมายระยะ
ยาว 1 ปี 

จุดประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 
(เป้าหมาย 
ระยะสั้น) 

การประเมิน ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

 

 

 

   

 

ค าอธิบาย 

   การก าหนดแนวทางการศึกษา และการวางแผนการจัดการศึกษาพิเศษ หมายถึง การ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียน โดยพิจารณาจากระดับความสามารถปัจจุบันของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้  
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 1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ประกอบด้วย
ทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ คือ ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการช่วยเหลือ
ตนเองและสุขอนามัย ทักษะสังคมและการด ารงชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะอาชีพ 
 2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น/ทางการได้ยิน/
ทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้แก่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา
และพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ 

 3 การประเมินระดับความสามารถปัจจุบัน โดยครูผู้สอน /ทีมสหวิทยาการ/ ผู้ปกครอง 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาระยะยาว 1 ปี พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
เกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมทั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย   
  ระดับความสามารถในปัจจุบัน ให้ระบุความสามารถพ้ืนฐานที่ได้จากการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้องระบุจุดเด่น และจุดด้อย 
ให้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน 
จุดเด่น หมายถึง ความสามารถหรือศักยภาพปัจจุบันที่ผู้เรียนสามารถท าได้ในทักษะการเรียนรู้ ทั้ง     
6 ทักษะ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ ตาม
หลักสูตร 
จุดด้อย หมายถึง สิ่งที่ผู้เรียนท าไม่ได้ในทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ/สาระการเรียนรู้/มาตรฐาน     
การเรียนรู้/ตัวชี้วัดชั้นปีตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตร 
  เป้าหมายระยะยาว 1 ปี ให้ระบุเป้าหมายที่พัฒนาจุดเด่น หรือ แก้ไข ปรับปรุงจุดด้อย 
ตามทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ/สาระการเรียนรู้ในระยะ 1 ปี นับจากวันที่เริ่มใช้แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
 องค์ประกอบส าคัญในการเขียนเป้าหมายระยะเวลา 1 ปี  
 1 ระยะเวลา (ปีการศึกษา)  
 2. ผู้เรียน (ชื่อผู้เรียน) 
 3. เนื้อหา/พฤติกรรม/ความสามารถท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน 
  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) ให้ระบุความสามารถของผู้เรียนใน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 6 ทักษะ/สาระการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่ก าหนด
ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ พร้อมทั้งเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 1. สถานการณ์ หรือเงื่อนไข 
 2. พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ 
 3. เกณฑ์การประเมิน 
 4. ก าหนดระยะเวลา 
  การประเมินผล ให้ระบุวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ 
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 6. ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  

 

ที ่ ราย-
การ รหัส 

สิ่งที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่ต้องการ จ านวนเงิน 
ที่ขอ 

อุดหนุน 

เหตุผล 
และ 
ความ
จ าเป็น 

ผู้
ประเมิน 

ผู้
จัดหา 

วิธีการ ผู้
จัดหา 

วิธีการ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
                  

                  
                  
รวม
รายการที่
ขอรับการ
อุดหนุน 

                                                                                 รายการ 

รวมจ านวน
เงินที่ขอรับ
การ
อุดหนุน 

                                                              บาท   

 
หมายเหตุ ผู้จัดหา 1   =  ผู้ปกครอง           2   =     สถานศึกษา 3   =     
สถานพยาบาล/อ่ืนๆ 
วิธีการ 1   =  ขอรับการอุดหนุน 2    =    ขอยืม  3   =     ขอยืมเงิน 
 
 ความต้องการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึง การระบุรายการของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามคู่มือ
รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการตามความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียน
เฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
 
ค าอธิบาย 

  ที ่ระบุตัวเลขแสดงล าดับที่ 
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  รายการ ระบุชื่อสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สิ่งที่มีอยู่แล้ว และสิ่งที่ต้องการขอรับการอุดหนุนตามคู่มือ
รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  รหัส ระบุรหัสตามคู่มือรายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  สิ่งที่มีอยู่แล้ว / ผู้จัดหา วิธีการ ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ได้รับจากผู้ปกครอง สถานศึกษา 
สถานพยาบาลอ่ืน ๆ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งของผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มาให้
ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
  สิ่งที่ต้องการ /ผู้จัดหา วิธีการ ระบุสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวย  
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คณะกรรมการ การจัดท าแผน  
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องใดช่องหนึ่งของ     
ผู้จัดหาและวิธีการที่ได้มาให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุใต้ตาราง 
  จ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุนตามรายการสื่อ 
(บัญชี ข) บริการ (บัญชี ค) ที่ระบุไว้ในช่องรายการ ยกเว้นสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี          
สิ่งอ านวยความสะดวก (บัญชี ก) ไม่ต้องระบุจ านวนเงิน              
  เหตุผลและความจ าเป็น กรณีที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นที่
ขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาตามรายการข้างต้น เช่น รายการไม้เท้าขาว เหตุผลและความจ าเป็น เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์
น าทางให้คนตาบอดสามารถเดินทางได้ด้วยตนเอง เป็นต้น  
 กรณีท่ีไม่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ระบุว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุน 

  ผู้ประเมิน ระบุชื่อ-ชื่อสกุล และต าแหน่งของผู้ประเมิน ตัวอย่าง นางสาวกาญจนา 
โดดเดี่ยว: ครกูารศึกษาพิเศษ 

  รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจ านวนรายการของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตาม        
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของผู้เรียนที่ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด 
  รวมจ านวนเงินที่ขอรับการอุดหนุน ระบุจ านวนเงินรวมในช่องรายการจ านวนเงินที่
ขอรับการอุดหนุนทั้งหมด (บัญชี ข และ ค) เป็นจ านวนตัวเลขและตัวอักษร  (ปีการศึกษาละไม่เกิน 
2,000 บาทต่อคน) 
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       7. คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

   ชื่อ                         ต าแหน่ง                    ลายมือชื่อ.............................................. 
  7.1    ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทน  
  7.2    บิดา  หรือมารดา หรือผู้ปกครอง 
     หรือผู้ดูแลคนพิการ 
  7.3                        ครูประจ าชั้น หรือครูแนะแนว          
                         หรือครูการศึกษาพิเศษ  
     หรือที่รับผิดชอบงานด้าน  
                                                                    การศึกษาพิเศษ 
     ที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
  7.4       
  7.5         
  ประชุมวันที่  เดือน  ........พ.ศ...................... 
 
 

ค าอธิบาย 

 คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หมายถึง คณะบุคคลที่สถานศึกษา
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมีคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 
ครูประจ าชั้น หรืออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องหรือนักวิชาชีพ รวมถึงผู้เรียน  
  ชื่อ ให้ระบุชื่อ และชื่อสกุลของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  ต าแหน่ง ให้ระบุต าแหน่งของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ครูประจ าชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง หรือนักวิชาชีพรวมไปถึงผู้เรียน (กรณีท่ีผู้เรียนสามารถเข้าร่วมประชุมได้) นักจิตวิทยา 
นักกิจกรรมบ าบัด เป็นต้น 
  ลายมือชื่อ ให้คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลลงนาม หลังจาก
ที่จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเรียบร้อยแล้ว 
  ประชุมวันที่ ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่คณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลร่วมประชุม 
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 8. ความเห็นของบิดา  มารดา  ผู้ปกครอง  หรือผู้เรียน 

   การจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  ฉบับนี้   
                  ข้าพเจ้า         เห็นด้วย         ไม่เห็นด้วย    
                                                            ลงชื่อ...................................................... 
               (    ) 
               บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือ ผู้เรียน 
                                         วันที่..........เดือน.......................พ.ศ............. 

 

ค าอธิบาย 

 ความเห็นของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้เรียน 

                  ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองพิจารณาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและใส่
เครื่องหมาย  ลงใน  เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ เดือน ปี ที่
ลงลายมือชื่อ 

 

แผนการสอนเฉพาะบุคคล  
 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) ภายหลังจากจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่ท าเป็นรายปีแล้ว ครูจัดท าแผนการสอนรายบุคคลเป็นรายวัน 
เพ่ือเป็นการน าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสู่การปฏิบัติได้จริง 
 ส าหรับความหมายของแผนการสอนเฉพาะบุคคล พบความหมายที่นักการศึกษาได้ให้ไว้ 
ดังนี้ 
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 133) ได้สรุปข้อมูลที่จ าเป็นในการท าแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล ดังนี้ 
 1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ระยะสั้น 
 2. ผู้เรียน 
 3. เวลาและสถานที่สอน 
 4. ครูผู้สอน 
 5. วันที่เริ่มสอน 
 6. อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จ าเป็น 
 7. วิธีการประเมินผล 
 8. การด าเนินการสอน 
 9. การวางแผนให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะที่ได้เรียนไป 
 10. แบบฟอร์มในการเก็บข้อมูล และสรุปประเมินผล รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของครู
เกี่ยวกบัการเรียนของเด็กด้วย 
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 ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ (2552, หน้า 64-67) ได้เสนอแบบฟอร์มส าหรับการเขียน
แผนการสอนเฉพาะบุคคลดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 

 
 ชื่อ-ชื่อสกุล  ....................................ระดับชั้น ..........ประเภทความพิการ .......... ................. 
 ภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา.............................. ผู้รับผิดชอบ......................................... 
 สาระการเรียนรู้…………........................สาระที่……….…….. เรื่อง........................................... 
เป้าหมายระยะยาว 1 ปี................................................................................. ........................ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)........................................................................ 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล........................................................................................................ 
แผนที่...... วันที่ใช้แผน..................................ถึง ...............................เวลา..... .................นาท ี

 
 
ค าอธิบาย 
 

 ชื่อ-ชื่อสกุล ให้ระบุค าน าหน้าชื่อ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว  นาง)  พร้อมทั้งชื่อ และชื่อ
สกุลของผู้เรียน 

ระดับชั้น ให้ระบุระดับชั้นที่ผู้เรียนก าลังศึกษา 
ประเภทความพิการ ให้ระบุประเภทของความพิการ จ าแนกความพิการทางการศึกษาที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ 9 ประเภท   
ภาคเรียนที่ และ ปีการศึกษา ให้ระบุภาคเรียนและปีการศึกษาท่ีจัดท าแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สอนที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนตามทักษะ/ สาระ
การเรียนรู้/วิชานั้น ๆ 

สาระการเรียนรู้ ให้ระบุชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ หรือทักษะตามหลักสูตร (ตามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) 

สาระท่ี ให้ระบุชื่อสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นจุดด้อยของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เรื่อง ให้ระบุชื่อเรื่อง/ ชื่อเนื้อหา /ชื่อกิจกรรมที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

เป้าหมายระยะยาว 1 ปี ให้ระบุเป้าหมายระยะยาวตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualized Education Program: IEP) ที่น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual 
Implementation Plan: IIP) 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น)  ให้ระบุล าดับข้อ และเนื้อความของ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในข้อที่น ามาใช้ในการจัดท า
แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  

เกณฑ์และวิธีประเมินผล ให้ระบุเกณฑ์และวิธีประเมินผลของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ในข้อที่น ามาจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) 
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แผนที่  ให้ระบุล าดับที่ของแผนการสอนเฉพาะบุคคลตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

วันที่ใช้แผน  ให้ระบุวันที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคลนั้น 
เวลา  ให้ระบุเวลาที่ใช้สอน 
 
 

  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่  
 
 

ค าอธิบาย 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ ให้ระบุล าดับที่และเนื้อความของจุดประสงค์ย่อยที่วิเคราะห์มา

จากจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
ตัวอย่าง 
 

 
  เนื้อหา...................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ............. 
 

 

ค าอธิบาย 
 

เนื้อหา ให้ระบุเนื้อหาตามเรื่องที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ชัดเจน 
 

 
    กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นน า............................................................................................... ........................ 
ขั้นสอน…................................................................................................................. 
ขั้นสรุป…………………………………………………………………………………………….............. 

 
 

ค าอธิบาย 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน ให้ระบุกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแต่ละขั้นตอนตาม
เนื้อหานั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นน า ขั้นสอน และข้ันสรุป 

 

  สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ บริการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ค าอธิบาย 
 

สื่อ /อุปกรณ์ /สิ่งอ านวยความสะดวก/ บริการ ให้ระบุรายการสื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอ านวย
ความสะดวก /บริการ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
  การวัดและประเมินผล 

วิธีการ........................................................................ .............................................. 
เครื่องมือ.................................................................................. ................................ 
เกณฑ์.................................................................................. ..................................... 
 

ค าอธิบาย 
 

การวัดและประเมินผล ให้ระบุรายละเอียดการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามแผนการสอน
เฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 
 1. วิธีการ ให้ระบุวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล เช่น สังเกต ทดสอบ เป็นต้น 

 2. เครื่องมือ ให้ระบุเครื่องมือที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับวิธีการ
วัดและประเมินผล เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ เป็นต้น 
 3. เกณฑ์ ให้ระบุเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ผู้สอนใช้ในการวัดและประเมินผล 
 
   การเสริมแรง 
.................................................................................................. .......................................... 
 
ค าอธิบาย 
 

            การเสริมแรง ให้ระบุรายการหรือรายละเอียดที่ใช้ในการเสริมแรง เช่น ค าชม การสัมผัส 
การปรบมือ การให้รางวัล เป็นต้น 
 
ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ  ......................................................... 
     (.....................................) 

                                                    ต าแหน่ง....................................................... 
             ……/……./……. 
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ค าอธิบาย 
 
 ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หลังจากการออกแบบแผนการสอน
เฉพาะบุคคลแล้ว ให้ครูผู้รับผิดชอบน าแผนการสอนเสนอต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้      
ลงความเห็นเกี่ยวกับแผนการสอนฉบับนี้ แล้วจึงให้ครูผู้รับผิดชอบน าไปจัดการเรียนการสอนได้ 
 
 
  บันทึกหลังการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                                                       ลงชื่อ  .......................................            
                                                                (.....................................) 
                                                                  ครูผู้รับผิดชอบ 

        ……/……/…….. 
 

 
ค าอธิบาย 
 
 บันทึกหลังการสอน ให้บันทึกผลหลังการสอนตลอดจนปัญหา อุปสรรค ของผู้เรียนที่
เกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล และข้อเสนอแนะ โดย
ผู้รับผิดชอบอาจจัดท ารูปแบบการบันทึกให้สะดวกกับการบันทึกได้ 

 
 ในการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลเป็นการด าเนินการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
พิการโดยใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวันโดยยึดเป้าหมายระยะยาวจากแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล มีรายการที่ต้องระบุ ดังนี้ 1) ชื่อ-สกุลของเด็กพิการ 2) ระดับชั้น 3) ประเภท
ของความพิการ 4) ภาคเรียน/ปีการศึกษา 5) ผู้รับผิดชอบ 6) สาระ การเรียนรู้ 7) สาระที่ 8) เรื่องที่ 
9) เป้าหมายระยะยาว 1 ปี 10) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 11) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  
12) เกณฑ์/วิธีประเมิน และ 13) วันที่ใช้แผน และเวลา 
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สรุป 
 การคัดแยก หรือการคัดกรองเป็นขั้นตอนในการด าเนินการที่มีความส าคัญที่จะเริ่มต้นวาง
แผนการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน เพ่ือรับบริการทางการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับโอกาส
ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ การคัดกรองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การคัดแยกอย่างไม่เป็น
ทางการเป็นการคัดแยกที่ท าได้ง่าย ด าเนินการโดยครูผู้สอน ซึ่งอาจใช้เครื่องมือที่ครูสร้างขึ้นมาเอง        
2) การคัดแยกอย่างเป็นทางการ มักด าเนินการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือผ่านการอบรมการใช้
เครื่องมือคัดกรองที่มีมาตรฐาน ภายหลังจากการคัดกรองจะเป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยที่เป็นการน า
ข้อมูลจากการคัดกรองส่งต่อให้กับแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือประเมินความบกพร่องของเด็กอย่าง
ละเอียด จากนั้นจะเป็นการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นแผนการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กพิการทุกคนที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินวิธีสอน และ
ประเมินพัฒนาการของเด็กพิการ การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยทีมจัดท าแผน   
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการอย่างน้อย 3 คน ได้แก่ 
ผู้บริหาร ครู และพ่อแม่ ผู้ปกครอง นอกจากนี้แล้วอาจมีบุคคลต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ได้แก่ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด 
หรือเด็กพิการ เป็นต้น ภายหลังจากการใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ้นสุดลงจะต้องมี     
การประเมินแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และท าการปรับปรุงเพ่ือใช้ในปีต่อไป นอกจากนี้แล้ว
ยังต้องมีการจัดท าแผนการสอนรายบุคคลเพ่ือใช้สอนเด็กพิการเป็นรายวัน 
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แบบฝึกหัด 
 1. การคัดแยก/การคัดกรอง หมายความว่าอย่างไร 
 2. การคัดแยก/การคัดกรองมีความส าคัญอย่างไร 

 3. การคัดแยกมีกี่ประเภทอะไรบ้าง 
 4. กระบวนการของการคัดกรองมีข้ันตอนอย่างไรบ้าง 
 5. ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น มา 3 
ตัวอย่าง 
 6. ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
มา 3 ตัวอย่าง 
 

 7. ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการคัดแยกเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
มา 3 ตัวอย่าง 
 8. ถ้าท่านต้องการรู้ว่านักเรียนในชั้นคนใดบ้างท่ีสงสัยว่าน่าจะมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ท่านจะมีวิธีการในการคัดแยกอย่างไร 
 9. ถ้าท่านเป็นครูประจ าชั้น ท่านจะคัดแยกนักเรียนที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอย่างไร 
 10. ถ้าท่านต้องการพัฒนาเครื่องมือคัดแยกนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะประสบความล้มเหลว
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หรือมีปัญหาด้านการอ่าน หรือมีปัญหาด้านการเขียนท่านจะด าเนินการ
อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

1. การวิเคราะห์งาน 

2. การสอนแบบพหุสัมผัส 

3. เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ 
4. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

5. การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน 

6. เทคนิคเพ่ือนสอนเพื่อน 

7. เทคนิคช่วยจ า 
8. การสอนทางตรง 
9. การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ 

10. ทักษะของครู 
11. กรณีศึกษาจากงานวิจัย 

12. สรุป 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 เมื่อนักศึกษาเรียนบทเรียนนี้แล้วสามารถ    
     1. อธิบายเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมแต่ละเทคนิคได้ 
 2. ยกตัวอย่างการใช้เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมได้ 
 3. เมื่อก าหนดเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมให้แล้วนักศึกษาต้องสามารถสาธิตการใช้
เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมได้ 
 4. เมื่อดูวีดิทัศน์การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วนักศึกษาสามารถสรุปทักษะส าหรับ
ครูในชั้นเรียนรวมได้ 
 5. สืบค้นและท ารายงานในหัวข้อที่ก าหนดให้ได้ 
 6. มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนรวม 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. สุ่มนักศึกษาจ านวน 1-2 คน ออกมาสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการดูวีดิทัศน์ในบทที่ 2 เรื่อง 
Taarezameen Par เพ่ือเป็นการทบทวน 

 2. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน ให้สรุปเทคนิคการสอนที่ได้จากการดูวีดิทัศน์ 
เรื่อง Taarezameen Par  

 3. แต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอเทคนิคการสอนจากวีดิทัศน์ เรื่อง Taarezameen Par 

 4. สุ่มนักศึกษาตั้งค าถามเกี่ยวกับเทคนิคการสอนจากวีดิทัศน์ในข้อ 3 จากนั้นผู้สอนและ
นักศึกษาร่วมกันสะท้อนผล 
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 5. ท าใบงานที่ 4.1 พร้อมให้สืบค้นจากโทรศัพท์มือถือ และเอกสารค าสอน รายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวม 

 6. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คนไปศึกษาค าตอบจากใบงานที่ 4.1 ของกลุ่มอ่ืน   
 7. น าค าตอบของกลุ่มอ่ืน ๆ มาเปรียบเทียบกับค าตอบของกลุ่มตนเอง 
 8. ร่วมกันอภิปรายค าตอบของใบงานที่ 4.1 

 9. สรุปทักษะของครูในชั้นเรียนรวมจากวีดิทัศน์ เรื่อง Taarezameen Par ลงในใบงานที่ 4.2 
พร้อมทั้งสืบค้นเพ่ิมเติมจากโทรศัพท์มือถือ 

 10. น าเสนอเนื้อหาโดยใช้ PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้น
เรียนรวม 

 11. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน จับสลากเลือกเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
แล้ววางแผนเพ่ือท าการสาธิตเทคนิคที่ได้รับมอบหมาย 

 12. น าเสนอเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมเพ่ือสอนเนื้อหาในรายวิชาเอกของนักศึกษา 
 13. ร่วมกันสรุปเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมแต่ละเทคนิค 

 14. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และมอบหมายการท ารายงาน เรื่อง 
เทคนิค การสอนในชั้นเรียนรวม (เทคนิคอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้น าเสนอในชั้นเรียน) 
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 4 

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 

 3. ใบงานที ่4.1-4.2 

 4. วีดิทัศน์ เรื่อง Taarezameen Par 

 5. แบบฝึกหัด 

  

การวัดและการประเมินผล  
 1.  คุณธรรม จริยธรรม โดยประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบและ
ความตรงต่อเวลาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. การตรวจผลงาน โดยการตรวจเล่มรายงาน เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมโดย
พิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องของเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ 
 4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

   
 

 



บทท่ี 4 
เทคนิคการสอนในช้ันเรียนรวม 

 
 การจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นทักษะที่ส าคัญที่ครูผู้สอน   
ไม่ว่าจะเป็นครูการศึกษาปกติ หรือครูการศึกษาพิเศษจ าเป็นต้องแสวงหาเทคนิคที่เหมาะสมเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับทั้งผู้เรียนที่เป็นเด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข ดังนั้น ครูผู้สอน
จ าเป็นต้องศึกษาเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม เช่น การวิเคราะห์งาน เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ 
การสอนแบบพหุสัมผัส การเรียนรู้แบบร่วมมือ การสอนเด็กต่างระดับในชั้นเดียวกันโดยใช้ทฤษฎี
ของบลูม และทฤษฎีพหุปัญญา และเทคนิคการจ า เพ่ือนสอนเพ่ือน การสอนทางตรง และ              
การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ เป็นต้น จะช่วยให้ผู้สอนมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการเรียน
การสอนทีส่อดคล้องกับผู้เรียนทุกคน 
 

การวิเคราะห์งาน 
 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นกระบวนการของการแบ่งงานทางวิชาการเพ่ือให้
ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ เพ่ือท าการสอน และเป็นลักษณะที่ส าคัญของการสอนทางตรง (Hallahan, 
Kauffman & Pullen, 2009, p.575) 
 การวิเคราะห์งาน หมายถึง กระบวนการแยกทักษะเป็นทักษะย่อย ๆ ที่สามารถจัดการ
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น รายละเอียดของการวิเคราะห์งานมีสาระโดยสังเขป ดังนี้(Szidon, 
& Franzone, 2009, p.1-6)  
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์งาน 
  1.1 ขั้นที่ 1: ก าหนดทักษะเป้าหมาย 
   1.1.1 ครูก าหนดทักษะเป้าหมายที่ต้องการ เช่น  
     เป้าหมายที่ง่ายมาก        :      เปิดก๊อกน้ า 
     เป้าหมายที่ต้องท าได้      :      ซักผ้า 
     เป้าหมายที่ซับซ้อน        :      การเตรียม การบริการ การท าความสะอาด
เมื่อรับประทานอาหารเย็น 
  1.2 ขั้นที่ 2: ก าหนดทักษะที่ต้องเกิดขึ้นก่อนของผู้เรียนและก าหนดวัสดุที่จ าเป็น
ส าหรับการสอนงาน 
   1.2.1 ผู้สอนต้องตัดสินว่าผู้เรียนต้องเรียนทักษะใดก่อนซึ่งเป็นที่มีความจ าเป็นต่อ
การเรียนรู้งาน 
   1.2.2 ครูระบุวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการสอนงาน 
  1.3 ขั้นที่ 3: การแบ่งทักษะเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ในขั้นนี้ครูจะแบ่งทักษะออกเป็น
ขั้นย่อย ๆ 
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   1.3.1 ครูแบ่งทักษะเป้าหมายที่สามารถจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ เช่น 1) 
ปฏิบัติทักษะด้วยตนเองเสร็จสิ้น และบันทึกแต่ละขั้นตอน 2) สังเกตคนอ่ืนจากเหตุการณ์จริง หรือดู
วิดีโอ  
   1.3.2 ครูยืนยันแต่ละองค์ประกอบของทักษะที่ไม่ต่อเนื่อง 
 2. ตัวอย่างการวิเคราะห์งาน (Goodson et al., 2006 cited in Szidon, & Franzone, 
2009, p.3-4) 
  2.1 การจัดโต๊ะอาหาร 
   2.1.1 วางแผ่นรองจาน 
   2.1.2 วางจานใบใหญ่ลงบนบริเวณกึ่งกลางของแผ่นรองจาน 
   2.1.3 วางจานใบเล็กด้านซ้ายบนแผ่นรองจาน 
   2.1.4 วางมีดตัดเนยบนจานใบเล็ก 
   2.1.5 วางผ้าเช็ดปากด้านซ้ายของจานใบใหญ่ 
   2.1.6 วางมีดและช้อนด้านขวาของจานใบใหญ่ 
   2.1.7 วางมีดด้านซ้ายของจานใบใหญ่บนผ้าเช็ดปาก 
   2.1.8 วางช้อนของหวานและส้อมในแนวนอนด้านบนของจานใบใหญ่ 
   2.1.9 วางแก้วด้านบนขวามือของจานใบใหญ่ใกล้ ๆ กับ ปลายของมีด 
  2.2 การแปรงฟัน (Goodson et al., 2006 cited in Szidon, & Franzone, 2009, 
p. 
   2.2.1 รับอุปกรณ์ 
   2.2.2 เอาแปรงสีฟันออกจากฝาครอบ 
   2.2.3 บีบยาสีฟันลงบนแปรง 
   2.2.4 เอาฝาครอบวางไว้ที่เดิม 
   2.2.5 ท าแปรงให้เปียก 
   2.2.6 แปรงด้านซ้ายด้านนอกของฟัน 
   2.2.7 แปรงด้านหน้าด้านนอกของฟัน 
   2.2.8 แปรงด้านขวาด้านนอกของฟัน 
   2.2.9 แปรงด้านล่างด้านขวาบริเวณฟันบดเคี้ยว 
   2.2.10 แปรงด้านล่างด้านซ้ายบริเวณฟันบดเคี้ยว 
        2.2.11 แปรงด้านบนด้านซ้ายบริเวณฟันบดเคี้ยว 
                 2.2.12 แปรงด้านบนด้านขวาบริเวณฟันบดเคี้ยว 
                 2.2.13 แปรงด้านบนด้านขวาภายในของฟัน 
                 2.2.14 แปรงด้านบนด้านหน้าภายในของฟัน 
                 2.2.15 แปรงด้านบนด้านซ้ายภายในของฟัน 
                 2.2.16. แปรงด้านล่างด้านซ้ายด้านในฟัน 
        2.2.17 แปรงด้านล่างด้านหน้าภายในฟัน 
        2.2.18 แปรงด้านล่างด้านขวาภายในฟัน 
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                 2.2.19 บ้วนปาก 
                 2.2.20 เช็ดปากและมือ 
                 2.2.21 เก็บแปรงเข้าท่ีเดิม 
  1.4 ขั้นที่ 4: ยืนยันงานที่วิเคราะห์อย่างสมบูรณ์ ในขั้นนี้ครูจะยืนยันองค์ประกอบของ
ขั้นตอนของทักษะเป้าหมายที่แสดงถึงความแม่นย าและสมบูรณ์ การที่ครูจะยืนยันการวิเคราะห์ที่
สมบูรณ์ด้วยการให้คนหนึ่งคนท าตามขั้นตอนที่ก าหนด 
  1.5 ขั้นที่ 5: การตัดสินใจว่าจะสอนอย่างไร โดยในขั้นนี้มีกิจกรรม เช่น  
   1.5.1 ครูจะตัดสินว่าจะสอนตามขั้นตอนในการวิเคราะห์งานอย่างไร ครูเลือกวิธี
สอนที่เหมาะสมโดยการจับคู่วิธีสอนตามสิ่งต่อไปนี้ 
          1.5.1.1 อารมณ์ของผู้เรียน 
          1.5.1.2 ลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                            1.5.1.3 สิ่งที่นักเรียนเคยท าหรือไม่เคยท า 
          1.5.1.4 ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
                            1.5.1.5 สิ่งแวดล้อมท่ีผู้เรียนใช้งานได้ 
   1.5.2 ครูน าเสนอขั้นตอนของการวิเคราะห์งานต่อผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
  1.6 ขั้นที่ 6: การใช้การช่วยเหลือและการติดตามความก้าวหน้า 
   1.6.1 ครูใช้การปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ ได้ระบุไว้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
การสอนทักษะเป้าหมาย โดยใช้ขั้นตอนส าหรับของการปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์และใช้แบบ
ตรวจสอบรายการส าหรับการปฏิบัติที่คัดเลือกไว้แล้ว  
   1.6.2 ครูท าตามกระบวนการที่ผ่านการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนส าหรับการปฏิบัติที่อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เลือกไว้เพ่ือสอนทักษะ
เป้าหมาย 
 การวิเคราะห์งานเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม 
ในการสอนด้วยวิธีนี้จะมีการก าหนดภาระงานที่ชัดเจน แล้วแบ่งออกเป็นงานย่อย ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษสามารถประสบผลส าเร็จได้ง่ายในแต่ละขั้น  
 

การสอนแบบพหุสัมผัส 
 การสอนแบบพหุสัมผัสเป็นการน าความรู้เรื่องพหุสัมผัสมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
รู้จักกันดีในชื่อของVAKT (Visual-Auditory-Kinesthetic-Tactile) ที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดเมื่อสารสนเทศถูกน ามาน าเสนอวิธีการที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่า ผู้เรียนเรียนรู้มโนทัศน์ใหม่ ๆ ได้
ดีที่สุดเมื่อการสอนใช้วิธีการ 4 วิธีการ ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว และการสัมผัสมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 การสอนแบบพหุสัมผัส เป็นกิจกรรมการบูรณาการประสาทสัมผัส เช่น การเห็น การได้ยิน 
และการสัมผัส เช่น การลากเส้นประ การได้ยิน การเขียน การเห็น และการเห็นใช้กิจกรรมที่แสดง
โดยใช้ 4 วิธี เช่น การสอนอ่าน ผู้เรียนพูดค าศัพท์ เขียนค าศัพท์ ตรวจสอบค าศัพท์มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 เมอร์เซอร์ และเมอร์เซอร์ (Mercer & Mercer, 1998, p.328-329) ได้กล่าวถึงการสอน
แบบพหุสัมผัสว่า นักการศึกษาพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการอ่านมีหลายวิธี ดังนี้ 

1. วิธี VAKT ของเฟอร์นาล์ดมีข้ันตอนการสอน 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 นักเรียนจะเลือกค าเพ่ือเรียนรู้ จากนั้นครูเขียนค าดังกล่าวด้วยลงบนกระดาษ
ด้วยสีเทียนโดยเขียนเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่ แล้วให้นักเรียนใช้นิ้วมือลากเป็นค าในขณะที่นักเรียน
ลากเส้นค าในกระดาษด้วยนิ้วมือ (ในขณะที่นักเรียนลากเส้นเป็นค าบนกระดาษนักเรียนจะใช้สัมผัส
ด้านการเคลื่อนไหวและการสัมผัส) และขณะที่ลากเส้นนักเรียนจะออกพูดบางส่วนของค าดัง ๆ ขณะนี้
นักเรียนจะใช้สัมผัสการได้ยิน จากนั้นการที่นักเรียนเห็นค าเป็นการใช้สัมผัสด้านการเห็น กระบวนการ
เหล่านี้จะท าจนกว่านักเรียนสามารถเขียนโดยไม่ต้องดูตัวอย่างได้ถูกต้อง  
  ขั้นที่ 2 นักเรียนจะเรียนค าใหม่จากการดูครูเขียนค าใหม่บนกระดาน ให้นักเรียนอ่าน
ออกเสียงค าใหม่ตามครู แล้วลอกค าใหม่ลงในสมุด 
  ขั้นที่ 3 นักเรียนเรียนรู้ค าใหม่ด้วยการดูค าที่พิมพ์ในหนังสือแล้วพูดตามก่อนจึงลงมือ
เขียน การเรียนรู้โดยตรงจากค าในหนังสือ ครูไม่จ าเป็นต้องเขียนให้นักเรียนดู ในขณะเดียวกันจะเป็น
การฝึกอ่านจากหนังสือของนักเรียน ครูมีหน้าที่ตามอย่างต่อเนื่องว่า การเรียนรู้ค าของนักเรียนยังอยู่
หรือไม ่
  ขั้นที่ 4 นักเรียนสามารถจ าค าใหม่ ๆ ด้วยการจากค าที่เคยเรียนไปแล้วหรือบางส่วน
ของค าที่เคยเรียนไปแล้ว และสามารถน าทักษะการอ่านไปใช้และขยายความสนใจในการอ่าน 
  โดยสรุปแล้วการสอนพหุสัมผัสของเฟอร์นาล์ดจะใช้ประสบการณ์ด้านภาษาและ
เทคนิคการลากเส้น (การเคลื่อนไหว) และได้ใช้พหุสัมผัส 4 ด้าน 

2. วิธีของกิลลิงแฮม 
การสอนแบบพหุสัมผัสตามวิธีของกิลลิงแฮมมี ดังนี้ 

  วิธีของกิลลิงแฮมมีโครงสร้างระดับสูงเน้นแนวคิดทางโฟเนติกส์ที่ยึดตามงานวิจัยของ 
Orton วิธีกิลลิงแฮมนี้จะใช้เวลา 5 สัปดาห์ต่อบทเรียนส าหรับระยะเวลาที่สั้นที่สุดใน 2 ปี เสียงของ
ตัวอักษรแต่ละตัวจะสอนโดยใช้การสอนแบบพหุสัมผัส เสียงพยัญชนะต้นและสระเพียงครั้งละ 1 เสียง
จะน ามาฝึกโดยบัตรค า ในช่วงเริ่มต้นนักเรียนจะเชื่อมโยงชื่อ และเสียงของตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ที่
พิมพ์ไว้แล้ว มีกระบวนการสอน ดังนี้ 
  1. ฝึกจากบัตรค าโดยครูจะแสดงตัวอักษรเพียงหนึ่งตัวกับนักเรียน ครูพูดชื่อของ
ตัวอักษรแล้วให้นักเรียนพูดตาม เมื่อนักเรียนเรียนรู้ตัวอักษรนั้นแล้ว ครูจะพูดเสียงของตัวอักษรแล้ว
ให้นักเรียนพูดตาม หลังจากนั้นครูชูบัตรตัวอักษรแล้วให้นักเรียนออกเสียง 
  2. ครูจะออกเสียงที่เป็นตัวแทนของตัวอักษรแล้วบอกให้นักเรียน บอกชื่อของ
ตัวอักษรที่ครูออกเสียง เป็นกลวิธีการออกเสียงสะกดค า 
  3. ครูเขียนตัวอักษรอย่างระมัดระวังและอธิบายรูปแบบของตัวอักษร ในการสอน
นักเรียนในการคัดลายมือ นักเรียนจะเขียนทับเส้นตัวอักษรที่ครูเขียน เมื่อนักเรียนเขียนได้ครูจะออก
เสียงตัวอักษรแล้วให้นักเรียนเขียนตัวอักษร 
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 3. วิธี Word Imprinting 
  วิธีนี้ คาร์โบ (Carbo, 1978 cited in Mercer & Mercer, 1998, p.329) ซึ่งแบ่ง
ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนเป็น 6 ขั้น ดังนี้ 

1. ดูที่ค าและออกเสียงตามครู 
2. บอกความหมายของค า 
3. ลากเส้นเป็นค า 
4. ลอกค าด้วยตนเองเป็นการกระตุ้นการสัมผัส 
5. ลอกค าและพูดค านั้นอย่างทันทีทันใด 
6. นึกภาพค าโดยดูที่ค า พัฒนาการสร้างภาพในใจด้วยการปิดตา และเขียนค ากลาง 

อากาศ 

 การสอนแบบพหุสัมผัสเป็นวิธีสอนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดลีลาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 4วิธี ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวและการสัมผัส ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีที่สุด การสอนแบบพหุสัมผัสนิยมใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านการอ่านมีหลายวิธี เช่น 
1) วิธีของเฟอร์นาล์ดที่เน้นพหุสัมผัส 4 ด้าน มีการสอนอ่านและเขียนไปพร้อมกัน โดยฝึกอ่านก่อน
แล้วจึงเขียน 2) วิธีของกิลลิงแฮมเป็นวิธีสอนโดยเริ่มสอนจากเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวจะสอนโดยใช้
การสอนแบบพหุสัมผัส เสียงพยัญชนะต้นและสระเพียงครั้งละ 1 เสียงจะน ามาฝึกโดยบัตรค า ทั้งนี้
ในช่วงเริ่มต้นนักเรียนจะเชื่อมโยงชื่อ และเสียงของตัวอักษรที่เป็นสัญลักษณ์ที่พิมพ์ไว้แล้ว และ 3) วิธี 
Word Imprinting เป็นวิธีการสอนโดยเริ่มต้นจากการเห็นค า ออกเสียง ลากเส้นเป็นค าตามแบบ และ
การเขียนเป็นค าด้วยตนเอง และการปิดตาเขียนค ากลางอากาศ 
 

เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ 
 การสอนเด็กในชั้นเรียนรวมที่ประกอบด้วยเด็กที่มีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ทั้งที่
สามารถเรียนรู้ได้ถ้ามีการชี้แนะหรือให้ตัวแบบ หรือต้องให้ความช่วยเหลือแบบเข้มข้น ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเทคนิค วิธีการในการสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ส าหรับการใช้เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2558, หน้า 435-439) ได้กล่าวถึง เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ 
(Scaffolding) ไว้ดังนี้ 
 เทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนรายบุคคลค่อย ๆ เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ของตน
จากฐานความรู้เดิม หรือระดับที่ตนเป็นอยู่ไปสู่ระดับที่บุคคลนั้นมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปถึง โดย      
การสร้างหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีระดับความยากเพ่ิมขึ้นอีก 1 ระดับจากงานหรือกิจกรรมที่
ผู้เรียนท าได้ แล้วให้การชี้แนะและความช่วยเหลือโดยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ จนผู้เรียนสามารถ
ท างานนั้นได้ จึงลดความช่วยเหลือแล้วให้ผู้เรียนฝึกฝนจนสามารถท าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมีครู
ช่วยเหลือ 
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 ส าหรับการจัดเครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ โดยทั่วไปแล้วนั้นสามารถท าได้ 2 แบบ คือ  

1. แบบที่ครูเตรียมการไว้ก่อนการสอน โดยครูจะต้องวิเคราะห์เรื่องที่จะสอนว่ามีประเด็น 
หรือจุดใดยากส าหรับผู้เรียนแล้วเตรียมหาวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ง่ายขึ้นและดีขึ้น  

2. แบบที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ โดยครูไม่ได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้เรียนเกิดปัญหา 
หรือความต้องการใดเป็นพิเศษขณะก าลังเรียนรู้ ครูจะต้องวิเคราะห์ปัญหานั้น และให้ความช่วยเหลือ
โดยการชี้แนะหรือใช้วิธีการและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหานั้นทันที 
 แนวทางการช่วยเหลือผู้เรียนโดยการส่งเสริมการใช้เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมมี 
ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ และแยกภาระงานที่ผู้เรียนจะต้องท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ หรือ ขั้นตอนย่อย 
ๆ เพื่อช่วยให้เรียนรู้และท างานนั้นได้ง่ายขึ้น 
 2. บอกวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ให้ผู้เรียนรู้ว่าจะต้องท าอะไร เพราะอะไร พร้อมชี้ให้เห็น
ถึงสิ่งที่เขาท าได้แล้ว และสิ่งที่เขายังท าไม่ได้ แต่ควรจะท าให้ได้  
 3. ให้ค าสั่งที่ชัดเจนในการมอบหมายงาน ไม่ท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้
เส้นทางและวิธีการในการท างานให้ส าเร็จ 
 4. กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่จะเรียนรู้และมีใจจดจ่อในงานที่ท า 
 5. แนะน าแหล่งเรียนรู้และช่วยลดความวิตกกังวลของผู้เรียน 
 6. ให้แนวทางในการท างานให้ส าเร็จอย่างรวดเร็ว 
 7. ท าให้ผู้เรียนดูเป็นตัวอย่างหรือมีตัวแบบที่ดีให้ผู้เรียน 
 8. ดูแล ก ากับการท างานของผู้เรียน ให้ผู้เรียนจดจ่ออยู่กับงาน การเรียนรู้งาน ตลอดจน  
การสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยในการท างาน 
 9. ติดตามการท างานของผู้เรียน โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงและประเมิน
การท างานของผู้เรียน 
 วิธีการและเทคนิคที่นิยมใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน เช่น การใช้ตัวแบบ การสอน
ทางตรง การสาธิต การแนะ การคิดดัง ๆ การให้ข้อมูลหรือข้อสรุปบางส่วนการยกตัวอย่าง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนวิธีการหรือเครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ของตนเอง หรือใช้เทคโนโลยี
ช่วยสร้างการเรียนรู้ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์แทนครูในการชี้แนะ และการให้ค าปรึกษาออนไลน์ 
 การสอนโดยใช้เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้เป็นวิธีการที่ครูเป็นผู้ให้การช่วยเหลือผู้เรียน
เพ่ือให้มีศักยภาพไปถึงขีดสุดของแต่ละคน เช่น การให้ตัวอย่าง ดูตัวแบบ ให้ตัวแนะ หรือค าแนะน า 
เป็นต้น วิธีการที่กล่าวมานี้ล้วนท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นโดยที่ครูไม่ต้องสอนโดยตรง 
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
โดยการเตรียมผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกันจนประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายร่วมกันทุกคน  
 ค าว่า Cooperative Learning มีค าที่ใช้ในภาษาไทยหลายค า เช่น การร่วมเรียนร่วมรู้ 
การเรียนรู้แบบสหร่วมใจ หรือการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งในเอกสารเล่มนี้จะใช้ค าว่า การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 69) ให้ความหมายของการร่วมเรียนร่วมรู้ว่าเป็นการฝึกฝน
ให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกันร่วมกลุ่มกันท างานตามที่ตกลงกัน เมื่อเด็กท างานเสร็จจะได้รับรางวัลตามผลงานที่
แสดงออก 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 92) ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลักให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้โดยพ่ึงพากัน มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้
ทักษะทางสังคมในการท างานร่วมกัน มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานกลุ่มและมีการตรวจสอบผล
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

 เฮ็กซอม (Hexom, 2010, p. 1) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า หมายถึง 
กลวิธีการสอนที่ประสบความส าเร็จประกอบด้วยทีมเล็ก ๆ ที่มีผู้เรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่าง
กัน ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อปรับปรุงความเข้าใจในวิชาต่าง ๆ สมาชิกแต่ละคนของทีม
จะมีความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่เพียงการเรียนรู้สิ่งที่สอน แต่เป็นความรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมทีมใน
การเรียนรู้ ส าหรับการสร้างบรรยากาศของความส าเร็จ โดยนักเรียนจะต้องท างานร่วมกันโดยผ่าน
การท างานที่ได้รับมอบหมาย จนกระท่ังสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความส าเร็จโดยมีความเข้าใจและ
สามารถท างานได้สมบูรณ์ 
 จากความหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง 
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกัน มีการท ากิจกรรมที่หลากหลาย มีการร่วมกันท างานที่มอบหมายให้ส าเร็จ 
เมื่อนักเรียนแสดงผลงานก็จะได้รับรางวัลตามผลงานที่แสดงออก 
 ขั้นตอนของการร่วมเรียนร่วมรู้ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ (ผดุง อาระวิญญู, 2542, หน้า 
70-72) 
 1. ก าหนดจุดมุ่งหมาย ครูเป็นผู้ก าหนดจุดหมายให้นักเรียนท า โดยจุดหมายควรชัดเจน 
แน่นอน และเหมาะสมกับเวลาที่ให้นักเรียนท างาน หรือมอบหมายให้ และนักเรียนก าหนด
จุดมุ่งหมายโดยละเอียด 

 2. ก าหนดระยะเวลา แจ้งให้นักเรียนทราบว่างานกลุ่มท่ีมอบหมายให้นี้ จะต้องท าให้เสร็จ
ภายในเวลาเท่าใด เช่น ภายใน 1 ชั่วโมง 2 วัน หรือ 1 สัปดาห์ เป็นต้น 
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 3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครูควรจัดเตรียมข้อมูลอุปกรณ์ที่จ าเป็นไว้ให้พร้อม หากเป็น
งานที่จะต้องท าเสร็จภายในชั่วโมงเรียน วัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ ต้องพร้อมอยู่ในห้องเรียน 
หากครูต้องการให้นักเรียนท างานเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ครูอาจบอกแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน 

 4. จัดกลุ่มนักเรียน ครูท าหน้าที่จัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามปกติโดยไม่เกินกลุ่มละ 5 คน 
โดยประมาณ การจัดกลุ่มควรเป็นกลุ่มที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถหลาย
ระดับ มีทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงในกลุ่มเดียวกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน 
มีผลการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

 5. ก าหนดบทบาทหน้าที่ ครูจะต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ หน้าที่ของนักเรียนแต่ละคนใน
กลุ่มว่าจะให้นักเรียนท าอะไรกันบ้าง มีความรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด เช่น ให้สมาชิกคนแรกของ
กลุ่มท าหน้าที่เป็นผู้จัดการกลุ่ม คนที่ 2 เป็นบรรณาธิการ มีหน้าที่ตรวจแก้ไขงานที่สมาชิกในกลุ่ม
เขียนและส่งมาให้สมาชิก คนที่ 3 ท าหน้าที่วาดภาพประกอบ คนที่ 4 ค้นคว้าเอกสาร เป็นต้น หรือ
อาจท างานที่มอบหมายในลักษณะอื่น ดังนั้นนักเรียนทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 
 6. ก าหนดเกณฑ์ของความส าเร็จ ครูจะต้องแจ้งให้นักเรียนทราบว่า ผลงานที่จะส่งครูเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาในการท างานคืออะไร เช่น รายงานสมุดภาพ วีดิทัศน์ หรืองานในลักษณะอ่ืน ซึ่ง
นักเรียนอาจตัดสินใจเอง และครูควรแจ้งให้นักเรียนทราบว่า คุณภาพของงานที่มีคุณภาพควรมี
คุณสมบัติอย่างไรบ้าง 
 7. สอนทักษะที่จ าเป็นในการท างานร่วมกัน ครูจะต้องก าชับนักเรียนว่า การร่วมเรียนร่วม
รู้เป็นการท างานร่วมกัน เช่น การฟังความเห็นของผู้อื่น ไม่ผูกขาดการพูดหรือการท างาน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ไม่สร้างความขัดแย้งในกลุ่ม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นต้น  
 8. ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ครูควรแจ้งให้นักเรียนทราบว่า เมื่อทุกคนทราบหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของตนแล้ว ในการปฏิบัติกิจกรรมจะต้องท าตามล าดับอย่างไรบ้าง แล้วน าผลงานที่
ได้มารวมกลุ่มอย่างไร 
 9. ลงมือปฏิบัติงาน เมื่อนักเรียนเข้าใจทุกอย่างดีแล้ว ทุกคนลงมือท างานได้ ในขณะที่
นักเรียนร่วมกิจกรรมกลุ่ม ครูควรสังเกตพฤติกรรม โดยพฤติกรรมที่ควรสังเกต ได้แก่ พฤติกรรมในข้อ 
6 รวมทั้งพฤติกรรมการท างานอย่างอิสระ การปรับตัวของเด็ก เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็น
ต้น 

 10. เสนอผลงาน สมาชิกในกลุ่มจะต้องน าเสนอผลงานหน้าชั้น ซึ่งอาจเป็นการรายงาน 
ปากเปล่า สมุดภาพ วีดิทัศน์ จัดนิทรรศการ จัดท าโครงการสาธิต หรือการน าเสนอในลักษณะอ่ืน โดย
อาจให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้น าเสนอ เลขานุการกลุ่มเป็น ผู้น าเสนอ หรือสมาชิกทุกคนร่วมกันน าเสนอ 
เป็นต้น 
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 11. การประเมินผล เมื่องานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายในข้อ 1 และตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อ 5 แล้ว ครูมีหน้าที่ประเมินผล ซึ่งอาจเป็นการให้คะแนน หรือให้เกรดก็ได้ ครูควรก าหนดเกณฑ์
การให้คะแนน เช่น ให้คะแนนการรายงานเป็นกลุ่ม 40% รายงานปากเปล่า 10% รายงานย่อยของ
สมาชิกแต่ละคน 10% การมีส่วนร่วมในกลุ่ม 20% และสอบข้อเขียนอีก 20% เป็นต้น 

 ประเภทของการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ าแนกตามลักษณะของกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้ (ผดุง 
อารยะวิญญู, 2542, หน้า 78-79) 
 1. เพ่ือนสอนเพื่อน (Peer Teaching) หรือ Peer Tutoring เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือที่
ประกอบด้วยสมาชิก 2 คน คือ เพ่ือนผู้สอน และเพ่ือนผู้เรียน การสอนแบบนี้เป็นการชี้แนะและให้
ค าตอบเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เด็กเรียนมาแล้ว เป็นการทบทวนในสิ่งที่เรียนไปแล้วมากกว่าที่จะสอน
เนื้อหาใหม่ เด็กบางคนอาจเรียนไม่ทัน หรือไม่เข้าใจสิ่งที่ครูสอน เพ่ือนช่วยแนะน าซ้ าอีก ซึ่งจะช่วยให้
เด็กเข้าใจสิ่งที่เรียน 

 2. โครงงานกลุ่ม (Group Project) เป็นการสอนที่มอบหมายงานให้นักเรียนท าโดยมักมี
ลักษณะเป็นโครงงานทางวิชาการ ได้แก่ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
โครงงานทางภาษาไทย เป็นต้น ทั้งนี้ครูต้องก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจน และด าเนินการตามขั้นตอน
ของการเรียนแบบร่วมมือทุกประการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด นักเรียนจะต้องน าเสนอโครงงาน 

 4. การต่อชิ้นส่วน (Jigsaw) เป็นการมอบหมายงานให้นักเรียนมีบทบาทเฉพาะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง เมื่อเด็กท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเสร็จ ให้น างานนั้นมารวมกัน
โดยเรียงกันเข้าอย่างเป็นระบบ และถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ครูมอบหมายให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับ
รัชกาลที่ 5 นักเรียนคนหนึ่งอาจได้รับมอบหมายให้ศึกษาเกี่ยวกับชีวประวัติ  คนอ่ืน ๆ อาจศึกษา
เกี่ยวกับการคมนาคม การต่างประเทศ เป็นต้น 

 5. ผลสัมฤทธิ์ของทีม (Student Team Achievement Divisions: STAD) เป็นการเรียน
เนื้อหาวิชาในหลักสูตรตามที่ครูมอบหมาย โดยครูแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 4 คน (เก่ง        
1 คน กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน) นักเรียนทุกคนในกลุ่มต้องร่วมกันอ่านเนื้อหาวิชา ถ้าสมาชิกคนใด
ไม่เข้าใจ คนที่เก่งกว่าจะต้องอธิบายให้ทุกคนในกลุ่มเข้าใจ เมื่อเข้าใจทุกคนแล้วจะมีการทดสอบ แต่
เป็นการสอบรายบุคคล คะแนนที่แต่ละคนในกลุ่มได้รับจะถูกน ามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม เด็กจ าได้รับ
รางวัลจากคะแนนกลุ่ม หากคะแนนยังต่ าอยู่สมาชิกในกลุ่มจะต้องไปเรียนรู้ใหม่ อ่านหนังสือใหม่ แล้ว
กลับมาสอบใหม่ จนคะแนนสูงขึ้นตามเกณฑ์ท่ีครูก าหนด จึงจะถือว่าส าเร็จตามเป้าหมาย 

 ทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 266-271) ได้แบ่งการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น 8 รูปแบบ โดย
รูปแบบที่นิยมใช้ในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 1. จิ๊กซอว์ (Jigsaw) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน เรียกกลุ่มนี้
ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 
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  1.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับมอบหมายให้ศึกษาเนื้อหาสาระคนละ 1 ชิ้นส่วน 
เปรียบเสมือนได้ชิ้นส่วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ชิ้นส่วน และหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่ผู้สอน
มอบหมายให้ 
  1.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราต้องแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกในกลุ่มอ่ืนซึ่งได้รับ
เนื้อหาเดียวกัน ตั้งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) ขึ้นมา และร่วมกันท าความเข้าใจในเนื้อหา
สาระนั้นอย่างละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาค าตอบประเด็นปัญหาที่ผู้สอนมอบหมายให้ 
  1.4 สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพ่ือนในกลุ่ม
ให้เข้าใจในสาระที่ตนได้ศึกษาร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นสมาชิกทุกคนจะได้เรียนรู้ภาพรวมของ
สาระทั้งหมด 

  1.5 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบ แต่ละคนจะได้คะแนนเป็นรายบุคคลและน าคะแนน
ของทุกคนในกลุ่มบ้านของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดจะ
ได้รับรางวัล 

 2. เอส. ที. เอ. ดี (STAD) 
  STAD เป็นตัวย่อของค าว่า Student Teams–Achievement Division มีขั้นตอน 
ดังนี้ 
  2.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียก
กลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)  
  2.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระนั้นร่วมกัน 
เนื้อหาสาระนั้นอาจมีหลายตอน ซึ่งผู้เรียนอาจต้องท าแบบทดสอบในแต่ละตอน และเก็บคะแนนของ
ตนไว้ 
   2.3 ผู้เรียนทุกคนท าแบบทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเป็นการทดสอบรวบยอดและน า
คะแนนของตนไปหาคะแนนพัฒนาการ (Improvement Score) ซึ่งหาได้ดังนี้ 
     คะแนนพ้ืนฐาน: ได้จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบย่อยหลาย ๆ ครั้งที่ผู้เรียนแต่
ละคนท าได้ 
     คะแนนที่ได้: ได้จากคะแนนการทดสอบครั้งสุดท้ายลบคะแนนพ้ืนฐาน 
     คะแนนพัฒนาการ: ถ้าคะแนนที่ได้คือ 

- 11ข้ึนไป        คะแนนพัฒนาการ   =   0 
- 1 ถึง -10       คะแนนพัฒนาการ   =   10 
- +1 ถึง 10      คะแนนพัฒนาการ   =   20 
  +11 ขึ้นไป       คะแนนพัฒนาการ   =   30 

  2.4 สมาชิกกลุ่มบ้านของเราน าคะแนนพัฒนาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมเป็น
คะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนพัฒนาการของกลุ่มสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 

3. ที. เอ. ไอ (TAI) 
TAI มาจาก Team-Assisted Individualization มีข้ันตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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  3.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียก
กลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)  
   3.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
   3.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา จับคู่กันท าแบบฝึกหัด 
   3.3.1 ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได้ 75% ขึ้นไปให้ไปรับการทดสอบรวบยอดครั้ง
สุดท้ายได ้
   3.3.2 ถ้ายังท าแบบฝึกหัดได้ไม่ถึง 75% ให้ท าแบบฝึกหัดซ่อมจนกระทั่งได้ แล้วจึง
ไปรับการทดสอบรวบยอดครั้งสุดท้าย 
  3.4 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราแต่ละคน น าคะแนนทดสอบรวบยอดมารวมกันเป็น
คะแนนกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุด กลุ่มนั้นได้รางวัล 
 4. ที. จี. ที (TGT) 
  ตัวย่อ TGT มาจาก Team Games Tournament ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 
   4.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียก
กลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านของเรา (Home Group)  
   4.2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รับเนื้อหาสาระ และศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน 
   4.3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายกันไปเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขันกับกลุ่ม
อ่ืนโดยจัดกลุ่มแข่งขันกันตามความสามารถ คือ คนเก่งในกลุ่มบ้านของเราแต่ละกลุ่มไปรวมกัน คน
อ่อนไปรวมกับคนอ่อนของกลุ่มอื่น กลุ่มใหม่ท่ีรวมกันนี้เรียกว่า กลุ่มแข่งขันก าหนดให้มีสมาชิกกลุ่มละ 
4 คน 
   4.4 สมาชิกในกลุ่มแข่งขัน เริ่มแข่งขันกัน ดังนี้ 
     4.4.1 แข่งขันกันตอบค าถาม 10 ค าถาม 
     4.4.2 สมาชิกคนแรกจับค าถามข้ึนมา 1 ค าถาม และอ่านค าถามให้กลุ่มฟัง 
     4.4.3 ให้สมาชิกท่ีอยู่ซ้ายมือของผู้อ่านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อน ต่อไปจึงให้
คนถัดไปตอบจนครบ 
     4.4.4 ให้คะแนน ดังนี้ 
        ผู้ตอบถูกเป็นคนแรกได้   2   คะแนน 
        ผู้ตอบถูกคนต่อไปได้      1   คะแนน 
        ผู้ตอบผิดได้                 0   คะแนน 
   4.4.5 ต่อไปสมาชิกกลุ่มท่ีสองจับค าถามท่ี 2 และเริ่มเล่นตามข้ันตอน 4.4.2-4.4.3 
ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งค าถามหมด 
   4.4.6 ทุกคนรวมคะแนนของตนเอง 
     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ  1  ได้โบนัส   10   คะแนน 
     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ  2  ได้โบนัส     8   คะแนน 
     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ  3  ได้โบนัส     5   คะแนน 
     ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ  4  ได้โบนัส     4   คะแนน 
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   4.4.7 เมื่อแข่งขันเสร็จแล้ว สมาชิกกลุ่มกลับไปกลุ่มบ้านของเรา แล้วน าคะแนนที่
แต่ละคนได้รวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 
 5. แอล. ที  
  ตัวย่อ L.T มาจากค าว่า Learning Together 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบนี้มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  5.1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน 

  5.2 กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาร่วมกัน โดยก าหนดให้แต่ละคนมีบทบาท
หน้าที่ช่วยกลุ่มในการเรียนรู้ เช่น 

   สมาชิกคนที่ 1  :  อ่านค าสั่ง 
   สมาชิกคนที่ 2  :  หาค าตอบ 

   สมาชิกคนที่ 3  :  หาค าตอบ 

   สมาชิกคนที่ 4  :  ตรวจค าตอบ 

  5.3 กลุ่มสรุปค าตอบร่วมกัน และส่งค าตอบนั้นเป็นผลงานของกลุ่ม 

  5.4 ผลงานกลุ่มได้คะแนนเท่าไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มนั้นจะได้คะแนนเท่ากันทุกคน 

   6. จี. ไอ. 
   ตัวย่อ G.I มาจากค าว่า Group Investigation เป็นการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการแบ่ง

งานให้แต่ละคนรับผิดชอบไปศึกษาค้นคว้าแล้วให้กลุ่มพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอเพ่ือ
เป็นผลงานของกลุ่มซึ่งทกุคนต้องรบัผิดชอบร่วมกัน มีข้ันตอนดังนี้ 
     ขั้นที ่1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ก าหนดให้ศึกษา เพ่ือก าหนดหัวข้อ
หลัก และหัวข้อย่อย 
          ขั้นที ่2 แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถ กลุ่มละประมาณ 4 คน 
    ขั้นที ่3 แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อที่จะศึกษา  แล้วให้สมาชิกในกลุ่มเลือกหัวข้อย่อย เพ่ือ
รับผิดชอบศึกษา ค้นคว้า ท ารายงานคนละ 1 หัวข้อย่อย โดยเน้นให้นักเรียนที่เรียนอ่อนได้มีโอกาส
เลือกก่อน แล้วให้ทุกคนศึกษา ค้นคว้าในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 
      ขั้นที ่4 สมาชิกแต่ละกลุ่มน าผลงานการศึกษาของตนเองน าเสนอในกลุ่ม เพ่ือให้เพ่ือน
สมาชิกเรียนรู้ และประเมินเพ่ือปรับปรุงแก้ไขรายงานของกลุ่ม 
  ขั้นที ่5 แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของกลุ่มต่อเพ่ือนร่วมห้องเรียน 
          ขั้นที่ 6 ประเมินผลงานของกลุ่ม 
 7. ซี. ไอ. อาร์. ซี (CIRC) 
  การบูรณาการการอ่านและการเขียน (Cooperative Integrated Reading and 

Composition: CIRC) มีข้ันตอนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 
  7.1 ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถในการอ่าน ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่ 2 

คน หรือ 3 คน ท ากิจกรรมการอ่านแบบเรียนร่วมกัน 

  7.2 ครูจัดทีมใหม่โดยให้แต่ละทีมมีผู้เรียนต่างระดับความสามารถอย่างน้อย  2 ระดับ 
ทีมท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น เขียนรายงาน แต่งความ ท าแบบฝึกหัด และแบบทดสอบต่าง ๆ และมี 
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การให้คะแนนผลงานแต่ละทีม ทีมใดได้คะแนน 90% ขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรเป็น “ซุปเปอร์
ทีม” หากได้รับคะแนนตั้งแต่ 80-89% ก็จะได้รางวัลรองลงมา 
  7.3 ครูพบกลุ่มการอ่านประมาณวันละ 20 นาที แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน แนะน า
ค าศัพท์ใหม่ ๆ ทบทวนศัพท์เก่า ต่อจากนั้นครูจะก าหนดและแนะน าเรื่องที่อ่านแล้วให้ผู้ เรียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ เช่น อ่านเรื่องในใจแล้วจับคู่อ่านออกเสียงให้เพ่ือนฟัง และ
ช่วยกันแก้จุดบกพร่อง หรือครูอาจจะให้ผู้เรียนช่วยกันตอบค าถาม วิเคราะห์ตัวละคร วิเคราะห์ปัญหา 
หรือท านายว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรต่อไป เป็นต้น 
  7.4 หลังจากกิจกรรมการอ่าน ครูน าการอภิปรายเรื่องที่อ่าน โดยครูจะเน้นการฝึก
ทักษะต่าง ๆ ในการอ่าน เช่น การจับประเด็นปัญหา การท านาย เป็นต้น 
  7.5 ผู้เรียนรับการทดสอบการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ผู้เรียนจะได้รับคะแนนเป็นทั้ง
รายบุคคลและทีม 

  7.6 ผู้เรียนจะได้รับการสอนและการฝึกทักษะการอ่านสัปดาห์ละ 1 วัน และทักษะ
การจับใจความส าคัญ ทักษะการอ้างอิง ทักษะการใช้เหตุผล เป็นต้น 

  7.7 ผู้เรียนจะรับชุดการเรียนการสอนเขียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อ  การเขียน
ได้ตามความสนใจ ผู้เรียนจะช่วยกันวางแผนเขียนเรื่อง และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและในที่สุด
ตีพิมพ์ผลงานออกมา 
  7.8 ผู้เรียนจะได้รับการบ้านให้เลือกอ่านและหนังสือที่สนใจ และเขียนรายงานเรื่องที่
อ่านเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ปกครองช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการอ่านของผู้ เรียนที่บ้านโดยมี
แบบฟอร์มให้ 
 8. Complex Instruction 

  รูปแบบนี้พัฒนาโดย เอลิซาเบธ โคเฮนและคณะ (Alizabeth Cohen) เป็นรูปแบบที่
คล้ายคลึงกับรูปแบบ จี.ไอ เพียงแต่เน้นการสืบเสาะเป็นกลุ่มมากกว่าการท างานเป็นรายบุคคล 
นอกจากนั้นงานที่มอบหมายยังมีลักษณะของการประสานสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกและทักษะหลาย
ประเภท และเน้นการให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการจัดงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถและความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน รูปแบบนี้จะไม่มีการให้รางวัล เนื่องจากเป็นรูปแบบ
ที่ให้งานแต่ละบุคคลท าสามารถสนองตอบความสนใจของผู้เรียนและสามารถจูงใจผู้เรียนแต่ละคนอยู่
แล้ว 

 ส านักวิชาการและมาตรฐาน (2549, หน้า 42) สรุปขั้นตอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ 
Co-op-Co-op ดังนี้ 
 1. น าเข้าสู่บทเรียน และก าหนดขอบข่ายประเด็น หรือเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่จะให้
ผู้เรียนได้ศึกษา 
 2. ผู้เรียนทั้งชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย เพ่ือก าหนดประเด็นหรือหัวข้อที่จะศึกษา 

 3. แบ่งกลุ่มย่อยและหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถคละกัน 



128 
 
 4. สมาชิกร่วมมือช่วยเหลือกันเรียนรู้ โดยช่วยกันวิเคราะห์และสรุปความเห็นร่วมกัน น า
ผลงานมารวมเป็นผลงานกลุ่ม อาจมีการอ่านทบทวน และปรับแต่งภาษา ให้ผลงานกลุ่มที่ท าร่วมกันมี
ความสละสลวยต่อเนื่อง เตรียมผู้ที่จะน าเสนอผลงานกลุ่ม 

 5. น าเสนอผลงานกลุ่มเสนอต่อชั้นเรียน 

 6. ทุกกลุ่มช่วยกันประเมินผล โดยประเมินทั้งกระบวนการท างานกลุ่มและผลงานกลุ่ม 

 การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มที่มีการคละความสามารถของเด็กโดยแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
(เก่ง กลาง อ่อน) โดยเริ่มจากการจัดกลุ่มบ้าน แล้วศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน มีการทดสอบและให้
รางวัล มีบางรูปแบบที่ไม่มีการให้รางวัลเนื่องจากการออกแบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียนอยู่แล้ว เช่น Complex Instruction 

 

การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน 
 การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน หมายถึง การสอนเนื้อหาเดียวกันให้กับเด็กใน
ห้องเรียนทุกคน โดยทั่วไปแล้วในแต่ละห้องเรียนจะมีเด็กที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นใน    
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือให้เด็กทุกคนได้
ใช้ความสามารถอย่างหลากหลายมีรายะเอียด ดังนี้ 
 1. ทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy Revised, 2001) ซึ่งได้แบ่งประเภทของ
กระบวนการทางปัญญาในจุดประสงค์ด้านพุทธิพิสัยแบ่งออกเป็น 6 ด้านดังนี้ (Anderson, 2001: 31) 

1.1 การจ า (Remember) เป็นการเรียกคืนความรู้จากความจ าระยะยาวแบ่งออกเป็น 
กระบวนการย่อย ๆ ดังนี้ 
   1.1.1 การจ าได้ (Recognizing) เช่น การจ าวันที่ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่เกิดขึ้น
ในประวัติศาสตร์ไทย 
   1.1.2 การระลึกได้ (Recall) เช่น การระลึกถึงวันที่ของเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น
ในประวัติศาสตร์ไทย 

  1.2 ความเข้าใจ (Understand) เป็นการสร้างความหมายจากข้อความที่ได้มาจาก 
การสอบ รวมไปถึงการพูด และการเขียนสื่อสารด้วยภาพ แบ่งเป็นกระบวนการย่อยดังนี้ 

   1.2.1 การตีความ (Interpreting) เช่น การเขียนเพ่ือถ่ายทอดข้อความออกมาเป็น 
ร้อยแก้วจากค าพูดหรือข้อมูลที่ส าคัญ 
   1.2.2 การยกตัวอย่าง (Exemplifying) เช่น การยกตัวอย่างที่หลากหลายของ
รูปแบบการระบายสีทางศิลปะ 
   1.2.3 การจัดกลุ่ม (Classifying) เช่น การจัดกลุ่มจากการสังเกต และการอธิบาย
กรณีของความบกพร่องทางสติปัญญา 

1.2.4 การสรุป (Summarizing) เช่น การเขียนข้อสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที ่
น าเสนอในวีดิทัศน์ 
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   1.2.5 การลงข้อสรุป (Inferring) เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศจากการลง
ความเห็นตามหลักการของไวยากรณ์จากตัวอย่าง 
 1.2.6 การเปรียบเทียบ (Comparing) เช่น การเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 

ประวัติศาสตร์ 
   1.2.7 การอธิบาย (Explaining) เช่น การอธิบายสาเหตุทีเ่กี่ยวข้องกับความส าคัญ
ของเหตุการณ์ในศตวรรษที่ 18 ของฝรั่งเศส 
  1.3 การน าไปใช้ (Apply) เป็นการน ากระบวนการไปใช้แก้ปัญหา/สถานการณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการย่อย ดังนี้ 
   1.3.1 การปฏิบัติ (Executing) เช่น การหาผลหารของจ านวนเต็ม 2 จ านวนที่
มากกว่า 2 หลัก 

   1.3.2 การลงมือปฏิบัติ (Implementing) เช่น การตัดสินสถานการณ์ที่เหมาะสม
ในการน ากฎข้อที่ 2 ของนิวตันไปใช้ 
  1.4 การวิเคราะห์ (Analyzing) เป็นการแยกองค์ประกอบของส่วนต่าง ๆ แล้วตัดสิน
ว่าส่วนไหนมีผลต่อส่วนไหนอย่างไร แบ่งเป็นกระบวนการย่อย ได้แก่ 
   1.4.1 ความแตกต่าง (Differentiating) เช่น การหาความต่างของจ านวนที่มี
ความสัมพันธ์ และความเก่ียวข้องในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
   1.4.2 การจัดรวบรวม (Organizing) เช่น โครงสร้างทางเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 
ที่อธิบายถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เฉพาะ 
   1.4.3 คุณลักษณะเฉพาะ (Attributing) เช่น การก าหนดหัวข้อเกี่ยวกับมุมมอง
ของ นักประพันธ์ร้อยแก้วในมุมมองของนักกฎหมาย 
  1.5 การประเมินผล (Evaluating) เป็นการตัดสินที่ยึดกฎเกณฑ์ และมาตรฐาน 
แบ่งเป็นกระบวนการย่อย ได้แก่ 
   1.5.1 การตรวจสอบ (Checking) เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยยึดตามข้อสรุปของนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปตามข้อมูลที่สังเกตได้ 
   1.5.2 การวิพากษ์ (Critiquing) เช่น การตัดสินระหว่างวิธีการ 2 วิธ ีว่าวธิีไหนจะ
เป็นวิธีที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด 
  1.6 การสร้างสรรค์ (Create) เป็นการน าส่วนประกอบต่าง ๆ มารวมเข้าด้วยกันโดย
การปะติดปะต่อด้วยเหตุด้วยผลแล้วน าส่วนประกอบมารวมกันให้เป็นรูปแบบโครงสร้างใหม่ แบ่งเป็น
กระบวนการย่อยได้ดังนี้ 
   1.6.1 การสรุป (Generating) เช่น การสร้างสมมติฐานเพ่ือใช้ในการสังเกต
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ  
   1.6.2 การวางแผน (Planning) เชน่ การวางแผนการท าวิจัยจากหัวข้อที่มีอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ที่ก าหนดให้ 
   1.6.3 การผลิต (Producing) เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด 
 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูมมีสาระส าคัญ ดังนี้  
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 เบญจา ชลธานนท์ และศิริวิมล ใจงาม (2545, หน้า 121-122) สรุปการจัดการเรียน
การสอนผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันในห้องเรียนเดียวกัน ดังนี้ 
  1. ระดับที่ 1 ขั้นความรู้ ความจ า ได้แก่ การสอนให้รู้ว่าผลไม้มี กล้วย มะละกอ 
มะม่วง เป็นต้น 

  2. ขั้นความเข้าใจ ได้แก่ การสอนให้เข้าใจว่า กล้วยเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งมีหลาย
ประเภท น ามารับประทานได้ทั้งสุกและดิบ เป็นต้น 

  3. ขั้นน าไปใช้ ได้แก่ การสอนว่า การรับประทานกล้วยทุก ๆวัน จะท าให้สุขภาพดี 
น ากล้วยหรือผลไม้อ่ืน ๆ ไปประกอบอาหารได้หลายชนิด เป็นต้น 
  4. ขั้นวิเคราะห์ ได้แก่ การสอนว่า กล้วยน้ าว้ากับกล้วยหอมเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร เป็นต้น 
  5. ขั้นประเมินค่า  ได้แก่ การสอนว่า ในการท ากล้วยฉาบกล้วยสุกหรือกล้วยดิบท า
ออกมาแล้วมีรูปร่าง หน้าตา หรือรสชาติดีกว่า 
  6. ขั้นสร้างสรรค์ ได้แก่ การสอนให้นักเรียนน ากล้วยมาแปรรูปให้เป็นอาหารชนิด
ใหม่ พร้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 2. ทฤษฎีพหุปัญญา 
  พหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) มาจากการศึกษาของการ์ดเนอร์ ที่พบว่า 
เชาวน์ปัญญาของมนุษย์ประกอบด้วยความสามารถ 3 ประการ คือ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน และความสามารถในการแสวงหาหรือตั้งปัญหาเพ่ือหาค าตอบ
และเพ่ิมพูนความรู้ การ์ดเนอร์แบ่งเชาวน์ปัญญาออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ เชาวน์ปัญญาด้านภาษา 
เชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ เชาวน์ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ เชาวน์
ปัญญาด้านดนตรี เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และกล้ามเนื้อ เชาวน์ปัญญาด้าน        
การสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง และเชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจธรรมชาติ 
  แนวทางในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พหุปัญญามีสาระส าคัญ ดังนี้ (ส านักวิชาการและ
มาตรฐาน, 2549, หน้า 53-54) 
  1. เนื่องจากผู้ เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน ดังนั้นใน        
การจัดการเรียนการสอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่สามารถส่งเสริมเชาวน์ปัญญา
หลาย ๆ ด้าน มิใช่มุ่งพัฒนาแต่เพียงเชาวน์ปัญญาด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การจัดกิจกรรมพัฒนา
เชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้านจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง
ช่วยส่งเสริมอัจฉริยภาพหรือความสามารถเฉพาะตนของผู้เรียนไปในตัว 
  2. เนื่องจากผู้เรียนมีระดับพัฒนาการในเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน ดังนั้นจึง
จ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการในแต่ละด้านของผู้เรียน เช่น 
ผู้เรียนที่มีเชาวน์ปัญญาด้านภาษสูงจะพัฒนาเชาวน์ปัญญาด้านภาษาของตนไปอย่างรวดเร็ว ต่างจาก
ผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนที่มีขั้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งสูง 
ควรต้องแตกต่างไปจากผู้เรียนที่มีขั้นพัฒนาการในด้านนั้นต่ ากว่า 
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  3. เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีเชาวน์ปัญญาแต่ละด้านไม่เหมือนกัน การผสมผสาน
ของความสามารถด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ไม่เท่านี้ท าให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
ซึ่งไม่เหมือนกัน  
  4. ระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปจากแนวคิด
เดิมที่ใช้ในการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น และที่
ส าคัญคือ ไม่สัมพันธ์กับบริบทที่แท้จริงที่ใช้ความสามารถนั้น ๆ ตามปกติ วิธีการประเมินผล        
การจัดการเรียนรู้ที่ดีควรมีการประเมินผลหลาย ๆ ด้าน และในแต่ละด้านควรประเมินในสภาพการณ์
ของปัญหาที่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั้น ๆ การประเมินจะต้อง
ครอบคลุมความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์
ปัญญาด้านนั้น ๆ อีกวิธีหนึ่ง คือ การให้ผู้เรียนอยู่ในสภาพการณ์ที่ซับซ้อนซึ่งต้องใช้เชาวน์ปัญญา
หลาย ๆ ด้าน หรือการให้อุปกรณ์ซึ่งสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้าน และสังเกตดูว่า ผู้เรียน
เลือกใช้เชาวน์ปัญญาด้านใด หรือศึกษาและใช้อุปกรณ์ที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านใด มากเพียงไร 

  การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพหุปัญญาที่น าเสนอมาแล้วในข้างต้นนั้น จะเห็น
ได้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเชาวน์ปัญญาของผู้เรียนหลาย ๆ ด้านไปพร้อมกัน โดย
ใช้สถานการณ์ที่ซับซ้อน ตลอดจนการใช้สื่อ อุปกรณ์ท่ีสัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาด้านนั้น ๆ  
 

เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน 
 การสอนเด็กในชั้นเรียนรวมนอกจากจะจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยแล้ว ครูยังสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่เก่งกว่ามีสาระโดยสังเขป ดังนี้ 
 เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือน (Peer Tutoring) การน าเทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนมาใช้อย่างเป็น
ระบบมีข้ันตอน ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 93-95) 
 1. การขออนุญาต  
  การใช้เทคนิคเพ่ือนสอนเพื่อนควรมีการขออนุญาตผู้บริหารเพ่ือให้ทราบว่าจะมีการจัด
กิจกรรมที่จะด าเนินการในโรงเรียน ตลอดจนการขออนุญาตผู้ปกครอง ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือน
สอนเพ่ือนอาจใช้เวลาซึ่งอาจท าให้เลิกเรียนผิดเวลา 
 2. การคัดเลือกเพ่ือนผู้สอน 
  ครูประจ าชั้นอาจขอค าแนะน าจากครูแนะแนวในการประกาศรับสมัครเพ่ือนผู้สอน ใน
การคัดเลือกเพ่ือนผู้สอนนอกจากครูจะเป็นผู้คัดเลือกแล้ว ครูอาจให้เพ่ือนนักเรียนด้วยกัน เป็น         
ผู้คัดเลือกด้วย   
 3. การอบรมเพ่ือนผู้สอน 
  ควรมีการปฐมนิเทศเพ่ือนผู้สอน เพ่ือให้เขาทราบภาระหน้าที่การงานว่าจะต้องท า
อะไรบ้าง และไม่ควรท าอะไรบ้าง ขอความร่วมมือจากเพ่ือนผู้สอน กติกาในการช่วยสอน เพ่ือนผู้สอน
อาจเลิกสอนเมื่อใดก็ได้ แต่ควรแจ้งให้ครูทราบ ครูควรคัดเลือกเพ่ือนผู้สอนไว้เป็นจ านวนมากเกินกว่า
ที่ครูต้องการจริง ๆ ทั้งนี้เมื่อเพ่ือนผู้สอนคนใดไม่ร่วมกิจกรรมอีกแล้ว ครูจะได้จัดคนที่เหลือเข้าปฏิบัติ
หน้าที่แทนการอบรมเพ่ือนผู้สอนท าเป็นขั้นตอนตามที่กล่าวมาแล้ว 
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 4. การทดสอบสอน 

  ควรเริ่มทดสอบสอนโดยให้เพ่ือนผู้สอนท าหน้าที่สอนในสิ่งที่ง่าย ๆ ก่อน เช่น ตรวจ
แบบฝึกหัด แล้วอธิบายข้อผิดพลาดของนักเรียนว่า ผิดที่ใด ท าไมจึงผิด ค าตอบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 
เป็นต้น ในขั้นนี้ ครูผู้สอนควรสังเกตการสอนของเพ่ือนผู้สอนไปด้วย หากการสอนไม่เป็นไปตามที่
คาดหวัง ครูอาจชี้แจงให้เด็กทราบว่า นักเรียนบางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นครู 
และแจ้งให้นักเรียนทราบว่านักเรียนสามารถบอกเลิกได้ 
 5. การลงมือสอนจริง 
  หลังจากทดสอบสอนไปแล้ว หากพบว่า นักเรียนคนใดมีความสามารถพอที่จะเป็น
เพ่ือนผู้สอนได้ ครูผู้สอนอาจก าหนดให้ท าหน้าที่สอนเด็กต่อไปได้อีก อาจสอนในเนื้อหาวิชาง่าย ๆ 
เช่นเดิม หรือสอนเนื้อหาที่ยากขึ้น 
 6. การติดตามและประเมินผล 
  ครูผู้รับผิดชอบจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของทั้งเพ่ือนผู้สอนและ
เพ่ือนผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ความถูกต้องของเนื้อหาที่ท าการสอน ความคิดสร้างสรรค์
ในการแก้ปัญหา ผลการเรียนของเพ่ือนผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร หากมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่อาจแก้ได้ 
อาจจ าเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อนผู้สอน 

 เทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนเป็นการจัดกิจกรรมในการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี
การจับคู่ระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถสูงกับผู้เรียนที่มีความสามารถต่ ากว่า โดยให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถสูงกว่าเป็นผู้สอนและให้นักเรียนที่มีความสามารถต่ ากว่าเป็นผู้เรียน โดยครูผู้สอนต้อง
ติดตามพฤติกรรมของผู้เรียนที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอนและผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นผู้เรียนเพ่ือให้ได้ผู้สอนที่
สามารถสอนผู้เรียนที่มีความสามารถต่ ากว่าได้เป็นอย่างดี เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอนต่อไป 

 

เทคนิคช่วยจ า 
 ทั้งเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กปกติต่างก็จ าเป็นต้องใช้การจ าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้ ทั้งนี้การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคช่วยจ าจะช่วยให้เรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เทคนิคช่วยจ า (Mnemonic Device) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กสามารถจดจ าได้ดี ช่วยใน
การเรียนรู้ให้ดีขึ้น ช่วยให้ระลึกถึงสิ่งที่เรียนรู้มาแล้วได้ดีกว่าการท่องจ า รายละเอียดมี ดังนี้ (สุรางค์ 
โคว้ตระกูล, 2553, หน้า 253-257) 
 1. วิธี Pegword 
  วิธีหัวหมุด (Pegword Method) เป็นวิธีที่รวมค านามที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ ที่เรา
ต้องการจ าไว้ด้วยกัน ค านามเลือกมาอย่างเจาะจงเพ่ือใช้แทนตัวเลข การน าเอาค าและตัวเลขมาผู้เป็น
ค าสัมผัสเพ่ือช่วยให้จ าง่ายขึ้น เช่น การน าเอาค าภาษาอังกฤษมาจับคู่กับตัวเลข ได้แก่  
 One - Bun 
 Two - Shoe 
 Three - Tree 
 Four - Door 
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 Five  Hive 
 Six   Stick 
 Seven  Heaven 
 Eight  gate 
 Nine  wine 
 Ten  Hen 
 หรือในภาษาไทย ได้แก่ 
 หนึ่ง - อ่ึง ผึ้ง 
 สอง  - กลอง 
 สาม  - ชาม คราม 

 สี่  - ปี ่
 ห้า  - ฟ้า ม้า ป้า น้า 
 หก  - ครก 

 เจ็ด  - เป็ด เห็ด 

 แปด - แดด แรด 

 เก้า  - เจ้า 
 สิบ  - นกกระจิบ ทองหยิบ 

แป 2. การสร้างเสียงสัมผัส 

  การสร้างเสียงสัมผัส (Rhymes) เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมาก ท าให้จดจ าได้นาน เช่น การจ า
การใช้ไม้ม้วน เช่น  
  ยี่สิบไม้ม้วน     ผู้ใหญ่หาผ้าใหม ่         ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ 

           ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ            มิหลงใหลใครขอดู   

           จะใคร่ลงเรือใบ          ดูน้ าใสและปลาปู 
                                     สิ่งใดอยู่ในตู้              มิใช่อยู่ใตต้ั่งเตียง 
                                     บ้าใบถ้ือใยบัว            หูตามัวมาใกล้เคียง 
           เล่าท่องอย่าละเลี่ยง     ยี่สิบม้วนจ าจงดี 
 3. การสร้างค าเพื่อช่วยความจ าจากอักษรตัวแรกของแต่ละค า 

  การสร้างค าเพ่ือช่วยความจ าจากอักษรตัวแรกของแต่ละค า (Acronyms) เป็นวิธีการ
จ าค าโดยน าอักษรตัวแรกของแต่ละค าที่ต้องการจะจ ามาเน้นค าใหม่ที่มีความหมาย เช่น ROYGBIV 

คือรุ้งกินน้ า 7 สี อักษรแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 
  R  มาจาก   Red 

  O  มาจาก   Orange 

  Y  มาจาก   Yellow 

  G  มาจาก   Green 
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  B  มาจาก   Blue 

  I   มาจาก   Indigo 

  V  มาจาก   Violet 

 4. วิธีโลไซ 

  วิธีโลไซ (Loci Method) เป็นวิธีที่เก่าแก่ที่สุด ค าว่า Loci แปลว่า ต าแหน่ง วิธีโลไซ
เน้นหลักการจ าโดยการสร้างมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องการจะจ าโดยใช้สถานที่และต าแหน่ง
เป็นสิ่งเตือน  
  วิธีโลไซมักจะใช้ความจ าเกี่ยวกับสถานที่ เช่น ห้องต่าง ๆ ในบ้าน อาคารต่าง ๆ ของ
โรงเรียน หรือร้านค้าต่าง ๆ บนถนนก็ได้ กฎเกณฑ์พ้ืนฐานของวิธีโลไซมี ดังนี้ 
  1. สถานที่หรือต าแหน่งต่าง ๆ ที่จะเลือกควรอยู่ใกล้กัน 
  2. จ านวนสถานที่หรือต าแหน่งที่จะใช้ควรจะเป็นจ านวนไม่เกิน 10 แห่ง 
  3. ควรก าหนดหมายเลข ให้แต่ละสถานที่ตามล าดับตั้งแต่หนึ่งไปจนถึงสถานที่
สุดท้าย และควรจะสามารถระลึกได้ทั้งหน้าไปหลังและหลังไปหน้า 
  4. สถานที่ที่ใช้ควรจะเป็นที่ที่คุ้นเคย และผู้ใช้สามารถจะนึกภาพได้อย่างชัดเจน 
ฉะนั้นสถานที่ ๆจะใช้ควรมาจากประสบการณ์ 
  5.  สถานที่จะใช้เครื่องช่วยความจ าโลไซ ควรจะมีลักษณะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด 
ผู้ใช้ควรจะเน้นสิ่งเด่นของแต่ละสถานที่ 
  6. ผู้ใช้จะต้องสามารถที่จะสร้างจินตนาภาพของลักษณะเดิมของแต่ละสถานที่ได้ 
เป็นต้นว่าเครื่องแต่งห้องมีลักษณะพิเศษอะไร 

  การน าวิธีโลไซไปใช้จะเริ่มจากการเลือกสถานที่ เช่น บ้าน สิ่งแรก คือ ห้องรับแขก 
ห้องครัว ห้องน้ า และห้องนอน เป็นต้น อาจรวมไปถึงโต๊ะ เก้าอ้ี หลังจากนั้นก็น าสิ่งที่อยากจดจ า อาจ
เป็นสิ่งของ เหตุการณ์ หรือความคิด แล้วน ามาเชื่อมโยงสิ่งที่จะจ ากับสถานที่หรือสิ่งของที่ได้ให้
หมายเลขไว้ และเม่ือจะระลึกถึงสิ่งต้องการจ า ก็เริ่มจากหมายเลข 1 เป็นต้นไป 

  5. วิธี Keyword  

   วิธี Keyword เป็นวิธีช่วยจ าที่ใหม่ท่ีสุดมี 2 ขั้นตอน คือ 

   1. พยายามแยกค าภาษต่างประเทศที่จะเรียน ซึ่ งเวลาออกเสียงแล้วคล้าย
ภาษาไทย นี่คือ Keyword  
   2. นึกถึงความหมายของค า Keyword ในภาษาไทยแล้ว แล้วมาหาค าสัมผัสของ
ความหมายของ Keyword ในภาษาไทยตามเสียงอ่านและความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่จะ
เรียน เช่น ค า Potato แปลว่า มันฝรั่ง อ่านว่า โพเทโท ค า Keyword ใช้ค าว่า โพหรือโพธิ์ ดังนั้น
อาจจะจ าค า โพเทโท โดยนึกวาดภาพค าว่า โพธิ์ และมันฝรั่ง คือ มันฝรั่งตามตามีใบโพธิ์โผล่ขึ้นมา 

 การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคช่วยจ าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น โดยใช้ค าคล้องจอง การใช้ Keyword หรือการใช้ภาพกับค าเพ่ือการเรียนรู้
ค าศัพท์ใหม่ ๆ  
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การสอนทางตรง 
 การช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนนั้น ครูจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เป็น
การบอกหรือท าให้ดูเพ่ือให้นักเรียนสามารถท าตามได้ แล้วค่อยจัดให้มีการฝึกฝนด้วยตนเอง เป็นอีก
วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนได้ง่ายขึ้นมีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
 การสอนทางตรง (Direct Instruction) เป็นการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการสอนที่รวดเร็ว มี
ความต่อเนื่องตามล าดับ และท าให้เด็กจดจ่อกับบทเรียน วิธีนี้เหมาะกับการสอนนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ 
ท าให้เด็กมีโอกาสตอบค าถามและได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที การสอนทางตรงนี้จะเน้นผู้สอนเป็นหลัก
ในการน าการสอนทางตรงไปใช้ในชั้นเรียน จะเริ่มต้นด้วยการน าเข้าสู่บทเรียน สาธิตทักษะ หรือเสนอ
แนวคิดของบทเรียนนั้นให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจน แนะแนวนักเรียนโดยให้แบบฝึกหัดเพ่ือให้นักเรียน
สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ใหม่มาใช้ จากนั้น จึงมีการสรุปบทเรียน โดยครูให้โอกาสนักเรียนฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญและสามารถท าทักษะนั้นได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้แล้วครูยังต้องประเมินความก้าวหน้า
ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และน าสิ่งที่ได้จากผลงานของนักเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, หน้า 215-216)  
 1. การน าเข้าสู่บทเรียน เป็นการเริ่มต้นสอนบทเรียน โดยครูจะต้องสร้างความเข้าใจและ
อธิบายถึงความมุ่งหมายของบทเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี  
 2. เนื้อหา ครูจะต้องอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจน อธิบายทีละขั้นตอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
อธิบายค าศัพท์ใหม่ และทบทวนหรือย้ าประเด็นส าคัญของเนื้อหา หากเนื้อหามีความยุ่งยากซับซ้อน 
ครูต้องวิเคราะห์งาน ยกตัวอย่างประกอบที่เข้าใจง่าย และสามารถดึงความสนใจของนักเรียนไปที่
ประเด็นส าคัญของเนื้อหานั้น 
 3. การตรวจสอบความเข้าใจ ด้วยการตั้งค าถามที่เหมาะสม 
 4. การฝึกโดยมีครูคอยแนะน า การให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ โดยมีครู
คอยให้การช่วยเหลือหรือชี้แนะ และควรให้ข้อมูลย้อนกลับทันที 
 5. การฝึกฝนด้วยตนเอง ครูจะให้นักเรียนท าการฝึกฝนด้วยตนเองเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความช านาญในทักษะที่ได้เรียนรู้ใหม่ รักษาความรู้ที่เรียนไปแล้วได้ และครูยังสามารถประเมินผลของ
การสอนในบทเรียนนั้นว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่
 6. การสรุป ครูต้องทบทวนประเด็นส าคัญที่ได้เรียนมาเพ่ือเป็นการสรุปบทเรียน โดยครู
อาจถามให้นักเรียนสรุปเรื่องที่เรียน โดยการทดสอบเป็นระยะ การสังเกตขณะที่เรียน และการท า
แบบฝึกหัด รวมถึงการทดสอบหลังจบบทเรียน 
 การสอนทางตรงเป็นวิธีการที่เน้นการให้ความรู้ หรือข้อมูลที่กระจ่างชัดแก่ผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนฝึกตามค าแนะน าของครู มีการช่วยเหลือ ชี้แนะ เพ่ิมเติม หรืแม้แต่การท าให้ดูเป็นตัวอย่าง 
นอกจากนี้แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกฝนด้วยตนเองอย่างอิสระ 
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การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ  
 การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Responsiveness to Intervention: RTI) เป็นวิธีการที่
เป็นทางเลือกที่ได้ระบุไว้ใน IDEA 2004 ที่เป็นการคัดแยกเด็กที่มีความยุ่งยากในปีแรกหรือปีที่ 2 
หลังจากเข้ารับการศึกษา เมื่อเด็กได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมเติม เช่น การมีส่วนร่วมในโปรแกรมแก้ไข
การอ่าน แล้วพิจารณาการตอบสนองของเด็กต่อการช่วยเหลือเพ่ือตัดสินว่าเด็กมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้หรือไม่ นอกจากนี้แล้ว RTI ยังเป็นวิธีการที่ใช้ในการช่วยเหลือที่สามารถน ามาใช้ในชั้น
เรียนรวมได้มีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
 จากการวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) ที่น าระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ ไปใช้ มีขั้นตอนในการน าไปใช้  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดแยก เป็นการด าเนินการค้นหานักเรียนที่สงสัยว่าน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบคัดกรองส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการคัดแยกนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนเดียวกัน ทั้งนี้จะไม่รวมถึง
นักเรียนที่มีความบกพร่องอ่ืน ๆ เช่น บกพร่องทางสติปัญญา บกพร่องทางการเห็น บกพร่องทาง    
การได้ยิน หรือความบกพร่องซ้ าซ้อนอ่ืน ๆ โดยจะท าการคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
ความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ในสัปดาห์ที่ 3 หลังเปิดภาคเรียนเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานว่า
นักเรียนมีความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ในเรื่องใด โดยการพิจารณาว่า นักเรียนที่ได้คะแนนรวมจาก
การทดสอบทุกด้านต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนที่มีความยุ่งยาก
ทางคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการช่วยเหลือ 
 ขั้นตอนที่ 2 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์และการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการช่วยเหลือ 2 ระดับ คือ 1) การช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการสอน
คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม โดยจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ิมเติมในชั่วโมงเรียนปกติสัปดาห์
ละ 3 ครั้งๆ ละ 30-45 นาที และมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้ทุกครั้งหลังเรียน โดย
พิจารณาจากการท าแบบฝึกหัด และการทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้
แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เดือนละ 1 ครั้ง 2) การช่วยเหลือระดับที่ 2 เป็น
การสอนคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยการช่วยเหลือระดับที่ 1 และการสอนเสริมคณิตศาสตร์นอกชั้น
เรียนปกติ โดยใช้เวลาสัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 30 นาทีและมีการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้
จากการเรียนเสริมคณิตศาสตร์ ซึ่งจะพิจารณาจากการท าแบบฝึกหัดทุกครั้งหลังเรียน และทดสอบ
ความก้าวหน้าเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยจะเริ่ม
ให้การช่วยเหลือระดับที่ 1 หลังจากทราบผลจากการคัดแยกโดยใช้แบบคัดกรองเด็กที่มีความยุ่ งยาก
ทางคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนทุกคนในชั้นจะได้รับการช่วยเหลือระดับท่ี 1 เป็นเวลา 3-5 สัปดาห์ แล้ว
ท าการคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 2 เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลว่า มีนักเรียนจ านวนเท่าใดที่ตอบสองต่อการช่วยเหลือระดับที่ 1 (ได้คะแนนจากแบบคัดกรอง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด) ถ้านักเรียนไม่ตอบสนองต่อการช่วยเหลือระดับท่ี 1 (ได้คะแนนจากแบบคัดกรอง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด) จะถือว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการช่วยเหลือระดับท่ี 2 ต่อไป 
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 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์ โดยท าการประเมินผลเมื่อการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นลงทันที เพ่ือ
ประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการวางแผนเพ่ือเปลี่ยน
ระดับการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ระดับและระยะเวลาของการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ 
 การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
 1. ระดับท่ี 1 การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ที่ใช้สอนควบคู่กับหลักสูตรปกติ โดยใช้เวลาสอนสัปดาห์ละ 3-5 วัน (จันทร์ - ศุกร์) วันละ 
30-45 นาที เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
 2. ระดับที่ 2 การสอนเสริมคณิตศาสตร์ เป็นการสอนที่จัดสอนในช่วงนอกเวลาเรียน 
(ชั่วโมงซ่อมเสริม) สัปดาห์ละ 3-5 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 15.00-15.30 น. วันละ 30 นาที เป็น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ 
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนตามระบบมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. การสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนรวม เป็นการสอนที่ใช้สอนสอดแทรกในชั้นเรียนปกติ
สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ๆ ละ 30-45 นาที มีขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) การน าเสนอสื่อที่เป็น
ตัวแนะหรือตัวแบบที่สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของนักเรียน เวลา 2 นาที 2) การลงมือปฏิบัติ เวลา 
10 นาที 3) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในชั้น เวลา 5 นาที  4) การสะท้อนผลและ
สรุปบทเรียน เวลา 3 นาที และ 5) การน าความรู้ไปแก้ปัญหา ท าแบบฝึกหรือท าแบบฝึกหัด ที่สื่อสาร
ออกมาโดยใช้การพูด การวาดภาพหรือการเขียน เวลา 10 นาที ซึ่งใช้สอนสอดแทรกในชั่วโมงเรียน
ปกติสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที  
 2. การสอนเสริมคณิตศาสตร์ เป็นการสอนที่ใช้สอนในชั่วโมงซ่อมเสริมสัปดาห์ละ 3-5 
ครั้งๆ ละ 30 นาที ซึ่งมีขั้นตอนในการสอน ดังนี้ 1) ครูแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน ใช้เวลา 1 นาที 
2) ครูน าเสนอตัวอย่างหรือสถานการณ์ที่เป็นรูปธรรม 4 นาที 3) นักเรียนฝึกปฏิบัติตามค าชี้แนะของ
ครูเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ 10 นาที 4) นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 10 นาที และ 5) สรุปบทเรียนและให้
ข้อมูลย้อนกลับ 5 นาที  
 การประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินผลภายหลังการให้
ความช่วยเหลือโดยใช้ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นทันที ระยะที่ 2 การประเมินผล
ภายหลังการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
รายละเอียดของการประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระยะ มีดังนี้ 
 1. การประเมินผลหลังการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์
เสร็จสิ้นทันที เป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
 2. การประเมินผลการเรียนรู้ภายหลังการให้ความช่วยเหลือโดยใช้ระบบการช่วยเหลือ
ทางคณิตศาสตร์เสร็จสิ้นไปแล้ว 2 สัปดาห์ เป็นการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านความคงทน
ในการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ฉบับเดียวกับที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ระยะที่ 1 
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 จากเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมที่น าเสนอมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในชั้นเรียนโดยทั่วไป
มักจะมีเด็กที่ต้องการพิเศษที่มีศักยภาพที่ใกล้เคียงกับเด็กปกติเข้ามาเรียนร่วมชั้นเดียวกัน ดังนั้นใน
การจัดการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนทุกคนในชั้นให้
สามารถเรียนร่วมกันได้ และมีการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ประสบผลส าเร็จได้ นอกจากนี้แล้วยังพบว่า การเรียนรู้เป็นกลุ่มที่คละความสามารถก็เปิดโอกาสให้
นักเรียนเก่งได้ช่วยเหลือนักเรียนอ่อน เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคต่าง ๆ อาจมีการจับคู่โดยให้
คนที่มีความสามารถสูงกว่าเป็นผู้สอนให้กับคนที่มีสามารถต่ ากว่า เช่น การติว นอกจากนี้แล้วยังอาจ
มุ่งเน้นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถหรือเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้านของเด็กในชั้น เช่น การใช้       
พหุปัญญา อีกทั้งลีลาการเรียนรู้ของเด็กก็เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
กิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้งควรสอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การบูรณาพหุสัมผัส เป็นต้น   
 
ทักษะของครู  
 คุณสมบัติที่พึงประสงคของครู หมายถึง คุณลักษณะ ประสบการณการท างาน และความรู 
ทักษะตาง ๆ ที่จ าเปนส าหรับการประกอบวิชาชีพครูส าหรับครูการศึกษาพิเศษ จากรายละเอียดใน
พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวของกับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ ซึ่งเชื่อมโยงถึง
บทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของครูโดยสรุป ดังนี้  
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545, หน้า 18-19) สรุปทักษะของครู
เพ่ือการเรียนรวมไว้ ดังนี้ 
 1. ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
 2. ยุทธวิธีในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความหลากหลาย เช่น การสร้างองค์ความรู้ การบูร
ณาการ การเรียนแบบร่วมมือ เพ่ือนช่วยเพ่ือน และแนวทางพหุปัญญา ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมส าหรับ
ห้องเรียนที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน 
 3. กระบวนการแก้ปัญหาเป็น 
  ส าหรับกระบวนการแก้ปัญหาที่ทั้งครูการศึกษาพิเศษและครูทั่วไปจ าเป็นต้องมี ได้แก่  
  3.1 การตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนแต่ละคนทั้งนักเรียนปกติและ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
  3.2 สามารถตั้งความคาดหวังที่สูงแต่มีทางเลือกท่ีเหมาะสม 
  3.3 สามารถออกแบบกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน 
  3.4 สามารถใช้ประโยชน์จากความสนใจและแรงจูงใจภายในของผู้เรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะที่ต้องการ 
  5. สามารถเตรียมความส าเร็จประจ าวันให้กับผู้เรียน 
  6. สามารถประเมินทักษะของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการได้ 
  7. ความสามารถในการแก้ปัญหา  
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 201-202) กล่าวถึง ครูที่มีประสิทธิภาพในการสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องเล็กน้อย ดังนี้ 
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 1. สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 
  1.1 ทุกครั้งที่จะสอนเรื่องใหม่ ครูต้องทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วก่อน 
  1.2 น าเสนอหรือสอนทักษะใหม่หรือบทเรียนนั้นอย่างชัดเจน 
  1.3 ให้โอกาสนักเรียนได้ฝึก เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
  1.4 ให้ค าแนะน า หรือแนะแนวทางท่ีจะท าให้นักเรียนพัฒนาหรือเกิดการเรียนรู้ 
  1.5 ให้นักเรียนฝึกสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความช านาญ 
  1.6 ทบทวนเป็นระยะ เพ่ือให้ความรู้ที่เรียนไปนั้นอยู่นานขึ้น 

 2. ปัจจัยที่ท าให้ครูมีประสิทธิภาพ 

  ครูที่มีประสิทธิภาพควรวางแผนในเรื่องการใช้เวลาของนักเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยครูต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ครูต้องวางแผนการสอนให้ชัดเจนและกระชับ โดยการสอนนั้นจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์และล าดับของเนื้อหาเพ่ือช่วยให้เด็กพร้อมจะเรียนรู้ มีการน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ืออธิบาย
วัตถุประสงค์ของการเรียน และการน าเข้าสู่บทเรียนควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว 

  2.2 จัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ บางครั้งครูอาจจัดกลุ่มเด็ก
ตามความสามารถ เช่น จัดกลุ่มเด็กที่เรียนเก่งอยู่ในกลุ่มเด็กเก่งด้วยกัน และกลุ่มเด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้อยู่ด้วยกัน เป็นต้น การที่ครูจัดกลุ่มเช่นนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ในการสอนที่ชัดเจนและ
มอบหมายงานให้เด็กตามความสามารถที่แท้จริง หรือครูอาจจัดกลุ่มเด็กโดยคละความสามารถ ทั้งนี้
เพ่ือเด็กที่เรียนรู้ได้ดีมีโอกาสช่วยเหลือเพ่ือนที่มีความสามารถทางการเรียนด้อยกว่า ดังนั้นลักษณะ
ของกลุ่มที่จัดจึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการสอน 

  2.3 ครูต้องลดเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ให้น้อยที่สุด เช่น เด็กมีพฤติกรรม
ก่อกวนในชั้นเรียนขณะที่ครูก าลังสอน ครูส่วนใหญ่มักหยุดสอนและเริ่มดุด่า ว่ากล่าวและตักเตือนเด็ก 
ดังนั้นเวลาสอนก็จะหมดไป ครูควรใช้กฎกติกาโดยการเสริมแรงที่เหมาะสม และไม่เสริมแรง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

  2.4 ครูที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีวินัยในชั้นเรียน และรักษาระเบียบวินัยนั้นอย่าง
สม่ าเสมอ คงเส้นคงวา นอกจากนี้ ครูที่ดีจะต้องเตรียมอุปกรณ์การสอนให้พร้อมก่อนเริ่มสอน ครูควร
มีการวางแผนการสอนว่าจะสอนอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร ครูที่ดีควรเข้าห้องเรียนตรงเวลา 

  2.5 มอบหมายงานให้ยากกว่าระดับความสามารถของนักเรียนเล็กน้อยเพ่ือให้เกิด
ความท้าทาย แต่ต้องอยู่ในระดับความสามารถท่ีเด็กท าได้ การมอบหมายงานนั้นถือเป็นความสามารถ
ของครูประการหนึ่ง การให้งานที่ง่ายเกินไปอาจท าให้เด็กเบื่อหน่าย ดังนั้น ครูที่มีประสิทธิภาพจะต้อง
มอบหมายงานโดยค านึงถึงความสามารถของเด็กเป็นหลัก 

 วรรณี เจตจ านงนุช, ปยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, ชนิศา ตันติเฉลิม และ ดุสิดา ทินมาลา 
(2554, หน้า 38-39) สรุปทักษะของครูเพ่ือการศึกษาแบบเรียนรวมไว้ ดังนี้ 
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 1. การคัดกรอง และประเมินผลการศึกษา  
  หนาที่ของ “ครูการศึกษาพิเศษ” ในการคัดกรองและประเมินผลการศึกษาเริ่มตั้งแต่ผู
เรียนที่มีความตองการพิเศษเขารับการศึกษาจนกระทั่งจบการศึกษา ไดแก 1) การคัดกรองผูเรียนเพ่ือ
จัดเขาชั้นเรียนที่เหมาะสม 2) การประเมินความสามารถของผูเรียนเพ่ือวางแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลและ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และ
ความตองการจ าเปนพิเศษของผูเรียน และ 3) การติดตามและประเมินความกาวหนาของผูเรียนตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 
 2. การวางแผนการจัดการศึกษา หลักส าคัญประการหนึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับ     
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ คือ ผูเรียนจ าเปนตองไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความสามารถและ
ความตองการจ าเปนพิเศษเฉพาะบุคคล ดังที่ไดกลาวไวขางตน “ครูการศึกษาพิเศษ” จึงน าขอมูลที่ได
จากเก็บรวบรวมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณผูเกี่ยวของ ทดสอบ
ความสามารถของผูเรียน เปนตน หลังจากนั้น จึงน าขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะหและสังเคราะห และ
ประชุมรวมกับบุคคลที่เกี่ยวของในการจัดท าแผนการศึกษาส าหรับผูเรียนเปนเฉพาะบุคคลตอไป ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึ่งเรียกแผนดังกลาววา “แผน      
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” ซึ่งได้น าแนวคิดในการจัดท า Individualized Education Plan/ 

Program ที่เรียก โดยยอวา IEP ดังที่ปรากฏอยูในกฎหมายการจัดการศึกษา Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 3. การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู หลักส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัด
การศึกษาส าหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ กลาวไวขางตน คือ การมีสวนรวมในการจัดสภาพ
แวดลอมใหมีขีดจ ากัดนอยที่สุด ซึ่งจะตองค านึงถึง หลักการออกแบบที่เปน  สากล ทั้งในเรื่องของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและบรรยากาศในการเรียนรู “ครูการศึกษาพิเศษ” จึงมีบทบาทส าคัญใน
การวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมดวยวิธีการตาง ๆ มาประกอบการจัด
สภาพแวดลอม และบรรยากาศการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายที่
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูส าหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษนับเปนหนาที่หลักของ 
“ครูการศึกษาพิเศษ” เมื่อจัดท า IEP แลว ครูจะตองพิจารณาแผนการจัดการศึกษา ความตองการ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่มีรายละเอียด
ปรากฏอยูในสวนตาง ๆ ของ IEP และน ารายละเอียดดังกลาวมาประกอบการจัดบริการทางการศึกษา
ทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน รวมถึงการผลิตและจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ
ประกอบ การเรียนการสอนใหเปนไปตามเปาหมายที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 5. การจัดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก และบริการสนับสนุน สิทธิทาง การศึกษาที่
ส าคัญสวนหนึ่งที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 คือ ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษจะตองไดรับเทคโนโลยี     
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ดังนั้น “ครูการศึกษา
พิเศษ” จึงจ าเปนตองมีความรูความเขาใจในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดังที่ระบุไวตามสิทธิทางการศึกษา 
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รวมถึงประสานงานกับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข อง อาทิเชน นักเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก           
นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด นักโสตสัมผัสวิทยา เปนตน ทั้งนี้เพ่ือบริการทางการศึกษา
ส าหรับผูเรียน เปนไปตามที่ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 6. การท างานรวมกับบุคคลอ่ืน สวนส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษาส าหรับ    
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษใหประสบความส าเร็จ คือ นอกจากการท างานรวมกันของบุคคลหลัก ๆ 
ซึ่งไดแก ครูทั่วไป ครูการศึกษาพิเศษ พอแม/ผูปกครอง และตัวผูเรียนแลว การประสานการท างาน  
รวมกันระหวางบุคคลที่เกี่ยวของก็เปนสิ่งจ าเปนอยางยิ่ง ไมวาจะเปนผูบริหาร ครูผูสอนวิชาตาง ๆ 
บุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือนรวมชั้น รวมถึง นักวิชาชีพผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดบริการเทคโนโลยี
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ฯลฯ “ครูการศึกษา
พิเศษ” ในฐานะผูที่มีความรู้ ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการชวยเหลือและสนับสนุนทาง
การศึกษาแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษตามสาขาวิชาชีพของตน ดังนั้นจึงเปนหนาที่และการมี
ความรับผิดชอบของครูการศึกษาพิเศษในการสรางทัศนคติเชิงบวกใหแกบุคคลทุกฝายที่กลาวถึง      
ขางตน การเสริมสรางความรู ความเขาใจอันดีเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป ลักษณะเฉพาะ ความตองการ      
จ าเปนพิเศษของผูเรียน ซึ่งถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีที่จะน าไปสูการประสานการท างานรวมกันใน 
การจัดบริการทางการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษประสบความส าเร็จในการเรียนไดเต็ม
ศักยภาพของแตละบุคคล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555ข, หน้า 8-15) ได้เสนอสาระของ
มาตรฐานการเรียนร่วมเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวข้อง
กับครู ดังนี้ 
 ดานที่ 2 มาตรฐานดานการจัดการเรียนการสอน  

มาตรฐานที่ 2 ครูปฏิบัติงานเรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

ค าอธิบาย ครูมีความรู ความเขาใจ และมีเจตคติที่ด ีและปฏิบัติตอผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

ตอการจัดการเรียนรวม โดยผานการฝกอบรม หรือพัฒนาใหมีทักษะการจัดการเรียนรวม สามารถ    
วิเคราะหผูเรียน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จัดหา 
ผลิต และใชสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา สามารถน า
แผนไปสูการปฏิบัติ น าขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน รวมทั้งใชกระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเรียนไดอยางเหมาะสม กับสภาพความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษาของผูเรียน  

 ตัวบงชี้ที่ 1 ครูมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวมและปฏิบัติตอ          
ผูเรียนอยางเหมาะสม  

 ค าอธิบาย ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดส าหรับการจัด     
การเรียนรวม ลักษณะ และประเภทของผูเรียนที่มีความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษา หลักสูตร
และการปรับหลักสูตรส าหรับกลุ มเปาหมายเฉพาะ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การใชสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษาของ      
ผูเรียนเฉพาะบุคคล ครูทุกคนมีเจตคติที่ดีตอการจัดการเรียนรวม โดยมีทาที หรือมีความรูสึกที่ดีและ
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ยอมรับการจัดใหคนพิการไดเขาศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ และหลากหลายรูปแบบ 
รวมถึงสนับสนุนการจัดการศึกษาใหสามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ มรวมทั้ง      
คนพิการ ครูทุกคนปฏิบัติตอผูเรียนอยางเหมาะสม โดยดูแลเอาใจใส ไมแสดงอาการรังเกียจ ดูหมิ่น 

เหยียดหยาม ค านึงถึงสิทธิโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียมทางการศึกษา และศักดิ์ศรีของ 
ความเปนมนุษย 

 ตัวบงชี้ที่ 2 ครูเขารับการฝกอบรม หรือพัฒนาใหมีทักษะในการจัดการเรียนรวม  

 ค าอธิบาย ครูทุกคนควรเขารับการประชุม ฝกอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรวมส าหรับผูเรียนแตละประเภทความพิการ รวมทั้งการศึกษาตอ และหรือการศึกษา
เพ่ิมเติมโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาพิเศษ เชน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ศูนย
การศึกษาพิเศษ มูลนิธิหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ สถานศึกษา โรงพยาบาลสถาบัน 

อุดมศึกษา ฯลฯ  

 ตัวบงชี้ที่ 3 ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
 ค าอธิบาย IEP หมายถึง แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตอง
การจ าเปนพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีสวนรวมในกระบวนการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2552 โดยวิเคราะห 
ผูเรียนเปนรายบุคคล ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการจ าเปนพิเศษของ
ผูเรียน ก าหนดเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เฉพาะบุคคล ตลอดจนน าแผนสูการปฏิบัติ ประเมินและน าผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการ
จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือพิจารณา  ประเมิน ทบทวน และปรับแผนพรอมจัด
ท างานรายงานผลปละ 2 ครัง้ ประเด็นการพิจารณา 
 ตัวบงชี้ที่ 4 ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคลองกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IIP) 
  ค าอธิบาย IIP หมายถึง แผนการสอนที่จัดขึ้นเปนเฉพาะบุคคลส าหรับผูเรียนเพ่ือใหผูเรียน
บรรลุ จุดประสงคและเปาหมายที่ก าหนดไวใน IEP ประกอบดวย 1) ชื่อผูเรียน 2) กลุมสาระการเรียน
รู 3) จ านวนคาบ 4) ครั้งที่หรือวันเริ่มสอน 5) จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 6) เนื้อหา 7) กระบวนการ
จัดการเรียนรู 8) สื่อการ จัดการเรียนรู 9) สิ่งเสริมแรงที่ใช 10) การประเมินผล 11) การบันทึกผล  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู/ขอเสนอแนะ 12) ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษาหรือ 
ผูที่ไดรับมอบหมาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) ส าหรับ    
ผูเรียนเรียนรวมเปนรายชั่วโมง หรือรายสัปดาห โดยการน าเปาหมายระยะยาว และจุดประสงค์             
เชิงพฤติกรรมในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลมาวิเคราะหเพ่ือก าหนดจุดประสงคยอย ๆ ที่ตอง
การพัฒนาใหผูเรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม และเปาหมายระยะยาวที่ระบุไวใน IEP ก าหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ แหลงเรียนรู สิ่งเสริมแรง วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 
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 ตัวบงชี้ที่ 5 ครูจัดหา ผลิตและใชเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ 
ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการพัฒนาผูเรียนตามความตองการจ าเปนพิเศษทางการศึกษา  
 ค าอธิบาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา มีการประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
พัฒนาผู เรียนใหสอดคลองกับความตองการจ าเปนพิเศษของผู เรียนเฉพาะบุคคล มีการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตัวบงชี้ที่ 6 ครูจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคลอยางเหมาะสม   
 ค าอธิบาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย 
มุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ใชสื่อ อุปกรณที่เหมาะสม พัฒนาผูเรียนรายบุคคลครบตามจุด
ประสงคที่ก าหนดไวในแผนการสอนเฉพาะบุคคล และมีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
น าไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนการสอนในครั้งตอไป 
 ตัวบงชี้ที่ 7 ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับผูเรียนเฉพาะบุคคล  

 ค าอธิบาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการวัดและประเมินผล โดยใชเครื่องมือ/วิธีการใน
การเก็บรวบรวม วิเคราะหประเมิน และบันทึกผลที่ไดจากการวัดและประเมินทั้งกอนเรียน ระหวาง
เรียนและหลังเรียน ตลอดจนการชวยเหลือ และอ านวยความสะดวก ดานการวัด และประเมินผลที่
สอดคลองกับความตองการจ าเปนของผูเรียนรายบุคคล เชน ปรับเครื่องมือ วิธีการสอบ เวลา และ        
การบริหารจัดการ รวมทั้งมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการเรียน ความกาวหนา จุดเดน จุดที่     
ตองปรับปรุง เพ่ือวางแผนพัฒนาการจัด การเรียนการสอนใหแกผูเรียนเฉพาะบุคคล และใชเปน       
ขอมลูในการตัดสินผลการเรียน 
 ตัวบงชี้ที่ 8 ครูใชกระบวนการวิจัย เพ่ือพัฒนาผูเรียนเฉพาะบุคคล  

 ค าอธิบาย ครูที่สอนนักเรียนเรียนรวมมีการน าขอมูลที่ไดจากการประเมินผูเรียนเฉพาะ
บุคคลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ตั้งแตการหาสาเหตุของปญหา การก าหนด
แนวทางในการแกปญหา การทดลองใชสื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาและการแกปญหาหรือการพัฒนา 
รวมทั้งการสรุปและรายงานการวิจัยอยางงาย หรือเต็มรูปแบบ 
 จากทักษะของครูที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ครูที่สอนในชั้นเรียนรวมโดยทั่วไปแล้วควรมีทักษะ 
ต่อไปนี้ ได้แก่ 1) มีทักษะในการจัดการเรียนร่วม 2) มีทักษะการจัดทุกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 3) มีทักษะการจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 4) มีทักษะการจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 5) มี
ทักษะการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผู้เรียนแต่ละคน และ 8) มีทักษะในการท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา เป็นต้น 
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กรณีศึกษาจากงานวิจัย 
 จาการวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2555) เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ RTI 

MODEL พบว่า ในการใช้รูปแบบ RTI ซึ่งเป็นรูปแบบการช่วยเหลือที่ใช้ส าหรับการสอนในชั้นเรียนรวม 
และการสอนเป็นกลุ่มย่อย พบว่า ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการช่วยเหลือผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ครูต้องมีทักษะในชั้นเรียนรวม ดังนี้ 
 1. ทักษะในการจัดล าดับการน าเสนอการสอน เช่น แบ่งกิจกรรมออกเป็นกิจกรรมย่อย ๆ 
สั้น ๆ ค่อย ๆ ลดตัวแนะและสิ่งกระตุ้นเตือน 
 2. ทักษะการออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติซ้ า ๆ และทบทวน  
การปฏิบัติ เช่น การทดสอบประจ าวัน การใช้สื่อที่หลากหลายในการสอน และให้เด็กได้มีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติกับสื่ออย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนหรือมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติเป็นประจ า 
  3. ทักษะการออกแบบภาระงานที่มีการควบคุมระดับความยากง่ายหรือกระบวนการใน
การท างาน เช่น งานที่มอบหมายจะต้องเริ่มต้นจากง่ายไปยาก 
 4. ทักษะการใช้เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมที่มีการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียน เช่น น าเสนอเนื้อหา ชี้แนะและการฝึกปฏิบัติตามล าพัง 
 5. ทักษะในการเป็นตัวแบบให้กับนักเรียน เช่น การสาธิตกระบวนการท ากิจกรรม หรือ
ขั้นตอนในการแก้ปัญหาหรืออธิบายเกี่ยวกับการท ากิจกรรม ใช้การคิดออกมาดัง ๆ ให้นักเรียนทราบ 
 6. ทักษะการตอบสนองต่อผู้เรียน เช่น มีความจริงใจในการตอบสนองต่อนักเรียนทุกคน 

 7. ทักษะการให้การเสริมแรงอย่างจริงใจและสม่ าเสมอเมื่อนักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้
ดี 

 8. การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินตนเอง โดยมี
การบันทึกกราฟแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ เมื่อนักเรียนบันทึกเสร็จ ครูจะเชิญชวนนักเรียนให้ดู
ที่กราฟว่าครั้งนี้คะแนนที่ได้เป็นเท่าไร ครั้งต่อไปนักเรียนคิดว่าจะท าได้เท่าใด (ลองให้นักเรียนเขียนจุด
ลงไปในกราฟให้ตรงกับการสอบครั้งที่ 2) นอกจากนี้แล้วเมื่อนักเรียนบันทึกกราฟครบทั้ง 3 ครั้ง ครู
อธิบายลักษณะเส้นของกราฟแล้วบอกว่ามีความหมายอย่างไร และร่วมชื่นชม แม้นักเรียนจะมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย  
 9. ทักษะการจัดบรรยากาศเชิงบวกในชั้นเรียน เช่น การใช้ค าพูดเพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เป็นการเรียนรวมไม่ใช่การแบ่งแยกหรือการท าให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
อยากมีส่วนร่วม/ไม่ใช่รู้สึกว่าแตกต่างจากคนอ่ืนๆ เช่น “การที่นักเรียนต้องท ากิจกรรมนี้เพ่ิมเติมจะ
ช่วยท าให้นักเรียนค านวณได้คล่องแคล่วและเก่งขึ้นกว่าเดิมนะคะ” “การท ากิจกรรมต่อไปนี้ต้องอาศัย
ความร่วมมือของนักเรียนทุกคนขอให้สมาชิกทุกคนในแต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด” “ใน
การเรียนคณิตศาสตร์เสริมตอนเย็นเป็นการฝึกฝนทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือให้นักเรียนเก่งขึ้นนะคะ ไม่ใช่
เพราะนักเรียนเป็นคนโง่” “เมื่อนักเรียนตอบผิด ครูต้องแสดงท่าทางการยอมรับค าตอบของนักเรียน 
แล้วใช้ค าพูดเชิญชวนให้นักเรียนที่ตอบผิดน าเสนอค าตอบและวิธีคิดให้เพ่ือนในชั้นฟังเพ่ือร่วมกัน
พิจารณาค าตอบว่าค าตอบที่ถูกต้องเป็นอย่างไร” 
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 10. ทักษะในการออกแบบพ้ืนที่การเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติในแนวทางที่สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ผู้ เรียนที่เรียนรู้ได้โดย      
การสัมผัส ครูควรจัดสถานที่ให้เด็กฝึกบวก-ลบโดยการกระโดดบนเส้นจ านวน หรือมีสื่อของจริงให้
ผู้เรียนใช้ประกอบการนับ หรือการค านวณ 

 จากงานวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (2557) เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดแยกและ
ช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้รูปแบบ RTII 

MODEL ที่พบว่าในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ครูควรมีทักษะ ดังนี้ 
 1. ทักษะการสังเกตผู้เรียน เช่น ผู้เรียนนั่งกระวนกระวาย เหม่อลอย ซึมเศร้า  ไม่สนใจ
เรียน ก็เรียกผู้เรียนมาพูดคุยว่ามีอะไรเกิดข้ึนกับผู้เรียนจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้น เพ่ือหาทางช่วยเหลือ 

 2. ทักษะการสื่อสารที่ดีกับผู้เรียน ครูในโรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง แลไม่ท าร้ายจิตใจผู้ที่รับฟังข้อมูล 

 3. ทักษะในการบันทึกพฤติกรรม ครูจะต้องบันทึกรายละเอียดของพฤติกรรมของผู้เรียน
ทั้งท่ีเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือ 

 4. ทักษะในการจัดท าแผนเพ่ือปรับพฤติกรรมของผู้เรียน โดยแบ่งเป็นหลายระดับ เช่น 
ระดับที่ 1 การช่วยเหลือในชั้นเรียนรวมใช้การสอนแบบไม่น าทาง ระดับที่ 2 การช่วยเหลือเป็นกลุ่ม
ย่อยส าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน โดยใช้โปรแกรมการจัดระบบสิ่งเสริมแรง และระดับที่ 3 
การช่วยเหลือเป็นรายบุคคลใช้โปรแกรมควบคุมตนเอง 
 

สรุป 

 การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนรวมเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่มี
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับครูผู้สอน
ในชั้นเรียนรวมที่จะต้องค้นคว้าหาวิธีการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนในชั้น
สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ส าหรับเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม
สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห์งาน เป็นการแบ่งภาระงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาส
ประสบผลส าเร็จในการท างานย่อย ๆ ได้ด้วยตนเอง 2) การสอนแบบพหุสัมผัส เป็นการน าเอาลีลา
การเรียนรู้ ที่หลากหลายของผู้เรียนมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน เช่น การเห็น (Visual) การได้ยิน (Auditory) การเคลื่อนไหว 
(Kinesthetic) และการสัมผัส (Tactile) 3) เครื่องช่วยสร้างการเรียนรู้ เป็นเทคนิคการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนรายบุคคลค่อย ๆ เพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้ของตนจากฐานความรู้เดิมหรือระดับที่ตน
เป็นอยู่ไปสู่ระดับที่บุคคลนั้นมีศักยภาพจะพัฒนาไปถึง โดยการสร้างหรือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ มี
ระดับความยากเพ่ิมข้ึนอีก 1 ระดับจากงาน หรือกิจกรรมที่ผู้เรียนท าได้ แล้วให้การชี้แนะ และการให้
ความช่วยเหลือโดยวิธีการและเทคนิค ต่าง ๆ เช่น การคิดดัง ๆ การเป็นแบบอย่าง และการให้ตัวแนะ 
เป็นต้น จนผู้เรียนสามารถท างานนั้นได้ จึงลดความช่วยเหลือแล้วให้ผู้เรียนฝึกฝนจนสามารถท าได้ด้วย



146 
 
ตนเอง โดยไม่ต้องมีครูช่วยเหลือ 4) การเรียนรู้เป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสามารถสูง
ช่วยเหลือผู้ที่มีความสามารถต่ ากว่าเพ่ือให้เรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ มีหลายรูปแบบ เช่น Jigsaw เทคนิค
เพ่ือนช่วยเพื่อน และ CIRC เป็นต้น 5) การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน ในการสอนเนื้อหา
เดียวกันกับเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกันในห้องเรียนนั้น ครูจ าเป็นต้องออกแบบกิจกรรมให้
หลากหลายอาจโดยการประยุกต์ทฤษฎีของบลูมโดยสอนตามขั้นของกระบวนการทางปัญญา 6 ขั้น
จากง่ายไปยาก หรือประยุกต์ทฤษฎีพหุปัญญา โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเชาวน์ปัญญาหลาย ๆ ด้าน
พร้อมกัน เช่น การให้ท าโครงงาน ก็จะประกอบด้วยเชาวน์ปัญญา ดังนี้ คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ 
ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการเข้าใจผู้อ่ืน และการเข้าใจตนเอง เป็นต้น6) เทคนิคช่วย
จ า เป็นการน าค ามาผูกเป็นค าคล้องจองกับตัวเลข ตัวอักษร หรือค าศัพท์ที่ต้องการจ า เพ่ือช่วยให้
สามารถจดจ าได้ง่ายข้ึน และนานขึ้น 7) การสอนทางตรง เป็นการสอนที่เน้นตัวครูเป็นผู้สาธิต หรือให้
ความรู้โดยตรงอย่างชัดเจน อาจมีการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติม เช่น ท าให้ดู หรือให้ตัวแนะ แล้วเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติภายใต้ค าแนะน าของครู และเมื่อผู้เรียนสามารถท าได้แล้ว ก็ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างอิสระ 8) การตอบสนองต่อการช่วยเหลือ หรือ RTI เป็นการสอนที่แบ่งเป็น
หลายขั้นตอนตามความบกพร่องของผู้เรียน ได้แก่ การสอนหรือการช่วยเหลือระดับที่ 1 เป็นการสอน
ในชั้นเรียนรวมส าหรับผู้เรียนทุกคนในชั้นเรียนนิยมใช้แนวคิดการออกแบบที่เป็นสากลเพ่ือการเรียนรู้
ร่วมด้วย เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเน้นที่สื่อ 2) การสอนหรือการช่วยเหลือระดับที่ 2 
เป็นการจัดกิจกรรมส าหรับผู้เรียนกลุ่มย่อยที่มีความบกพร่องคล้ายกัน ๆ มาเรี ยนด้วยกันนิยมเน้น     
การออกแบบบทเรียนให้มีเนื้อหายากง่ายต่างกัน กระบวนการเรียนรู้แตกต่างกัน ตลอดจนการก าหนด
ผลงานที่แตกต่างกันตามความสามารถและ 3 ) การสอนหรือการช่วยเหลือระดับที่ 3 เป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่เน้นทั้งสื่อ และการช่วยเหลือจากครูผู้สอน 

 

แบบฝึกหัด 
 1. สรุปสาระส าคัญของการวิเคราะห์งาน พร้อมยกตัวย่างการวิเคราะห์งานมา 1 ตัวอย่าง 
 2. ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพหุสัมผัสมา 1 กิจกรรม 

 3. เครื่องช่วยสอน คืออะไร พร้อมยกตัวอย่างมา 5 ตัวอย่าง 
 4. เลือกรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมา 1 รูปแบบ พร้อมออกแบบกิจกรรม 

 5. พหุปัญญามีกี่ด้าน ยกตัวอย่างการจัดกิจกรรมพหุปัญญามา 1 ตัวอย่าง 
 6. หลักการส าคัญในการเลือกผู้สอนของเทคนิคเพ่ือนสอนเพ่ือนมีอะไรบ้าง 
 7. เทคนิคช่วยจ ามีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมา 1 เทคนิคพร้อมตัวอย่างการจัดกิจกรรม 

 8. การสอนทางตรงคืออะไร แสดงตัวอย่างการสอนทางตรงในรายวิชาเอกท่ีท่านสอน 

 9. การตอบสนองต่อการช่วยเหลือคืออะไร มีแนวทางในการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างไร 

 10. สรุปเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและทักษะส าคัญส าหรับครูเป็นแผนผังความคิด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

 1. ความหมายของพฤติกรรม 

 2. ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 

 3. สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 4. ความหมายของการปรับพฤติกรรม 

 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการปรับพฤติกรรม 

 6. ขั้นตอนของการปรับพฤติกรรม 

 7. การประเมินพฤติกรรมการท าหน้าที่ 
 8. เป้าหมายของการปรับพฤติกรรม 

 9. วิธีการปรับพฤติกรรม 

 10. การแก้ปัญหาพฤติกรรม 

 11. ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 12. สรุป 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 1. วิเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมได้ 
 2. เสนอแนวทางและขั้นตอนในการปรับพฤติกรรมได้ 
 3. ยกตัวอย่างปัญหาทางพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมมา 3 พฤติกรรมพร้อมบอกสาเหตุของ
ปัญหาพฤติกรรมได้ 
 4. เมื่อนักศึกษาสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นเรียนรวมแล้ว นักศึกษาต้องสามารถระบุ
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมได้ 
 5. เมื่อฟังการบรรยายโดยใช้ PowerPoint ประกอบเนื้อหาบทที่ 5 การปรับพฤติกรรมแล้ว 
นักศึกษาต้องสามารถสรุปสาระส าคัญของการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมโดยใช้ผังกราฟิกได้ 
 6. แสดงการปฏิบัติการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมได้ 
 7. แสดงพฤติกรรมการเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. เขียนปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียนที่นักศึกษาเคยพบหรือเกิดขึ้นในปัจจุบัน มาให้มากที่สุด
ในใบงานที่ 5.1 ภายในเวลา 5 นาที 
 2. น าเสนอผลการตอบค าถามจากกิจกรรมข้อ 1 โดยใช้เกณฑ์คนที่เขียนปัญหาได้มากที่สุด 3 
อันดับแรก และอีก 2 คนที่มีปัญหาแตกต่างจากเพ่ือนที่น าเสนอ 

 3. ท าใบงาน 5.1 ต่อ โดยระบุสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมที่เขียนตอบไว้ในข้อ 1 
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 4. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5-6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมในประเด็น
ต่อไปนี้ 1) ความหมายของการปรับพฤติกรรม/การจัดการพฤติกรรม 2) ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรับพฤติกรรม และ 3) วิธีปรับพฤติกรรม 

 5. น าเสนอผลการสืบค้นทีละกลุ่ม  
 6. ร่วมกันตั้งค าถาม และสะท้อนผลการสืบค้น 

 7. มอบหมายให้นักศึกษาไปสังเกตชั้นเรียนที่เป็นชั้นเรียนรวม 

 8. เปรียบเทียบวิธีการปรับพฤติกรรมที่ครูใช้ในชั้นเรียนจริงกับวิธีการปรับพฤติกรรมจาก
ต าราหรือเอกสารต่าง ๆ แล้วออกมาน าเสนอหน้าชั้นกลุ่มละไม่เกิน 10 นาที  
 9. น าเสนอ PowerPoint ประกอบการบรรยายเนื้อหาบทที่ 5 การปรับพฤติกรรมแล้วให้
นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของวิธีการปรับพฤติกรรมเป็นแผนผังความคิด 

 10. สุ่มนักศึกษาน าเสนอ 2-3 คน 

 11. ร่วมกันวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาว่ามีความเหมาะสมในการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างไร 
พร้อมเสนอแนวทางที่ถ้าจะปรับวิธีการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 12. ท าใบงานที่ 5.2 และใบงานที่ 5.3  
 13. สุ่มนักศึกษา 2 คน น าเสนอใบงานที่ 5.2 และ 5.3 

 14. เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ ที่จะน าไปใช้ในชั้นเรียนโดยร่วมกันเขียน
เป็นแผนผังความคิดบนกระดาน 

 15. ปฏิบัติการการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนรวมแล้วร่วมกันสะท้อนผลการปรับพฤติกรรม 

 16. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 5 

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง การปรับพฤติกรรม 

 3. ใบงานที่ 5.1 – 5.3 

 4. แบบฝึกหัด 

  

การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบและ
ความตรงต่อเวลาในการการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตอบ
ค าถาม การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ  
 3. การตรวจผลงาน ประเมินจากการท ารายงาน โดยพิจารณาจากแนวคิด เนื้อหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้ 
           4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท   
 



บทท่ี 5 
การปรับพฤติกรรม 

 
 พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมีหลายลักษณะทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์ สิ่งที่ครูควรทําคือรักษาการเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ลดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สําหรับการแก้ปัญหาของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นจะมี
คําที่ใช้ 2 คํา คือ การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) และการจัดการพฤติกรรม 
(Behavior Management) ซึ่งทั้ง 2 คํามีความหมายคล้ายคลึงกัน ต่างกันที่ การปรับพฤติกรรมจะ
มุ่งเน้นที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ส่วนการจัดการพฤติกรรมจะมุ่งเน้นการส่งเสริมบุคคลทั้งรายคน 
และรายกลุ่มในการเลือกพฤติกรรมที่ทําให้สังคมยอมรับ ดังนั้น ในบทนี้จะมีการใช้คําศัพท์ทั้ง 2 คําที่
แสดงการช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมในชั้นเรียนนั้นสามารถทําได้ตลอดเวลา 
หากเข้าใจถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบกับการอยู่ร่วมกันของบุคคลรอบ
ด้าน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้ และการทํางานร่วมกับบุคคลอ่ืนให้เกิดขึ้นได้
ในสังคม 
 

ความหมายของพฤติกรรม 
 พฤติกรรมหรือการแสดงออกของผู้ เรียนแต่ละคนที่เกิดขึ้นในแต่ละชั้นเรียนจะมีทั้ง
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนรู้ จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม 
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของคําว่า พฤติกรรม ไว้ดังนี้ 
 พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2551, หน้า182) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า หมายถึง สิ่งที่บุคคล
ได้กระทําหรือแสดงออกมาเพ่ือตอบสนองหรือโต้ตอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเห็นได้ ซึ่งมีทั้ง
พฤติกรรมภายนอก เช่น การเดิน การพูด การรับประทานอาหาร และพฤติกรรมภายใน เช่น การคิด 
การเห็นและการได้ยิน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดในตัวมนุษย์  
 ราชบัณฑิตยสภา (2551, หน้า 42) ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง การกระทํา
ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ประกอบด้วยพฤติกรรมภายนอก เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การพูดโต้ตอบ 
ยืน เดิน และพฤติกรรมภายใน เช่น การคิด อารมณ์ความรู้สึก 

 กรมสุขภาพจิต (2556, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง กิริยา
อาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า(ตัวกระตุ้น) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการ
แสดงออกต่าง ๆ นั้น สามารถสังเกต อธิบาย บันทึก และวัดหรือนับได้ เช่น การเดิน การพูด            
การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น   

 จากความหมายของคําว่า พฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า พฤติกรรม 
หมายถึง การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกโต้ตอบเมื่อเผชิญ
กับสิ่งเร้า และเป็นการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตหรือวัดได้ 
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ลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 ในแต่ละชั้นเรียนประกอบด้วยนักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างกัน ดั งนั้นการแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียนจึงแตกต่างกัน ทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
รายละเอียดของลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นปัญหามีดังนี้ 
 เสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (2545, หน้า 141-142) พฤติกรรมที่ครูสังเกตเห็นได้ง่าย และรู้สึก
ว่าเป็นปัญหามากกว่าพฤติกรรมอ่ืน ๆ คือ ลักษณะทางอารมณ์รุนแรง พฤติกรรมก่อกวน อยู่ไม่นิ่ง 
พฤติกรรมหลายอย่างท่ีมองเห็นไม่ชัดเจน ต้องใช้เวลาในการสังเกต อาจจะเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
เช่น ผู้เรียนเงียบเฉย แยกตัว เก็บกดอารมณ์ แต่พฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นปัญหา ก็อาจจะ
ไม่ใช่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริง การจะบอกว่า พฤติกรรมใดเป็นปัญหาหรือไม่นั้น อาจตีความ
แตกต่างกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น แพทย์ นักจิตวิทยา ผู้ปกครองและครู ดังนั้นจึงต้องทํา
ความเข้าใจให้ตรงกัน สําหรับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษจะมีปัญหาอยู่ 
3 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านนิสัยการทํางาน ผู้เรียนอาจมีปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การที่ผู้เรียนไม่อยู่ใน
ห้องเรียน ไม่อยู่กับที่ ไม่เชื่อฟัง ไม่ทํางานให้เสร็จตามที่ครูมอบหมายให้ทํา ไม่ยอมทําหรือเตรียมสิ่งที่
ครูบอกให้ทํา ไม่ทํากิจกรรมในกลุ่ม ไม่ยอมแก้ไขสิ่งที่ผิด ไม่ทําตามท่ีครูบอกทันที พฤติกรรมเหล่านี้จะ
ทําให้ครูเสียเวลา และรบกวนการเรียนของคนอ่ืนในห้อง 
 2. ด้านทักษะการแก้ปัญหา ผู้เรียนไม่มีวิธีการตอบสนองต่อความต้องการที่เหมาะสม 
เช่น เวลาต้องการสิ่งใดจะไม่บอก ไม่พูด หรือใช้กิริยาวาจาที่ไม่เป็นที่ ยอมรับของคนอ่ืน ไม่รู้วิธีการ
ทํางานให้เสร็จ ทันเวลา ไม่รู้วิธีการขอให้คนอ่ืนช่วย ต้องการให้คนอ่ืนทําให้ ไม่ยอมจัดการแก้ปัญหา
ตนเอง เป็นต้น 
 3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนและคนอ่ืน ๆ ได้แก่ พฤติกรรมแยกตัว ไม่เข้ากลุ่ม 
ไม่รู้วิธีการเล่นกับเพ่ือน ไม่รู้วิธีการแบ่งปัน ไม่รู้วิธีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน ไม่รู้
วิธีการที่จะทําให้เพ่ือนสนใจหรือยอมรับ หรือวิธีการที่จะให้คนอ่ืนรัก จะแสดงออกเป็นการเรียกร้อง
ความสนใจโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงอารมณ์ตอบโต้โดยไม่สมเหตุสมผล  
 พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2551, หน้า 183) สรุปลักษณะของปัญหาทางพฤติกรรมไว้ ดังนี้ 
 1.  ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติ 
 2. ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนและครูได้ 
 3.  มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติ 
 4.  มีความคับข้องใจ และเก็บกดทางอารมณ ์
 5.  แสดงอาการทางร่างกาย 

 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 96) สรุปลักษณะปัญหาทางพฤติกรรมไว้ดังนี้ 
 1. ความสามารถทางการรู้คิดหรือสติปัญญา มักพบว่า ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
มักมาจากระดับสติปัญญาที่ต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ย  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมมักขาดทักษะด้านต่าง 
ๆ ที่จําเป็นต่อการเรียน แม้กระทั่งทักษะพ้ืนฐานง่าย ๆ รวมทั้งปัญหาทางสังคมทําให้ผู้เรียนกลุ่มนี้ไม่
ชอบโรงเรียน มีความวิตกกังวล มีความรู้สึกที่ดีต่อตนองต่ํา ขาดแรงจูงใจ และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง 
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 3. ภาษาและการสื่อความหมาย ผู้เรียนในกลุ่มนี้มักมีปัญหาด้านการใช้ภาษา คือ ไม่
สามารถสื่อสารสิ่งที่ตนเองคิดหรือความรู้สึกด้วยคําพูดที่เหมาะสม และมักพบว่า ผู้เรียนเหล่านี้ใช้
วาจารุนแรง ก้าวร้าว พูดโพล่งในยามโกรธ แต่ขอโทษอย่างง่ายดายเมื่อผ่านไปได้เพียงไม่นาน หรือเมื่อ
เกิดปัญหา เด็กมักใช้กําลังในการแก้ปัญหามากกว่าการเจรจา 
 4. พฤติกรรมการปรับตัวและทักษะทางสังคม โดยพฤติกรรมจะมี 2 แบบ คือ พฤติกรรม
ภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้ เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะ อาละวาด เป็นต้น และพฤติกรรม
ภายใน เช่น การไม่รู้ว่าตนเองมีคุณค่า อารมณ์ฉุนเฉียว พฤติกรรมเก็บกดและถดถอย 
 อัชรา เอิบสุขสิริ (2557, หน้า 254-255) กล่าวถึงลักษณะปัญหาของผู้เรียนที่พบได้บ่อยใน
ชั้นเรียน ดังนี้ 
 1. ปัญหาทางอารมณ์ ผู้เรียนที่มีปัญหาทางอารมณ์สังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ คือ 
อาจมีอาการทางประสาท เช่น หวาดระแวง ไม่เป็นมิตร กระวนกระวาย สมาธิสั้น กังวล โกรธง่าย 
แสดงอารมณ์รุนแรง หรืออาจเงียบเฉย เก็บตัว คล้อยตามง่าย ขาดความมั่นใจ หรือมีอาการทาง
ร่างกายอันเป็นผลมาจากจิตใจ เช่น อาเจียน ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ฯลฯ 
 2. ปัญหาบุคลิกภาพ ผู้เรียนที่มีปัญหาทางบุคลิกภาพสังเกตได้จากพฤติกรรมต่อไปนี้ คือ 
มักขาดความเชื่อม่ัน ปรับตัวไม่ได้ รู้สึกล้มเหลว ขาดความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้น ก้าวร้าว 
ต่อต้านกฎเกณฑ์ ขี้อาย แยกตัว ปัญหาทางบุคลิกภาพมีความใกล้เคียงกับปัญหาทางอารมณ์แต่จะเป็น
ปัญหาฝังแน่นมากกว่าปัญหาทางอารมณ์ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความคิด และ
ทัศนะการมองโลกด้วย 
 3. ปัญหาทางสังคม ผู้เรียนที่มีปัญหาทางสังคมมักเป็นผู้ที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับผู้อ่ืนได้ ปรับตัวยาก มองโลกในแง่ร้าย มีความคับแค้นใจ ไม่เคารพกฎเกณฑ์สิทธิของผู้อ่ืน ไม่
ร่วมมือ มักก่อกวน ก้าวร้าว ฯลฯ  

 จากลักษณะของปัญหาทางพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า ลักษณะของ
ปัญหาทางพฤติกรรมด้านนิสัยการทํางาน เช่น ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติ ด้านทักษะ
การแก้ปัญหา เช่น ด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น ใช้วาจารุนแรง ก้าวร้าว พูดโพล่งในยามโกรธและ
พฤติกรรมการปรับตัวและทักษะทางสังคมทําให้ไม่สามารถ เช่น ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดี
กับเพ่ือนและครูได้ มีความคับข้องใจและเก็บกดทางอารมณ์ 
 

สาเหตุของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 การที่ผู้เรียนแสดงปัญหาทางพฤติกรรม ย่อมมีสาเหตุ ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนก็มีปัญหาทาง
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน และมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าใจสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมที่
เป็นปัญหา จะช่วยให้สามารถหาวิธีแก้ไข หรือป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเด็ก
แต่ละคนมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2551, หน้า 183) ได้สรุปสาเหตุและองค์ประกอบที่ทําให้เกิดปัญหาทาง
พฤติกรรม ดังนี้ 
 1. พันธุกรรม 
 2. สารเคมีในร่างกาย 
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 3. สภาพทางครอบครัว 
 4. สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. ความต้องการของบุคคล 
 6. เด็กไม่ได้รับการสอนการฝึกทักษะที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนและคนอ่ืน 
 7. เด็กเรียนรู้ที่จะกระทําเช่นนี้มาก่อน 
 8. สาเหตุจากโรงเรียน 

 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 95-96) สรุปสาเหตุของปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ไว้ 
4 ประการ ดังนี้ 
 1. สาเหตุทางชีวภาพและโรค คือ สาเหตุทางชีวภาพ เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัย
ทางประสาท ปัจจัยทางชีวเคมี หรือเพศของผู้เรียนก็อาจถือเป็นสาเหตุหนึ่งได้ ส่วนสาเหตุทางโรค 
เช่น ภาวะโรคต่าง ๆ ภาวะทุพโภชนาการ หรือภาวะสมองทีไ่ด้รับความกระทบกระเทือน เป็นต้น  
 2. สาเหตุทางจิตใจ ได้แก่ พัฒนาการทางบุคลิกภาพในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง 
อิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ และสัมพันธภาพในครอบครัว 
 3. สาเหตุทางจิตวิทยาการศึกษา ได้แก่ ความรู้สึกของผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ความรู้สึกนั้นอาจเป็นความเครียดที่เกิดจากการต้องปรับตัวเมื่ออยู่ใน
โรงเรียน และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 
 4. สาเหตุทางพฤติกรรม นักการศึกษาและนักจิตวิทยามีความเชื่อว่า พฤติกรรมเกิดจาก
การเรียนรู้ ไม่ว่าด้วยการเลียนแบบ การเป็นแบบอย่าง และการวางเงื่อนไข สภาวะทางสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวเสริมแรงให้พฤติกรรมนั้น ๆ   
 อัชรา เอิบสุขสิริ (2557, หน้า 255-256) สรุปสาเหตุของปัญหาทางอารมณ์ ปัญหาทาง
บุคลิกภาพ และปัญหาทางสังคมไว้ ดังนี้ 
 1. พันธุกรรม เป็นตัวกําหนดลักษณะทางสรีระของมนุษย์ทั้งด้านเชาวน์ปัญญา ความถนัด 
ความสามารถ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย รวมถึงโรคบางชนิด ถ้าพันธุกรรมที่ได้รับถ่ายทอดมา
มีลักษณะบกพร่อง ก็จะมีผลต่อพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของผู้เรียนทําให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้ 
 2. ครอบครัว เป็นสถาบันสําคัญในการหล่อหลอมบุคลิกภาพของเด็ก ถ้าบรรยากาศใน
ครอบครัวอบอุ่น บิดามารดาสามารถเป็นหลักยึด เป็นแบบอย่างที่ดีงาม ให้ความรัก ความเข้าใจ มี
เหตุผล มีความคงเส้นคงวา ไม่ใช้อารมณ์ในการสั่งสอน เด็กจะมีบุคลิกภาพที่ดี สําหรับครอบครัวที่
บิดามารดามีปัญหาทางอารมณ์ เศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม แล้วมาระบายอารมณ์กับเด็ก เลี้ยงดู
แบบผิด ๆ เช่น ตามใจมากเกินไป ปล่อยปละละเลย เข้มงวด ล้วนเป็นสาเหตุให้เด็กเกิดปัญหาทาง
พฤติกรรมหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ 
 3. โรงเรียน เกิดจากการที่โรงเรียนที่ไม่ให้ความสําคัญกับจิตวิทยาการปกครอง จิตวิทยา     
การเรียนรู้และการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มุ่งเน้นเฉพาะด้านวิชาการ ฝ่ายแนะแนวที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
บรรยากาศในโรงเรียนที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพ ไม่มีสนามกีฬา ไม่มีบรรยากาศที่จะกระตุ้น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หรือการสนใจใฝ่รู้ของผู้เรียน ครูปฏิบัติด้วยความเข้มงวด ขาดความยืดหยุ่น 
ไมเ่ข้าใจความต้องการของผู้เรียน เป็นเหตุให้ผู้เรียนเบื่อหน่ายการเรียน ไม่อยากมาโรงเรียน มีปัญหา
พฤติกรรม เช่น หนีเรียน เที่ยวเตร่ นําไปสู่ปัญหายาเสพติด มั่วสุม ความเสื่อมโทรมทางเพศ ฯลฯ 
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 4. สังคม และสื่อต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่สับสน ผู้เรียนบริโภคข่าวสารข้อมูล
หลากหลายทั้งทางดีและไม่ดี หากเด็กขาดภูมิต้านทานชีวิต เช่น คิดวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่สามารถเลือก
บริโภคข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาจหลงผิด เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ถูกล่อลวงชักนําให้ทําสิ่งที่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย จิตใจ 

 จากสาเหตุของปัญหาพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า มีสาเหตุที่สําคัญ ได้แก่ 1) สาเหตุ
ทางชีวภาพและโรค คือ สาเหตุทางชีวภาพ เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ส่วนสาเหตุทางโรค เช่น ภาวะ
ของโรคต่าง ๆ ภาวะทุพโภชนาการ หรือภาวะสมองได้รับความกระทบกระเทือน เป็นต้น  2) สาเหตุ
ทางจิตใจ ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว 3) สาเหตุทางจิตวิทยาการศึกษา ได้แก่ สาเหตุทางโรงเรียน 
และความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 4) สาเหตุทางพฤติกรรม เช่น ผู้เรียนเรียนรู้ว่าการเลียนแบบ 
การเป็นแบบอย่าง และการวางเงื่อนไข สภาวะทางสิ่งแวดล้อมเป็นตัวเสริมแรงให้เกิดพฤติกรรมนั้น ๆ 
และ 5) อาจหลงผิด เลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดี ถูกล่อลวงชักนําให้ทําสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 
จิตใจ สามารถเลือกบริโภคข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
 

ความหมายของการปรับพฤติกรรม 
 เมื่อแต่ละชั้นเรียนมีผู้เรียนที่แสดงทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ ในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้นเรียนนั้น มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิด  การเรียนรู้ ทั้งนี้
ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะส่งผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้นครูผู้สอนจําเป็นต้องรู้ในสาระสําคัญ
ของการปรับพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 103) ได้ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรม (Behavior 
Modification) ว่าเป็นขบวนการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน จากพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดจนการสร้างพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ 
 พรรณี ช.เจนจิต (2545, หน้า 181) ได้ให้ความหมายของคําว่า การปรับพฤติกรรม ว่า 
หมายถึง การนําเทคนิคของ Operant Conditioning มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
พฤติกรรมที่ต้องการ โดยการไม่ให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา และให้ความสนใจกับ
การแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา สําหรับคนที่ใช้เทคนิคนี้พยายามที่จะจัดการกับพฤติกรรมโดย      
การให้รางวัลในลักษณะที่ไม่แน่นอน กับพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่ต้องการ ดังนั้นบางครั้งใช้คําว่า 
Contingency Management  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2551, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมว่า หมายถึง 
การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคลมาสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยใช้หลักและวิธีการ
ทางพฤติกรรมนิยม  
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 231) สรุปการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) 
ว่า เป็นวิธีที่ใช้สอนพฤติกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลาย รวมถึงเด็กปติด้วย 
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็นโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลเป็นพ้ืนฐาน มีการสังเกต  และวัดพฤติกรรม
เป้าหมาย และอธิบายพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมด้วย กล่าวคือ ครูต้องระบุนั้นให้ชัดเจน ไม่ควรใช้
คําจํากัดความที่เป็นนามธรรมและกว้างเกินไป เช่น ก้าวร้าว ก่อกวน แต่ควรใช้คําที่ตรงประเด็นแทน 
เช่น ตีเพ่ือน ลุกออกจากที่ เป็นต้น ส่วนการเก็บบันทึกข้อมูลนั้น ควรเก็บอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจะ
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เริ่มโปรแกรมการช่วยเหลือ ข้อมูลนี้จะเป็นตัวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการช่วยเหลือที่เรา
นํามาใช้ เมื่อครูสังเกต และวัดพฤติกรรมเป้าหมายแล้ว ครูจะสามารถกําหนดผลที่ตามมาได้ เช่น       
การเสริมแรง การใช้เบี้ยอรรถกร การหยุดยั้ง เป็นต้น  
 กรมสุขภาพจิต (2556, หน้า 43) ได้ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมไว้ว่า หมายถึง 
กระบวนการในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือลดพฤติกรรมของเด็กจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็น
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
 ฮัลลาฮัน คอฟแมน และพูลเลน (Hallahan, Kauffman & Pullen, 2009, p.566) ให้
ความหมายของการปรับพฤติกรรมว่า หมายถึง การควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ โดยเฉพาะที่เกิด
ตามมา เพ่ือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงที่ตอบสนองแบบสังเกตได้ โดยอาจรวมไปถึง 
การเสริมแรง การลงโทษ การเป็นตัวแบบ การสอนตนเอง กระบวนการการหลีกเลี่ยง การปฏิบัติที่มี
การชี้แนะ หรือเทคนิคอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม หรือขจัดการตอบสนองที่เฉพาะเจาะจง 
 วูลฟอล์ค (Woolfolk, 2014, p. 600) ให้ความหมายของการปรับพฤติกรรมว่าหมายถึง 
การนําเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน และผลที่ตามมา มาใช้อย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 จากความหมายของการปรับพฤติกรรมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น พอที่จะสรุปได้ว่า การปรับ
พฤติกรรม หมายถึง กระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้เป็นพฤติกรรมที่
เหมาะสม หรือการสร้างพฤติกรรม โดยนําแนวคิดของ Operant Conditioning ที่เป็นการวางเงื่อนที่
ต้องมีการลงมือกระทํา และมีการเสริมแรงเมื่อมีพฤติกรรมที่ต้องการ 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม 
        เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า พฤติกรรมเกิดจากการกระทําที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้น พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนจึงมีการแสดงออกที่แตกต่างกัน ทั้งพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ หรือไม่พึงประสงค์ จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ พบว่า มีทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การอธิบายพฤติกรรมของผู้เรียน ดังนี้ (อัชรา เอิบสุขสิริ, 2557, หน้า 333; 340-341) 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม  
               การปรับพฤติกรรมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คงอยู่อย่างถาวร ในการปรับพฤติกรรม
จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
    1.2 การส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้คงอยู่ถาวร 
    จากทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยมที่มีความเชื่อว่า พฤติกรรม   ต่าง ๆ สามารถ
สร้างข้ึนได้ด้วยการวางเงื่อนไขโดยการเสริมแรงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลงโทษพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ เช่น การชมเชย ยิ้มแสดงการยอมรับเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การส่ง
งานตรงเวลา สนใจและตั้งใจเรียน ฯลฯ และเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ครูจะแจ้ง
ล่วงหน้าว่าจะลงโทษด้วยวิธีใด เช่น การตําหนิ  การหักคะแนน และการให้ทําแบบฝึกหัดเพ่ิมขึ้น เมื่อ
นักเรียนแสงพฤติกรรม เช่น ไม่ส่งการบ้าน มาโรงเรียนสาย ฯลฯ 
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 2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม 
  ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยมสามารถนํามาใช้ในการจัดการศึกษาในเรื่อง การแนะ
แนว การให้คําปรึกษา ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีความใฝ่ดี 
ต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จที่ดีงามให้เต็มตามศักยภาพของตน แต่บางครั้งเนื่องจากความไม่
รู้ หรือไม่เข้าใจทําให้ต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ใหญ่จึงควรช่วยให้เด็ก
เข้าใจตนเอง เข้าใจสภาพแวดล้อมเพ่ือจะได้เลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม     

            จากทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง 2 ทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในการปรับพฤติกรรมมี 2 
แนวทางที่เป็นทางเลือกในการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ 1) แนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม โดยการเสริมแรงเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้นและมีความคงทน และ
การลงโทษเพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์  และ 2) แนวคิดของ
ทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม ที่เชื่อว่า นักเรียนเป็นคนดี กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความสําเร็จ ได้แก่ การแนะแนว และการให้คําปรึกษา  
 
ขั้นตอนของการปรับพฤติกรรม 
 การปรับพฤติกรรมเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ในการดําเนินการดังกล่าวมีกิจกรรมที่ต้องทําเป็นขั้นตอนมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 พรรณพิมล หล่อตระกูล (2544, หน้า 1-4) สรุปเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมซึ่งมีหลักการ
พ้ืนฐานว่า หากผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความพึงพอใจ เด็กก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ําอีก 
และในทางตรงกันข้าม ถ้าผลของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่เป็นที่พึงพอใจ ผู้เรียนจะหลีกเลี่ยงไม่ทํา
พฤติกรรมนั้น ขั้นตอนของการปรับพฤติกรรมมีสาระโดยสรุป ดังนี้  
 1. เลือกพฤติกรรมที่ต้องการ  
                 ผู้ให้คําปรึกษาร่วมกับพ่อแม่เลือกพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดียว เน้นพฤติกรรมที่เห็น
ได้ชัด มีความถี่มาก มีผลกระทบมาก ตัวอย่างเช่น กรณีของตั้ม เราเลือกการทําการบ้านเพราะ
สังเกตเห็นผลได้ชัด เด็กต้องทําทุกวันหากไม่ทําการบ้านเด็กก็ไม่อยากไปโรงเรียน หรือถูกครูว่ากล่าว 
เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ในเด็กตามมา  
 2. วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องปรับ 
                  โดยการสังเกตว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ดูจากช่วงเวลา สถานที่ บุคคลที่
เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม รวมทั้งความถี่ของพฤติกรรม 
 3. ตั้งเป้าหมายในการปรับพฤติกรรม 
                 โดยแยกแยะพฤติกรรมออกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ เริ่มฝึกจากง่ายไปยาก เช่น การฝึก
ขับถ่าย ต้องเริ่มจากให้ผู้เรียนเข้าใจคําสั่งสั้น ๆ บอกได้ว่ารู้สึกปวด นั่งกระโถน นั่งโถส้วมได้ เป็นต้น 
การตั้งเป้าหมายต้องไม่สูงเกินความสามารถของผู้เรียนค่อย ๆ ฝึกไปทีละขั้น หากพ่อแม่มีความเข้าใจ 
พัฒนาการตามวัย เข้าใจธรรมชาติของลูกจะช่วยตั้งเป้าหมายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
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 4. เลือกเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับพฤติกรรม 
                 พ่อแม่ส่วนมากพยายามปรับพฤติกรรมเด็กมาระยะหนึ่งแต่ไม่ได้ผล จึงมาปรึกษา
แพทย์ บ่อยครั้งวิธีที่พ่อแม่ใช้นั้นไม่ผิด เพียงแต่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรม และความต้องการของเด็ก 
การให้คําปรึกษาจะเป็นการมองทางเลือกอ่ืน ๆ เพิ่มเติมหรือปรับวิธีการบางอย่างของพ่อแม่           
 พัชรี จิ๋วพัฒนกุล (2551, หน้า182-183) การพิจาณาว่าจะจัดเด็กคนใดว่ามีปัญหาทาง
พฤติกรรมหรือไม่นั้น เราจะสามารถสังเกตได้จากลักษณะสําคัญต่อไปนี้ 
 1. ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติ 
 2. ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน และครูได ้
 3. มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กปกติ 
 4. มีความคับข้องใจ และเก็บกดทางอารมณ ์
 5. แสดงอาการทางร่างกาย 

 การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นปัญหา มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1. อายุพฤติกรรมที่แสดงออกต้องมีความเหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียน ถ้าผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมได้เหมาะสมกับวัยแสดงว่าเป็นพฤติกรรมปกติ แต่ถ้าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะที่ช้ากว่าเกณฑ์หรือไวกว่าเกณฑ์ ซึ่งถือว่าพฤติกรรมนั้น เป็นพฤติกรรมที่มีปัญหา 
 2. จํานวนความถี่ของพฤติกรรม ที่มีจํานวนหลาย ๆ ครั้งจนมากผิดปกติ 
 3. ระดับความรุนแรงของพฤติกรรม มีความเข้มข้นและรุนแรงมากในสังคม 
 4. การสูญเสียโอกาสทางสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาบางอย่างอาจทําให้เด็กสูญเสีย
โอกาสทางสังคมไป 
 5  การมีผลต่อความรู้สึกเจ็บปวดของเด็ก มีผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 6. พฤติกรรมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา ไม่สามารถควบคุมได้ 
 7. บุคลิกภาพของเด็ก พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกมามีปัญหากับลักษณะ 
บุคลิกภาพ 
 ปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม พบว่า มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 3 
ด้าน คือ ด้านนิสัยการทํางาน ด้านทักษะการแก้ปัญหาและด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน และ
คนอ่ืน  ซึ่งมีสาเหตุและองค์ประกอบที่ทําให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรม  
 1. พันธุกรรม 
 2. สารเคมีในร่างกาย 
 3. สภาพทางครอบครัว 
 4. สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 5. ความต้องการของบุคคล 
 6. เด็กไม่ได้รับการสอนการฝึกทักษะที่ใช้ในการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนและคนอ่ืน 
 7. เด็กเรียนรู้ที่จะกระทําเช่นนี้มาก่อน 
 8. สาเหตุจากโรงเรียน 
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 จากขั้นตอนของการปรับพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ขั้นตอนสําคัญของ   
การปรับพฤติกรรม ได้แก่ การเลือกพฤติกรรมที่ต้องการ วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องปรับ ตั้งเป้าหมาย
ในการปรับ และเลือกเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับพฤติกรรม 
 

การประเมินพฤติกรรมการท าหน้าที่ 
 การประเมินพฤติกรรมการทําหน้าที่ (Functional Behavioral Assessment) ไม่ได้มอง
เฉพาะพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกเท่านั้น แต่เน้นการบ่งชี้ปัจจัยทางชีวภาพ สังคม อารมณ์และ
สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นพฤติกรรมเป้าหมายให้เกิดขึ้น คงอยู่และสิ้นสุด การประเมินพฤติกรรมการทํา
หน้าที่มีข้อตกลงเบื้องต้น 3 ประการ ดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, หน้า 231-232; สํานักงาน    
ราชบัณฑิตยสภา, 2558, หน้า 214-216)  
 1. พฤติกรรมเกิดจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งและทําหน้าที่เฉพาะอย่าง 
            2. พฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตัวกระตุ้น และ
วิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรม 
 3. ประสิทธิผลของการปรับพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งแวดล้อมกับพฤติกรรมที่แสดงออก  
 การที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งมีเหตุผลหลายประการ คือ 
            1. การทําหน้าที่ของพฤติกรรม กําหนดโดยการบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
พฤติกรรมเป้าหมาย เช่น ตีเพ่ือน กับผลลัพธ์ หรือวิธีการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ได้รับความ
สนใจ การทําหน้าที่ของพฤติกรรม แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ เพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการ และเพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งที่
ไม่ต้องการ 
 2. ความบกพร่องของทักษะ เป็นทักษะทางพฤติกรรม หรือทักษะทางวิชาการที่ผู้เรียนไม่
ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไร เช่น ในสถานการณ์ของความขัดแย้ง ผู้เรียนตีเพ่ือนเพราะไม่ทราบวิธีอ่ืนใน
การแก้ปัญหาขัดแย้ง 
 3. ความบกพร่องของการปฏิบัติ ผู้เรียนมีทักษะทางพฤติกรรม หรือทักษะทางวิชาการ 
แต่ไม่ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ เช่น ผู้เรียนเข้าห้องเรียนสายเป็นประจําในวิชาที่ไม่ชอบ  
 กระบวนการประเมินพฤติกรรมการทําหน้าที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. บรรยายและกําหนดนิยามของพฤติกรรมเป้าหมายในลักษณะที่เจาะจง เป็นรูปธรรม 
สังเกตได้ วัดได้ และแยกได้ชัดเจน 
 2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของพฤติกรรมเป้าหมาย ด้วยการประเมิน
ทางอ้อม และการประเมินด้วยการสังเกตโดยตรง 
 การประเมินทางอ้อมทําได้โดยการศึกษาข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว การใช้แบบสอบถาม 
แบบประมาณค่า และการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
รวมทั้งปัจจัยที่ทํานายการเกิดและการคงอยู่ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
 การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมโดยตรง เป็นการสังเกตรูปแบบพฤติกรรมท้าทายของ
ผู้เรียนโดยตรง ในบริบทของสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ แนวทางการประเมินประกอบด้วย  



 160 

 1. การทําแผนภูมิกระจาย ซึ่งเป็นวิธีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเป็นช่วงเวลา ทําให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของการเกิดพฤติกรรมในแต่ละวัน 
 2. การวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทันที (Antecedent) ก่อนการแสดงพฤติกรรมท้าทาย 
(Behavior) และผลที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมท้าทาย การวิเคราะห์ดังกล่าว
เรียกว่า Antecedent/Behavior/Consequence Analysis: ABC Analysis การวิเคราะห์แบบนี้จะ
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในการกําหนดและอธิบายเหตุการณ์สําคัญ กิจกรรม และเงื่อนไขต่าง ๆ เมื่อเกิด
พฤติกรรมท้าทาย 
 3. จัดประเภทของพฤติกรรมท้าทาย ว่าพฤติกรรมนั้นเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของ
ทักษะ หรือความบกพร่องของการกระทํา 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือสร้างสมมติฐานเกี่ยวกับการทําหน้าที่ของพฤติกรรม สมมติฐาน
เป็นถ้อยแถลงที่บรรยายข้อสรุปของผู้ประเมินเกี่ยวกับสาเหตุ และความบกพร่องที่น่าจะเป็นไปได้ใน
การแสดงพฤติกรรมท้าทายของผู้เรียน 
 5. พัฒนาแผนการปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมอาจจะเป็นการปรับเหตุการณ์ที่เกิด
ก่อน (Antecedent) หรือผลที่ตามมาหลังจากการเกิดพฤติกรรมท้าทาย เป้าหมายการปรับพฤติกรรม
ควรเป็นการสอนพฤติกรรมที่สังคมยอมรับ นั่นคือ พฤติกรรมใหม่  จะต้องทําหน้าที่ได้เช่นเดิม แต่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าพฤติกรรมท้าทาย 
 จากรายละเอียดของการประเมินพฤติกรรมการทําหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 
การประเมินพฤติกรรมการทําหน้าที่เป็นการประเมินที่ให้ข้อมูลที่เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับบริบทของ
พฤติกรรม เพ่ือบ่งชี้ลักษณะของพฤติกรรม ดังนั้น ถ้าครูผู้สอนสามารถบ่งชี้พฤติกรรมของผู้เรียนได้ก็
จะสามารถหาวิธีช่วยเหลือเพ่ือป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมได้ 
 

เป้าหมายของการปรับพฤติกรรม 
 เป้าหมายของการปรับพฤติกรรม คือ การเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม และลดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ดังนั้น การที่ครูและพ่อแม่จะให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ดี และทําโทษกับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้น
ถือเป็นเรื่องปกติ สําหรับการกําหนดจุดมุ่งหมายในการปรับพฤติกรรมมีรายละเอียด ดังนี้ 
 เสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (2545, หน้า 144) ได้เสนอเป้าหมายในการจัดการพฤติกรรมว่า  
เป็นไปเพ่ือให้เด็กแต่ละคนเรียนรวมอยู่กับคนอ่ืน ๆ ในชั้นเรียนได้ และกระบวนการเรียนการสอนทั้ง
กลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีเป้าหมายในการจัดการพฤติกรรม ดังนี้ 
 1. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะควบคุมตนเองได้มากขึ้น เช่น เวลาต้องการสิ่งใด จะอดทนรอได้ 
แสดงกิริยาตอบโต้ด้วยอารมณ์ท่ีสมเหตุสมผล ลดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรง ลดการกระทําตามใจตัวเอง 
 2. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับผลการกระทําของตัวเอง ผู้เรียนต้องเรียนรู้ว่า 
ถ้าตัวเองกระทําเช่นนี้แล้ว จะเกิดผลตามมาอย่างไร เช่น การลุกจากที่บ่อย ๆ จะไม่มีงานของตัวเอง
ส่งครู หรือการพูดจาไม่สุภาพ เพ่ือนจะไม่พูดด้วย 
 3. ให้รับผิดชอบตัวเอง และพ่ึงพาคนอ่ืนตามความจําเป็นได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษอาจมีสิ่งที่ต้องพ่ึงพิงหรือขอให้คนอ่ืนช่วยในหลายกรณี เช่น เด็กหูตึง อาจจะให้
เพ่ือนที่อยู่ใกล้บอกสิ่งที่ครูพูดให้ฟัง เด็กเรียนช้า ก็อาศัยการช่วยแนะนําจากเพ่ือนละครู เด็กบางคน



161 
 
ชอบให้คนอ่ืนจัดการทุกอย่างให้ ไม่ยอมช่วยเหลือตัวเอง ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ว่าไม่สามารถพ่ึงพิงผู้อ่ืน
ได้ตลอดเวลา จึงจะต้องได้รับการฝึกทักษะให้ทํางานด้วยความรับผิดชอบของตัวเองเช่นเดียวกับเด็ก
คนอ่ืน ๆ  
  

วิธีการปรับพฤติกรรม 
 สืบเนื่องจากชั้นเรียนทั่ว ๆ ไป มักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนั้นครูผู้สอนจําเป็นที่จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการจัดการชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ ทั้งนี้การแบ่งวิธีการปรับพฤติกรรมมีแตกต่างกันออกไป ซึ่งในบทนี้ผู้เขียนขอนําเสนอ
รายละเอียดของการปรับพฤติกรรมไว้ ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 104-105; พรรณี ช.   
เจนจิต, 2545, หน้า 182, 183, 185; กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, หน้า 233-234,236-239; ไหมไทย 
ไชยพันธ์, 2557, หน้า 29)  
 1. การเสริมแรงเชิงบวก  
               แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement) เป็นขบวนการที่ส่งเสริมพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ําอีกเมื่อได้รับคําชมเชยหรือรางวัล เช่น เมื่อเด็กทํา
สิ่งใดสิ่งหนึ่งสําเร็จ ครูพูดว่า เก่ง ดี วิเศษ ยอดเยี่ยม ดีมาก เป็นต้น อุปกรณ์เสริมแรงที่เป็นสิ่งของอาจ
ได้แก่ อาหาร เช่น ลูกกวาด อมยิ้ม ของเล่น เช่น ตุ๊กตา ลูกหิน ดินน้ํามัน เป็นต้น ในการให้แรงเสริม
ควรให้อย่างสม่ําเสมอในตอนแรก เมื่อมีพฤติกรรมคงที่แล้ว ควรลดแรงเสริม และให้แรงเสริมเป็นครั้ง
คราวเท่านั้นเมื่อพฤติกรรมคงท่ีแล้ว 

  2. เสริมแรงเชิงลบ  
          แรงเสริมเชิงลบ (Negative Reinforcement) เป็นขบวนการที่ส่งเสริมพฤติกรรมของ

บุคคลเพ่ือให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซ้ําอีก ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ือ
ต้องการหลีกเลี่ยงสภาวะที่เด็กไม่พึงพอใจ เช่น “ครูบอกกับนักเรียนว่า แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์มี 2 
ตอน หากใครทําตอนแรกถูกหมด ผู้เรียนจึงตั้งใจทําแบบฝึกหัดในตอนแรก ก็ไม่ต้องทําแบบฝึกหัด
ตอนที่ 2” ผู้เรียนจึงตั้งใจทําแบบฝึกหัดในชุดแรก และทําอย่างดีเพ่ือให้คําตอบถูกหมดเพ่ือหลีกเลี่ยง
การทําแบบฝึกหัดในตอนที่ 2 ดังนั้น แบบฝึกหัดตอนที่ 2 เป็นแรงเสริมเชิงลบเพราะเป็นสิ่งที่ผู้เรียน
ต้องการหลีกเลี่ยง แต่แบบฝึกหัดตอนที่ 2 นี้ ทําให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
 3. การหยุดยั้ง  
     การหยุดยั้ง (Extinction) เป็นการงดให้รางวัล งดให้ความสนใจต่อพฤติกรรมของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูควรให้แรงเสริมแก่พฤติกรรมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไป 
เช่น เมื่อผู้ เรียนลุกจากที่นั่ง ครูแสดงอาการไม่สนใจ แต่เมื่อผู้ เรียนเรียบร้อยครูจะชม เป็นต้น        
การเพิกเฉยของครูเหมาะสําหรับพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงเท่านั้น วิธีนี้ไม่เหมาะสําหรับพฤติกรรมที่รุนแรง 
เช่น การชกต่อย ซึ่งครูควรหยุดพฤติกรรมนี้ทันที      
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 4. เบี้ยอรรถกร  
      เบี้ยอรรถกร (Token Economy) เหรียญรางวัลเป็นการสะสมเหรียญหรือคะแนน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือกระทํากิจกรรมที่ผู้เรียนชอบ โดยครูกําหนด
คะแนนหรือเหรียญเป็นระดับต่าง ๆ แต่ละระดับมีรางวัลแตกต่างกัน เช่น ครูจะให้คะแนน 1 คะแนน
แก่ผู้เรียนทุกครั้งที่ทํางานเสร็จภายในเวลาที่กําหนดให้และให้อีก 1 คะแนน หากผู้เรียนไม่ลุกออกจาก
ที่นั่งในเวลาที่กําหนด ถ้าใครสะสมคะแนนได้ 10 คะแนน ครูจะมีรางวัลให้เป็นรูปลอก 1 แผ่น หาก
ผู้เรียนสะสมคะแนนได้ 20 คะแนน จะได้สมุด 1 เล่ม 30 คะแนน ครูให้เล่นเกมในชั่วโมงว่าง และ 40 
คะแนน ผู้เรียนจะได้ดูวิดีโอเกมในเวลาพิเศษ เป็นต้น การให้รางวัลควรจัดตามระดับความสําคัญของ
รางวัล และการให้คะแนนควรให้สําหรับพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถทําได้ 
  พรรณี ช.เจนจิต (2545, หน้า 183) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการใช้เบี้ยอรรถกรให้เกิด
ประสิทธิภาพดังนี้  
  1. ก่อนที่จะใช้ ควรแน่ใจว่าสามารถที่จะหาของมาให้เด็กแลกกับเบี้ยได้ตามสัญญา 
  2. เวลาใช้เบี้ยเป็นแรงเสริมควรจะใช้ควบคู่กับคําชม เช่น “ดีมาก” เก่ง” เป็นต้น 
  3. ควรระวังอย่าให้จนอ่ิมตัว เพราะจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า 
  4. ควรพยายามลดการใช้เบี้ยลงไปทีละน้อย และให้คําชมแทน 

  กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 233-234) ได้เสนอหลักในการใช้เบี้ยอรรถกร ดังนี้ 
  1. ครูหรือผู้ปกครองควรเลือกเบี้ยที่ทนทาน ราคาถูก หาง่ายหรือทําเอง 
  2. กําหนดพฤติกรรมที่จะได้รับรางวัลให้ชัดเจน ว่า เด็กต้องทําพฤติกรรมอะไรจึงจะ
ได้รับเบี้ย เช่น ส่งการบ้านตรงเวลา จะได้รับดาว 1 ดวง 
  3. ถ้าเป็นไปได้ ครูควรใช้เหตุการณ์หรือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเด็กมาเป็น
รางวัล เช่น ถาสะสมเบี้ยหรือดาวครบ 5 ดวง จะได้ทําหน้าที่นําแถว 
  4. ครูต้องกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนที่แน่นอน เช่น ดาว 5 ดวงสามารถนําไปแลก
กับไอศกรีมได้ 1 แท่ง และดาว 10 ดวงสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ 30 นาที 
ทั้งนี้รางวัลต้องเป็นสิ่งที่เด็กชอบ และอยากได้มากจริง ๆ 
  5. ต้องกําหนดระบบและระเบียบที่แน่นอนชัดเจน เพ่ือเป็นการป้องกันการประท้วง
หรือต่อรอง  
  6. สิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้า คือเมื่อใช้เบี้ยอรรถกรไปพักหนึ่ง ครูต้องถอดถอน
ระบบนี้ออก ดังนั้น ทุกครั้งที่ครูใช้เบี้ยอรรถกร ครูต้องให้การเสริมแรงทางสังคมร่วมด้วยเสมอ 

 5.  การแก้ไขให้ถูกต้องเกินกว่าที่กําหนด  
      การแก้ไขให้ถูกต้องเกินกว่าที่กําหนด (Over Correction) เป็นการแก้ไขผลการกระทํา
ของผู้เรียนและแก้ไขในปริมาณที่มากกว่าเดิม เช่น ผู้เรียนคนหนึ่งคว่ําโต๊ะเรียนในห้องจนโต๊ะเรียน
ระเกะระกะเต็มไปหมด ครูจึงสั่งให้ผู้เรียนจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเหมือนเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ครูยังให้
ผู้เรียนคนนี้ทําความสะอาดโต๊ะทุกตัวอีกด้วย จะเห็นได้ว่าเทคนิคการปรับพฤติกรรมนี้มี 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนแรกคือ เด็กจะต้องแก้ไขผลการกระทําของตนเสียก่อน เช่น จัดโต๊ะเข้าที่ให้เรียบร้อย ส่วน   
ข้อที่สอง เป็นการให้ผู้เรียนทําสิ่งที่ดี แต่ผู้เรียนอาจไม่ชอบเช่น การทําความสะอาดโต๊ะเรียนทุกตัวใน
ห้องเรียน เป็นต้น การให้ทําเช่นนี้อาจเป็นการลงโทษสถานเบา 
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 6. การงดการกระทําท่ีเด็กชอบในช่วงเวลาจํากัด  
      การงดการกระทําท่ีเด็กชอบในช่วงเวลาจํากัด (Time-out) เป็นการงดการให้รางวัลใน
ช่วงเวลาจํากัด เช่น ผู้เรียนที่คุยกันจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์ในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น เด็กที่ร้องไห้ไม่หยุดอาจถูกส่งเข้าไป “ห้องขัง” ไว้ในห้องนอนเป็นเวลา 5 นาที หรือจนกว่า
เด็กจะหยุดร้องไห้ การงดให้รางวัลควรกระทําให้เหมาะสม ควรงดในสิ่งที่เด็กชอบ และไม่ควรงดนาน
เกินไป 

 7. การทําสัญญากับเด็ก  
     การทําสัญญากับเด็ก (Behavioral Contract) เป็นการเซ็นสัญญาระหว่างครูกับ
นักเรียนในลักษณะที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ผู้เรียนสัญญากับครูว่า จะไม่ขโมยสิ่งของเพ่ือนอีก 
ตลอดระยะเวลา 2 เดือน เป็นต้น สิ่งที่จะทําให้เด็กควรเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถทําได้ ระยะเวลาใน
สัญญาไม่ควรนานเกินกว่าที่เด็กจะทําได้ มีการตรวจสอบตลอดเวลาว่าเด็กปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ 
หากผิดสัญญาควรมีการลงโทษ หากปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนควรให้รางวัลแก่ผู้เรียน 
 8. การลงโทษ  
      การลงโทษ (Punishment) เป็นขบวนการในการขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่
ผู้เรียนแสดงออกและไม่ให้เด็กแสดงพฤติกรรมเช่นนี้อีกในอนาคต การลงโทษอาจเป็นการลงโทษด้วย
วาจา เช่น การตําหนิ หรือการลงโทษทางกาย เช่น การเฆ่ียนตี ครูพึงระวังว่า การลงโทษเป็นการหยุด
พฤติกรรมไม่ใช่การเสริมพฤติกรรมหากลงโทษแล้วผู้เรียนยังแสดงพฤติกรรมดังเดิมอีก แสดงว่า การ
ลงโทษเป็นวิธีปรับพฤติกรรมไม่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้เรียนคนนั้น 
 9. การหล่อหลอมพฤติกรรม  
      การหล่อหลอมพฤติกรรม (Shaping) เป็นการเลือกให้แรงเสริมเฉพาะพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เท่านั้น เช่น ห้องเรียน ครูชมผู้เรียนที่ตั้งใจฟังครู ส่วนผู้เรียนที่คุยกันนั้นครูไม่ตําหนิ แต่ครูจะ
แสดงอาการไม่สนใจ การเลือกชมเฉพาะพฤติกรรมที่พึงประสงค์จะช่วยให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้น
ซ้ําอีก 
              พรรณี ช.เจนจิต (2545, หน้า 182) ได้เสนอขั้นตอนในการหล่อหลอมพฤติกรรมหรือ  
การแต่งพฤติกรรม ว่ามี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก กําหนดเป้าหมายที่ครูต้องการ คือ ให้ผู้เรียนสามารถ
ทําแบบฝึกหัดเสร็จประมาณ 85% ขั้นที่สอง ทบทวนการทํางานของนักเรียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็น
เวลาหลายอาทิตย์ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ทํางานเสร็จประมาณ 25% ขั้นที่สาม เลือกตัวเสริมแรงบวกที่คิด
ว่าน่าจะใช้ได้เหมาะสม เช่น เด็กประถม อาจจะเป็นดาว ทอฟฟ่ี คําชม การยิ้ม การโอบกอด ถ้าเป็น
เด็กมัธยมอาจเป็นคะแนน การนําผลงานออกมาแสดง หรือเกียรติบัตร ฯลฯ ขั้นที่สี่ เมื่อตัดสินใจเลือก
เทคนิคที่จะใช้ได้แล้ว ก็จะเป็นการแต่งพฤติกรรม เช่น อาจจะให้แรงเสริมเมื่อนักเรียนทําเสร็จ 5 ข้อ 
(25%) ในแต่ละวันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันหลาย ๆ วัน จากนั้นก็เพ่ิมจํานวนข้อขึ้นไปเรื่อย ๆ จน
ท้ายสุดนักเรียนสามารถทํางานได้เสร็จอย่างคงเส้นคงวาอย่างน้อย ๆ 85% ตามที่ต้องการ ครูก็จะให้
การเสริมแรงในอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน 
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      สุรางค์ โค้วตระกูล (2553, หน้า196) ได้สรุปหลักการใช้การหล่อหลอมพฤติกรรม ดังนี้ 
      1. ควรจะพยายามศึกษาว่า ผู้เรียนมีความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรได้บ้าง
แล้ว 
                2. ตั้งพฤติกรรมเป้าหมาย 
               3. ระบุให้ชัดเจนถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ระหว่างจุดเริ่มสอนจนถึงพฤติกรรมเป้าหมาย 
                4. วางกําหนดการใช้แรงเสริม 
                5. เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นขั้น ๆ ตามที่ตั้งไว้ในข้อ 3 โดยกําหนดการใช้แรงเสริม แต่     
ผู้ฝึกหรือผู้สอนต้องมั่นใจว่า ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมตามขั้น ได้ก่อนจึงจะเริ่มให้แรงเสริมต่อไป 

 10. การเป็นแบบอย่างที่ดี (Modeling) 
        ครูควรเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยเด็กอาจยึดครูเป็นแบบอย่างในหลายด้านใน
การปรับพฤติกรรม หากครูไม่สามารถแสดงแบบอย่างได้ อาจใช้นักเรียนเป็นแบบอย่างก็ได้ เช่น 
ตัวอย่างของการพูดจาไพเราะ การมีสัมมาคารวะต่อครู การขยันหมั่นเพียรการรับผิดชอบต่อสิ่งที่
ได้รับมอบหมายให้ เป็นต้น 
 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, หน้า 236-239) ได้เสนอเกี่ยวกับวิธีการปรับพฤติกรรมดังนี้ 
 11. การจัดการตนเอง 
                การจัดการตนเอง (Self-management) เป้าหมายสําคัญสําหรับผู้เรียนทุกคน คือ 
การที่เขาสามารถควบคุม หรือจัดการกับพฤติกรรมของตนเองได้ การที่ผู้เรียนสามารถทําตามกติกา
ของห้องเรียนได้โดยการควบคุมตนเองนั้น ถือว่าเป็นความสําเร็จของครู ผู้เรียนปกติส่วนใหญ่สามารถ
จัดการควบคุมพฤติกรรมของตนเองโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยกํากับ แต่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องระดับ
เล็กน้อยมักมีปัญหาในการควบคุมตนเอง เช่น วันพรุ่งนี้จะสอบ แต่ผู้เรียนยังไม่คิดที่จะดูหนังสือเพ่ือ
เตรียมตัวสอบเลย ผู้ใหญ่จึงต้องคอยเตือนเป็นประจํา วิธีการที่สามารถนํามาใช้สอนสําหรับผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องระดับเล็กน้อยให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ คือ แผ่นป้ายจัดการอารมณ์
ตนเอง แผ่นป้ายจะมี 5 อารมณ์ คือ เศร้า เก็บกด เบื่อหน่าย หงุดหงิด คับข้องใจ และเห็นแก่ตัว   
แผ่นป้ายนี้จะช่วยใหผู้้เรียนบอกอารมณ์ และความรู้สึกของตนเองได้ 
 12. วิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแบบไม่ใช้ภาษาและใช้ภาษา 
                 12.1 วิธีการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแบบไม่ใช้ภาษา เป็นวิธีการง่าย ๆที่
สามารถจัดการกับพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน มีวิธีการดังนี้ 
                         12.1.1 การเพิกเฉยไม่ให้ความสนใจ วิธีการนี้คือ การเสริมแรงหรือชมเชยเด็ก
ที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และไม่ให้ความสนใจกับเด็กคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จนหว่าเขาจะมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
                         12.1.2 การส่งสัญญาณเตือน สัญญาณเตือนมักใช้กับการจัดการพฤติกรรม
เล็กน้อย เช่น การปิดสวิทซ์ไฟ การจุ๊ปาก การสบตา การดีดนิ้ว การขมวดคิ้ว หรือการผงกศีรษะ เป็น
ต้น 
             12.1.3 การควบคุมโดยใช้ความใกล้ชิด การที่ครูยืนหรือนั่งที่ใดที่หนึ่งขณะสอน
นั้นอาจเป็นปัญหาในการควบคุมชั้นเรียน ครูจึงควรเดินไปรอบ ๆ ห้อง ขณะที่ทําหารสอนเพราะมีข้อดี 
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คือ ครูที่เดินไปรอบ ๆ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ไม่ได้แยกตัวออกมาจากนักเรียนในชั้น และครู
สามารถเดินเข้าใกล้ได้ทันที ในการควบคุมพฤติกรรมเช่นนี้ได้ผลเป็นอย่างดี 
                 12.2 วิธีการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาแบบใช้ภาษา มีวิธีการดังนี้ 
                         12.2.1 อารมณ์ขัน เป็นวิธีที่ได้ผล เนื่องจากอารมณ์ขันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ 
คนดูโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์เพราะต้องการหัวเราะ รู้สึกร่าเริง ผู้เรียนก็เช่นเดียวกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้
มากขึ้นถ้าสนุกสนาน 
                         12.2.2 การให้ความรัก ผู้เรียนทุกคนต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ดังนั้น ครูต้อง
แสดงให้ผู้เรียนรู้ว่า เขาเป็นคนมีคุณค่า เมื่อผู้เรียนรู้สึกคับข้องใจ กังวล ไม่มั่นใจ โดยเฉพาะผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ  
                         12.2.3 การชมเชย ส่วนใหญ่ครูจะใช้คําชมเชยในห้องเรียนที่มีบรรยากาศ
ทางบวก คําชมที่มีประสิทธิภาพจะต้องมุ่งไปสู่พฤติกรรมของผู้เรียนมากกว่าบุคลิกของเขา บางครั้งคํา
ชมอาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียนคนอ่ืนโดยที่ครูไม่ได้ตั้งใจ เช่น คําชมที่ว่า เธอเป็นเด็กดีของห้องนะ 
คําพูดเช่นนี้อาจทําให้ผู้เรียนคนอ่ืนรู้สึกว่าตนเป็นเด็กไม่ดี  
                         12.2.4 การบอกเตือน เมื่อผู้เรียนกําลังเล่นอย่างสนุกสนาน แล้วครูบอกว่า
หมดเวลาแล้วให้กลับเข้าห้องเรียน ผู้เรียนจะรู้สึกผิดหวังหรือต่อต้าน ดังนั้น การเตือนให้ผู้เรียนรู้
ล่วงหน้าเป็นการเตรียมใจให้เขารับสถานการณ์ได้ดีขึ้น เช่น ครูอาจบอกผู้เรียนว่าอีก 5 นาทีจะหมด
เวลาเล่น หรือครูอาจให้นับถอยหลังก็ได้ 
                         12.2.5 การยอมรับความรู้สึกของผู้เรียน เมื่อผู้เรียนคนหนึ่งมาบอกครูด้วย
น้ําเสียงตื่นเต้นว่า พ่อจะพาทั้งครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม่ ครูก็แสดงความดีใจกับผู้เรียน การรับรู้
ความรู้สึกที่ดีของผู้เรียนเป็นสิ่งที่ดี ต่อมาผู้เรียนคนเดิมมาบอกครูว่า พ่อถูกให้ออกจากงาน แผนการ
ไปเที่ยวเชียงใหม่นั้นถูกยกเลิกแล้ว ผู้เรียนรู้สึกโกรธพ่อแม่ โกรธครู ไม่อยากมาโรงเรียน ครูก็ควรรับฟัง
และเห็นใจ  
 13. การฝึกพฤติกรรมแสดงออกท่ีเหมาะสม  
                  การฝึกพฤติกรรมแสดงออกที่เหมาะสม (Assertive behavior) เป็นเทคนิคการปรับ
พฤติกรรมที่ใช้ในการแก้ไขความกลัวและความวิตกกังวล  โดยจะใช้วิธีการและขั้นตอนในการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วยการฝึกทักษะทางสังคม (Social Skills) และ
การใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ การให้คําแนะนํา (Coaching Instruction) การแสดงตัวอย่าง/ตัวแบบ
(Modeling) การซักซ้อมบทบาทของพฤติกรรม (Behavior Rehearsal) การให้แรงเสริมทางบวก 
(Positive reinforcement) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing) และการให้การบ้าน (Home 
assignment) เพ่ือให้เกิดการแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิด และความต้องการที่แท้จริงของแต่ละคน
ได้อย่างเหมาะสมเป็นธรรมชาติ ด้วยความมั่นใจอย่างตรงไปตรงมา ตามสิทธิของแต่ละบุคคลอ่ืนด้วย 
(ตรรกพร สุขเกษม, 2554, อ้างถึงใน ไหมไทย ไชยพันธุ์, 2557, หน้า 29) 
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 14. การปรับสินไหม หรือการริบคืน  
  การปรับสินไหม หรือการริบคืน (Response Cost) เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนได้รับแรง
เสริมบวกจากการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์แล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่      
พึงประสงค์จะถูกดึงแรงเสริมบวกออกไปทีละนิด เช่น ทีละ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น ถือว่าเป็นการริบ
ของที่ให้แล้วคืนมา หรือเป็นการปรับสินไหมนั่นเอง เช่น คนที่ถูกปรับเมื่อขับรถเร็วเกินอัตราที่กําหนด 
(พรรณี ช.เจนจิต, 2545, หน้า 185)       
           
การแก้ปัญหาพฤติกรรม 
 สุรางค์ โค้วตระกูล (2553, หน้า 442-448) ไดน้ําเสนอเทคนิคในการแก้ปัญหาพฤติกรรมไว้
ดังนี้  
 1. การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง ในกรณีที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่
ไม่รุนแรง และบ่อยครั้ง เทคนิคในการแก้ปัญหามีดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การควบคุมตนเอง  
  1.2 ครูอาจจะเดินไปใกล้ผู้เรียนที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้นักเรียนทราบ
ว่า การที่ครูทําเช่นนั้น เป็นการเตือนให้ผู้เรียนหยุดแสดงพฤติกรรมที่กําลังทําอยู่ 
  1.3 ครูห้ามด้วยกิริยาท่าทาง เช่น ห้ามผู้เรียนไม่ให้พูดโดยใช้นิ้วมือแต่ที่ริมฝีปากของ
ครู หรือใช้การจ้องมองไปที่ผู้เรียนกําลังพดู 
  1.4 ครูห้ามผู้เรียนด้วยน้ําเสียงที่หนักแน่น แต่ไม่แสดงอารมณ์โกรธ 
  1.5 ครูอาจจะเรียกผู้เรียนมาพบ และบอกผู้เรียนว่า พฤติกรรมที่ผู้เรียนทําไม่เหมาะสม
อย่างไร  
 2. การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรงและรบกวนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
               2.1 ครูช่วยผู้เรียนแก้ปัญหาโดยเรียกผู้เรียนมาพบเป็นส่วนตัว ถามถึงสาเหตุของการ
ประพฤติผิด ตัวอย่างเช่น ผู้เรียนที่จะต้องทํางานที่ครูสั่งโดยทําที่โต๊ะของตนเอง แต่มีผู้เรียนที่ไม่
สามารถทํางานได้ เพราะไม่เข้าใจว่า ครูต้องการอะไร จึงทําอย่างอ่ืนแทน เป็นต้นว่า ลุกเดินไปมา 
หรือชวนเพื่อนคุย เมื่อครูทราบสาเหตุพฤติกรรมของผู้เรียนแล้ว ก็ควรจะแก้ไขด้วยการอธิบายปัญหา
ของงานที่ครูให้ทํา และบอกผู้เรียนว่า ครูมีความมุ่งหวังอะไร 
  2.2 สอนผู้เรียนใช้วิธีควบคุมกิจกรรม หรือพฤติกรรมของตนเอง ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาของบันดูรา โดย 1) สอนให้ผู้เรียนสังเกตพฤติกรรมของตนเอง การสังเกต
พฤติกรรมของตนเองมีประโยชน์ เพราะผู้เรียนจะได้รู้ด้วยตนเองว่า ได้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม
อะไรบ้าง บ่อยเพียงไร 2) สอนให้ผู้เรียนประเมินพฤติกรรมของตนเอง เพ่ือจะได้ทราบว่ามีปัญหา
ปัญหาเกิดเพราะอะไรและหาวิธีแก้ปัญหา เป็นต้นว่า  ผู้เรียนลืมเครื่องเขียนหรือหนังสือเรียนบ่อย ๆ 
ครูอาจจะสอนให้ผู้เรียนไม่ให้ลืมด้วยการถามตนเองก่อนออกจากบ้านว่า วันนี้ควรจะนําหนังสือหรือ
เครื่องใช้อะไรบ้างไปโรงเรียน และตรวจดูกระเป๋าว่ามีทุกอย่างครบหรือไม่ ถ้านักเรียนทําทุกวันก็จะทํา
ให้นักเรียนไม่ลืมอีกต่อไป 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้แรงเสริมแก่ตนเองเวลาที่ได้ประกอบพฤติกรรมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เช่น เมื่อทําการบ้านเสร็จก็อาจเล่นดนตรี หรือดูทีวี เป็นต้น 



167 
 
  2.3 การได้แรงเสริมทางบวกพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ แรงเสริมส่วนมากจะไม่ใช่
แรงเสริมทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น การให้คําชม  
                2.4 การให้แรงเสริมที่เป็นสิ่งของ อาจเป็นรางวัล เกียรติบัตร ดาว หรือ คะแนน 
                2.5 การให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เรียนที่แสดงพฤติกรรมดี หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 3. การจัดโปรแกรมพิเศษที่นักเรียนทั้งชั้นแก้ปัญหาพฤติกรรมร่วมกัน 
               3.1 การจัดโปรแกรมพิเศษที่นักเรียนทั้งชั้นได้รางวัล  
                    การเริ่มต้นโปรแกรมควรจะเริ่มด้วยการตกลงของผู้เรียนในชั้นทุกคนว่า ผู้เรียนทั้ง
ชั้นจะร่วมมือกัน รักษากฎระเบียบในเวลาเรียน และผู้เรียนตกลงกันว่า กฎเกณฑ์ในการทํางานทุก
ประเภทมีอะไรบ้าง เป็นต้นว่า ในการทํางานเป็นกลุ่ม ผู้เรียนจะต้องรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี และไม่แย่งกัน
พูด ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งต้องการออกความคิดเห็น ก็ต้องยกมือให้หัวหน้ากลุ่มอนุญาตให้พูด 
สําหรับคะแนนพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้จะเริ่มต้นที่ 100 คะแนน ในการทําผิดกฎระเบียบแต่ละ
ครั้งจะถูกตัดคะแนน 5 คะแนน ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะต้องถูกตัดคะแนนไม่เกิน 25 คะแนน จึงจะ
ได้รับรางวัลมีพฤติกรรมดี และควรตกลงกันล่วงหน้าว่ากลุ่มท่ีมีพฤติกรรมดีจะได้อะไรเป็นรางวัล 
                3.2 การให้ผู้เรียนทั้งชั้นทําสัญญาทํางานตามที่ตกลงกันไว้ผู้เรียนทั้งชั้นจะได้รางวัล 
ผู้เรียนต้องร่วมกันตั้งเป้าหมายของการทํางานว่าควรจะทําอะไรบ้าง เช่น ผู้เรียนทุกคนต้องทํางานให้
เสร็จภายในเวลาที่ครูกําหนด หรือส่งการบ้านทุกครั้ง ตลอดเวลาระยะหนึ่งจะเป็นเดือนหรือเทอมก็ได้
ก็จะได้รับรางวัลตามสัญญา 
            3.3 ให้ผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียนส่วนมากผิดกฎระเบียบ เช่น 
การแก้ปัญหาการเข้าห้องเรียนสาย โดยผู้เรียนเสนอวิธีแก้ปัญหาดังนี้ 1) ตีระฆังให้มีเสียงดังขึ้น 2) 
เวลาผู้เรียนเล่นที่สนาม ควรจะหามุมที่อยู่ใกล้ระฆัง เพ่ือจะได้ยินเสียงระฆัง และ 3) ให้เพ่ือนที่ได้ยิน
เสียงระฆัง บอกคนอ่ืน ๆ ว่า เวลาพักเรียนหมดแล้วต้องรีบเข้าห้องเรียน 

  4. โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในชั้นเรียนรวม 
              เสาวนีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (2545, หน้า 151-152) สรุปขั้นตอนของโปรแกรมการจัด  
การพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในชั้นเรียนรวมไว้ดังนี้ 
      4.1 ขั้นที่ 1 ขั้นสังเกต เมื่อพบว่า มีพฤติกรรมที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ ครูจะต้อง
เริ่มด้วยการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ว่า ผู้เรียนทําอะไร อย่างไร มีปริมาณมากน้อย
เพียงใด เป็นการบันทึกพฤติกรรมทั้งที่ดีและไม่ดีควบคู่กัน เพ่ือให้แน่ใจว่าพฤติกรรมนั้นเป็นปัญหาจริง 
ๆ เช่น พบว่า เด็กหญิงแวว มีปัญหาการเล่นกับเพ่ือนทุกครั้งในห้อง 
      4.2 ขั้นที่ 2 เขียนพฤติกรรมที่เป็นปัญหา และตั้งจุดหมายกว้าง ๆ ว่า ต้องการจะให้
ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างไร เช่น เด็กหญิงแวว เล่นกับเพ่ือนโดยไม่แย่งและสามารถแบ่งปันของ
เล่นกับเพ่ือนได ้
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     4.3 ตั้งจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ระบุชัดเจนว่า ผู้เรียนจะมีพฤติกรรมอะไรเกิดขึ้น 
ระบุสถานการณ์ที่เด็กทํา และระบุเกณฑ์ที่บ่งบอกว่าเกิดพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ เช่น 
เด็กหญิงแวว จะเล่นกับเพ่ือนโดยแบ่งของกัน และรู้จักขอร้องเพ่ือนเวลาต้องการของเล่นจากเพ่ือนใน
การเล่นเวลาพักเที่ยง และตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน ทั้งนี้จะต้องทําได้อย่างน้อย 8 ใน 10 ครั้ง ใน
การเล่นภายใน 1 สัปดาห์  
      4.4 ขั้นที่ 4 เลือกเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น 
การสอนการอธิบายให้เข้าใจ การให้ดูตัวแบบ การชี้แนะ การกระตุ้น การทําสัญญา เป็นต้น เป็น     
การใช้วิธีการเพ่ือให้เด็กกระทําพฤติกรรมใหม่ โดยมีการเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพควบคู่กัน และ
สังเกตพฤติกรรม บันทึกพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้วิธีการนั้น ๆ ตลอดระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือดู
ความก้าวหน้าของพฤติกรรม 
  4.5 ขั้นที่ 5 สรุปจากการประเมินพฤติกรรมหลังจากปฏิบัติตามโปรแกรม ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามเป้าหมาย ก็ทําการปรับพฤติกรรมต่อไป โดยค่อย ๆ ลดตัวเสริมแรง จน
แน่ใจว่า มีพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นแล้วจึงยุติ 
 แนวทางในการปรับพฤติกรรมดังนี้ (กุลยา ก่อสุวรรณ, 2553, หน้า 231) 
 1. ครูต้องระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและนับความถี่ของพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโปรแกรมการเรียน 
 2. ระบุพฤติกรรมเป้าหมาย ถ้าเป็นไปได้ ข้อมูลจากตัวผู้เรียนเองจะเปน็ประโยชน์ที่สุด 
 3. เลือกรางวัลหรือตัวเสริมแรงที่มีความหมายกับผู้เรียน หรือผู้เรียนชอบ 
 4. หลีกเลี่ยงตัวเสริมแรงที่เป็นอาหารที่มีน้ําตาลมาก เช่น คุกกี้ ลูกกวาด น้ําอัดลม เป็น
ต้น 
 5. หลังจากนั้น นับความถี่ของพฤติกรรมหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วระยะหนึ่งเพ่ือ
ดูประสิทธิภาพของวิธีนี้ 
 6. ถ้าโปรแกรมนั้นใช้ไม่ได้ผล ครูไม่ควรโทษเด็ก แต่ครูควรเปลี่ยนแผนไปใช้โปรแกรมอ่ืน 
        จากรายละเอียดของการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีเทคนิคที่สําคัญที่
ใช้ในการแก้ปัญหา คือ 1) การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง 2) การแก้ปัญหาพฤติกรรมที่รุนแรง
และรบกวนการสอนของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน 3) การจัดโปรแกรมพิเศษที่นักเรียนทั้งชั้น
แก้ปัญหาพฤติกรรมร่วมกัน และ 4) โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในชั้นเรียนรวม ซึ่ง
เทคนิคทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเน้นการเสริมแรงทางบวก การสอนการอธิบายให้เข้าใจ การให้ดูตัวแบบ      
การชี้แนะ การกระตุ้น การทําสัญญา โดยวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
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ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 จากการทําวิจัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางพฤติกรรมสําหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผู้วิจัยได้ทําการวิจัยกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 โรงเรียน
เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา จังหวัดอุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนการช่วยเหลือทางพฤติกรรม ประกอบด้วย  
     1.1 การช่วยเหลือระดับที่ 1 แผนการสอนแนะแนวในชั้นเรียนรวม โดยลักษณะของ
แผนการสอน เป็นแผนการสอนที่ใช้ในการสอนวิชาแนะแนว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทุกคนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบไม่ชี้นํา เพ่ือการจัดการเรียนการสอนวิชา
แนะแนว ที่จัดขึ้นในชั้นเรียนปกติสําหรับนักเรียนทุกคนเพ่ือป้องกันการเกิดทางพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ และช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้สอนในชั่วโมงปกติ สัปดาห์ละ 1 
ชั่วโมง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) นิยามสถานการณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือ 2) การสํารวจปัญหา          
3) พัฒนาความกระจ่างของปัญหา 4) การวางแผนและการตัดสินใจ  และ 5)  การบูรณาการ   
               1.2 การช่วยเหลือระดับที่ 2 แผนการจัดกิจกรรมเสริมรายกลุ่ม โดยลักษณะของ
แผนการจัดกิจกรรมเสริมรายกลุ่ม เป็นแผนการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น สําหรับนักเรียนนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-6โดย
ใช้รูปแบบการสอนการจัดระบบสิ่งเสริมแรง โดยใช้สําหรับการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นกลุ่มย่อยโดยใช้สอนในชั่วโมงซ่อม
เสริมสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ระบุพฤติกรรมขั้นสุดท้ายก่อน
อย่างชัดเจน 2) สํารวจให้ทราบพฤติกรรมก่อนกําหนดโปรแกรม 3) วางแผนจัดระบบให้การเสริมแรง 
4)  ลงมือดําเนินการตามโปรแกรม และ 5) ประเมินผลโปรแกรม 
                1.3 การช่วยเหลือระดับท่ี 3 แผนการจัดกิจกรรมเสริมเป็นรายบุคคล โดยลักษณะของ
แผนการจัดกิจกรรมเสริมรายบุคคล เป็นแผนการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือสําหรับนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เป็นรายบุคคล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนการควบคุมตนเอง เพ่ือจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นรายบุคคลโดยให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองในชั่วโมงอิสระ สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) กําหนด
เป้าหมาย/พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 2) วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนก่อนการเรียน/
ก่อนกําหนดโปรแกรม 3) วางแผนจัดระบบการให้การเสริมแรง 4) ดําเนินตามโปรแกรม/ดําเนินการ
เรียนการสอน และ 5)ประเมินผลโปรแกรม 
 ผลของการใช้ระบบการคัดแยกและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนที่กล่าวมา
ข้างต้นของโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา พบรายละเอียดดังนี้   
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           1.  การจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือทางพฤติกรรม ครั้งที่ 1 ที่ประกอบด้วย
กิจกรรมต่อไปนี้ 1) การสร้างทีมครูแนะแนวการใช้รูปแบบการในชั้นเรียนรวมโดยใช้รูปแบบการสอน
แบบไม่ชี้นําในการสอนกิจกรรมแนะแนว โดยมีกิจกรรมวางแผนและกําหนดแนวทางการประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน การช่วยเหลือนักเรียน การติดตามความก้าวหน้าและการสะท้อนผลการใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน 2) ดําเนินการสอนแนะแนวตามแผนปกติ 3 สัปดาห์ (ภาคเรียนที่ 1) ที่ประกอบไป
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ผ่านการทําวิจัยแล้วว่าได้ผล มาใช้จริงในห้องเรียน ซึ่งจากการสังเกตชั้นเรียน 
การสัมภาษณ์ครู การสะท้อนผลการใช้และการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า  
            2. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือทางพฤติกรรม ครั้งที่ 2 พบว่า ครูที่ปรึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีความพยายามในการดําเนินการใช้ระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้รูปแบบ
การสอนการจัดระบบสิ่งเสริมแรงสําหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
โดยมีการปรับการคัดแยกและการช่วยเหลือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยังได้ปรับขั้นตอน
การดําเนินงานจากการคัดแยกนักเรียนเพียงปีละ 1 ครั้ง มาเป็นภาคเรียนละ 2 ครั้ ง โดยใช้กิจกรรม
แนะแนว โฮมรูมและกิจกรรมพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อใช้ระบบการช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้รูปแบบการสอนการจัดระบบสิ่งเสริมแรง ทําให้การให้นักเรียนทํางานเป็นกลุ่ม จะช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้การแบ่งปันสิ่งของให้กับเพ่ือน และอดทนรอคอยเมื่อต้องใช้อุปกรณ์ต่อจากเพ่ือน และ
ควบคุมตนเองได้มากขึ้น ซึ่งเกิดจากการได้รับการช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ ได้สังเกตเห็นตัวแบบจากครู 
และการให้การเสริมแรงกับนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง นักเรียนมีความสุขและประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน แต่ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ครูจึงดําเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือระดับท่ี 3 
 3. การจัดการเรียนการสอนเพ่ือช่วยเหลือทางพฤติกรรม ครั้งที่ 3 จากการสัมภาษณ์และ
บันทึกสะท้อนผลการใช้ระบบของครู และการจัดกิจกรรมให้นักเรียนจัดทําโปรแกรมเพ่ือควบคุม
พฤติกรรมของตนเองที่เป็นการพัฒนาพฤติกรรมโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของ
ผู้เรียนโดยเน้นการควบคุมสิ่งเร้าและการเสริมแรงทางบวก นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
พฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมและมีทักษะในการควบคุมตนเอง และมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่สังคมยอมรับ  
 4. ด้านจํานวนนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จากการวิจัย 
พบว่า 1) จํานวนของนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จากการคัดแยกครั้ง
ที่ 3 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่มีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่     
พึงประสงค์ด้านพฤติกรรมอารมณ์ จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4 และ 2) ความก้าวหน้าทาง
พฤติกรรม พบว่า จากการใช้ระบบการคัดแยกและช่วยเหลือสําหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์โดยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนที่พัฒนาพฤติกรรมทําให้จํานวน
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในแต่ละด้านมีจํานวนลดลงในทุกระดับชั้น   
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กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรม 
 จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษการสอนเด็กที่มีความ
ยุ่งยากในการเรียน หรือประสบความล้มเหลวในการเรียนรู้ ในปี พ.ศ. 2547 -2548 รายละเอียด
เกี่ยวกับปัญหาของเด็กและวิธีการปรับพฤติกรรมมีสาระโดยสรุป ดังนี้ 
 กรณีศึกษา 1: การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียน
คณิตศาสตร์ 
 เป็นกรณีศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อน้องบอล ซึ่งมีปัญหาในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหา ครูประจําชั้นจึงแจ้งผู้ปกครอง
ให้ดูแลเด็กในเรื่องทําการบ้าน ผู้ปกครองจึงส่งมาเรียนพิเศษ กับผู้เขียนทุกวันหลังเลิกเรียน ผู้เขียนได้
สัมภาษณ์น้องบอล และสังเกตพฤติกรรมขณะสัมภาษณ์จะเห็นว่าน้องบอลขาดความเชื่อมั่น นั่งก้ม
หน้าตลอดเวลาที่ถาม ชอบเอามือทั้งสองข้างวางซ่อนไว้ด้านหลัง ถามคําตอบคํา จากนั้นได้ลองให้นํา
การบ้านขึ้นมาทํา พบว่า น้องบอลจะน้ําตาซึม ไม่ยอมเขียนอะไร ผู้เขียนจึงอธิบาย และทําตัวอย่างให้
ดู และให้ใช้นิ้วมือประกอบการนับได้ จากการสังเกตพบว่า น้องบอลจะไม่กล้านับนิ้วมือ โดยแอบเอา
นิ้วขึ้นมานับ โดยมาทราบในภายหลังว่า เวลาคุณพ่อสอนทําการบ้านถ้าน้องบอลทําผิด คุณพ่อจะตีที่
นิ้วมือ ในวันต่อมาผู้เขียนได้นัดหมายกับครูประจําชั้นซึ่งสอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือเข้าสังเกตการเรียน
คณิตศาสตร์ของน้องบอลกับเพ่ือนในชั้น จากการสังเกตการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า น้อง
บอลจะนั่งอยู่แถวก่อนแถวสุดท้าย และอยู่ข้างหน้าต่าง ห้องเรียนอยู่ข้าง ๆ ห้องซ้อมดนตรี น้องบอล
จะไม่สนใจเรียน เหม่อลอย ชอบมองออกนอกหน้าต่าง ไม่สนใจฟังขณะครูสอน และทําแบบฝึกหัดไม่
เสร็จ ผู้เขียนได้พูดคุยกับครูคณิตศาสตร์ ว่าขอย้ายที่นั่งให้มาอยู่ใกล้ชิดครูมากขึ้น และให้ขอตรวจ
แบบฝึกหัดทีละข้อโดยไม่สั่งให้ทําทีเดียวหลาย ๆ ข้อ วันหนึ่งก่อนถึงเวลาที่น้องบอลจะมาเรียนพิเศษ
ในขณะนั้น ผู้เขียนกําลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเกมที่เด็ก ๆ ชอบ สืบเนื่องจากผู้เขียนมีทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ไม่ดีนัก มักจะเล่นเกมแพ้ เมื่อน้องบอลสังเกตเห็นเขาจะหัวเราะ และเข้ามาอธิบาย    
การเล่นให้ชนะ หลังจากนั้น น้องบอลจะเริ่มพูดคุยมากขึ้น และปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้เขียนสอน นอกจากนี้
ยังได้สัมภาษณ์ผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมที่น้องบอลทําในช่วงเสาร์ อาทิตย์ ผู้ปกครองให้ข้อมูลว่า จะ
พาน้องบอลไปแข่งขับรถโกคาร์ทที่พัทยา และได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้แล้วยังพาไปเดินที่
ห้างสรรพสินค้า ผู้เขียนจึงแนะนําให้ลดการพาน้องบอลในที่ที่มีคนพลุกพล่าน หลังจากปฏิบัติตามที่
เสนอแนะ ครูคณิตศาสตร์เล่าให้ฟังว่า น้องบอลมีสมาธิ ตั้งใจเรียนมากขึ้น ทํางานส่งแต่ยังมี
ข้อผิดพลาด ผู้เขียนเสนอแนะอีกว่า ให้พูดกล่าวแสดงความชื่นชมในกรณีที่น้องบอลทําการบ้าน
ถูกต้องแม้เพียงบางข้อ และเปิดโอกาสให้ออกมาเล่าเรื่องราวการแข่งขันขับรถโกคาร์ทที่ได้รับรางวัล 
ปรากฏว่า เด็กมีความเชื่อมั่นมากขึ้น กล้าซักถามในชั้นเรียน ทําให้สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น 
และร่วมกิจกรรมกับเพื่อนในชั้นเรียนในฐานะหัวหน้ากลุ่ม 
 จากกรณีศึกษา พอที่จะสรุปได้ว่า การปรับพฤติกรรมโดยใช้วิธีการดังนี้ 1) ทําให้เด็กรับรู้ว่า 
ตนเองมีความสารถ เช่น ให้เด็กสอนผู้เขียนเล่นเกม การให้เล่าเรื่องราวที่ประสบความสําเร็จในการ
แข่งขันขับรถโกคาร์ท 2) การให้ทํางานทีละน้อย และให้ความช่วยเหลือโดยการทําตัวอย่างให้ดู พร้อม
อธิบายทีละข้ันในช่วงแรก ๆ จากนั้น ให้เพียงตัวอย่างแล้วให้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับพร้อมการเสริมแรง 3) การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการแจ้งให้ครูผู้สอนวิชา
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คณิตศาสตร์เลือกน้องบอลเป็นอาสาสมัครออกไปทําโจทย์คณิตศาสตร์ โดยเริ่มจากโจทย์ง่าย ๆ 
เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ และกล้าทําแบบฝึกคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง 4) การจัดสิ่งแวดล้อมในชั้น
เรียน โดยย้ายที่นั่งมานั่งใกล้ครูมากขึ้น และในช่วงวันหยุดพยายามจัดหาที่เงียบ ๆ มีคนไม่มากให้เด็ก
ทําการบ้านด้วยตนเอง 
 กรณีศึกษา 2: การส่งเสริมการมีสมาธิ และการกล้าตัดสินใจของเด็กที่มีสมาธิสั้น 
 เป็นกรณีศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชื่อน้องธร น้องธรคนนี้เคยเข้ามารับ
คําปรึกษาเรื่องการเรียนตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และหมอได้วินิจฉัยว่า น้องธรเป็นเด็กที่มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ และสมาธิสั้นต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง น้องธรเป็นเด็กอารมณ์ดี 
ชอบการโอบกอด รักสัตว์ มีจินตนาการ และชอบงานประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ น้องธรเข้ามาเรียนพิเศษ 
เนื่องจากมีปัญหาทํางานไม่เสร็จ เหม่อลอย ชอบลุกจากที่นั่ง และเขียนหนังสือด้วยลายมือที่อ่านยาก 
และทํางานสกปรก เมื่อเข้ามาเรียน ผู้เขียนจะไม่ให้น้องธรรับประทานยา เนื่องจากต้องการฝึกให้น้อง
ธรมีสมาธิ และมีความจดจ่อกับการทํางานมากขึ้น น้องธรเป็นเด็กฉลาด มีระดับเชาวน์ปัญญา 108 
ตอนอายุ 8 ขวบ ไม่มีปัญหาด้านการอ่าน และคณิตศาสตร์ แต่จะเขียนหนังสือด้วยลายมือที่อ่านยาก 
และไม่ชอบเขียนหนังสือ ดังนั้นการเรียนพิเศษจึงเน้นที่วิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาที่ได้คะแนนน้อย 
และปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในระหว่างที่สอนพบว่า น้องธรจะตั้งใจเรียนในช่วง 10 นาทีแรก และ
ต่อมามักจะชวนคุยเรื่องราวแปลก ๆ ที่มีโลก เช่น ต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทําไมจึงเกิดน้ําท่วม และใน
อนาคตน้ําจะท่วมโลกจริงไหม ผู้เขียนจึงปรับกระบวนการสอน โดย 10 นาทีแรกจะรีบเปิดวิดีโอให้ดู 
เรื่องคําศัพท์ หรือสื่อของจริง และการพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคําศัพท์นั้น ๆ ในชีวิตประจําวัน หลังจาก
นั้นจะเป็นการประดิษฐ์สิ่งของโดยผู้สอนนําตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์มาให้ดูเป็นตัวอย่าง หลังจากนั้นก็ให้
น้องธรสร้างผลงานเองพร้อมกับให้ออกกเสียงคําศัพท์สิ่งของที่ประดิษฐ์แล้วสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ น้องธรมาเรียนพิเศษประมาณ 4 เดือน ก็มีสมาธิที่ดีขึ้น ทํางาน
เสร็จ แต่ว่ายังทําได้ช้า ต้องคอยกระตุ้นอยู่เรื่อย ๆ และในขณะที่ไปโรงเรียนน้องธรยังต้องรับประทาน
ยาเพื่อให้อยู่นิ่ง และเรียนหนังสือได้ หลังจากนั้นอีก 1 ปี ในระหว่างที่น้องธรเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 น้องธรไม่สามารถเรียนที่โรงเรียนเดิมได้เนื่องจากครูประจําชั้นที่โรงเรียนไม่เข้าใจความแตกต่าง
ของน้องธรกับเพ่ือนร่วมชั้น น้องธรเล่าให้ฟังว่า มักจะถูกดุเรื่องลายมือเป็นประจําทําให้เบื่อหน่ายไม่
อยากเรียน ทําให้ต้องย้ายโรงเรียน ต่อมาน้องธรสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปรากฏว่า สอบได้
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร น้องธรจึงย้ายไปอยู่กับญาติฝ่ายคุณแม่ที่กรุงเทพฯ พอเรียน
ผ่านไป 1 ภาคเรียน น้องธรเริ่มรู้สึกเหงา ไม่ค่อยมีเพ่ือนเพราะเพ่ือนในชั้นแข่งกันเรียน จึงปรึกษากับ
ผู้ปกครองเรื่อง การย้ายกลับมาเรียนที่บ้านเกิด คือ จังหวัดอุดรธานี ผู้ปกครองพยายามเกลี้ยกล่อมให้
เรียนต่อให้จบ ต่อมาคุณแม่เริ่มใจอ่อนสงสารลูกจึงคิดจะให้ย้ายกลับมาเรียนที่อุดร แต่คุณพ่อไม่เห็น
ด้วยจึงมาปรึกษาผู้เขียน โดยผู้เขียนได้หว่านล้อมยกตัวอย่างการเรียนของคนในครอบครัวผู้เขียนให้
น้องธรฟัง ซึ่งน้องธรก็สรุปว่า เรียนอยู่ใกล้ครอบครัวจะประสบความสําเร็จ และมีความสุขมากกว่า 
น้องธรจึงตัดสินใจบอกผู้ปกครองจะย้ายกลับ แต่ผู้เขียนได้เสนอแนะเพ่ิมอีกว่า ให้ลองกลับไปเขียนสิ่ง
ที่ดี ๆ ของโรงเรียนที่เรียนในปัจจุบัน กับโรงเรียนประจําจังหวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในจังหวัดอุดรธานี 
แล้วค่อยตัดสินใจเลือกว่าจะเรียนที่ไหนดี หลังจากนั้นน้องธรกลับไปทําตารางเปรียบเทียบระหว่างสอง
โรงเรียนตามที่เสนอแนะ แล้วให้นํามาพูดคุยกับผู้ปกครอง ท้ายที่สุดน้องธรได้ตัดสินใจด้วยตนเอง



173 
 
อย่างกล้าหาญว่า จะกลับมาเรียนที่อุดร และจะตั้งใจเรียน และสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้ และในที่สุดน้องธรได้ย้ายกลับมาเรียนที่อุดร และเมื่อถึงเวลาสอบเข้า
มหาวิทยาลัย ผลปรากฏว่าน้องธรทําได้ดังที่ตั้งใจ คือ สอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ และเรียนได้ตามหลักสูตร 

จากกรณีศึกษา 2 ได้เรียนรู้วิธีการที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม ดังนี้ 1) การให้ทํางานน้อย ๆ 
เช่น ทําเสร็จ 1 ข้อ หรือเขียนได้ 1 ประโยค แล้วให้ตั้งคําถามที่น้องธรสนใจ แล้วร่วมกันหาคําตอบ   
2) ใช้กิจกรรมการสอนหลากหลาย เช่น วิดีโอ สื่อของจริง การประดิษฐ์สิ่งของตามคําศัพท์
ภาษาอังกฤษ 3) การยกตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ/ไม่ประสบความสําเร็จ และ 4) การเขียนสรุป
ข้อดี ข้อเสียของโรงเรียนทั้งสองแห่ง เพ่ือเปรียบเทียบ แล้วนํามาใช้ในการตัดสินใจด้วยตนเอง 
 
สรุป 
 พฤติกรรม หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า
(ตัวกระตุ้น) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ นั้น สามารถสังเกต อธิบาย บันทึก และ
วัดหรือนับได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น  
 ปัญหาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะมีปัญหาอยู่ 3 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านนิสัยการท างาน ได้แก่ การที่เด็กไม่อยู่ในห้องเรียน ไม่อยู่กับที่ ไม่เชื่อฟัง ไม่
ทํางานให้เสร็จตามท่ีครูมอบหมายให้ทํา ไม่ยอมทําหรือเตรียมสิ่งที่ครูบอกให้ทํา ไม่ทํากิจกรรมในกลุ่ม 
ไม่ยอมแก้ไขสิ่งที่ผิด ไม่ทําตามที่ครูบอกทันที พฤติกรรมเหล่านี้จะทําให้ครูเสียเวลาและรบกวนการ
เรียนของคนอ่ืนในห้อง 
 2. ด้านทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่ เวลาต้องการสิ่งใดจะไม่บอก ไม่พูด หรือใช้กิริยาวาจา
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ไม่รู้วิธีการทํางานให้เสร็จ ทันเวลา ไม่รู้วิธีการขอให้คนอ่ืนช่วย ต้องการ
ให้คนอ่ืนทําให้ ไม่ยอมจัดการแก้ปัญหาตนเอง เป็นต้น 
 3. ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและคนอ่ืน ๆ ได้แก่ พฤติกรรมแยกตัว ไม่เข้า
กลุ่ม ไม่รู้วิธีการเล่นกับเพ่ือน ไม่รู้วิธีการแบ่งปัน ไม่รู้วิธีการพูดเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอ่ืน ไม่
รู้วิธีการที่จะทําให้เพื่อนสนใจหรือยอมรับ หรือวิธีการที่จะให้คนอ่ืนรัก จะแสดงออกเป็นการเรียกร้อง
ความสนใจโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสม หรือแสดงอารมณ์ตอบโต้โดยไม่สมเหตุสมผล 
 การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) เป็นวิธีที่ใช้สอนพฤติกรรมที่เหมาะสม
ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลาย รวมถึงเด็กปติด้วย โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเป็นโปรแกรมที่
ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน มีการสังเกตและวัดพฤติกรรมเป้าหมาย และอธิบายพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วย กล่าวคือ ครูต้องระบุนั้นให้ชัดเจน ไม่ควรใช้คําจํากัดความที่เป็นนามธรรมและกว้างเกินไป เช่น 
ก้าวร้าว ก่อกวน แต่ควรใช้คําที่ตรงประเด็นแทน เช่น ตีเพ่ือน ลุกออกจากที่ เป็นต้น ส่วนการเก็บ
บันทึกข้อมูลนั้น ควรเก็บอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มโปรแกรมการช่วยเหลือสําหรับการแก้ไข
พฤติกรรมในห้องเรียนที่เรียกว่า “การปรับพฤติกรรม” สามารถกระทําได้ 2 แนวทาง คือ 1) การจัด
บรรยากาศในการเรียนการสอน และ 2) การใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยมีขั้นตอนของการปรับ
พฤติกรรม คือ (1) เลือกพฤติกรรมที่ต้องการ (2) วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องปรับ (3) การตั้งเป้าหมาย
ในการปรับพฤติกรรม และ (4) เลือกเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับพฤติกรรม 
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            การปรับพฤติกรรมมี 3 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) การเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และคงอยู่
มักใช้การให้แรงเสริมเป็นรางวัล ได้แก่ การยกย่องชมเชย สัมผัสกอดรัด ให้ของที่ชอบ เช่น ของเล่น 
ขนม เพราะเห็นผู้อ่ืนได้รับการเสริมแรงจะช่วยเพ่ิมพฤติกรรมที่ได้ผลที่สุด 2) เพ่ือลดพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม โดยใช้เทคนิคการไม่สนใจ การเพิกเฉย การเบี่ยงเบนความสนใจ การงดสิ่งของที่ต้องการ 
การแยกเด็ก และการลงโทษ 3) เพ่ือสร้างพฤติกรรมใหม่ใช้เทคนิคการช่วยเหลือ เช่น Shaping 
หมายถึง เป็นการเลือกแรงเสริมเฉพาะพฤติกรรมที่ต้องการ หรือ พฤติกรรมที่เกือบจะเป็นที่ยอมรับ 
Chaining หมายถึง การนําพฤติกรรมย่อยมารวมเข้าด้วยกันทําให้เกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ต้องการเช่น 
สอนให้เด็ก 3 ขวบ รู้จักการแปรงฟัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่  การจับแปรงที่ถูกวิธี แล้วสอนการบีบยาสีฟัน 
ไปจนถึงการบ้วนปากขั้นตอนสุดท้ายของการแปรงฟันโดยให้การเสริมแรงเมื่อเด็กปฏิบัติได้ถูกต้องใน
แต่ละขั้นตอน และ Modeling หมายถึง การสร้างแบบอย่าง “ ครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ”
เช่น การเป็นแบบอย่างที่ดีในการพูด การแต่งกาย กิริยามารยาทต่าง ๆ เป็นต้น 
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แบบฝึกหัด 
 1. บอกความหมายของเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม 
 2. บอกปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 
 3. ยกตัวอย่างปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มา 5 ตัวอย่าง พร้อม
วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม 
 4. บอกความหมายของการปรับพฤติกรรม 

 5. บอกหลักการในการปรับพฤติกรรม 

 6. บอกวิธีการปรับพฤติกรรมในชั้นเรียนเรียนรวมว่ามีอะไรบ้าง 
 7. ยกตัวอย่างปัญหาทางพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน มา 3 ตัวอย่าง พร้อม
เสนอแนะวิธีการปรับพฤติกรรม 

 8. ถ้าในชั้นเรียนของท่านมีนักเรียนที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ชอบพูด และไม่มีเพ่ือน
ในห้องคุยด้วย ท่านจะทําอย่างไร เพ่ือส่งเสริมการพูดและทํางานร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 
 9. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียน ท่านจะวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาทางพฤติกรรมอย่างไร 
 10. ให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษา 1 และ 2 แล้วสรุปสาระสําคัญของการปรับพฤติกรรมจาก
ทั้ง 2 กรณีโดยการเขียนเป็นแผนผังความคิด 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 176 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมสุขภาพจิต.  (2556).  แนวทางการดูแลผู้ป่วยสติปัญญาบกพร่อง ออทิสติก สมาธิสั้น  
 และภาวะบกพร่องทางการเรียนส าหรับระบบเครือข่ายบริการสาธารณสุข.   
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ฟาสต์บุคส์. 
กุลยา  ก่อสุวรรณ.  (2553).  การสอนเด็กที่มีความบกพร่องระดับน้อย.  กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ. 
ผดุง  อาระวิญญู.  (2542).  การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ.  กรุงเทพฯ:  
 บรรณกิจ. 
พรรณี ช.เจนจิต.  (2545).  จิตวิทยาการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์. 
พรรณพิมล  หล่อตระกูล.  คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชส าหรับแพทย์  
 (ปรับปรุง 2544).  กรุงเทพฯ: เรดิเอชั่น. 
พัชรี  จิ๋วพัฒนกุล.  (2551).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม.   
 สงขลา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2551).  พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ อักษร A – L ฉบับ 
 ราชบัณฑิตยสถาน.  กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา.  (2558).  พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับ 
   ราชบัณฑิตยสภา.  กรุงเทพฯ: เจี้ยฮ้ัว. 
สุรางค์  โค้วตระกูล.  (2553).  จิตวิทยาการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ 9.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ 
  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เสาวนีย์  จันทร์เจิดศักดิ์.  (2545).  การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม.  ใน สํานักงานสภา 
  สถาบันราชภัฏ (บรรณาธิการ) เอกสารการสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม รหัส 
  วิชา 1083601 ตามหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
  2543.  หน้า 141-155.  กรุงเทพฯ: สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 
ไหมไทย ไชยพันธุ์.  (2557).  จิตวิทยา : แนวคิดทฤษฎีการศึกษาการปรับพฤติกรรมใน 
  ชั้นเรียน. Journal of Humanities and Social Sciences, 1(1), 21-33. 
อัชรา  เอิบสุขสิริ.  (2557)..จิตวิทยาส าหรับครู.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C.  (2009).  Exceptional learners: An    
 introduction to special education.  11th ed.  Boston: Pearson. 
Woolfolk, A.  (2014).  Educational psychology. 9th ed.  Boston: Pearson. 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

 2. บทบาทของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษ 

 3. คุณลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

 4. บริการสนับสนุน 

 5. สรุป 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 1. ยกตัวอย่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ/การศึกษาแบบเรียนรวมได้ 
 2. เมื่อสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษแล้ว นักศึกษาต้อง
สามารถสรุปบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ได้ 
 3. เมื่อสัมภาษณ์คนพิการในชุมชนที่นักศึกษาอาศัยอยู่แล้ว นักศึกษาต้องสามารถระบุ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการได้ 
(เลือกประเภทเด็กที่มีความต้องการพิเศษ/คนพิการมา 5 ประเภท) 
 4. สรุปสาระส าคัญของบริการสนับสนุนของรัฐเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมได้ 
 5. แสดงพฤติกรรมในการเป็นผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของรัฐ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ตั้งค าถามว่า นักศึกษาเคยได้รับ หรือขอรับบริการสนับสนุนของรัฐหรือไม่ (ถ้าได้รับ ให้
ระบุบริการที่ได้รับ) พร้อมบอกเหตุผล 

 2. ถามเพ่ิมเติมว่า นักศึกษารู้หรือไม่ว่า บริการสนับสนุนของรัฐมีอะไรบ้าง 
 3  แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5-6 คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริการสนับสนุนของรัฐส าหรับ
การศึกษาแบบเรียนรวม บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ พร้อมบทบาทหน้าที่  และบริการ
สนับสนุนของรัฐ โดยสืบค้นจาก โทรศัพท์มือถือและเอกสารประกอบค าสอนรายวิชาการศึกษาแบบเรียน
รวม บทที่ 6 แล้วให้นักศึกษาแต่ละคนสรุปในใบงานที่ 6.1-6.3 จากนั้นให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยน
ค าตอบเพ่ือหาข้อสรุปของกลุ่ม พร้อมทั้งวางแผนในการน าเสนอในรูปแบบที่เน้นการใช้ความสามารถของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

 4. น าเสนอผลการสืบค้นทีละกลุ่ม  
 5. ร่วมกันอภิปรายและสะท้อนผลการสืบค้น 

 6. น าเสนอผลการสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและคนพิการ โดย
ใช้กลุ่มตามที่แบ่งไว้ในข้อ 3 

 7. ร่วมกันอภิปรายและสะท้อนผล 



 178 

 8. เขียนสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ โดยร่วมกันเขียนเป็นแผนผังความคิดบน
กระดาน 

 9. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 6 

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง บริการสนับสนุนของรัฐ 

 3. ใบงานที่ 6.1-6.3 

 4. แบบฝึกหัด 

  

การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ  

 3. การตรวจผลงาน ประเมินจากการตรวจผลงาน การเขียนสรุปตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมายโดยพิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องของเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ 
           4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 
 

  



บทท่ี 6 

บริการสนับสนุนของรฐั 

 
 การด าเนินการในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นส าหรับ
เด็กปกติ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากจะเกี่ยวข้อง
กับการจัดสภาพแวดล้อม บริการสนับสนุนของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนของแต่ละชั้น
แล้วยังจ าเป็นต้องได้รับบริการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทางเพ่ือให้
ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กแต่ละคน การมีความรู้เกี่ยวกับ
บริการสนับสนุนเป็นสิ่งจ าเป็นที่ครูควรศึกษาให้เข้าใจเพ่ือขอรับบริการเพ่ือให้เด็กแต่ละคนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

 การจัดการศึกษาแบเรียนรวมเป็นการด าเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับบุลากร หรือ
หน่วยงานหลายหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษมีประสิทธิผลและสอดคล้อง
กับความต้องการของเด็กแต่ละคน ส าหรับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวมมีสาระโดยสังเขป ดังนี้ 
 บุคลากรจากหน่วยงานจากหลากหลายอาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
ที่จะต้องท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้มี
รายละเอียด ดังนี้ (สุดารัตน์ ชุณหคล้าย, 2545, หน้า 157-158) 
 1. แพทย์ หมายถึง แพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เช่น กุมารแพทย์ จักษุ
แพทย์ ศัลยแพทย์ทางกระดูก แพทย์ทางโสตนาสิก จิตแพทย์ รวมทั้งแพทย์ทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ท า
หน้าที่ตรวจให้การวินิจฉัย และวางแผน การบ าบัดรักษา เพ่ือปรับสภาพความบกพร่อง ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเด็กพิเศษ จนสามารถด ารงชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุดโดยอาศัยความร่วมมือจาก
พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักแก้ไขการพูดและนักจิตวิทยาคลินิก 
 2. นักโสตสัมผัสวิทยา หมายถึง ผู้ที่ศึกษามาโดยตรงและมีความสามารถในการตรวจวัด
การได้ยิน เพ่ือเลือกและแนะน าการใช้เครื่องช่วยฟัง ประสานงานกับครูเพ่ือแนะน าเกี่ยวกับ ในเรื่อง
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน นอกจากนี้ยังต้องแนะแนวผู้ปกครองด้านจิ ตใจ 
สังคมและการจัดการศึกษาให้เด็กอย่างเหมาะสม 
 3. นักแก้ไขการพูด หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบและการประเมิน
ความสามารถในการพูด เพื่อวางแผนแก้ไขการพูดของเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดเป็นรายบุคคล
ตลอดจนด าเนินการฝึกตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี หรือเป็นกลุ่มตามสภาพความบกพร่อง 
นอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน แนะน าเทคนิค
วิธีสอนพูดให้ครูสอนพูดเพ่ือให้พัฒนา และแก้ไขการพูดให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษตามความจ าเป็น 
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 4. นักกายภาพบ าบัด หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการประเมินผล และมีหน้าที่
ในการให้การบ าบัดทางกายภาพ พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว การแก้ไขในเรื่อง        
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ รวมทั้งการฝึกใช้กายอุปกรณ์เสริม  หรือเทียม และเครื่องช่วยใน         
การเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
 5. นักกิจกรรมบ าบัด หมายถึง ผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการแก้ไขลักษณะท่าทาง 
ให้การฝึกกล้ามเนื้อและนิ้วในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน แก้ไขปรับปรุงทักษะอ่ืนที่สัมพันธ์กัน 
รวมทั้งการประดิษฐ์อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจประจ าวัน หรือ
การประกอบอาชีพ ดัดแปลงอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือช่วยในการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย 
 6. นักจิตวิทยาคลินิก หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งฝึกฝนมาเป็นพิเศษที่ท า
หน้าที่ในการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา แก้ไขปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ ให้ค าแนะน าปรึกษา
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิต ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
 7. นักสังคมสงเคราะห์ หมายถึงผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ การแนะน า สงเคราะห์ ให้ค าปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและครอบครัว
โดยท างานประสานกับโรงเรียน ครอบครัวเด็กพิเศษแต่ละราย รวมทั้งการประสานประโยชน์ระหว่าง
โรงเรียนกับองค์กรอื่น 
 นอกจากบุคลกรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีการระบุถึงบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551, 2551, 5 กุมภาพันธ์, หน้า 2-3)  
 1. ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง 
หรือบุคคลอื่นใดที่รับดแูลหรือรับอุปการะคนพิการ 
 2. ครูการศึกษาพิเศษ หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 กรองทอง จุลิรัชนีการ (2556, หน้า 51-55) สรุปเกี่ยวกับบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็ก
ที่มีความตอ้งการพิเศษไว้ 4 กลุ่ม คือ 
 1. บุคลากรที่ท างานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยตรง บุคลากรกลุ่มนี้รับผิดชอบใน
การฟ้ืนฟู พัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในห้องเรียน ได้แก่ 
               1.1 ครูปกติ คือ ครูที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษที่เรียนร่วมอยู่ใน
ชั้นปกติของโรงเรียนทั่วไป เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษก็จะต้องได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ 
               1.2 ครูการศึกษาพิเศษ คือ ผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ หรือผ่านการอบรมทางด้าน      
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งการใช้สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
     1.3 ครูประจ าชั้นพิเศษ คือ ผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนพิเศษเต็ม
เวลา ครูประเภทนี้จะรับผิดชอบกิจกรรมทุกอย่างในชั้นเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริม
การเรียนการสอนหรือส่งเสริมการสอนโดยตรง เช่น กิจกรรมดนตรี ศิลปะ พลศึกษา และนันทนาการ 
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               1.4 ครูเสริมวิชาการ คือ ผู้ที่ท าหน้าที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในบางช่วงเวลา 
เด็กที่มีความต้องการพิเศษจะเรียนรวมในชั้นเรียนปกติกับเด็กทั่วไป แต่จะมีช่วงเวลาที่ต้องเข้า      
ชั้นเรียนหรือเข้ารับการแนะแนวจากครูเสริมวิชาการที่วางแผนการสอนของเด็กแต่ละคนไว้อย่าง
ชัดเจน และสามารถท าการสอนเด็กตามแผน เพ่ือช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
               1.5 ครูเดินสอน คือ ครูที่มีความรู้ทางการศึกษาพิเศษที่ต้องเดินทางไปสอนเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ เนื่องจากจ านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
พ้ืนที่รับผิดชอบมีน้อย จึงไม่สามารถจัดเด็กให้เข้าชั้นเรียนได้ จึงต้องใช้ครูการศึกษาพิเศษที่เรียนไป
สอนยังสถานที่ต่าง ๆ ตามบ้านของเด็ก 

           2. บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บุคลากรประเภทนี้
มีความส าคัญต่องานการศึกษาพิเศษเป็นอย่างมากซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือ บ าบัด ส่งเสริม และสนับสนุน
งานการศึกษาพิเศษเป็นอย่างดี ได้แก่ 
               2.1 นักแนะแนว คือ บุคลากรที่ท าหน้าที่แก้ปัญหาและให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ ต้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กด้วย 
โดยเฉพาะการทดสอบเด็กที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้ต้องให้ค าปรึกษาแก่พ่อแม่ ผู้ ปกครอง
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
               2.2 นักจิตวิทยาโรงเรียน คือ ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
วินิจฉัยเด็ก ให้การบ าบัดทางจิตวิทยาแก่เด็ก แก้ไขและปรับปรุงพฤติกรรมเด็ก ดังนั้น หน้าที่ของ
นักจิตวิทยาโรงเรียน คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการเรียนการสอนของเด็ก หรือปรับ
สภาพแวดล้อมที่จะให้เด็กเรียนได้ดีข้ึน 
               2.3 นักวินิจฉัยทางการศึกษา คือ บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการวัดความสามารถและ
สภาพของเด็ก เพ่ือจัดเด็กเข้าชั้นเรียนพิเศษหรือจัดเพ่ือเข้ารับบริการพิเศษ และประสานงานกับ
บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือวางแผนช่วยเหลือทางการเรียนให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษแต่ละคน ท า
หน้าที่สร้างแบบประเมินผลส าหรับตรวจสอบวินิจฉัยเด็ก เพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษในชั้นเรียนปกติต่อไป 
               2.4 นักกิจกรรมบ าบัด คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน วินิจฉัยและฟ้ืนฟูสมรรถภาพการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและทักษะการรับรู้ ประดิษฐ์อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการให้การศึกษา หรือแนะน าพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก เพ่ือ
จะสามารถช่วยเหลือเด็กท่ีบ้านได้ 
               2.5 นักกายภาพบ าบัด คือ ผู้ที่ท าหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย และฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษให้สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่  และมัดเล็ก การแก้ไข
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และการให้บริการเก่ียวกับอุปกรณ์เทียม 

     2.6 นักแก้ไขการพูด คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมิน และตรวจสอบในเรื่อง
ความสามารถ เละพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริมการเปล่งเสียงพูด การแก้ไขการพูด 
วิธีการสอนพูดและการได้ทักษะทางภาษา 
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               2.7 นักโสตสัมผัสวิทยา คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพของ
การได้ยิน การคัดแยก การให้ค าแนะน า ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องช่วยฟัง ท าการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพการได้ยิน ฝึกฟัง ฝึกอ่านริมฝีปาก ฝึกการอ่านออกเสียง และให้ค าแนะน าแก่ผู้ปกครอง 
และครูด้านจิตใจ สังคม และการจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
    2.8 นักสังคมสงเคราะห์ประจ าโรงเรียน คือ ผู้ที่มีหน้าที่รวบรวมประวัติข้อมูลเด็ก ให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่พ่อแม่ ครู เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการของครอบครัว การศึกษา
ปัญหาและสภาพแวดล้อมของเด็ก โดยการเยี่ยมบ้าน ติดตามผล และประสานประโยชน์ระหว่าง
โรงเรียน องค์กรในชุมชน และทางบ้าน 
              2.9 ครูสอนพูด คือ ผู้ที่ได้รับการศึกษาและอบรมให้มีความสามารถในการสอนพูดและ
ภาษาให้กับเด็ก รวมทั้งสามารถแก้ไขการพูดไม่ชัด โดยร่วมมือกับนักแก้ไขการพูดในการวางแผน    
การสอนพูดและภาษา 
          3. ผู้บริหารงานด้านการศึกษาพิเศษ ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการก าหนด
นโยบายด้านการจัดการศึกษาให้เด็กให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีความพร้อมในการวางแผนและการก าหนดหลักการ นโยบายในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิอันเท่าเทียมในด้านการศึกษา 
 4. บุคลากรในองค์กรวิชาชีพอ่ืน ๆ คือ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในการดูแลช่วยเหลือ 
การประสานงาน การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ การสนับสนุนทางการศึกษา การช่วยเหลือด้าน
อาชีพ และการให้ค าปรึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือเด็กพิการทางการศึกษา 9 
ประเภท จะประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรหลายฝุาย ทั้ง
บุคลากรที่ท างานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยตรง ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในการฟ้ืนฟู พัฒนา
และให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษในห้องเรียน บุคลากรที่สนับสนุนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษจะท าหน้าที่ในการช่วยเหลือ บ าบัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มี   
ความต้องการพิเศษ นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มบุคลากรที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาของ
เด็กกลุ่มนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนการจัด
การศึกษาพิเศษ และบุคลากรในวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่ท าหน้าที่ประสานงาน และสนับสนุนการศึกษาใน 
การให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือด้านอาชีพส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
  

บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ  

 การจัดการศึกษาพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาพิเศษนับเป็นบุคคลที่ส าคัญที่ต้องมีบทบาท
หน้าที่ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษมีประสิทธิภาพ และการศึกษาพิเศษก็มี
ความส าคัญมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาพิเศษจึงมีบทบาทและหน้าที่ที่มี
ความส าคัญในอนาคตมากขึ้น สรุปได้ ดังนี้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2542, หน้า 32-35) 
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันกับบทบาทหน้าที่ที่
อาจเป็นไปได้ในอนาคต 
 

บุคลากร บทบาทและหน้าที่ในปจัจุบัน บทบาทและหน้าที่ในอนาคต 

1. ผู้จัดการ 1. จัดการศึกษาทั่วไป 
2. ดูแลให้ความร่วมมือให้
การศึกษาพิเศษด าเนินไปด้วยดี 

1. จัดการศึกษาส าหรับเด็กทุกคนไม่แยก
ว่าใครเป็นเด็กปกติหรือเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ 

2. มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาใน 
การจัดการเรียนร่วม 
3. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอที่จัด 
การเรียนรวม 

2. ครูสอนเด็ก
ปกติ 

1. สังเกตเด็กและส่งเด็กไปรับ
การทดสอบส่งเด็กให้ครู
การศึกษาพิเศษ 
2. สอนเด็กปกต ิ

 

1. ร่วมรับผิดชอบกับครูการศึกษาพิเศษใน
การสอนเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ 
2. ขอค าแนะน าจากครูการศึกษาพิเศษใน
การสอนเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ 
3. ร่วมกับครูอื่นและครูการศึกษาพิเศษใน
การวางแผนการสอนเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 
4. วางแผนร่วมกับชุมชนใน 
การช่วยเหลือเด็ก 
5. ฝึกเด็กให้รู้จักช่วยเหลือเด็กอื่น  
ฝึกเพื่อนให้รู้จักสอนเพื่อน 

3. ครูการศึกษา
พิเศษ 

สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ในห้องพิเศษหรือห้องเสริม
วิชาการ 

1. วางแผนร่วมกับครูอื่น ๆ เพื่อช่วยเด็ก 
2. ร่วมกับครูอื่นในการสอนเด็กปกติโดย
สอนเป็นทีม 
3. ฝึกเด็กให้รู้จักช่วยเด็กอ่ืน ฝึกเพื่อนให้
สอนเพื่อน 

4. นักจิตวิทยา  1. ทดสอบเด็ก 
2. วินิจฉัยเด็ก 
3. จัดประเภทเด็ก 

1. ร่วมกับครูในการวินิจฉัยปัญหาของเด็ก 
2. ร่วมกับครูในการวางแผนช่วยเหลือเด็ก 
3. ร่วมกับครูในการสอนเด็กโดยสอนเป็น
ทีม 
4. ฝึกทักษะทางสังคมให้กับเด็ก 
5. มีส่วนร่วมในการประเมินผล 
6. ฝึกเด็กให้รู้จักแก้ปัญหา แก้ข้อขัดแย้ง
ให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อน 
7. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียน 
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ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันกับบทบาทหน้าที่ที่
อาจเป็นไปได้ในอนาคต (ต่อ) 
  

บุคลากร บทบาทและหน้าที่ในปัจจุบัน บทบาทและหน้าที่ในอนาคต 

5. พนักงาน
สนับสนนุ เช่น 
นักสังคม
สงเคราะห์  
นักแก้ไขการพูด  
นัก
กายภาพบ าบัด 

1. วินิจฉัยปัญหาของเด็ก 
2. ช่วยแก้ปัญหาของเด็ก 
 
3. ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ 

1. วินิจฉัยปัญหาให้กับเด็ก 
2. ดูแลเด็กที่ไมไ่ด้รับการวนิิจฉยัว่า
เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
3. แนะน าครูประจ าชั้น ครูผูช้่วยสอน
และอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหา
เดก็ 
4. ร่วมกับบุคลากรอื่นใน           
การช่วยเหลือเด็ก 

6. ครูช่วยสอน 1. ช่วยเหลือครูในการดูแลเด็ก 
เช่น รับประทานอาหาร เข้า
ห้องน้ า ฯลฯ 
2. ช่วยเหลือเด็กเม่ือเดินทางไป
โรงเรียนในห้องปกติ 

1. ช่วยเหลือเด็กทุกคนไม่ใช่เฉพาะ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษเท่านั้น 
2. แนะน าให้เพ่ือนช่วยเพื่อน 

7. เด็กนักเรียน 1. เรียนหนังสือ แข่งกันเรียน
เพ่ือให้ได้เป็นเด็กเก่ง 
2. เรียนโดยการฟังครูอย่างเดียว 
ไม่มีส่วนร่วมมากนัก 

1. ร่วมกันเรียน ร่วมกันรู้ ไม่แข่งขัน
กันในทางการเรียน 
2. มีส่วนร่วมส าคัญในการเรียน 
การสอน การตัดสินใจใน         
การจัดการเรียนการสอน 
3. ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนนักเรียน
ด้วยกัน 

 
 จากบทบาทของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษที่ท าหน้าที่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า ในอนาคต
บุคลากรเหล่านี้จะต้องเปลี่ยนบทบาทในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการเปลี่ยนมุมมอง โดยไม่มองว่าเด็กมีปัญหาแต่จะต้องเปิดใจยอมรับว่าเด็กมีความแตกต่าง
กัน ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่อยู่ในโรงเรียน เช่น ครูที่สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และบุคลากร
ภายนอก ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ล้วนมีบทบาทใน    การวินิจฉัย วางแผนการช่วยเหลือ บ าบัด 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษประสบความส าเร็จในการเรียนในโรงเรียน และ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
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คุณลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 บุคลากรที่เก่ียวข้องและใกล้ชิดกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือ ครู เนื่องจากครูเป็นผู้ที่มี
เวลาในการอยู่กับเด็กที่โรงเรียนมากกว่าบุคลากรอ่ืน ๆ ส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษนั้น ก็เป็น
เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเช่นเดียวกับเด็กพิการ ดังนั้น ครูที่จะช่วยเหลือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษได้ดีนั้น จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังที่นักการศึกษาสรุปไว้ ดังนี้ 
 อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (ม.ป.ป., หน้า 1-3) กล่าวสรุปเกี่ยวกับครูของเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษควรต้องมีคุณลักษณะหลายประการที่จะเกี่ยวข้องดูแลเด็กกลุ่มนี้ได้ ไม่ใช่ใครก็ได้ที่สามารถสอน
เด็กกลุ่มนี้ได้ ก็เหมือนกับทุก ๆ สาขา เช่น ครูสอนคณิตศาสตร์ ก็ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะที่จะสอน
คณิตศาสตร์ให้กับเด็กได้ ทั้งนีค้รูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษมีหลายลักษณะ เช่น ครูเวียนสอน คือ 
ครูคนเดียวไปสอนหรือท าโครงการร่วมกับโรงเรียนมากกว่าหนึ่งโรง ครูที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
สาขา เช่น โรงเรียนหนึ่งที่โครงการศิลปะโดดเด่นมากระดับชาติ หากเด็กผ่านชั้นพิเศษของโรงเรียนนี้
แล้วถือว่าเยี่ยม มหาวิทยาลัยดังรับเข้าเรียนทันที หรือครูที่สอนเฉพาะกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
บางชั่วโมง ครูที่ท างานบริหารงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษแต่ ละ
ลักษณะงานต้องการครูที่ต่างกัน ดังนั้นความสามารถส่วนตน หรือคุณสมบัติเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ
ครูเองก็เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมของ ลักษณะงาน ดังรายละเอียดของบุคลากรทางการศึกษาพิเศษ
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ก็มีคุณสมบัติร่วมบางประการที่เราสามารถใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตนเองหรือ
พิจารณาครูที่จะสอนเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ดังนี้  
  1. คุณลักษณะทางทัศนคติ 
      1.1 เป็นคนที่ใจกว้างรับฟังความเห็นจากคนทั่วไปได้เสมอ ๆ ว่าเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษรู้มากกว่าครูแล้วครูหลายคนก็รับไม่ได้ จึงเกิดศึกสงครามที่ผู้แพ้มักเป็นเด็ก แต่ครูเองก็เสีย
ความรู้สึกท่ีดีกับตนเอง เพราะความใจแคบ 
  1.2 เป็นคนชอบงานสร้างสรรค์ท้าทาย มากกว่าคนที่ท างานซ้ าซาก 
  1.3 รักเด็ก รักวิชาชีพของตน และ รักท่ีจะสนับสนุนเด็ก 
  1.4 เคารพความคิดเห็นของเด็กความสามารถพิเศษ 
  1.5 รักและสนใจอยากท างานกับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 2. คุณลักษณะเกี่ยวกับทักษะในวิชาชีพ 
  2.1 มีความสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุกสนานได้ เป็นผู้สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ที่ดี นั่นหมายความว่าครูควรต้องมีกระบวนการสอนที่หลากหลาย มี  ความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเด็กกับสถานการณ์ได้อย่างดี 
  2.2 เป็นคนชอบงานสร้างสรรค์ท้าทายมากกว่าคนที่ท างานซ้ าซาก 
  2.3 มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนเองท าอยู่ หรือสาขาที่ตนองรับผิดชอบอยู่ เช่น เป็น
ครูที่มีประสบการณ์มาทางด้านภาษา ก็มีความรู้ที่ดี เป็นคนเก่งในเรื่องนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญ 
เพราะครูหลายคนไม่สามารถหาหนทางให้เด็กไปสู่ความส าเร็จได้ เพราะครูเองไม่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับทางไปสู่ความส าเร็จ 
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  2.4 มีความสามารถในการประสานงานกับคนอ่ืนได้อย่างดี เนื่องจากศักยภาพเด็กแต่
ละคน มีความแตกต่าง ทั้งสิ่งที่เด็กสนใจและระดับความสามารถ ความสนใจและความสามารถที่
หลากหลายนี้เองที่ไม่มีครูคนไหนจะสามารถรู้ได้ทุกอย่างที่เด็กมีความสามารถ หรืออยากเรียนรู้ ครู
ส าหรับเด็กลักษณะนี้จึงต้องมีลักษณะประสานสิบทิศ สนุกกับการประสานกับคนต่าง  ๆ เพ่ือสร้าง
ความคิด โอกาสในการเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้จากชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ หรือจากองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งครู
สาขาอ่ืน 
  2.5 มีทักษะที่ดีในการสังเกต การฟัง (ครูพูดมากมักฟังไม่เป็น) การมองเห็นและเข้าใจ
ในความ คิด หรือพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของเด็ก ผู้เขียนเคยพบครูท่านหนึ่งที่ปั้น     
ลูกศิษย์ให้มีชื่อเสียงหลายคนด้วยการฟัง และสนับสนุนความคิดของเด็ก ๆ อย่างมีเหตุผล สิ่ งที่เด็กได้
คือการสร้างความคิดอย่างมีเหตุผล สิ่งที่เด็กได้คือการสร้างความคิดอย่างมีเหตุผล โดยมีครูเป็นที่พ่ึง 
  2.6 ไวต่อการรับรู้ทั้งสิ่งที่เด็กแสดงออกด้วยวาจา หรือกริยาท่าทาง 
  2.7 เป็นคนที่มีความใจเย็นมีเมตตา มีความสามารถในการสื่อสารที่เหมาะสม ครูบาง
คนใจดี แต่ท่าทางที่แสดงออกไม่บอก กลัวจะควบคุมเด็กไม่ได้ ครูที่ประสบความส าเร็จและเป็นครูที่
เด็กศรัทธาไม่มีใครต้องท าท่าให้น่ากลัว 
  2.8 ครูควรมีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันสามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี ครูที่มีอารมณ์ขันมักเป็นคนที่มองโลกในด้านดีมีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  2.9 สนใจศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษในด้านของ
คุณลักษณะของเด็กกลุ่มนี้ เช่น สติปัญญา ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และลักษณะความต้องการ
ทางจิตวิทยาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปอย่างไร 
  2.10 สนใจศึกษาการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถของเด็กที่แตกต่างจาก
เด็กอ่ืน สิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐาน เพ่ือดูผู้ที่เหมาะสมในการท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มนี้ นอกเหนือจากนี้  ครูที่จะมารับผิดชอบโครงการควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาเพ่ือเด็กกลุ่มนี้ในเรื่องการเสาะหา คัดเลือก การท าความเข้าใจลักษณะความต้องการ
ของเด็กทั้งด้านวิชาการ สังคม อารมณ์ และที่ส าคัญคือ การสร้างความพร้อมในการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอนส าหรับเด็กกลุ่มนี้ อาทิ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางความคิด
ระดับสูง นอกจากนี้ครูยังต้องท าความเข้าใจถึงวิธีการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย ไม่ตายตัวตาม
ความสามารถของเด็กที่เรียนว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาพิเศษ หากครูขาดความรู้ในเรื่องเหล่านี้  สิ่งที่
ตามมาคือ ความคับข้องใจรวมถึงการขาดทิศทางในการด าเนินการท้ายสุด คือการรอนโยบายหรือ
ค าสั่งจากผู้บริหารที่เราสามารถพบได้บ่อยในภาคปฏิบัติ  
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 จากคุณลักษณะของครูที่สอนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ประเภทหนึ่ง) ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษแต่ละคนมีความแตกต่าง ทั้งสิ่งที่เด็กสนใจและระดับความสามารถ ความสนใจ
และความสามารถที่หลากหลายนี้เองที่ไม่มีครูคนไหนจะสามารถรู้ได้ทุกอย่างที่เด็กมีความสามารถ 
หรืออยากเรียนรู้ ดังนั้นครูจึงต้องมีลักษณะการประสานงานรอบด้าน มีความสุขกับการประสานกับ
คนต่าง ๆ เพ่ือสร้างความคิด โอกาสในการเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้จากชุมชน ผู้เชี่ยวชาญ หรือจาก
องค์กรต่าง ๆ รวมทั้งครูสาขาอ่ืน ตลอดจนมีความพร้อมในด้านการจัดหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มีความเหมาะสมส าหรับเด็กกลุ่มนี้ 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาพิเศษ 

 ปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การด าเนินงานคล่องตัว 
ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้  
            หน่วยงานตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้  
 1. พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
(พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550, 2550, 27 กันยายน, หน้า 9) 
กล่าวถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ดังนี้ 
  1.1 หนวยงานของรัฐ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่อ  
อยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นโดย
พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

  1.2 องคการคนพิการแตละประเภท หมายความวา องคกรสมาชิกระดับชาติตาม
ประเภทความพิการ ที่ไดแจงชื่อไวกับส านักงานตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551, 5 กุมภาพันธ์, 
หน้า 2-3) กล่าวถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ดังนี้ 
  2.1 สถานศึกษาเฉพาะความพิการหมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 

  2.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษา
อบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
  2.3 ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอก
ระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคค ล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 
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  2.4 องค์การคนพิการแต่ละประเภท หมายความว่า องค์กรสมาชิกระดับชาติตาม
ประเภทความพิการที่ได้แจ้งชื่อไว้กับส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
  กรองทอง จุลิรัชนีการ (2556, หน้า 55-56) ได้สรุปรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
คนพิการ ดังนี้ 
            1. หน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม 
โรงเรียนทางการศึกษาพิเศษเฉพาะทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด ส านักการศึกษานอก
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในแต่ละจังหวัด และมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาพิเศษ 
  2. หน่วยงานด้านการแพทย์ เช่น กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล กรมสุขภาพจิต 
ศูนย์สาธารณสุขชุมชน และโรงพยาบาลชุมชน 
  3. หน่วยงานเอกชน เช่น สมาคม มูลนิธิช่วยเหลือคนพิการ สถานประกอบการ 
สื่อมวลชนต่าง ๆ และอาสาสมัครในหมู่บ้าน 
  4. หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล กรมพัฒนา
ชุมชน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 ประกาศส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่องก าหนดหน่วยงาน
ของรัฐในการรับค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ (2557, หน้า 40) ซึ่งได้ก าหนดหน่วยงานของรัฐใน
การรับค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ ดงันี้ 
 1. ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
 2. โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
 5. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ 
 6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กระทรวงกลาโหม 
 ส านักงานส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ม.ป.ป., หน้า 1-30) ได้
รวบรวมรายชื่อองค์กรที่ให้บริการคนพิการประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
      1.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 1) มูลนิธิคน      
ตาบอดไทย 2) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 3) สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา 4) สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย 5) สมาคมเพ่ือความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ) 
  1.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย  ได้แก่ 
1) มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2) สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 3) 
สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย 4) สมาคมคนหูหนวกกรุงเทพมหานคร 5) มูลนิธิ
ส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)       
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    1.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

ได้แก่ 1) มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2) ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ
พญาไท กรุงเทพมหานคร 3) มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 4) สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก  
5) สมาคมคนตาบอดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)       
              1.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 1) กลุ่ม
ตะวันใหม่ 2) ชมรมรักใจศูนย์ 63 เขตสาทร 3) สมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต เป็นต้น (รายละเอียดชื่อ
ของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)    
              1.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) มูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ 2) สมาคมเพ่ือคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศ
ไทย 3) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4) ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่ม
อาการดาวน์ 5) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของ
หน่วยงานทั้งหมดดูในภาคผนวก ฉ)                                
               1.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) มูลนิธิออทิสติกไทย      
2) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 3) สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร       
4) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดใน
ภาคผนวก ฉ)                                   
               1.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 1) เครือข่ายศิลป
ดนตรีเพื่อคนพิการ 2) ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ 3) มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 4) มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 
5) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                             
            2. ภาคใต้ 
          2.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 1) สมาคมคน     
ตาบอดจังหวัดกระบี่ 2) สมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพร 3) สมาคมคนตาบอดจังหวัดชายแดนใต้       
4) สมาคมคนตาบอดจังหวัดพังงา 5) สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง เป็นต้น (รายละเอียดชื่อของ
หน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                         
               2.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
1) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ 2) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง 3) ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
นราธิวาส 4) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี 5) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง เป็นต้น (รายละเอียด
ชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                
            2.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 1) ชมรมคนพิการจังหวัดกระบี่ 2) ชมรมคนพิการจังหวัดชุมพร 3) สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง 
4) สมาคมคนพิการจังหวัดนราธิวาส 5) สมาคมคนพิการทางกายและเคลื่อนไหวจังหวัดพัทลุง เป็นต้น 
(รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                
                 2.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 1) ชมรม
กลุ่มหัวใจยิ้มได้ 2) ชมรมคูหาใต้สายสัมพันธ์ และ 3) ชมรมจิตประภัสสรดอนสัก 
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               2.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดพังงา 2) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดภูเก็ต 3) ชมรมส่งเสริมและ
พัฒนาปัญญาจังหวัดยะลา 4) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดระนอง (รายละเอียดชื่อของ
หน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                
             2.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมจังหวัดพังงา 3) ชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสตูล (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดใน
ภาคผนวก ฉ)                                 
          3. ภาคเหนือ 

                  3.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
1) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย 2) กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 3) ชมรม
คนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 4) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ 5) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดน่าน 
(รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)              
                3.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดเชียงราย 2) มูลนิธิบ้านสมานใจ 3) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัด
เชียงใหม่ 4) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตาก 5) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัด
นครสวรรค์ (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)   
               3.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดเชียงราย 2) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดตาก 3) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดพะเยา 4) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพิษณุโลก 5) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิซึมจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)              
                3.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  ได้แก่           
1)  สมาคมสานสัมพันธ์ 2) ชมรมเม็งรายรวมจิตคิดอาสา 3) ชมรมสานสัมพันธ์ปุาแดด 4) มูลนิธิแก้ว-

อรุณเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 5) ชมรมรวมใจสมานจิตต าบลหารแก้ว (รายละเอียดชื่อของหน่วยงาน
ทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)  
              3.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 1) ศูนย์รวมมิตร
เพ่ือเด็กและเยาวชน 2) ชมรมผู้ปกครองเปี่ยมด้วยรัก 3) สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัด 4) เชียงใหม่ 
5) ชมรมคนพิการต าบลยุหว่า (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)  
           4. ภาคตะวันตก 
                  4.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 1) สมาคมคน      
ตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี และ 3) สมาคมคนตาบอด
จังหวัดราชบุรี 
                  4.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี 
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                  4.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดกาญจนบุรี 2) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตาก 3) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดเพชรบุรี 4) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดราชบุรี และ 5) ชมรม
ส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 
                 4.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดกาญจนบุรี 2) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 3) ชมรม
ผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดราชบุรี 
                 4.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 1) ชมรม
เพ่ือนช่วยเพ่ือนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 2) ชมรมล้อมรั้วด้วยรักอ าเภอบางสะพานน้อยจังหวัด   
3) ประจวบคีรีขันธ์ 4) ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนอ าเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 5) ชมรม
สามชุกเพ่ือนช่วยเพื่อนคืนชีวิตสู่ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
                 4.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 1) สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี 2) ศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมคนพิการ 3) 
จังหวัดตาก 4) ชมรมคนพิการต าบลแม่ปะจังหวัดตาก 5) สมาคมคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                       
              4.7  องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 1) ชมรมคนพิการ 
ต าบลจระเข้เผือกจังหวัดกาญจนบุรี 2) ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลท่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี                
3) ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลหวายเหนียวจังหวัดกาญจนบุรี 4) ชมรมคนพิการต าบลโคกตะบอง   
5) ชมรมคนพิการต าบลดอนชะเอมจังหวัดกาญจนบุรี (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดใน
ภาคผนวก ฉ)                       
            5. ภาคตะวันออก                 
                  5.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 1) สมาคมคน      
ตาบอดจังหวัดจันทบุรี 2) สมาคมคนตาบอดจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) สมาคมคนตาบอดจังหวัดตราด       
4) สมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี 5) สมาคมคนตาบอดจังหวัดระยอง (รายละเอียดชื่อของ
หน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                          
                  5.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก ่

1) สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี 2) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด และ 3) ชมรมคนหูหนวกจังหวัด
สระแก้ว 
                 5.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดจันทบุรี 2) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) ชมรม
ส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตราด 4) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี 5) ชมรม
ส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดระยอง และ 6) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสระแก้ว 
                  5.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) ชมรมผู้ปกครองบุคคล
ออทิสติกจังหวัดจันทบุรี 2) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี และ 3) ชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกจังหวัดสระแก้ว 
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                  5.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 1) ชมรม
พิทักษ์จิตรจังหวัดปราจีนบุรี 2) ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 3) ชมรมพิทักษ์จิตร
ต าบลรอบเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 4) ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลโคกไม้ลายจังหวัดปราจีนบุรี 5) ชมรม
พิทักษ์จิตรต าบลดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                      
                 5.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 1) สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) 2) สมาคมส่งเสริมพัฒนาและการค้า
สลากคนพิการจันทบุรี 3) สมาคมคนพิการจันทบูรจังหวัดจันทบุรี 4) สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี  
5) ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดใน
ภาคผนวก ฉ) 
                  5.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 1) มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 
2) กลุ่มพัฒนาสวัสดิการคนพิการต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 3) ชมรมคนพิการอ าเภอศรีมหา-

โพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี 4) ชมรมคนพิการอ าเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี 5) ชมรมพัฒนาฝึกอาชีพ
คนพิการอ าเภอกบินทร์บุรี (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ) 
        6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                   6.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 1) สมาคมคน       
ตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน 
กลาง 3) สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ 4) สมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 5) 
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (รายละเอียดชื่อของ
หน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)                         
                 6.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
1) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น 2) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา 4) สมาคมหูหนวกท้องถิ่นจังหวัด
นครราชสีมา 5) สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก 
ฉ)                         
                 6.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ชมรมส่งเสริม
และพัฒนาปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดขอนแก่น 3) ชมรม
ส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดนครพนม 4) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดนครราชสีมา        
5) ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก 
ฉ)         
               6.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 1) มูลนิธิออทิสติกไทย
สาขากาฬสินธุ์ 2) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ 3) สมาคมเพ่ือเด็กพัฒนาการล่าช้า
จังหวัดกาฬสินธุ์ 4) ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชัยภูมิ และ 5) สมาคมผู้ปกครองบุคคล 
ออทิสติกจังหวัดขอนแก่น 
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              6.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 1) ชมรม
อาสาสมัครเครือข่ายญาติผู้ปุวยจิตเวช 2) ชมรมสายใยสายสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 3) ชมรมฟูามืดบ่
โดนจังหวัดขอนแก่น 4) ชมรมพัฒนาสุขภาพจิตจังหวัดนครราชสีมา 5) ชมรมส่งเสริมและดูแลผู้ปุวย
จิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนน า จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดใน
ภาคผนวก ฉ)         
                  6.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 1) ชมรมคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) ชมรมคนพิการจังหวัดขอนแก่น 3) ศูนย์ส่งเสริมทักษะ
การด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดขอนแก่น 4) สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ 5) สมาคมคนพิการ
จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)         
                  6.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 1) มูลนิธิธิดาเมตตา
ธรรม 2) มูลนิธิเพ่ือพัฒนาคนพิการ 3) สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดบุรีรัมย์ 4) สมาคมกีฬาคน
พิการจังหวัดมหาสารคาม 5) ชมรมคนพิการทุกประเภทต าบลโนนชัยศรีจังหวัดร้อยเอ็ด (รายละเอียด
ชื่อของหน่วยงานทั้งหมดในภาคผนวก ฉ)         
 จากรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษที่น าเสนอไว้ข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า ในแต่ละภาคจะมีหน่วยงานที่หลากหลายในการท างานเพ่ือช่วยเหลือคนพิการประเภท     
ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 

บริการสนับสนุน 

 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 เมื่อคนพิการมีบัตรประจ าตัวคนพิการแล้ว คนพิการ
สามารถยื่นค าขอใช้สิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ 
ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ มีสาระส าคัญของบริการ  ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 17-19, 35, 56) 
 1. บริการทางการแพทย์ คนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีสิทธิดังนี้ 
               1.1 สิทธิการบริการข้ันพ้ืนฐานทางการแพทย์  
                    การสาธารณสุข และการอนามัยที่จ าเป็นต่อสุขภาพ และการด ารงชีวิตเพ่ือ     
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจ การวินิจฉัยการรักษาพยาบาล เพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น โดยรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง 
               1.2 สิทธิได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ 
                    สามารถเข้ารับบริการทั้งในและนอกหน่วยบริการ ได้แก่ กายภาพบ าบัด กิจกรรม 
บ าบัด การฟ้ืนฟูการเห็น การได้รับอุปกรณ์ เครื่องช่วยตรวจตามประเภทความพิการ และการพัฒนา
ศักยภาพในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภาพการมองเห็น การสื่อสาร 
การปรับพฤติกรรม การอบรมญาติ หรือผู้ดูแลในการดูแลคนพิการ โดยรับบริการจากสถานพยาบาล
ของรัฐ 
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           2. บริการด้านการศึกษา  
                  คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสวัสดิการและความช่วยเหลือ อ่ืนจากรัฐ
ในเรื่องการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  หรือแผนการศึกษาแห่งชาติตาม         
ความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะ หรือในสถานศึกษาทั่วไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือ
การศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม    
  2.1 สิ่งอ านวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้าง
ทาง สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยให้คนพิการแต่ละประเภทได้รับการศึกษาโดยสะดวกและ 
สอดคล้องตามความจ าเป็นของแต่ละบุคคล เช่นสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักเรียนที่มีความ 
บกพร่องทางการเห็น ได้แก่ ไม้เท้าขาว เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ โทรทัศน์ วงจรปิดเพ่ือขยายภาพ 
เป็นต้น สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ เครื่องช่วยฟัง 
เครื่องช่วยสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เป็นต้น สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนักเรียนที่มี        
ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ได้แก่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ 
กายอุปกรณ์หรือเครื่องช่วยคนพิการเฉพาะบุคคล เป็นต้น สิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นต้น   
  2.2 สื่อ หมายถึง สื่อทางการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 
หรือ เครื่องมือช่วยให้คนพิการเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็ว เช่น 
หนังสือเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดสื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
ต่างๆ เป็นต้น   

  2.3 บริการ หมายถึง บริการต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละ
ประเภท เช่น การสอนเสริมกิจกรรมบ าบัด การแก้ไขการพูด และ การจดค าบรรยาย เป็นต้น   

  2.4 ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึงมาตรการอ่ืนที่นอกเหนือจาก           
สิ่งอ านวย ความสะดวก สื่อและบริการที่จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ เช่น 
การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผล การจัดอาสาสมัคร และการฝึกอบรม
ทักษะอาชีพ เป็นต้น  
 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑและวิธีการใหคนพิการมีสิทธิไดรับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ใน หมวด 4 การขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อ
และขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ข้อ 13 ให้      
คนพิการหรือผูปกครองที่ประสงคจะใชสิทธิขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อและขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ยื่น  ค าขอตอสถานศึกษาที่เขาศึกษาตามระเบียบ
และแบบที่คณะกรรมการก าหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 1) แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลที่จัดท าโดยสถานศึกษาที่รับคนพิการเขาศึกษา 2) จ านวนเงินที่ขอยืมเพ่ือจัดซื้อ         
สิ่งอ านวย ความสะดวก สื่อ และบริการทางการศึกษา 3) รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ และ
บริการทางการศึกษาที่ประสงคจะขอยืมเงินเพ่ือ จัดซื้อตามบัญชี ก. และบัญชี ค. และ4) รายการ     
สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ หรือความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่ประสงคจะขอรับตาม
บัญชี ข. และบัญชี ค.มีราละเอียดดังนี้ (กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใหคนพิการมีสิทธิ
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ไดรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550, 2550, 
หน้า 6-9)  

 
ตารางที่ 6.2 บัญชี ก 

 

ล าดับที่ รายการสิ่งอ านวยความสะดวก 

1 โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลทั้งจากสื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลล  
เปนสื่อสิ่งพิมพ 

2 โปรแกรมคอมพิวเตอรอานจอภาพ 
3 โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร 
4 โปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียง 
5 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ควบคุมการท างานโดยใชเสียง 
6 โปรแกรมคอมพิวเตอรอานหนังสือส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
7 เครื่องอานหนังสือส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
8 เครื่องเปดฟงหนังสือเสียงชนิดแผน 
9 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอักษรเบรลล์ 
10 แวนขยายส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง 
11 เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล 
12 เครื่องชวยฟง 
13 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
14 เครื่องเทปคาสเซตส าหรับเปดฟงหนังสือเสียง 
15 เครื่องพิมพดีดอักษรเบรลล์ 
16 เครื่องพิมพอักษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร์ 
17 เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิดพิเศษ 

และท่ีวางแขน   
18 กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ ายัน  

เกาอ้ีลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ 

19 เครื่องโทรทัศนวงจรปดเพ่ือขยายภาพ 
20 โตะ เกาอ้ีที่ใชวัสดุและแบบพิเศษส าหรับคนพิการ 
21 เครื่องบอกทิศทางซึ่งแสดงผลโดยอักษรเบรลล 
22 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
23 เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
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ตารางที่ 6.2 บัญชี ก (ต่อ) 

 

ล าดับที่ รายการสื่อ 

24 หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น 
25 หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ 

กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น 
26 หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ 

ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น 
27 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
28 แผนภาพนูน ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพที่อยูบนแผนกระดาษ

ธรรมดา แผนกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุอื่นที่สามารถสัมผัสได 
29 สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจ าลอง และรูปที่มีพ้ืนผิว  

ตางชนิด 
30 เครื่องค านวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง 
31 ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน 
32 อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

เชน กระดาษกราฟ และลูกคิด 
33 ปทานุกรมภาษามือไทย 
34 จอภาพคอมพิวเตอรระบบสัมผัส 
35 อุปกรณพลศึกษา เครื่องเลนกีฬา และนันทนาการส าหรับคนพิการทุกประเภท เชน 

บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง 
36 อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรค า และบัตรภาพ 
37 เครื่องดนตรีที่ใชในกิจกรรมดนตรีบ าบัด 
38 หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ าหนัก และวัสดุพิเศษ 
39 พจนานุกรมระบบเสียง 
40 สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน ที่เปดหนังสือส าหรับคนพิการ 
41 วีดิทัศนเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการและครอบครัว 
42 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ่ 
43 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์ 
44 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
45 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ 
46 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
47 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
48 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
49 สื่ออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วิดีทัศน และซีดีรอม 



197 
 
ตารางที่ 6.3 บัญชี ข 

 

ล าดับที่ รายการสิ่งอ านวยความสะดวก 

1 ไมเทาขาว 
2 แวนขยายส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง 
3 เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรดหรือเมาสชนิด

พิเศษ และที่วางแขน 
4 กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม  

ไมค้ ายัน เกาอ้ีลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ 
5 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
6 เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
 
7 

รายการส่ือ 

หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น 
8 หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ 

กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอื่น 
9 หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพหรือภาพขยายใหญที่พิมพลงใน

กระดาษ ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส
หรือในวัสดุอ่ืน 

10 วัสดุที่ใชในการจัดท าสื่อตามล าดับที่ 7 ถึงล าดับที่ 9 เชน กระดาษพิมพหนังสือ 
อักษรเบรลล แผนซีดี และแผนดิสกเก็ต 

11 เครื่องเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา (slate and stylus) 
12 เครื่องค านวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
13 ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสนและภาพนูน 
14 กรอบหรืออุปกรณที่ใชก าหนดบรรทัดหรือพ้ืนที่ 
15 อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพรอง

ทางการเห็น เชน กระดานกราฟ และลูกคิด 

16 นาฬิกาบอกเวลาชนิดแสดงผลเปนอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
17 ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ 
18 ปทานุกรมภาษามือไทย 
19 อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรค า และบัตรภาพ 
20 หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ าหนัก และวัสดุพิเศษ 
21 สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือส าหรับ 

คนพิการ 
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ตารางที่ 6.3 บัญชี ข (ต่อ) 
 

ล าดับที่ รายการส่ือ 

22 วีดิทัศนเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการและครอบครัว 
23 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์ 
24 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
25 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ 
26 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
27 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน   
28 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
 

29 
รายการความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลส าหรับคนพิการ แตละ
บุคคล 

30 การจัดอาสาสมัคร 
31 การแนะแนวครอบครัว 
32 การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ 

 
ตารางที่ 6.4 บัญชี ค 

 

ล าดับที่ รายการบริการ 
1 การสอนเสริม 
2 การอานหนังสือ เอกสาร และขอสอบ 
3 การน าทาง 
4 การผลิตสื่อ 
5 การจดค าบรรยาย 
6 การซอมสื่อ 
7 กายภาพบ าบัด 
8 การแกไขการพูดและทักษะการสื่อสาร 
9 กิจกรรมบ าบัด 
10 ลามภาษามือ 
11 การอบรมทักษะพื้นฐาน เชน ทักษะทางการเดินดวยไมเทาขาว ทักษะทางการเขียน 

อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
ทักษะชีวิตประจ าวัน และทักษะทางสังคม  

12 การแนะแนวการศึกษา 
13 พ่ีเลี้ยงและผูชวยเหลือ 
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ตารางที่ 6.4 บัญชี ค (ต่อ) 
 
ล าดับที่ รายการบริการ 

14 ดนตรีบ าบัด และดนตรีเพ่ือพัฒนา 
15 การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลีน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตามค าสั่ง

แพทย และบริการสวนปสสาวะ 
16 การซอมและปรับปรุงแกไขอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ สื่อ และสิ่งอ านวย 

ความสะดวก 
17 พฤติกรรมบ าบัดและการแกไขพฤติกรรม  
18 ศิลปะบ าบัดและศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
19 การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยา และทักษะดานตาง ๆ 

 
  1.3 บริการทางสังคมและสวัสดิการ 
                  การบริการทางสังคม และสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ได้แก่ สวัสดิการ     
คนพิการ เงินสงเคราะห์คนพิการในครอบครัว มาตรการภาษี และบริการล่ามภาษามือ ส าหรับคน
พิการทางการได้ยิน 
   นอกจากบริการที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงแรงงาน ยังจัดบริการให้กับคนพิการ 
ดังนี้ (กระทรวงแรงงาน, 2555, หน้า 1-4) 
   1. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ แต่เดิมคนพิการได้รับ
บริการทางการแพทย์เพียง 13 รายการ ในปี 2553 นี้ คนพิการได้รับบริการจ านวนรวมเป็น 2 เท่า คือ 
รวม 26 รายการ ได้แก่ 
    1.1 การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษด้วย
วิธีอ่ืน ๆ ตามชุด สิทธิประโยชน์  
    1.2 การแนะแนว การให้ค าปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี  
    1.3 การให้ยา ผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือการบ าบัด 
ฟ้ืนฟู เช่น การฉีดยาลดเกร็ง การรักษาด้วยไฟฟูา Hemencephalography (HEG) เป็นต้น  
    1.4 การศัลยกรรม  
    1.5 การบริการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นต้น  
    1.6 กายภาพบ าบัด  
    1.7 กิจกรรมบ าบัด  
    1.8 การแก้ไขการพูด (อรรถบ าบัด)  
    1.9 พฤติกรรมบ าบัด  
    1.10 จิตบ าบัด  
    1.11 ดนตรีบ าบัด  
    1.12 พลบ าบัด  
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    1.13 ศิลปะบ าบัด  
    1.14 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยิน  
    1.15 การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย  
    1.16 การบริการส่งเสริมพัฒนาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  
    1.17 การบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น นวด
ไทย ผังเข็ม เป็นต้น  
    1.18 การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบ าบัด เช่น กลุ่ม
สันทนาการ เป็นต้น  
    1.19 การประเมิน และเตรียมความพร้อมก่อนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
หรือการประกอบอาชีพ  
    1.20 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการเห็น การสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม 

และการเคลื่อนไหว  
    1.21 การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
ความพิการ ซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
    1.22 การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการรวมถึง 
ผู้ช่วยคนพิการ  
    1.23 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน การไปเยี่ยมบ้าน 
กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก  
    1.24 การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เช่น ทักษะชีวิต ทักษะการด ารงชีวิต
ส าหรับคนพิการ และการฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น  
    1.25 การบริการทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน เป็นต้น   
    1.26 การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วย
ความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ  
   2. บริการจัดการศึกษา คนพิการทุกคนมีสิทธิเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี รวมถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับ
ปริญญาตรี  
   3. บริการจ้างงานคนพิการตามระเบียบใหม่ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งเตรียมจะ
ประกาศใช้ ก าหนดให้สถานประกอบการของเอกชน และหน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าท างาน 
ในอัตราส่วนจ านวนลูกจ้างทั้งหมด คาดว่า น่าจะเป็น 50 คนต่อ คนพิการ 1 คน ทั้งนี้ หากสถาน
ประกอบการไม่รับคนพิการเข้าท างานจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ หรือสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการด้วยการให้สัมปทาน 
จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้า หรือบริการ จัดจ้างเหมา ช่วงงาน ฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลือคนพิการ
หรือผู้ดูแลคนพิการอย่างสมเหตุสมผล ส่วนหน่วยงานราชการที่ไม่รับคนพิการเข้าท างานไปต้อง
จ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แต่ต้องสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการใน
ลักษณะเดียวกัน  
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   4. บริการสิ่งอ านวยความสะดวก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกตามความเหมาะสม เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการ 
เช่น บริการในการเดินทาง บริการขนส่งสาธารณะ บริการข้อมูลข่าวสาร และบริการให้สัตว์น า
ทางเดินทางกับคนพิการ เป็นต้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สถานประกอบการจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกให้
คนพิการสามารถน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้  
   5. บริการเงินกู้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิขอกู้เงินกองทุนส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระได้ โดยกู้เป็นรายบุคคลคนละไม่เกิน 40,000 
บาท หรือกู้เป็นกลุ่ม เพ่ือช่วยกันประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องผ่อนส่งภายใน 5 ปี  
   6. บริการสวัสดิการสังคม คนพิการมีสิทธิได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม
อย่างสมเหตุสมผล เช่น 
    6.1 ผู้ช่วยคนพิการ (ส าหรับคนพิการระดับรุนแรง) ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตาม
มาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้ว  
    6.2 ค่าใช้จ่ายส าหรับจัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีบ้าน หรือสถานที่พัก  
    6.3 สถานที่เลี้ยงดูส าหรับคนพิการไร้ที่พ่ึง เป็นต้น 
   7. บริการล่ามภาษามือ คนหูหนวกมีสิทธิที่จะขอบริการล่ามภาษามือได้ 5 กรณี 
ได้แก่  
    7.1 การใช้บริการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข  
    7.2 การสมัครงาน หรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ  
    7.3 การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ หรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น  
    7.4 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรม รวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดย
หน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย และ  
    7.5 บริการอ่ืนใดตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาล่ามภาษามือ
ประกาศก าหนด 
   8. การลดหย่อนภาษีเงินได้ ผู้ดูแลคนพิการที่มีรายได้ และต้องเสียภาษีเงินได้ มี
สิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้คนละ 60,000 บาท เริ่มตั้งแต่รายได้ของปี 2552  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553, หน้า 4-5) ได้ระบุบริการที่จัดให้นักศึกษา
พิการ ดังนี้ 
 1. บริการส าหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่  
  1.1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เช่น 
โปรแกรม Jaws, โปรแกรมตาทิพย์  
  1.2 จัดท าเอกสารอักษรเบรลล์  
  1.3 บันทึก และส าเนาเทปเสียงการเรียนการสอน  
  1.4 บริการอัดหนังสือเสียง Audio Book   
  1.5 บริการพิมพ์เอกสาร Word  
  1.6  บริการอาสาสมัครอ่านข้อสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน   
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  1.7 บริการ Scan หนังสือ และตรวจสอบแก้ไขหนังสือ   
 2. บริการส าหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือสื่อความหมาย 
ได้แก่  
  2.1 บริการล่ามภาษามือ   
  2.2 บริการผู้ช่วยจดค าบรรยาย  
  2.3 สื่อ อุปกรณ์เพ่ือช่วยการเรียนรู้  
  2.4 บันทึกและส าเนาเทป วีดิทัศน์การเรียนการสอน   
 3. บริการส าหรับนักศึกษาพิการที่มีความบกพร่องทางกาย หรือการเคลื่อนไหว  3.1 ปรับ

สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เช่น ทางลาด 
ลิฟท์ ราวจับ ห้องน้ า เป็นต้น  
  3.2 ให้ยืมสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ที่ช่วยในการเขียน   
  3.3 บริการอาสาสมัครช่วยเหลือ  
  3.4 บริการเข้าถึงห้องเรียน/ห้องสอบ นักศึกษาพิการทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถ 
เข้าเรียนในห้องเรียน กรณีนักศึกษาที่นั่งรถเข็นแต่อาคารไม่มีทางลาดหรือลิฟต์ ขอให้แจ้งหน่วย
บริการสนับสนุนส าหรับนักศึกษาพิการเพ่ือให้ความช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้อย่าง
สะดวก    
 4. บริการอ่ืน ๆ ส าหรับนักศึกษาพิการทุกประเภท  
  4.1 จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Services Plan : ISP) 
  4.2 จัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอบ    
  4.3 ให้ค าปรึกษารายบุคคล  หรือกลุ่ม    
  4.4 บริการเขียนเอกสาร นักศึกษาที่ไม่สามารถเขียนเอกสารได้ด้วยตนเอง โดยจะ
ให้บริการด้านเอกสาร เช่น การกรอกเอกสารแบฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น  
  4.5 บริการยืม/คืน หนังสือของส านักวิทยบริการ นักศึกษาที่ไม่สามารถยืม-คืนหนังสือ
ได้ จะให้บริการยืม-คืน และรับหนังสือมาส่งให้นักศึกษาพิการ  
  4.6 บริการให้ค าปรึกษา นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาแนะน าจากคณาจารย์หรือ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการได้    
 จากรายการของบริการสนับสนุนส าหรับคนพิการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐบาล
ให้ความส าคัญกับคนพิการมากขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดบริการส าหรับคนพิการประเภท
ต่าง ๆ ที่จะอ านวยความสะดวกให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด 
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สรุป 

บุคลากรที่ท างานเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญที่ส่งแสริม
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ทางการศึกษาพิเศษแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) บุคลากรที่ท างานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโดยตรง 
บุคลากรกลุ่มนี้รับผิดชอบในการฟ้ืนฟู พัฒนาและให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ห้องเรียน 2) บุคลากรที่ท างานสนับสนุนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ บุคลากรประเภทนี้มีความส าคัญ
ต่องานการศึกษาพิเศษเป็นอย่างมากซ่ึงมีหน้าที่ช่วยเหลือ บ าบัด ส่งเสริม และสนับสนุนงานการศึกษา
พิเศษเป็นอย่างดี 3) ผู้บริหารงานด้านการศึกษาพิเศษ เป็นบุคคลที่มีความส าคัญในการก าหนด
นโยบายด้านการจัดการศึกษาให้เด็กให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีความพร้อมในการวางแผน และการก าหนดหลักการ นโยบายในการจัด
การศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิอันเท่าเทียมในด้านการศึกษา  และ 4) บุคลากร
ในองค์กรวิชาชีพอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในการดูแลช่วยเหลือ การประสานงาน       
การเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ การสนับสนุนทางการศึกษา การช่วยเหลือด้านอาชีพ และการให้
ค าปรึกษาแก่เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือเด็กพิการที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะช่วยเอ้ือให้การด าเนินงาน
การจัดการศึกษาพิเศษคล่องตัว ประกอบด้วยหน่วยงานดังต่อไปนี้ 1) หน่วยงานด้านการศึกษา               
2) หน่วยงานด้านการแพทย์ 3) หน่วยงานเอกชน และ 4) หน่วยงานของรัฐ  

  

แบบฝึกหัด 

 1. เทคโนโลยี (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง 
 2. สิ่งอ านวยความสะดวก (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างมา 
3 ตัวอย่าง 
 3. สื่อ (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง 
 4. อุปกรณ์ (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง 
 5. บริการ (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง 
 6. ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (ส าหรับคนพิการ) หมายความว่าอย่างไร พร้อม
ยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง 
 7. ถ้าในชั้นเรียนของท่าน มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) และนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ (ไม่มีขา 2 ข้าง) ท่านจะขอสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้าง
ให้กับนักเรียน พร้อมระบุเหตุผล 
 8. ถ้าในชั้นเรียนของท่านเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนส่วนใหญ่อ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ และคิดค านวณไม่ได้ ท่านจะให้ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา อย่างไรบ้าง 
 9. เปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรทางการศึกษาพิเศษท่ีมีต่อการเรียนรู้ของเด็กท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
 10. สรุปสาระส าคัญของการบริการของรัฐในการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท   

1. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

2. การเปรียบเทียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

   3. การน ากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือคนพิการไปใช้  
 4. สรุป 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
 1. ระบุชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวมพร้อมระบุสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้  
 2. เมื่อน าเสนอ PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
พิเศษ และการศึกษาแบบเรียนรวมแล้ว นักศึกษาต้องสามารถเปรียบเทียบกฎหมายต่างๆ ในประเด็น 1) 
การแบ่งประเภทของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2) สิทธิทางการศึกษา และ 3) สิทธิในการรับบริการของ
รัฐได้ทุกประเด็น 

 3. เมื่อส ารวจบริเวณต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้ว นักศึ กษาสามารถ
ยกตัวอย่างสถานการณ์จริง พร้อมระบุนโยบาย หรือกฎหมายที่สอดคล้องได้ 
 4. เมื่อก าหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาเป็นครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งหนึ่ง
แล้วให้ออกแบบสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ศึกษาโดยแสดงสถานการณ์จ าลองได้ 
 5. แสดงพฤติกรรมการมีเจตคติที่ดีต่อการน ากฎหมายเกี่ยวกับคนพิการไปใช้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับเด็กพิการ แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็ก
เหล่านั้น 

 2. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 5-6 คน ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ และตัวอย่างการน ากฎหมายไปใช้แล้วตอบค าถามใน
ใบงานที่ 7.1 และ 7.2 เป็นรายบุคคล จากนั้นสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนร่วมแลกเปลี่ยนค าตอบเพ่ือหา
ข้อสรุปของกลุ่มในการน าเสนอหน้าชั้น 

 3. น าเสนอผลงานหน้าชั้นแล้วร่วมกันตั้งค าถาม และสะท้อนผล 

 4. น าเสนอตัวอย่างการน ากฎหมายไปใช้โดยใช้สถานการณ์จ าลองโดยเลือกกฎหมาย หรือ
นโยบายที่ไม่ซ้ ากัน 

 5. น าเสนอสถานการณ์จ าลอง 
 6. ร่วมกันสะท้อนผลการเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองในประเด็นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาแบบเรียนรวมและการศึกษาพิเศษ 
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 7. ร่วมกันสรุปความรู้ที่ ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้โดยให้นักศึกษาแต่ละคนเขียนสรุป        
ค าส าคัญที่ได้ลงในบนกระดาษคนละ 2-3 ค า จากนั้นให้นักศึกษาฉีก หรือตัด หรือวิธีอ่ืน ๆ แล้วน าไปติด
บนกระดานพร้อมทั้งจัดระบบระเบียบให้ดูง่ายและสวยงาม 

 8. มอบหมายการท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารค าสอนรายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม บทที่ 7  

 2. PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง นโยบายของรัฐที่สนับสนุนการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวม 

 3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับเด็กพิการ 
 4. แบบฝึกหัด 

  

การวัดและการประเมินผล  
 1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2. การมีส่วนร่วม ประเมินจากการตั้งค าถามระดับการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การตอบ
ค าถาม การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น และการให้ข้อเสนอแนะ 

 3. การตรวจผลงาน ประเมินจากการเขียนสรุป และการแสดงสถานการณ์จ าลอง โดย
พิจารณาจากแนวคิด ความถูกต้องเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ 
            4. การตรวจแบบฝึกหัด ประเมินจากการตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

 
 



บทท่ี 7 

นโยบายของรัฐทีส่นับสนุนการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
 การจัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเป็นการจัดการศึกษาที่เปิด
โอกาสให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดการศึกษาดังกล่าวจะไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งการด าเนินการจัด
การศึกษาท้ังสองประเภทได้มีการออกกฎหมายเพื่อช่วยให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้การที่
ครูผู้สอนรู้จัก และเข้าใจกฎหมายที่สนับสนุนการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมจะ
ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่
มีความเหมาะสมกับเด็กแต่ละคน อีกท้ังยังช่วยให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ แต่ยังพบ
ปัญหาเรื่องการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ที่จะท าให้คนพิการเข้าถึงและใช้บริการ
ได้จากสวัสดิการต่าง ๆ ทั้งทางด้านการศึกษา การมีงานท า และการใช้ชีวิตประจ าวัน ดังนั้นจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักกฎหมาย นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้เรียนที่พิการในชั้นเรียนสามารถเข้าถึง
สวัสดิการต่าง ๆ ดังกล่าวมาข้างต้นอย่างทั่วถึง ส าหรับรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมจะกล่าวถึงในล าดับต่อไป 

  

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 
 การด าเนินการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีจัดขึ้นอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ โดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม
ได้อย่างมีความสุข ประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องมีกฎหมายที่สนับสนุน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ มี 
15 หมวด และบทเฉาะกาล รวม 309 มาตรา ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 3 สิทธิ
และเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 30 และมาตรา 49 หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 
80 มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้ (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย, 2550, หน้า 8,15, 16, 23) 
                  มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
เท่าเทียมกัน 
                  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระท ามิได้  
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                  มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
      ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตาม
วรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน 
      การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครอง  และส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐ 
     มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการศึกษา ในข้อ (3), (4) ดังนี้ (3) 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษา
ของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และ 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การ ทาง
ศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้
เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใน       
การปกครองนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาของผู้พิการเพ่ือให้ได้รับสิทธิทางการศึกษา
เช่นเดียวกับเด็กปกติ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการจัดการศึกษาทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐได้ให้ความส าคัญกับคนพิการและส่งเสริมให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป โดยทางปฏิบัติที่ท าในปัจจุบัน คือ การรับคนพิการเข้ารับการศึกษา
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีการสนับสนุน
จากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน และจัดในลักษณะการศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐ ตัวอย่างที่เห็น
ในปัจจุบัน ได้แก่ การจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนของรัฐ การจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษาต่าง ๆ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดทั่วประเทศ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ 
โรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งประเทศไทย และโรงเรียนปัญญา
วุฒิกร เป็นต้น 
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มี 16 หมวด และบทเฉพาะกาล 
รวม 279 มาตรา มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการประกันสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการไม่เลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะแนวนโยบายในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27 บุคคล
ย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ และเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน       
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าเหตุด้วยความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
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แห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใดจะกระท ามิได้ หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่างมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 71 รัฐพึงส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจเข้มแข็ง รวม
ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยรัฐ
พึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มครองปูองกันบุคคลดังกล่าวมิให้ถูกใช้ความรุนแรง หรือไม่เป็นธรรม 
รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด เยียวยา ผู้ถูกกระท าการดังกล่าว (ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2560, 
หน้า 8, 14, 18) 
  จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดใน     
การปกครองในปัจจุบัน ก็ยังคงให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาของผู้พิการเพ่ือให้ได้รับสิทธิทาง
การศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ และได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการจัดการศึกษาทัดเทียม
กับบุคคลอ่ืน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รัฐได้ให้ความส าคัญกับคนพิการและส่งเสริมให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ยังระบุว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
และคุ้มครองปูองกันบุคคลดังกล่าวมิให้ถูกใช้ความรุนแรง หรือไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบ าบัด 
เยียวยา ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการให้คุณค่ากับคนพิการและการช่วยเหลือให้มีสิทธิเท่าเทียมกับคนปกติ 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545        
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน 
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ ได้แก่ หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทาง การศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอการสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ในวรรคสองระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกาย
พิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ ในวรรคสามที่ระบุว่า ให้จัด
ตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง และวรรคสี่ ระบุว่า การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น นอกจากนี้แล้วหมวดที่ 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
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พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 7-

8) 
  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 จะเห็นได้ว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแต่ละคนที่จะช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550   
      พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่
ส่งเสริมคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมคนพิการในทุก ๆ ด้าน ที่ช่วยให้คน
พิการสามารถพ่ึงตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับ  
คนปกติมีสาระส าคัญ ดังนี้ (พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550, 
2550, หน้า 16-20) 

     มาตรา 15 การก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ มาตรการ โครงการ หรือวิธีการปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ      
คนพิการจะกระท ามิได้  

     มาตรา 19 คนพิการอาจยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการต่อนายทะเบียนกลาง หรือ
นายทะเบียนจังหวัด ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ
หรือในกรณีที่คนพิการมีสภาพความพิการถึงขั้นไม่สามารถไปยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้ปกครอง           
ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลหรือผู้ดูแลคนพิการ แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอแทนก็ได้   
      มาตรา 20 คนพิการมีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอัน
เป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ดังนี้  

        (1) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายส าหรับ
การรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ  

        (2) การศึกษา  
        (3) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ   

         (4) การยอมรับ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่าง
เต็มที่    
         (5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาและบริการ
อันเป็นสาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมาย  และ      
การจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี   

        (6) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ     
การสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส าหรับคนพิการทุกประเภท  

        (7) บริการล่ามภาษามือ  
        (8) สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์น าทาง หรือการน าเครื่องช่วย

ความพิการใด ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ   
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         (9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ   

       (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการ
อ่ืน  
          ผู้ช่วยคนพิการ ให้มีสิทธิได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการและค่าธรรมเนียม  
          คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย  และ    
การเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้ว 
รัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น   
          ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้ค าปรึกษา แนะน า ฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดู     
การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจนความช่วยเหลือ อ่ืนใด เพ่ือให้พ่ึงตนเอง
ได้   
          คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษี ตามที่
กฎหมายก าหนด  
          องค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือ
ยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใช้จ่าย  
          จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จะเห็นได้ว่า        
คนพิการได้รับสิทธิ และการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม พ่ึงพาตนเองได้ ได้แก่ 
นโยบาย วิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท ามิได้ การมีบัตรประจ าตัวคนพิการเพ่ือรับสิทธิต่าง ๆ ของรัฐ คน
พิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ
และความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ อีกท้ังยังได้รับการลดหย่อนภาษี และค่าธรรมเนียม มีสิทธิได้รับการจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ฯลฯ  
 5. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 
               พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้
คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษา โดยก าหนดไว้ว่า สถานศึกษาในทุกสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ และ 
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ มีหน้ามี่ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรก
พบความพิการจนตลอดชีวิต ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล การจัดหาสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลือ    
อ่ืนใดทางการศึกษา มีสาระส าคัญดังนี้ (พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551, 
2551, หน้า 1-5) 
  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ ก าหนดไว้ว่า  
 คนพิการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว         
การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมี
อุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทั่วไป ทั้งนี ้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
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   “ผู้ดูแลคนพิการ” หมายความว่า บิดา มารดา ผู้ปกครอง บุตร สามี ภรรยา ญาติ พ่ีน้อง 
หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรือรับอุปการะคนพิการ 
 “แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล” หมายความว่า แผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 “เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก” หมายความว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ หรือบริการที่ใช้ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การสื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวันเพ่ือการ
ด ารงชีวิตอิสระ 
 “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
 “การเรียนร่วม” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุก
ระดับ และหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับ  
คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ 
 “สถานศึกษาเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่จัด
การศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลักษณะอยู่ประจ า ไป กลับ และรับบริการที่บ้าน 
 “ศูนย์การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือ
ตามอัธยาศัยแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรม
แก่ผู้ดูแลคนพิการ คร ูบุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 “ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบ 
หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์และสถาบันทางสังคมอ่ืนเป็นผู้จัด ตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น 
 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้ 
 (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต
พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
 (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
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 มาตรา 6 ให้ครูการศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามกฎหมาย
ก าหนด 
 ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ องค์
ความรู้การศึกษาต่อเนื่อง และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 
 มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่จัดการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศลที่
จัดการการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรียนเฉพาะ ความพิการ ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานได้รับเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐ  
 มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยจัดให้
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศกระทรวง 
 สถานศึกษาในทุกสังกัดและศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการอาจจัดการศึกษาส าหรับ     
คนพิการทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนการเรียนร่วม           
การจัดการศึกษาเฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพใน        
การด ารงชีวิตอิสระ การพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอื่นใด 
 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
การใหบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่       
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าที่รับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือ
จ านวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ตามกฎหมาย 
 ให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการและประสานความร่วมมือ
จากชุมชนหรือนักวิชาชีพเพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาทุกระดับ  หรือบริการทางการศึกษาที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
 มาตรา 9 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพ่ือส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถ
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นพิเศษให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
             จากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะได้มี
การระบุให้ทุกสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
การใหบ้ริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่       
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และให้สถานศึกษารับเด็กพิการเข้าเรียน ดังนั้น เด็กพิการ
จึงมีสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกับเด็กคนอ่ืน ๆ 
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          6. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) 
                แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) เป็น
กฎหมายที่จัดท าขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดมรรคผลส าหรับคนพิการอย่าง
แท้จริง ทั้งนี้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี โดยได้ก าหนดสาระส าคัญของ
การพัฒนาการจัดการศึกษา ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2555ก, หน้า 19-
23)  

    วิสัยทัศน์ ได้ระบุไว้ว่า “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และ
เสมอภาค” 

    พันธกิจ ก าหนดไว้ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 2) จัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาส าหรับ    
คนพิการ 

    เปูาประสงค์ ระบุว่า “คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิต สามารถประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้ 
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

      นอกจากนี้แล้ว แผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงานไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
       1. เพ่ิมโอกาสให้คนพิการรับการศึกษา มีมาตรการดังนี้ 
           1.1 จัดระบบค้นหา คัดกรอง วินิจฉัย ดูแล ช่วยเหลือ และประเมินสมรรถภาพ
พ้ืนฐานของคนพิการเพ่ือเข้ารับการศึกษา 
            1.2 พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมี
คุณภาพ 
            1.3 พัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ 
ตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการเพ่ือให้สอดคล้องกับ          
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภท และทุกระดับ 
            1.4 เพ่ิมจ านวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียน และเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ใน    
การจัดการศึกษาให้คนพิการอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะโรงเรียนแกนน า
จัดการเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานส าหรับบุคคลออทิสติก 
            1.5 ก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการทุกคนได้รับสิทธิทาง
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
            1.6 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาส าหรับคนพิการ
ผ่านสื่อทุกรูปแบบ 
        2. วิจัย และพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้
เหมาะสมส าหรับคนพิการ มีมาตรการดังนี้ 
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             2.1 ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดลักสูตร 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผล
ที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
             2.2 พัฒนาระบบและการให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และ

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท
ในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา 
           2.3 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการใช้หลักสูตรในการจัดการศึกษาส าหรับ            
คนพิการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการมีงานท าของคนพิการ 
           2.4 ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา การเทียบโอน ส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
        3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ มีมาตรการดังนี้ 
             3.1 ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
วิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 
             3.2 ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตครูการศึกษาพิเศษ โดยให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู 
และคณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่อง  และทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
             3.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
             3.4 พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษาเพ่ือ 
การมีงานท าส าหรับคนพิการ 
             3.5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ เกี่ยวกับการพัฒนาครู
การศึกษาพิเศษ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
        4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ มี
มาตรการดังนี้ 
             4.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีระบบใน      
การประกันคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
             4.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ได้ 
             4.3 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัดจัดสภาพแวดล้อม
ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
             4.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้านทักษะวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 
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        5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการโดยมี
มาตรการดังนี้ 
            5.1 ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
            5.2 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ 
            5.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครอบครัวมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ
อย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้โดยครอบครัว 
            5.4 พัฒนากลไก การประสานงานเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
        6. พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีมาตรการ
ดังนี้ 
             6.1 จัดท าแผนแม่บทในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับ 
และประเภทความพิการ 
             6.2 ส่งเสริม การวิจัย พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ         

คนพิการของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
             6.3 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบสนับสนุนการจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 
             6.4 เร่งจัดท า กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ เ อ้ือต่อการบริหารจัด

การศึกษาส าหรับคนพิการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551  
             6.5 ก าหนดนโยบายด้านการบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
พร้อมจัดท าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 
             6.6 พัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ส าหรับ     คนพิการในทุกระดับ 
             6.7 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจ า
ต าบลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
             6.8 ยกระดับส านักบริหารการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่ากรม 
        7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือจัดการศึกษาส าหรับ    
คนพิการ มีมาตรการดังนี้ 
            7.1 เร่งรัดให้มีรายได้จากการออกสลากการกุศล และภาษีของสินค้าที่เป็นต้นเหตุ
แห่งความพิการเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ 
            7.2 ให้รัฐบาลเพ่ิมงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ส าหรับคนพิการ เพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
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            7.3 ส่งเสริม สนับสนุน ความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะระบบร่วมทุน 
            7.4 สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการภาคเอกชนให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายจริง 
  จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ที่เป็น
แผนเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังเป็นการด าเนินการเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกับเด็กทั่วไป มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข
และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 7. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 
               แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านคนพิการของประเทศไทยให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน และ     
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยก าหนดช่วงเวลาของแผนแต่ละฉบับในระยะเวลา  5 ปี เป็นกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งที่ก าหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิอย่าง          
เท่าเทียมและเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ มีบริการเพ่ือให้คนพิการ
เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย และตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท การสร้าง
สภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวม
ไปถึงการสร้างพลังอ านาจให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ
และการมีงานท า กีฬา และการท่องเที่ยว การปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นภาค
ประชาสังคม และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการ ตลอดจนเครือข่ายในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคนพิการอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน รวมถึงการสร้างเสริม และเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการ และคนพิการให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
อย่างเท่าเทียมในสังคม สาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มีดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ม.ป.ป., หน้า 15-18)   
  1. วิสัยทัศน์ “คนพิการด ารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข 

สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน” 
  2. เปูาประสงค์  
                2.1 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
                2.2 กฎหมาย กลไก และวิธีการปฏิบัติที่เป็นอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

                2.3 สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 

                2.4 คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริการด้านสุขภาพ การศึกษา 
อาชีพ กีฬา และการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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               2.5 กลไกด้านการเงิน และการคลังได้รับการพัฒนาให้เกิดแหล่งรายได้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการที่ม่ันคงและมีประสิทธิภาพ 

               2.6 การศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกน าไปพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

               2.7 องค์กรด้านคนพิการ ผู้น าคนพิการ และเครือข่ายทุกระดับทุกพ้ืนที่มีศักยภาพใน
การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการให้เกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน 

               2.8 คนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเอง รวมถึงมี
ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 

                2.9 สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการ และมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือสร้าง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
               3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมีแนวทางและมาตรการ ได้แก่ 1) ภาครัฐมีหน้าที่จัดให้มี
บริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายและตอบสนองความจ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภท 

2) สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนจัดบริการตามกฎหมายให้ตอบสนองต่อความจ าเป็นของคนพิการ
แต่ละประเภท 3) เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิด
ต่อคนพิการ 4) พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ และ
ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อ
เด็กพิการและสตรีพิการ 5) สร้างหลักประกันให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างมีประสิทธิผล และ 6) รณรงค ์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมทุกภาคส่วนของ
สังคมบูรณาการให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ 
    3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสารที่คน
พิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยมีแนวทางและมาตรการ คือ 1) ภาครัฐรวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้      
คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ และการคมนาคมขนส่ง           
2) ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน  รวมถึง
องค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วย
ความพิการ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการด ารงชีวิตประจ าวันโดยมีการประเมิน
ความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งานของคนพิการ 3) ภาครัฐรวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าที่
จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชน จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการ โทรคมนาคม รวมถึง
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสาร โดยมีการประเมินความต้องการ และความเหมาะสม
ในการใช้งานของคนพิการ 4) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝึกอบรม 

เกี่ยวกับการสร้างและปรับสภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม  

เพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ และ 5) สนับสนุนการจัดตั้งกลไกให้ค าปรึกษา ติดตาม
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ประเมินผล และพัฒนานวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมการปรับสภาพแวดล้อมทางสังคมและที่อยู่อาศัยให้     
คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้จริง 
              3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมพลังอ านาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยมี
แนวทางและมาตรการ คือ 1) เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่าง
สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลรวมทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกัน
ความพิการ การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และกองทุน
เงินทดแทน 2) การเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบ      
ความพิการจนตลอดชีวิตรวมถึงการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ 3) พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่คนพิการ  ผู้ดูแลคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนพิการเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 4) การเสริมพลังของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการเพ่ือความมั่นคงและ
ความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการท างานโดยมีรายได้ที่เพียงพอ ทั้งในระบบตลาดแรงงาน นอกระบบ
ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงส่งเสริมธุรกิจเพ่ือสังคมเพ่ือคนพิการเพ่ือร่วมสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศ 5) เสริมพลังคนพิการเพ่ือเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ท่องเที่ยว และ
นันทนาการบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป 6) เสริมพลังคนพิการให้มีความถึงพร้อมใน
การออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ       

7) ปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลังและงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิผล 8) การศึกษา และด าเนินการให้มีแหล่งรายได้เพ่ือสนับสนุนการเงินการคลังและ
งบประมาณเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเพียงพอ และอย่างยั่งยืน 9) จัดตั้ง
และสนับสนุนการด าเนินงานสถาบันทางวิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  และ 
10) พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถน าไปก าหนด
นโยบายด้านคนพิการของประเทศ 
              3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและ
เครือข่าย โดยมีแนวทางและมาตรการ คือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวจัดตั้ง และสร้าง
ความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการทุกประเภททั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น 2) ส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีบทบาทในภาคสังคม หรือกิจกรรมด้านคนพิการระดับนานาชาติ  
3) ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านการเงิน และวิชาการแก่องค์กรด้านคนพิการให้
สามารถบริหารจัดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน 

4) สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุก
ระดับและทุกมิติในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา และ 5) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มี
การสมทบงบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพแก่องค์กรด้านคนพิการในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
            3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ โดยมี
แนวทางและมาตรการ คือ 1) การสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักดิ์ศรีของ     
ความเป็นมนุษย์ ศักยภาพและการด ารงชีวิตอย่างอิสระ สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการ 2) ส่งเสริมและ
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สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อ
ความพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว 3) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมใน
ทุกด้านเพื่อให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 4) พัฒนารูปแบบ และวิธีการ
ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเก่ียวกับคนพิการจากสังคมเวทนานิยมเป็นสังคมฐานสิทธิ 5) บรรจุความรู้
เรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ  และ 6) จัดตั้งและ
สนับสนุนสถาบันการสื่อสารสังคมเพ่ือสื่อสารสาธารณะเรื่องคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 จากแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555-2559 จะเห็นความ
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องส่งเสริม สนับสนุนคนพิการ คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมหลายด้านมากขึ้น ได้แก่ ด้านบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ มีการจัด
ให้ตามกระบวนทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ 

และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา และ
การเรียนรู้ส าหรับการจัดบริการด้านการศึกษา มีการจัดให้ได้รับการศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรก
เกิด หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสามารถเลือกบริการทางการศึกษา  สถานศึกษา ระบบและ
รูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของบุคคลนั้น รวมถึงได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภท และบุคคลในส่วนของบริการด้านอาชีพ และการมีงานท า มีการส่งเสริมอาชีพ
อิสระส าหรับคนพิการ 

 8. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการใน ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) 
     กระทรวงศึกษาธิการการปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-

2561) โดยมุ่งให้คนพิการทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และ
เรียนรู้เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเภทของ
ความพิการในทุกระบบและทุกรูปแบบการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค มีสาระส าคัญดังนี้  
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -

2561), 2554, หน้า 1-3 )  
       วิสัยทัศน์ “คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึงและเสมอภาค”       
       นโยบายการปฏิรูป มี 4 ข้อดังนี้ 
           1. นโยบายข้อที่ 1คนพิการได้รับการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์ “เพ่ิมโอกาสให้คนพิการได้รับบริการการศึกษา: โดยมีมาตรการ คือ 1) การพัฒนา
ระบบการจัดท าฐานข้อมูลคนพิการให้เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพ 2) จัดระบบดูแลช่วยเหลือ คัดกรอง 
วินิจฉัย และประเมินสมรรถภาพพ้ืนฐานของคนพิการเพ่ือเข้ารับการศึกษา 3) พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก โดยเฉพาะจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนเฉพาะคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการทุกประเภท และทุกระดับ        
และ4) การเพ่ิมจ านวนสถานศึกษา สาขาวิชา ห้องเรียนและการพัฒนาเครือข่ายครอบครัว และชุมชน  
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ในการจัดการศึกษาให้คนพิการอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกพื้นที่ และ 5) ก าหนด กฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้คนพิการทุกคนได้รับสิทธิทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
          2. นโยบายข้อที่ 2 คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
แต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ข้อ ดังนี้ 
           2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลให้เหมาะสมส าหรับคนพิการ มีมาตรการ คือ 1) พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 2) ส่งเสริม
การวิจัย การพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดลักสูตร นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับความต้องการ
จ าเป็นของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 3) พัฒนาระบบและการให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวย
ความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ของคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา และ 4) ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การเทียบโอน ส าหรับคนพิการแต่ละประเภทใน
ทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 
                2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ มีมาตรการ คือ 1) ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ 2) ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ให้ครูการศึกษา
พิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา 3) ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละ
ประเภทในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา และ 4) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษาพิเศษ ครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
               2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับ คนพิการ มี
มาตรการ คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีระบบการประกัน
คุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก     
2) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
และ 3) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อมระบบสนับสนุน     
การเรียนการสอนตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
           3. นโยบายข้อที่ 3 ก าหนดยุทธศาสตร์ “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคนพิการ”
มาตรการ คือ 1) ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 2) ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืนให้มีส่วนร่วมในการจัด การศึกษาส าหรับ
คนพิการ 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครอบครัวได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการอย่าง
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ต่อเนื่องและการเรียนรู้โดยครอบครัว และ 4) การพัฒนากลไก การประสานงานเครือข่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
       4. นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้คือ พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีมาตรการ 
คือ 1) จัดท าแผนแม่บทในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับและประเภทของ
ความพิการ 2) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 3) การเร่งจัดท ากฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เอ้ือต่อ          
การบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ        
คนพิการ พ.ศ. 2551 4) ก าหนดนโยบายด้านการบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
พร้อมจัดท าแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ 5) ส่งเสริมศักยภาพในการประชาสัมพันธ์ การประสานงาน 
ก ากับติดตามและประเมินผล การจัดศึกษาส าหรับคนพิการในระดับชาติ 6) ส่งเสริมความเข้มแข็งใน
การบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ และ 7) ยกระดับส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเทียบเท่า
กรม 
 จากการประกาศนโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.255 -2559) 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการและใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาส าหรับคนพิการ ที่มุ่งให้ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาส าหรับคนพิการอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค โดยมีนโยบายที่ส าคัญ 4 ข้อ คือ นโยบายข้อที่ 1 คนพิการได้รับ       
การได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค นโยบายข้อที่ 2 นโยบายข้อที่ 2 คนพิการได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและ
รูปแบบการศึกษา นโยบายข้อที่ 3 ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ คือ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ และ นโยบายข้อที่ 4 พัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้คือ พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
          9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552  
                ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 12 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัด 
การศึกษาส าหรับคนพิการได้ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครูและ
คณาจารย์ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการไว้ดังต่อไปนี้ (ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ       
คนพิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552, 2552, 29 กรกฎาคม, หน้า 28-30) 
      ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ   
คนพิการเรื่อง หลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่งเสริม และพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2552” 
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      ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

     ข้อ 3 ในประกาศนี ้
      “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในทุกระดับหรือหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืนทั้งของรัฐและเอกชนที่มีคนพิการเข้าเรียนหรือที่พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาส าหรับ 
คนพิการ 
                “ครูการศึกษาพิเศษ” หมายความว่า ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป และปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน 
                 “คร”ู หมายความว่า บุคลากรซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน และ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
                 “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย
ทางด้านการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
                 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับ     
คนพิการ 
       ข้อ 4 ให้ครูการศึกษาพิเศษ คร ูและคณาจารย์ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังต่อไปนี้ 

           4.1 ได้รับการฝึกอบรม หรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการแต่ละประเภท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

           4.2 ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่าง
น้อยสามปีต่อครั้ง 

           4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องทางด้านการศึกษาพิเศษ
หรือพัฒนาองค์ความรู้ทางการศึกษาพิเศษท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
             4.4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
       ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ การด าเนินการตาม ข้อ 4 ให้
มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

          5.1 การฝึกอบรม หรือพัฒนาให้มีทักษะเฉพาะในการจัดการศึกษาตามข้อ 1 ของ
ข้อ 4 ต้องเป็นหลักสูตรกลางที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ตามความเหมาะสม และมีลักษณะเฉพาะ
เพ่ือคนพิการแต่ละประเภท และสถานศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าหลักสูตรกลางดังกล่าวไป
ใช้การฝึกอบรมหรือพัฒนานั้น โดยในการนี้ หากคณะกรรมการเห็นว่าสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใดได้ก าหนดหลักสูตรขึ้นเองมีความเหมาะสม คณะกรรมการก็สามารถให้ความเห็นชอบและ
ถือเป็นหลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมหรือพัฒนานั้นได้ 

          5.2 การพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพตามข้อ 2 ของข้อ 
4 ต้องเป็นหลักสูตรซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมเป็นการเฉพาะ  โดย
หลักสูตรนั้นจะต้องมีลักษณะตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการศึกษาพิเศษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย
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และวัตถุประสงค์รวมทั้งโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมที่ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรนั้น 
           5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ตามข้อ 3 ของข้อ 4 ต้องเป็นการศึกษาที่มีการก าหนดประเภทของทุน สาขาวิชาที่จะศึกษา 
สถานศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ และระยะเวลาการศึกษา 
           5.4 การส่งเสริม และพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ตามข้อ 4 ของข้อ 4 ต้องมีจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการดังกล่าว 
       ข้อ 6 การพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ให้ส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดร่วมกับหน่วยงาน สถาบัน หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรูปแบบ และวิธีการในการพัฒนา
ศักยภาพเพ่ือให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ดังกล่าวสามารถน าไปจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ ให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 
       ข้อ 7 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ให้ส่วน
ราชการหน่วยงานต้นสังกัด หรือกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ สนับสนุน
งบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
  จากประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสอง และมาตรา 12 (6) 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 จะเห็นได้ว่า มีการให้ความส าคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ ให้ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่อง และทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ทั้งนี้
โดยมีเปูาหมายส าคัญคือ ส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษา และได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับเด็กปกติ  
 10. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556  
  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 เดิมมีชื่อว่า ระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 
2539 โดยจะจ่ายเงิน พ.ค.ศ. เดือนละ 2000 บาท ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
คนพิการ พ.ศ. 2556 โดยจะได้รับเงิน พ.ค.ก. เดือนละ 2500 บาทมีสาระส าคัญ ดังนี้ (ระเบียบ     
ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556, 2556, หน้า 1-2) 
  การสอนคนพิการ หมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ 
ทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และร่างกายให้แก่คนพิการ “หน่วยชั่วโมง” หมายความว่า เวลาท า
การสอนไม่น้อยกว่าห้าสิบนาทีในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง  
  ข้อ 4 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ได้รับเงิน
เพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  
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    4.1 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษาพิเศษหรือเป็นผู้ผ่านการอบรมวุฒิบัตรด้านการ
สอนคนพิการ ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. อนุมัติหรือรับรอง และ  

    4.2 ด ารงต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือ
สถานศึกษาที่ อยู่ในความควบคุมของทางราชการตามที่ก าหนดในข้อ 5 หรือข้อ 6 เงินเพ่ิมส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามวรรคหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ก.” และให้ได้รับในอัตรา เดือนละสองพัน
ห้าร้อยบาท ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเงินประเภทอ่ืนใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันกับ 
พ.ค.ก.ให้มีสิทธิรับเงินประเภทที่มีอัตราสูงสุดแต่เพียงประเภทเดียว 
  การจ่ายเงิน พ.ค.ก. ตามวรรคหนึ่ง ให้จ่ายเป็นรายเดือนในลักษณะการจ่ายควบกับ
เงินเดือน และไม่น าไปรวมค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
  ข้อ 5 การสอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับ
เงิน พ.ค.ก. ต้องด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามเงือ่นไขอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
    5.1 ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย หรือต าแหน่งครูซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนคนพิการใน
สถานศึกษา โดยต้องมีเวลาท าการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง  
               5.2 ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และได้ปฏิบัติงานสอน       
คนพิการด้วย โดยต้องมีเวลา ท าการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละแปดหน่วยชั่วโมง  
              5.3 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการ
ด้วย โดยต้องมีเวลาท าการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมง  
  ข้อ 6 การสอนคนพิการในสถานศึกษาอ่ืนนอกจากสถานศึกษาตามข้อ 5  

     ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับ พ.ค.ก. ต้องด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วยหรือต าแหน่งครูและ
ปฏิบัติหน้าที่ ตามเงือ่นไขอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

     6.1 เป็นครูประจ าชั้นที่แยกสอนคนพิการเป็นห้องพิเศษโดยเฉพาะ โดยต้องมี
เวลาท าการสอนคนพิการ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่
น้อยกว่าหกคน  
     6.2 เป็นครูเสริมวิชาการและสอนคนพิการประจ าห้องเสริมวิชาการการศึกษา
พิเศษในการสอนเสริม และให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ โดยต้องมีเวลาท าการสอนคนพิการไม่น้อย
กว่าสัปดาห์ละสิบแปด หน่วยชั่วโมงและรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าหกคน  
    6.3 เป็นครูเดินสอนคนพิการประจ าศูนย์เสริมวิชาการการศึกษาพิเศษใน      
การสอนเสริมและ ให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการ โดยต้องมีเวลาท าการสอนคนพิการไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสิบแปดหน่วยชั่วโมง ทั้งนีใ้นสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่าสองแห่ง และรับผิดชอบสอนคน
พิการรวมกันไม่น้อยกว่าสามคน  
     6.4 เป็นครูประจ าชั้นของชั้นเรียนที่มีคนพิการเรียนร่วมกับคนปกติ และปฏิบัติ
หน้าที่เป็นครูเสริมวิชาการให้แก่คนพิการด้วย โดยต้องมีเวลาท าการสอนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละสิบแปด หน่วยชั่วโมง และปฏิบัติหน้าที่ครูเสริมวิชาการแก่คนพิการเพ่ิมเติมอีกไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละห้าหน่วยชั่วโมง และรับผิดชอบสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสามคน เวลาท าการสอนหรือ
ปฏิบัติงานตาม ข้อย่อย 3 ให้หมายความรวมถึงเวลาท าการสอน หรือปฏิบัติงานนอกสถานศึกษาที่มี
การร้องขอและผู้บังคับบัญชาได้อนุญาตแล้วด้วย 
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การเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนพิการ 
 จากรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนพิการมี
ความแตกต่างกันพอสรุปได้ ดังนี้ 
 1. การนิยามหรือให้ความหมายความพิการ: แม้ว่าการจัดแบ่งประเภทของความพิการ
อาจจะแตกต่างกันไปบ้าง แต่กฎหมายทุกฉบับให้ความหมายของคนพิการค่อนข้างจะเหมือนกัน คือ 
บุคคลที่บกพร่องทางการเห็น บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่บกพร่องทางกายและจิตใจ ฯลฯ 
และความบกพร่องนั้นกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน หรือท าให้เสียโอกาสบางอย่าง รายละเอียด
ของการแบ่งประเภทคนพิการดังตารางที่ 7.1 
 
ตารางที่ 7.1 การแบ่งประเภทคนพิการ 
 

กฎหมาย ประเภทความพิการ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 

คนพิการ คือบุคคลที่มีความบกพร่อง ดังนี้ 
1. บกพร่องทางการเห็น 
2. บกพร่องทางการได้ยิน 
3. บุคคลที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
4. บกพร่องทางการสื่อสาร 
5. บกพร่องทางจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
6. บกพร่องทางสติปัญญา 
7. บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ 

บกพร่องอ่ืนใด 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2555 

ประเภทความพิการ แบ่งเป็น 7 ประเภท 
      1.  ความพิการทางการเห็น 
      2  ความพิการทางการได้ยินหรือ 
สื่อความหมาย 
      3.  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือ
ทางร่างกาย 
      4.  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม 
      5.  ความพิการทางสติปัญญา 
      6.  ความพิการทางการเรียนรู้ 
      7.  ความพิการทางออทิสติก 
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ตารางที่ 7.1 การแบ่งประเภทคนพิการ (ต่อ)  
 

กฎหมาย ประเภทความพิการ 

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ พ.ศ. 2551 

 คนพิการ คือบุคคลที่มีความบกพร่อง ดังนี้ 
      1. บกพร่องทางการเห็น 
      2. บกพร่องทางการได้ยิน 
      3. บุคคลที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
      4. บกพร่องทางการสื่อสาร 
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม 
      5. บกพร่องทางสติปัญญา 
      6. บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ 
บกพร่องอ่ืนใด 

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

ความพิการ แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ 
1. บุคคลที่บกพร่องทางการเห็น 
2. บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน หรือ 

สื่อความหมาย 
3. บุคคลที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 

หรือร่างกาย 
4. บุคคลที่บกพร่องทางจิตใจ หรือ 

พฤติกรรม หรอือทิสติก 
5. บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา 
6. บุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ก าหนดประเภทและหลักเกณฑของคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 

ประเภทของคนพิการ มีดังตอไปนี้ 
บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

1. บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
2. บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
3. บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  

หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
     4.   บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 
     5..  บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูด 
และภาษา 
     6..  บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ 
     7..  บุคคลออทิสติก 
     8..  บุคคลพิการซ้อน 
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 2. การกระตุ้นให้คนพิการมีอาชีพและงานท า: จะเห็นได้ว่ากฎหมายต่าง ๆ ได้ สนับสนุน 
ส่งเสริมให้คนพิการเข้าสู่ระบบงาน การกระตุ้น/บังคับ ให้สถานประกอบการรับ คนพิการเข้าท างาน
และไม่ เลือกปฏิบัติต่อคนพิการหากคนพิการมีคุณสมบัติตรงกับหน้าที่ ในงานนั้น  ๆ ดังเช่น 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 วรรค 3 การฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ การใหบริการที่มีมาตรฐาน การคุมครองแรงงาน มาตรการเพ่ือการมีงานท า 
ตลอดจนไดรับการสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก เทคโนโลยี
หรือความชวยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการท างานและประกอบอาชีพของคนพิการ ตามหลักเกณฑวิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด 

 3. การมองเห็นคุณค่าของความเป็นคน: การมีกฎหมาย หรือนโยบายในด้านคนพิการ
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับคนพิการ มองเห็นศักยภาพที่คนพิการสามารถจะ
เป็นผู้อ านวยประโยชน์แก่สังคมได้ ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ      
คนพิการ พ.ศ. 2534 และต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และยังส่งเสริมการศึกษาของคนพิการ โดยมีการประกาศใช้พรระราชบัญญัติการจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ดังเช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

 4. การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ: การมีกฎหมาย นโยบายเพียงล าพังนั้น
ไม่สามารถจะท าให้งานด้านการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการบรรลุผลส าเร็จ เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตรา 5 ระบุ
ไว้ว่า คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี ้1) ได้รับการศึกษาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  และ        
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ
การศึกษา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคล
นั้น และ 3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
 5. การท างานร่วมกันของบุคลากร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ ได้แก่  
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กระทรวง
สาธารณสุข มีหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น การตรวจวัดระดับสติปัญญา การตรวจวัด
การได้ยิน และการช่วยเหลือด้านการบ าบัดความเจ็บปุวยต่าง ๆ กระทรวงแรงงานมีหน้าที่จัดหางาน
ส าหรับคนพิการ เป็นต้น  
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การน ากฎหมาย และนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
หรือคนพิการไปใช้ 
 จากการศึกษากฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษหรือคนพิการ ผู้เขียนได้น ากฎหมาย และนโยบายมาปรับใช้ในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ.2551 มาตรา 8 วรรคที่สามที่ระบุว่า ให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนบริการ เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. กรอบแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเด็กพิการ  
               การจัดตั้งศูนย์วิจัย RTI MODEL คณะครุศาสตร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 
               1.1 ความเป็นมาโดยสังเขป 
           สืบเนื่องจากคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ผลิตครูมีหน้าที่ท าการศึกษาวิจัย เพ่ือ
ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือเผยแพร่ให้กับนักศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไปเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ใน
การจัดการเรียนรู้ อีกทั้งการประเมินภายนอกของ สมศ.ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการจัดการเรียน         
การสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน(เก่ง กลาง อ่อน) และโรงเรียนมักจะขาด
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการเรียนรู้ เนื่องจากไม่รู้จักนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ใน      
การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว แต่จากการวิจัยของจุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต ที่ได้พัฒนาระบบการช่วยเหลือ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ โดยใช้แนวคิด 
RTI MODEl, Curriculum Based Measurement และ Universal Design for Learning ซึ่งเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการคัดแยกเด็กแอลดี และนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของ
นักเรียนและการออกแบบสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนทุกคนในระบบ
การศึกษาปกติ จากผลการวิจัยพบว่า เมื่อเสร็จสิ้นการช่วยเหลือตามระบบ นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์มีจ านวนลดลง และนักเรียนมีความสุขกับการเรียน มีความ
เชื่อมั่นในตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น นอกจากนี้แล้วในการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน(วิชาชีพครู) หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 ของคณะครุศาสตร์ได้พัฒนารายวิชาขึ้นมาใหม่ 
จ านวน 2 รายวิชาที่น าองค์ความรู้จากการวิจัยมาใช้ ได้แก่ 1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(รายวิชานี้มีเนื้อหาการใช้แนวคิด RTI MODEL และระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ มาใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ทางด้านวิชาการและพฤติกรรม) 2) การจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(รายวิชานี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับRTI MODEL, Universal Design for Learning และระบบการช่วยเหลือ
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ที่น ามาใช้ใน
การช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ) 
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 ด้วยเหตุผลข้างต้น คณะครุศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นสถาบันผลิตครู จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องพัฒนาหลักสูตร จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาระบบการคัดแยกและช่วยเหลือเด็ก LD (RTI MODEL) 
เพ่ือน าองค์ความรู้จากการวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะครูจากโรงเรียนต่าง  ๆ มารวบรวมไว้
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาที่จะใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้และเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทอ่ืน ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับครูที่สามารถเข้า
มาใช้บริการในการยืมสื่อการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ความหลากหลาย อีกทั้งเปิดโอกาสให้ครูน านักเรียนเข้ามาเรียนรู้หรือฝึกทักษะที่ศูนย์ นอกจากนี้แล้ว
ผู้ปกครองยังสามารถน าบุตรหลานเข้ามาใช้บริการเพ่ือฝึกทักษะต่าง ๆ ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ 
                1.2 แผนการด าเนินการปีการศกึษา 2554 
           1.2.1 การจัดตั้ งศูนย์วิจัยพัฒนาระบบการคัดแยก  และช่วยเหลือเด็กที่มี        
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (RTI MODEL) ณ คณะครุศาสตร์ 
           1.2.2 จัดท าเอกสารเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ RTI MODEL และระบบการช่วยเหลือ
ทางคณิตศาสตร์ 
                      1.2.3 การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ให้กับครูและผู้สนใจทั่วไป  
                      1.2.4 การจัดอบรมโรงเรียนต้นแบบการใช้ RTI MODEL 
                      1.2.5 การเผยแพร่ให้ความรู้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจ  
                      1.2.6 การจัดอบรมให้กับนักศึกษาทุนโครงการ สควค.และนักศึกษาทุนครู      
พันธุ์ใหม่น าร่อง ปีการศึกษา 2552 
                      1.2.7 การจัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
                      1.2.8 น าเนื้อหา RTI MODEL, Universal Design for Learning และระบบ    
การช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์ 
มาพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน คือ 1) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) การสอนเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้                      

1.3 แผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 

                      1.3.1 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนส าหรับโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญาและเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม) 
                       1.3.2 เปิดบริการสืบค้นต ารา เอกสารด้านการศึกษาทั่วไป และการศึกษาพิเศษ 
ตลอดจนน าเสนอตัวอย่างสื่อที่ใช้ในการเรียนรู้ 
                       1.3.3 เปิดบริการให้ค าชี้แนะ และฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือ
เด็ก LD และเด็กกลุ่มอ่ืน ๆ 
                       1.3.4 จัดท าโครงการการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้แนวคิด Professional Learning 
Communities: PLCs) โดยจัดกิจกรรม RTI SEMINAR ในช่วงวันเสาร์เวลา 09.00 – 12.00 น. ใน
การน าเสนอแนวคิดใหม ่ๆ และงานวิจัยทางการศึกษาพิเศษแก่ครู เพ่ือให้ครูน าไปทดลองใช้แล้วน ามา
รายงานผล ตลอดจนน าผลงานที่ใช้แล้วได้ผลจัดรวบรวมเป็น Effective Teaching Bank ที่รวบรวม
วิธีสอนที่มีประสิทธิผลในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ครูหรือผู้ปกครองที่สนใจสามารถยืมไปใช้ได้ 



231 
 
                      1.3.5 น าเสนอเอกสาร และงานวิจัยของศูนย์เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมเข้าสู่
ประชาคม ASEAN ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบ RTI MODEL ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็น
แหล่งศึกษาดูงานของประเทศลาวและประเทศอ่ืน ๆ ต่อไป 
  1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางวิชาการใหม่ๆ ที่ให้บริการแก่ 
โรงเรียนในเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภูและจังหวัดใกล้เคียง 
                      1.4.2 ได้นวัตกรรมในการช่วยเหลือในการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิการโดยเฉพาะวิชา
ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

                      1.4.3 ได้ผลงานทางวิชาการ เช่น บทความ งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปสู่การน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
                  1.5 บริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
        1.5.1 เป็นสถานที่ใช้ในท าการคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความ
ยุ่งยากทางคณิตศาสตร์และภาษาไทย ซึ่งให้บริการกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือทางวิชาการ 

       1.5.2 เป็นห้องปฏิบัติการในการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษาในรายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวมที่เป็นการทดลองสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
       1.5.3 เป็นห้องสมุดเพ่ือการค้นคว้าทางด้านการศึกษาพิเศษส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี-ปริญญาเอก 

         1.6 บริการวิชาการกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1.6.1 เป็นห้องสุดที่ให้บริการในการค้นคว้าด้านการศึกษาพิเศษ 

                       1.6.2 เป็นแหล่งให้บริการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียนในระบบการศึกษาปกติ โดยมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ สมัครเป็นสมาชิกศูนย์ 
                    1.6.3 เป็นศูนย์ที่ ให้ความช่วยเหลือ  และให้ค าแนะน าแก่โรงเรียนแกนน า       
การจัดการเรียนร่วมในการท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้ RTI MODEL การพัฒนา
ทักษะการวิจัยส าหรับครูประจ าการ การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนทางด้านวิชาการและ
พฤติกรรม, การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 

                       1.6.4 เป็นแหล่งให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนใน
การเรียนรู้และปัญหาทางพฤติกรรม (ได้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก ปัจจุบันเข้าศึกษาต่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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                       1.6.5 เป็นศูนย์จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ เรื่อง RTI MODEL ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ โดยในระดับชาติจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวัน     

ราชภัฏวิชาการ ส่วนการประชุมระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 5 ปี หรือเมื่อครูมีผลงานที่
สามารถมาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการชาวต่างชาติ (ด าเนินการไปแล้วใน เดือนมีนาคม 
2556 โดยให้ครูน าเสนอผลการใช้ RTI MODEL ในประเทศไทย)  
 

สรุป 
 การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทั้งการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมุ่ง
น าการปฏิบัติให้ไปสู่รูปธรรม ทั้งนี้กฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่
มีความต้องการพิเศษหรือคนพิการจะช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้รับสิทธิ และโอกาสทางการศึกษาและมี
พัฒนาการในการเรียนรู้ 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
จะเห็นได้ว่า เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแต่ละคนที่จะช่วยให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 จะเห็นได้ว่า คน
พิการได้รับสิทธิ และการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม พ่ึงพาตนเองได้ ได้แก่ นโยบาย 
วิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อคนพิการจะกระท ามิได้ การมีบัตรประจ าตัวคนพิการเพ่ือรับสิทธิต่าง ๆ ของรัฐ คนพิการ
มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ได้รับการลดหย่อนภาษี  

จากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ที่เป็นแผน
เพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมุ่งให้คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้แล้วยังเป็นการด าเนินการเพ่ือให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็ก
ทั่วไป มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข และมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

การจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวมจะเกิดผลเป็นรูปธรรมได้นั้น กฎหมาย  
และนโยบายเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐสามารถ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน และส่งผลให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาและ
เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของรัฐ และส่งเสริมให้คนพิการมีศักยภาพ และศักดิ์ศรีเช่นเดียวกับคนทั่ว ๆ ไป 
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แบบฝึกหัด 

 1. เปรียบเทียบสาระส าคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ           
คนพิการ  
           2. สรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
           3. เปรียบเทียบสาระส าคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ.2550 กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ 
           4. สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2555-2559) ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
           5. สรุปสาระส าคัญของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-
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 8. ถ้าในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีเด็กท่ีมีความพิการซ้อน ท่านจะติดต่อกับหน่วยงานใดบ้าง
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก เพราะเหตุใด 
 9. ในฐานะที่ท่านเป็นนักศึกษาครู ท่านคิดว่า ท่านจะน าความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฉบับ
ใดบ้างไปใช้ในชั้นเรียนเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิทางการศึกษาของนักเรียน 

         10. ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่
สอดคล้องกับกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ มา 1 สถานการณ์ พร้อมอ้างอิงกฎหมาย หรือนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 
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การศึกษาพิเศษ 

ใบงานที่ 1.1 
 

ค าสั่ง   ขอให้นักศึกษาสรุปความหมายของค าว่า “การพิเศษ” 

 
ความหมายตามความคิดของนักศึกษา ความหมายที่สรุปได้จากการสืบค้น 
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การศึกษาแบบเรียนรวม 

ใบงานที่ 1.2 
 

ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปความหมายของค าว่า “การศึกษาแบบเรียนรวม” 
 

ความหมายตามความคิดของนักศึกษา ความหมายที่สรุปได้จากการสืบค้น 
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การศึกษาแบบเรียนรวม 

ใบงานที่ 1.3 
 

ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปความเป็นมาของ“การศึกษาพิเศษ และ การศึกษาแบบเรียนรวม” 
 
        1. สรุปความเป็นมาของการศึกษาพิเศษโดยเขียน Timeline 
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 2. สรุปความเป็นมาของการศึกษาแบบเรียนรวมโดยเขียน Timeline 
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การศึกษาแบบเรียนรวม 

ใบงานที่ 1.4 
 

ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค าว่า “การศึกษาพิเศษ และ การศึกษา
แบบเรียนรวม” 
 

การศึกษาพิเศษ การศึกษาแบบเรียนรวม 

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

…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ใบงานที่ 2.1 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปความหมายของค าว่า “เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ” 

 
ความหมายตามความคิดของนักศึกษา ความหมายที่สรุปได้จากการสืบค้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. ......... 
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ใบงานที่ 2.2 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คิดว่า เป็นปัญหาส าหรับนักศึกษา หรือสิ่งที่
นักศึกษาสามารถท าได้เมื่อมีเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน 

 
สิ่งท่ีนักศึกษาคิดว่าเป็นปัญหาส าหรับนักศึกษา

ถ้ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน 
สิ่งท่ีนักศึกษาคิดว่าสามารถท าได้ 

ถ้ามีเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียน 
.................................................................. ............ 
.................................................................. ............ 
.............................................................................. 
.................................................................. ............ 
.............................................................................. 
.................................................................. ............. 
.................................................................. ............. 
............................................................................... 
.................................................................. ............. 
............................................................................... 
............................................................................... 
.................................................................. ............. 
.................................................................. .............. 
.................................................................. ............. 
................................................................... ............ 
................................................................... ............ 
................................................................... ............ 
............................................................................... 
.................................................................. ............. 
.................................................................. ............. 
.................................................................. ............. 
.................................................................. ............. 
................................................................... ........... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................. ............ 
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เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ใบงานที่ 2.3 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปสาเหตุ ลักษณะ และการช่วยเหลือส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 

ประเภท สาเหตุ ลักษณะ การช่วยเหลือ 

1. บุคคลที่มี  
ความบกพร่อง
ทางการเห็น 
 
 
 
 

   

2. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทาง 
การได้ยิน 
 
 
 
 

   

3. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทาง
สติปัญญา 
 
 
 
 

   

4. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือ 
การเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
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ประเภท สาเหตุ ลักษณะ การช่วยเหลือ 

5. บุคคลที่มี  
ความบกพร่องทาง 
การเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

   

6. บุคคลที่มี 
ความบกพร่อง
ทางการพูดและ
ภาษา 
 
 
 
 
 

   

7. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทาง
พฤติกรรม หรือ
อารมณ์ 
 
 
 
 

   

8. บุคคลออทิสติก 
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ประเภท สาเหตุ ลักษณะ การช่วยเหลือ 

9. บุคคลพิการซ้อน  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

10. บุคคลที่มี 
ความสามารถพิเศษ 
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การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ใบงานที่ 3.1 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปเกี่ยวกับการคัดแยกเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 

ประเภท วิธีการคัดแยก/คัดกรอง เครื่องมือ 
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การเห็น 
 
 
 
 
 

  

2. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การได้ยิน 
 
 
 
 

  

3. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา 
 
 
 
 
 

  

4. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือ การเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 
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ประเภท วิธีการคัดแยก/คัดกรอง เครื่องมือ 

5. บุคคลที่มีความบกพร่องทาง 
การเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

  

6. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางการพูดและ
ภาษา 
 
 
 
 
 

  

7. บุคคลที่มี 
ความบกพร่องทางพฤติกรรม 
หรืออารมณ ์
 
 
 
 

  

8. บุคคลออทิสติก 
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ประเภท วิธีการคัดแยก/คัดกรอง เครื่องมือ 

9. บุคคลพิการซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

10. บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษ 
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การคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
ใบงานที่ 3.2 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปสาระส าคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอน
เฉพาะบุคคล 
 
 1. สรุปสาระส าคัญของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
...........................+....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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 2. สรุปสาระส าคัญของแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
ใบงานที่ 4.1 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปเทคนิคการสอนที่ใช้ในชั้นเรียนรวม พร้อมยกตัวอย่างการน าไปใช้ 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม 
ใบงานที่ 4.2 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปทักษะของครูในชั้นเรียนรวม พร้อมทั้งอฺธิบายรายละเอียด 
 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
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การปรับพฤติกรรม  
ใบงานที่ 5.1 

 

ค าสั่ง  นักศึกษาเคยพบพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน ให้เขียนปัญหา และสาเหตุของ
ปัญหาพฤติกรรม 
 

ปัญหาพฤติกรรม สาเหตุของปัญหา 
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การปรับพฤติกรรม  
ใบงานที่ 5.2 

 
ค าสั่ง  ให้นักศึกษาระลึกถึงชั้นเรียนในอดีต นักศึกษาคิดว่า ครูส่วนใหญ่แสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ใน     
ชั้นเรียนปกติหรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย × ทับข้อที่ต้องการตอบ 
 1. ครูมีความสม่ าเสมอในการปฏิบัติต่อผู้เรียนในการปฏิบัติตาม กฎ กติกาของห้องเรียน
โดยไมย่ึดติดกับอารมณ์ของครู 
 2. ครมูีวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ ช่วยให้เด็กมีความใส่ใจในการเรียน 
 3. ครูมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานตามระดับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน 
 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนล่วงหน้า เช่น เตรียมอุปกรณ์ งานที่ให้ท า กิจกรรมที่
จัดในชั้นเรียน และเข้าสอนด้วยความมั่นใจ  
 5. ครจูัดแบ่งเวลาในการให้ผู้เรียนท ากิจกรรมอย่างเหมาะสม และมีเวลาในการท างานได้
ท างานอย่างเต็มที่ 
 6. ครูแสดงการยอมรับค าตอบและความคิดเห็นของผู้เรียนทุกคน 

 7. ครูให้ความสนใจกับผู้เรียนทุกคน 
 8. ครูให้ค าชมเชยเมื่อผู้เรียนท างานได้ส าเร็จและถูกต้อง และให้ก าลังใจแก่ผู้เรียนที่
ท างานยังไม่ส าเร็จและยังมีข้อบกพร่อง 
 9. ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกัน 
 10. ครูใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับความถนัด และความสามารถของ
ผู้เรียน 
         ให้นักศึกษาเข้ากลุ่ม ๆ ละ 5 -7 คน แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าครูส่วนใหญ่มักไม่
แสดงพฤติกรรมในข้อใดบ้าง 
1. .......................................................................................................................... ........................ 
2. ..................................................................................................................................................  
3. .......................................................................................................................... ........................ 
4. .......................................................................................................................... ........................ 
5. ............................................................................................... ................................................... 
6. .......................................................................................................................... ........................ 
7. ..................................................................................................................................................  
8. ........................................................................................................................... ....................... 
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การปรับพฤติกรรม  
ใบงานที่ 5.3 

 
ค าสั่ง:  
 1.  ให้นักศึกษาอ่านกรณีตัวอย่างต่อไปนี้ 
     เด็กหญิงฮาวา อายุ 7 ขวบ ไม่รู้จักตัวเลข อ่านหนังสือไม่ออก ชอบเก็บตัว ไม่พูดไม่จากับ
เพ่ือน มักจะถูกเพ่ือนรังแก ฮาวาชอบร้องเพลง และการเคลื่อนไหว ตลอดจนสนใจเกี่ยวกับงาน
ประดษิฐ์สิ่งของ และมักจะขออนุญาตไปห้องน้ าบ่อย ๆ  
    จากการเยี่ยมบ้านของฮาวา พบว่า พ่อแม่มีฐานะยากจน พ่อมีภรรยาใหม่ เมื่ออยู่บ้านฮาวา
ต้องท างานบ้าน พ่อ แม่ต้องไปท านา และมักถูกแม่เลี้ยงตีเกือบทุกวัน เมื่อมาโรงเรียนมักพบว่า ฮาวา
จะซึม และออกไปดื่มน้ าบ่อย ๆ และเมื่อเรียกมาคุย พบว่า ฮาวาไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามา
โรงเรียน ครูจึงแบ่งอาหารเช้าให้รับประทาน ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ครูจะให้ฮาวาฝึกกระโดด
บนเส้นจ านวน และใช้สื่อที่เป็นตัวการ์ตูน หรือขนมในการฝึกนับตัวเลข เมื่อฮาวานับเลขได้ หรือบวก
เลขได้ ฮาวาจะได้รับขนมเป็นรางวัล และให้ค าชมเชยเพ่ือให้เพ่ือนทั้งชั้นรับทราบว่า ฮาวาก็มี
ความสามารถและเรียนหนังสือได้ นอกจากนี้แล้วในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ครูยัง
เปิดโอกาสให้ฮาวา ได้ท ากิจกรรมประดิษฐ์ โดยการฉีกกระดาษเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแสดง
จ านวน และการนับ ต่อมาพบว่า ฮาวาตั้งใจเรียน กล้าพูดมากขึ้น และเล่นกับเพ่ือนในช่วงเวลาพัก
กลางวัน 
 2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการปรับพฤติกรรมจากกรณีตัวอย่างว่า 
มีวิธีการใดบ้าง ถ้านักศึกษาต้องสอนฮาวา นักศึกษาจะปรับพฤติกรรมของฮาวาอย่างไร  (ตอบมาเป็น 
ข้อ ๆ  พร้อมระบุเหตุผล) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บริการสนับสนุนของรัฐ 
ใบงานที่ 6.1 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปบุคลากรของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม พร้อมระบุบทบาท
หน้าที่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บริการสนับสนุนของรัฐ 
ใบงานที่ 6.2 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาแบบเรียนรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บริการสนับสนุนของรัฐ 
ใบงานที่ 6.3 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปบริการของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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นโยบายของรัฐที่สนับสนนุการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 
ใบงานที่ 7.1 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษาสรุปกฎหมาย พระราชบัญญัติ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ เป็นผังกราฟิก 

……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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นโยบายของรัฐที่สนับสนนุการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม 
ใบงานที่ 7.2 

 
ค าสั่ง  ขอให้นักศึกษายกตัวอย่างนโยบายของรัฐบาลที่เอ้ือต่อคนพิการที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน มา
อย่างน้อย 5 ตัวอย่าง 
 

นโยบายของรัฐบาล สิ่งท่ีเกิดกับคนพิการ ความคิดเห็น 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. 
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นโยบายของรัฐบาล สิ่งท่ีเกิดกับคนพิการ ความคิดเห็น 
4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6. 
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ภาคผนวก ข 
แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเมินครั้งที่............... 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด.................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน................ 
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 

ค าชี้แจง 
1. แบบคดักรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 

2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        
โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 มักก้มศีรษะมองสิ่งของ หนังสือ รูปภาพหรือ น าเข้ามาดูใกล้ ๆ ตา   
2 เมื่อดูปูายข้อความ รูปภาพ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ตามสาธารณะ  

ต้องเข้าไปดูใกล้ ๆ  
  

3 ขณะอ่านหนังสือ มักจะอ่านซ้ าบรรทัดเดิม หรืออ่านข้ามบรรทัด   

4 มักใช้ประสาทสัมผัสส่วนอื่น เพื่อส ารวจ / หาสิ่งของควบคู่กับการใช้
สายตา   

5 บอกรายละเอียดของภาพหรือสิ่งของไม่ได้   
6 เดินด้วยความระมัดระวังกว่าปกติ เดินไม่คล่องตัว มักชนและ  

สะดุดวัตถุ 
  

7 หรี่ตา กระพริบตา ขยี้ตา กดตา เมื่อใช้สายตามาก ๆ   
8 เคลื่อนศีรษะไปมา เพ่ือหาจุดที่มองเห็นชัดที่สุด   
9 มักมีอาการปวดศีรษะ ปวดตา ตาลาย คันตา มองเห็นสิ่งของ

เคลื่อนไหวไปมา 
  

10 บอกความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียงกัน หรือสีที่ไม่ตัดกันไม่ได้ เช่น สี
เขียวกับสีฟูา สีแดงกับสีส้ม 
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เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ 5 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้จักษุแพทย์
ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
 
ลงชื่อ  ……..............................................          ลงชื่อ  ........................................................ 

       (.....................................................)                  (.......................................................) 
              ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                              ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 

ลงชื่อ  …................................................             ลงชื่อ       ................................................ 

        (....................................................)                   (......................................................)                            
      ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                  ครผูู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 

 

 
                     ลงชื่อ        .......................................................   

                                   (.......................................................) 
                                      ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                     (....................................................) 
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ประเมินครั้งที.่...................... 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)......................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.........................................................อายุ ......................... ปี ....................เดือน ........ 
ระดับชั้น.....................................................................วัน เดอืน ปี ที่ประเมิน......................................... 

ค าชี้แจง 
1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 

2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        
โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ไม่หันศีรษะหาเสียงเมื่อเรียกชื่อจากข้างหลัง   
2 ไม่ตอบสนองหรือหันไปมองที่มาของเสียงซึ่งเกิดอยู่รอบ ๆ ห้อง   
3 มักใช้ท่าทางในการสื่อความหมายกับผู้อ่ืนไม่ใช้ภาษาพูด   
4 ออกเสียงในระดับเดียวกันแต่ไม่เป็นค า   
5 ในการสนทนาจะมองปากหรือจ้องหน้าจ้องตาผู้พูดตลอดเวลา   
6 ตอบไม่ตรงค าถามหรือไม่ตอบค าถาม   
7 พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไม่ได้   
8 เป็นหรือเคยเป็นโรคหูน้ าหนวก   
9 การแสดงออกทางพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสียงดัง

มากกว่าปกติ เช่น การเดินลงส้นเท้า การรับประทานอาหารโดย
ช้อนกระทบจาน เป็นต้น 

  

 
  

๔ 
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เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน      
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
 
 
ลงชื่อ  ..............................................            ลงชื่อ  ........................................................... 

        (...............................................)                   (..........................................................) 
           ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                               ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 

ลงชื่อ  ..............................................            ลงชื่อ  ............................................................ 

        (................................................)                  (............................................................)        
      ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                ครูผูส้อนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 
 

 
                     ลงชื่อ              ..............................................   

                                      (.......................................................) 
                                         ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                    (....................................................) 
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ประเมินครั้งที่.............. 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)......................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด............................................................อายุ ......................... ปี ...........................เดือน  
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 
ค าชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ทักษะการสื่อสาร   
1 ใช้ภาษาไม่สมวัย   
2 ไม่เข้าใจค าสั่ง ไม่สามารถท าตามค าสั่งได้   
 ทักษะการดูแลตนเอง   
3 ไม่สามารถ หรือสามารถดูแลตัวเองในชีวิตประจ าวันได้น้อย   

ในการรับประทานอาหาร / การอาบน้ า / แปรงฟัน / การแต่งกาย 

  

4 ไม่สามารถท าความสะอาดหลังการขับถ่าย   
 ทักษะการด ารงชีวิตภายในบ้าน   
5 ต้องกระตุ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่เสมอ   
6 ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ต่ ากว่าวัย   
 ทักษะทางสังคม/การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   
7 ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า หรือไม่สามารถเล่นกับเพ่ือนตามวัย   
8 เล่นเลียนแบบผู้อ่ืนอย่างไม่เหมาะสมกับวัย   
 ทักษะการรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน   
9 มีปัญหาด้านพฤติกรรมในการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์ เช่น   

ชอบท าลายหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 
  

10 ไม่รู้จักวิธีการใช้ การจัดเก็บ และการดูแลรักษา ของส่วนรวม   

๖ 
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ทักษะการรู้จักดูแลควบคุมตนเอง   
11 เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ    
12 ไม่สามารถควบคุมตนเองท าตามสิ่งที่ต้องท า   
 ทักษะการน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน   

13 ลืมง่าย / จ าในสิ่งที่เรียนมาแล้วไม่ได้   
14 ไม่สามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   
 ทักษะการท างาน   

15 ช่วงความสนใจสั้น ไม่สามารถรับผิดชอบงานที่ต้องท า   
16 ท าตามค าสั่งต่อเนื่อง 2 ค าสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนง่าย   
 ทักษะการใช้เวลาว่าง   

17 สนใจสิ่งรอบตัวน้อย   
18 ใช้เวลาว่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   
 ทักษะการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย   

19 ดูแลสุขภาพตนเองได้น้อย เช่น ล้างมือไม่ เป็น หรือไม่รู้ จั ก
รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 

  

20 มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน้อย   
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวต้องเทียบเคียงกับพัฒนาการของเด็กท่ัวไป 
เกณฑ์การพิจารณา 
  แต่ละทักษะจะต้องมีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะว่าใช่ทั้ง 2 ข้อ แสดงว่าไม่ผ่านทักษะ
นั้นและหากว่าพบทักษะการปรับตัวไม่ผ่านตั้งแต่ ๒ ทักษะขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของ
ผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

............................................................................................... ................................................................. 
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ลงชื่อ  .....................................................            ลงชื่อ  ……………............................................. 

        (.....................................................)                   (...........................................................) 
              ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                                 ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 
ลงชื่อ  .....................................................             ลงชื่อ  ……………............................................ 

        (.....................................................)                     (..........................................................)                            
      ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                      ครูผู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 
 

 
                     ลงชื่อ  …………................................................   

                              (.......................................................) 
                                 ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                    (....................................................) 
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ประเมินครั้งที่.............. 
 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ       
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)......................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด....................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 

ค าชี้แจง 
1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 

2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        
โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านร่างกาย   
1 มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือแขน ขา ลีบ   

2 มีอวัยวะขาดหายไปและเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต   

3 มีการผิดรูปของกระดูกและข้อ   

4 มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง   

5 มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง   

 ด้านการเคลื่อนไหว   
6 มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว และจังหวะ

การเคลื่อนไหว เช่น กระตุก เกร็ง  
  

7 ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง   

8 ไม่สามารถลุกข้ึนยืนได้ด้วยตนเอง   

9 ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง   

10 ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง   

๘ 
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านสุขภาพ   
11 มีความเจ็บปุวยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน และเป็น

อุปสรรคต่อการศึกษา เช่น  
   11.1  ประสบอุบัติเหตุ ผ่าตัด เป็นต้น 
   11.2  เป็นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ 
ระบบโลหิต เช่น ภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก ธาลัสซีเมีย  
ไขกระดูกฝุอ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคหัวใจ 
รูมาติก 
ระบบไต เช่น โรคเนโฟรติก โรคไตเรื้อรัง 
ระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองพิการ ลมชัก 

ระบบหายใจ เช่น หอบหืดโรคปอด 
ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้ เช่น ข้ออักเสบ–รูมาตอยด์ ,  
SLE  (เอส แอล อี) 
ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน แคระ หรือโตผิดปกติ  
ระบบผิวหนัง เช่น เด็กดักแด้ เป็นต้น 
 

  

เกณฑ์การพิจารณา 
 ด้านร่างกาย และด้านการเคลื่อนไหว 

 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของ
ผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 ด้านสุขภาพ 
 ถ้าตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ 
ควร ให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์
ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

๙ 
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ลงชื่อ  ...................................................            ลงชื่อ  ................................................. 

       (.....................................................)                   (................................................) 
            ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                             ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 
 

ลงชื่อ  ....................................................           ลงชื่อ  ………......................................... 

        (...................................................)                   (..................................................)                            
       ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง              ครูผู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 

 

 
                     ลงชื่อ  ……..............................................   

                             (...................................................) 
                              ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                     (....................................................) 
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ประเมินครั้งที่.............. 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (มัธยมศึกษา)                                 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)......................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 
ค าชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   
2 ต้องมีปัญหาทางการเรียน  ซึ่งอาจท าไม่ได้เลยหรือท าได้ต่ ากว่า    

ชั้นเรียนในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า 1 ด้าน ต่อไปนี้ 
2.1 ด้านการอ่าน 
2.2 ด้านการเขียน 
2.3 ด้านการค านวณ 

  

3 ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น การได้ยิน สติปัญญา หรือออทิสติก
หรือจากการถูกละทิ้ง ละเลย หรือความด้อยโอกาสอื่น ๆ  

  

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้            
ควรสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ 
ผลการพิจารณาส่วนที่ 1  
  พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ ) 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 1. ด้านการอ่าน   

1 อ่านข้ามบรรทัด อ่านซ้ าบรรทัด   
2 อ่านค าสมาส สนธิ ไม่ได้   
3 อ่านอักษรน าไม่ได้   
4 เปรียบเทียบความหมายของค าไม่ได้   
5 ไม่รู้จักหน้าที่ของค าในประโยค   
6 มีปัญหาในการอ่านค าพ้องรูป พ้องเสียง   
7 อ่านราชาศัพท์ไม่ได้   
8 อ่านบทร้อยกรองล าบาก   
9 อ่านค ายากประจ าบทไม่ได้   
10 อ่านจับใจความส าคัญของเรื่องไม่ได้   
 2. ด้านการเขียน   

1 ฟังค าบรรยายแล้วจดโน้ตย่อไม่ได้   
2 เขียนค าท่ีมีตัวการันต์ไม่ได้   
3 เขียนสรุปใจความส าคัญไม่ได้   
4 เขียนบรรยายความรู้สึกนึกคิดของตนเองไม่ได้   
5 เขียนเรียงความยาว ๆ ไม่ได้   
6 เขียนบรรยายภาพไม่ได้   
7 เขียนย่อความไม่ได้   
8 เขียนค าพ้องรูป - พ้องเสียงไม่ได้   
9 เขียนค ายากประจ าบทไม่ได้   
10 เขียนตามค าบอกไม่ได้   
 3. ด้านการค านวณ   
1 ไม่เข้าใจความหมายและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์   
2 ไม่สามารถเขียนเศษส่วนในลักษณะทศนิยมและทศนิยมซ้ า   
3 ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนตรรกยะ และอตรรกยะไม่ได้   
4 ไม่เข้าใจและเขียนจ านวนในรูปอัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

ในการแก้โจทย์ปัญหา 

  

5 ไม่เข้าใจการเขียนระบบจ านวนจริง   
6 ไม่เข้าใจและเขียนค่าสัมบูรณ์ไม่ได้   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

7 
ไม่เข้าใจการเขียนจ านวนจริงในรูปเลขยกก าลังที่เป็น 
จ านวนตรรกยะ จ านวนจริงที่อยู่ในเกณฑ์   

8 ไม่เข้าใจเรื่องการประมาณค่า   

9 ไม่เข้าใจเรื่องจ านวนเต็มและเศษส่วน   
10 ไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบจ านวน   
 4. ด้านพฤติกรรมทั่วไป   
1 ลังเลในความสามารถของตนเอง มักจะพ่ึงโชคลางหรือ 

สิ่งภายนอกมากกว่าการท างานหนัก 

  

2 ไม่ท าตามค าสั่ง ท างานไม่เสร็จ   
3 มีความยากล าบากในการจัดระบบงาน   
4 หลีกเลี่ยง ไม่ชอบ หรือลังเลใจที่จะท างานหรือการบ้านที่ 

ต้องมีระเบียบและใส่ใจในงาน 

  

5 หันเหความสนใจไปสู่ภายนอกได้ง่าย   
6 ลืมท ากิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน   
7 สับสนด้านซ้าย ขวา   
8 วางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบ   
9 ใจไม่ค่อยจดจ่ออยู่กับงาน มองโน่นมองนี่บ่อย ๆ   
10 เสียสมาธิง่ายมองไปยังทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวผ่านสายตา   

 
เกณฑ์การพิจารณา 
1. ด้านการอ่าน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้      
ด้านการอ่าน     
2. ด้านการเขียน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู ้        
ด้านการเขียน     
3. ด้านการค านวณ 

ถ้าตอบว่าใช่ 5 ข้อขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ด้านการค านวณ    
4. ด้านพฤติกรรมทั่วไป 

ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อขึน้ไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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     หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลาย
ด้าน ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์
ตรวจวินิจฉัยต่อไป      
                                                                                                                                     
ผลการคัดกรอง   

  พบความบกพร่อง  O ด้านการอ่าน   O ด้านการเขียน   O ด้านการค านวณ  

  ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

............................................................................................................................. ................................... 
 
ลงชื่อ  ......................................................            ลงชื่อ  …………............................................. 

        (.....................................................)                    (.........................................................) 
            ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                                   ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 
 

ลงชื่อ  ...................................................              ลงชื่อ  ……………............................................ 

        (...................................................)                      (.........................................................)     
       ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                    ครูผู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 
 

 
                     ลงชื่อ  ..............................................   
                             (..............................................) 
                             ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... 
 เป็นผู้ปกครองของ (ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        
 ยินดี       ไม่ยินดี    ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                      (.................................................) 
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ประเมินครั้งที่..............  

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา                                           
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 

ค าชี้แจง 
1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ 
ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป 

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

1 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมีความผิดปกติ   
2 ใช้หน่วยเสียงแทนกัน เช่น แทนที่จะพูดว่า “นาฬิกา” พูดว่า    

“นากิ๊กา” “เสือ” เป็น “เฉือ” เป็นต้น 
  

3 พูดด้วยน้ าเสียงไม่ชัดเจน  เสียงเพ้ียนมาก หรือเป็นเสียงพึมพ า       
ฟังแล้วไม่เข้าใจ 

  

4 เสียงบางส่วนของค าขาดหายไป เช่น “ความ” เป็น “คาม” เป็นต้น   
5 ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงสูงหรือต่ าตลอดเวลา     

หรือเสียงที่พูดอยู่ในระดับเดียวตลอด เสียงผิดเพศ ผิดวัย 
  

6 พูดไม่ถูกล าดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา เช่น ฉัน
ตลาดไป ข้าวกินฉัน เป็นต้น 

  

7 การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง เช่น “ผ้าสีเขียวขี้...ม้า” เป็นต้น   
8 อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป   
9 พูดตะกุกตะกักหรือพูดติดอ่าง   
10 บกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน       

หรือระบบสัญลักษณ์   
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*หมายเหตุ  ผู้คัดกรองควรอิงแบบพัฒนาการทางภาษาของเด็กทั่วไปควบคู่การประเมิน 

 

 

เกณฑ์การพิจารณา 
 ถ้าตอบว่าใช่  5 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด          
และภาษา ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อ       
ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง                                            
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................... ...... 
 
ลงชื่อ  .......................................................                  ลงชื่อ  ....................................................... 

         (.....................................................)                          (......................................................) 
              ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                                      ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 
ลงชื่อ  .....................................................                    ลงชื่อ  ………….......................................... 

         (...................................................)                            (......................................................)        
        ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                         ครูผู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 
 

 
                     ลงชื่อ  .........................................................   

                              (.......................................................) 
                                 ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                    (....................................................) 
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ประเมินครั้งที่.............. 
 
 

แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์                                 
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด.........................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.................................. 

ค าชี้แจง 
1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 

2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
อย่างมากหรือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถเรียนหนังสือได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป 
และการที่เด็กไม่สามารถเรียนได้นั้น มิได้มีสาเหตุมาจากองค์ประกอบทางสติปัญญา การรับรู้
และสุขภาพ หรือความบกพร่องทางร่างกาย โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ ใช่ ” หรอื 
“ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ   

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมินตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ก้าวร้าว ก่อกวนเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อ่ืน   
 1.1 โหดร้าย ทารุณ รังแกสัตว์   
 1.2 ชกต่อย ท าร้ายร่างกายตนเองและผู้อ่ืน   
 1.3 ข่มขู่ คุกคาม หวีดร้อง กระทืบเท้า   
2 การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ   
 2.1 ไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลาโดยปราศจากจุดมุ่งหมาย   
 2.2 มีความสนใจสั้น สนใจบทเรียนไม่ได้นาน ขาดสมาธิในการเรียน   
 2.3 ก่อกวนเพ่ือน   
3 การปรับตัวทางสังคม  มีการปรับตัวทางสังคมไม่ถูกต้อง มีการฝุาฝืน

กฎเกณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  

 3.1 ท าลายสาธารณสมบัติ   
 3.2 ลักขโมย   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 

ใช่ ไม่ใช่ 
 3.3 การต่อสู้ระหว่างโรงเรียนที่เป็นคู่อริ วิวาทกับผู้อ่ืนเสมอ   
 3.4 ประทุษร้ายทางเพศ   
 3.5 ไม่เคารพ ไม่เชื่อฟังครูและพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างรุนแรง   
4 มีความรู้สึกวิตกกังวลและปมด้วยอย่างรุนแรงสม่ าเสมอ   
 4.1 ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก   
 4.2 มีการประหม่าอย่างมากเมื่อให้ออกไปแสดงออก เช่น รายงาน   
 4.3 มีอาการตัวร้อนเป็นไข้เม่ือมาโรงเรียน   
 4.4 ร้องไห้บ่อย   
5 การหนีสังคม การปลีกตัวออกจากสังคมอันมีผลต่อการเรียน   
 5.1 ไม่พูดคุย ไม่เล่นกับเพ่ือน   
 5.2 ไม่ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้   
 5.3 เจ้าอารมณ์ รุนแรง   
 5.4 ชอบอยู่คนเดียว ท างานคนเดียวตลอดเวลา   

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ 1 ใน 5 ข้อ และตอบใช่ 2 ข้อย่อยในข้อหนึ่ง ถือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทาง
การศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

................................................................... .............................................................................................  
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ลงชื่อ  .......................................................            ลงชื่อ  …………........................................... 

         (.....................................................)                    (......................................................) 
            ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                                   ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 

ลงชื่อ  ..............................................                   ลงชื่อ  …………............................................ 

        (.............................................)                          (.........................................................)  
     ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                      ครูผู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 
 

 
 
                     ลงชื่อ              ..............................................   

                                      (.......................................................) 
                                         ครูการศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                     (....................................................) 
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ประเมินครั้งที่..............  

แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก                                                                                            
(เนื่องจากไม่มีใบรับรองความพิการ/สมุดประจ าตัวคนพิการ/ใบรับรองแพทย์) 

 
ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด................................................................อายุ.................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.................................................................... .    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน................................... 
ค าชี้แจง 

1. แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2. วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ        

โดยให้ท าเครื่องหมาย /ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น ๆ  
      ของเด็ก  

3. ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ 
และควรสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพื่อให้
เกิดความชัดเจนถูกต้อง   

4. ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้านพฤติกรรม / อารมณ์   
1 มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมซ้ า ๆ เช่น สะบัดนิ้วมือ 

เล่นมือ ดม เคาะ หรือหมุนสิ่งของ เป็นต้น 

  

2 แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ประจ าวัน เช่น เด็กไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางการไปโรงเรียน   
เด็กไม่ยอมเปลี่ยนเก้าอ้ีนั่งในห้องเรียน เป็นต้น 

  

3 มีพฤติกรรมหลีกหนีการสัมผัส เช่น เดินเขย่งปลายเท้า  ไม่ชอบ
การกอดรัด  ทนต่อเสียงบางอย่างไม่ได้ เป็นต้น 

  

4 มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง เช่น ชอบวิ่ง เดินไปมารอบห้อง เป็นต้น   
5 ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน เช่น ไม่เข้าใจเวลาเพื่อนโกรธ เศร้า 

เสียใจ เป็นต้น 

  

 ด้านการสื่อความหมาย   
6 แสดงความต้องการโดยการจูงมือ เช่น เด็กจะจูงมือผู้ปกครอง / 

ครู เพื่อน าไปท าสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น 

  

7 ใช้ภาษาพูดของตนเองที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลการวิเคราะห์ 
ใช่ ไม่ใช่ 

8 พูดเลียนแบบ หรือพูดทวนค าถาม   
9 พูดค าซ้ า ๆ ที่เคยได้ยินบ่อย เช่น พูดตามโฆษณาท่ีได้ยินจาก

โทรทัศน์ 
  

10 ไม่สามารถเริ่มต้นบทสนทนากับผู้อ่ืนได้   
11 พูดเรื่องที่ตนเองสนใจโดยไม่สนใจผู้ฟัง   
12 ไม่เข้าใจค าที่เป็นนามธรรม เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่    
 ด้านสังคม   
13 ไม่มองสบตากับผู้อ่ืนขณะสนทนา   
14 ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น ไม่เล่นกับเพ่ือน ไม่สนใจคน

รอบข้าง เป็นต้น 
  

15 มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้างไม่เหมาะสม เช่น เล่นกับเพ่ือนแรง   
16 แสดงพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ์ และสังคมไม่เหมาะสม 

เช่น  ส่งเสียงกรีดร้อง ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนเมื่อถูกขัดใจ เป็นต้น 
  

17 แยกตัวออกมาอยู่ตามล าพัง เช่น ในขณะที่เพ่ือนท ากิจกรรมกลุ่ม    
ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม 

  

18 ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบหรือข้อตกลงได้ เช่น        
ไม่รู้จักการรอคอย ไม่รู้จักการเข้าแถว เป็นต้น 

  

เกณฑ์การพิจารณา 
  ถ้าตอบว่าใช่ อย่างน้อย 2 ด้านๆ ละ 2 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลออทิสติก  
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 
 
ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

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

............................................................................................................................. ................................... 
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ลงชื่อ  .......................................................            ลงชื่อ  ……………............................................. 

         (.....................................................)                    (...........................................................) 
               ครูที่ปรึกษา  / ผู้คัดกรอง                                 ครูที่ปรึกษา / ผู้คัดกรอง 
 

ลงชื่อ  .....................................................             ลงชื่อ  ………........................................... 

         (...................................................)                    (....................................................)  
        ครูผู้สอนวิขาภาษาไทย / ผู้คัดกรอง                 ครผูู้สอนวิขาคณิตศาสตร์ / ผู้คัดกรอง 

 

 
                     ลงชื่อ  ………..............................................   

                             (.......................................................) 
                                ครกูารศึกษาพิเศษ / ผู้คัดกรอง 

 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว).......................................................................... เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ช. / ด.ญ./ นาย / นางสาว) ............................................................... 
 ยินยอม   ไม่ยินยอม  ให้ด าเนินการคัดกรอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย / น.ส.)..................... 
ตามแบบคัดกรองนี้ 
เมื่อพบว่ามีแนวโน้มเป็นผู้ที่มีความบกพร่องตามแบบคัดกรองข้างต้น        ยินดี       ไม่ยินดี 
ให้จัดบริการช่วยเหลือทางการศึกษาพิเศษต่อไป 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้ปกครอง 
                                                                      (................................................) 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
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ตัวอย่าง 
แผนการสอนเฉพาะบุคคล 

(Individual Implementation Plan : IIP) 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล ด.ญ.ลีลา ขาวใส ระดับชั้น ป. ๓ ประเภทความพิการ บุคคลที่มีความบกพร่องทาง      
การเรียนรู้ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผู้รับผิดชอบ นางใจดี  เมตตา   
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน เรื่อง  อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป. 1 
เป้าหมายระยะยาว 1 ปี  ภายในวันที่  31  มีนาคม  2557  ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป. 1 ที่มีตัวสะกดตรงมาตราในแม่ กบ กด กก กม กน ได้ 100 ค า 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
     1. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.1 ที่มีตัวสะกดตรง
ตามมาตราในแม่ กบ จ านวน 20 ค าแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้ถูกต้อง 
เกณฑ์และวิธีประเมินผล  วิธีการ/เครื่องมือการประเมิน ทดสอบ/แบบทดสอบ เกณฑ์การผ่าน        
ร้อยละ 70 
แผนที่ 1 วันที่ใช้แผน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  
เวลา 60 นาท ี

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ 1.1 

       เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.1 ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จ านวน 1 ค า 
คือ อาบน้ า ด.ญ.ลีลาสามารถอ่านได้ถูกต้องร้อยละ 70 
เนื้อหา 
      ค าพ้ืนฐานในระดับชั้น ป.1 มาตราสะกด แม่ กบ ตรงมาตรา ได้แก่ ค าว่า “อาบน้ า” 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขั้นน า 
         นักเรียนดูภาพเด็กอาบน้ า และร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการท าความสะอาดร่างกาย 
ขั้นสอน 
 ครูใช้วิธีสอนโดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน (Multi-sensory Approach) และการฝึก
ทักษะย่อย (Skill Training) หมายถึงวิธีสอนอ่านและเขียนเป็นค า โดยมีกระบวนการสอนตามล าดับ
ดังนี้ 
 1. ครูสร้างบัตรค า ค าว่า อาบน้ า โดยใช้วัสดุที่มือสัมผัสได้ลงบนกระดาษแล้วให้เด็กดูค า
และอ่านให้นักเรียนฟัง พร้อมทั้งให้นักเรียนอ่านตาม   
 2. นักเรียนใช้นิ้วลากไปตามตัวอักษรทีละตัวที่ประกอบขึ้นเป็นค า อาบน้ า พร้อมทั้งออก
เสียงชื่อชื่อตัวพยัญชนะและสระนั้น และอ่านค าว่า อาบน้ า เมื่อลากครบทุกตัวอักษร ( ใบงานที่ 1 ) 
 3. นักเรียนท าใบงาน จับคู่ภาพกับค า (ภาพอาบน้ า กับค าว่าอาบน้ า) พร้อมทั้งระบายสี
ภาพให้สวยงามและอ่านค าที่ก าหนดให้เรียนรู้ (ใบงานที่ 2) 
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 4. นักเรียนท าใบงาน ระบายสีค าด้วยสีที่ก าหนดและนับจ านวนค าอาบน้ าที่นักเรียนระบาย
สีพร้อมทั้งอ่านให้ครูฟัง (ใบงานที่ 3) 
 5. นักเรียนอ่านค าว่าอาบน้ าตามใบงานที่ก าหนด และร่วมตรวจสอบกับครูว่าอ่านถูกต้องกี่
ค า (ใบงานที่ 4) 
ขั้นสรุป 

            นักเรียนน าใบงานที่ท าทั้งหมดตามแผนการสอนมาร่วมจัดท าเป็นหนังสือของฉันและอ่าน
ให้ครูฟัง   
สื่อ/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก/บริการ 

 1. ภาพเด็กอาบน้ า 
 2.  กระดาษทราย 
 3. ใบงาน 
 4.  สีไม ้
 5. กระดาษกาวย่น 

การวัดผลและประเมินผล 

 1. วิธีการ ไ ด้แก่ ทดสอบ และสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้   

2. เครื่องมือ ได้แก่ แบบทดสอบ และแบบสังเกตการเรียนรู้ 
3. เกณฑ์การผ่าน     

                  อ่านค าว่า อาบน้ า ได้ร้อยละ 70 
การเสริมแรง 
 1. ค าชม 

 2. สติ๊กเกอร์  
 

ความคิดเห็นของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 เห็นชอบให้ใช้แผนนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ โดยในส่วนของบัตรค าควรมี
การเพ่ิม รหัสสีในส่วนของตัว  “บ” เพ่ือเพ่ิมความสนใจและน าทางแก่ผู้เรียน 

 
ลงชื่อ  ..........อ านาจ  บารมี    ............ 

         (    นายอ านาจ  บารมี    ) 
 ต าแหน่ง..ผู้อ านวยการบ้านริมน้ าน่าน 

                                                    15 /พฤษภาคม./2556 
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บันทึกหลังการสอน 
 

 
ระดับคุณภาพการเรียนรู ้
 
 0  หมายถึง ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ   0 – 49 การแปลความหมาย  ไม่ผ่าน 

 1  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ  50 – 59 การแปลความหมาย  ปรับปรุง 
 2  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ  60 - 69 การแปลความหมาย  พอใช้ 
 3  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ  70  -  79 การแปลความหมาย  ดี 
 4  หมายถึง  ผู้เรียนท าได้ถูกต้องร้อยละ  80  ขึ้นไป การแปลความหมาย  ดีเยี่ยม 

 
ลงชื่อ  ...........ใจดี      เมตตา........... 

                        (นางใจดี      เมตตา ) 
                               ครูผู้รับผิดชอบ 
                      17/พฤษภาคม/2556 

วัน เดือน 
ปี 

ผลการสอน 
ระดับคุณภาพการเรียนรู ้

๐  1  2  3  4  

16 พ.ค. 
2556 

ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ 1 อยู่ในระดับดี 
โดยในการท ากิจกรรมครูต้องกระตุ้นเตือนทางวาจากับ
ผู้เรียน  

   
  

 

ใบงานที่ 2 ผู้เรียนสามารถจับคู่ภาพกับค าอยู่ในระดับ
พอใช้ครูต้องกระตุ้นเตือนทางวาจากับผู้เรียนเป็นระยะ  

  
  

  

17พ.ค. 
2556  

ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ 3 ได้อย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยผู้เรียนให้
ความร่วมมือและให้ความสนใจมากข้ึน  

    
  

ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามใบงานที่ 4 ได้อย่าง
รวดเร็วและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยผู้เรียนให้
ความร่วมมือและให้ความสนใจมากข้ึน  
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ตัวอย่าง 
บันทึกผลการประเมินจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของ เด็กหญิง ลีลา  ขาวใส 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม : 1. ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เมื่อให้อ่านค าพ้ืนฐานใน
ระดับชั้น ป.1 ที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราในแม่ กบ จ านวน 20 ค าแบบสุ่ม ด.ญ.ลีลา สามารถอ่านได้
ถูกต้อง 
 

ล าดับ  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
ผลการทดสอบ  

คะแนน  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

1.1  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า อาบน้ า ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.2  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ดาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ 70  

8     

1.3  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า  คาบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.4  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

9    

1.5 เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ชอบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.6  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า รอบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

6     

1.7  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า แคบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

6     

1.8  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า รีบ ได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ 70  

9     

1.9  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ยางลบได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

10     

1.10  เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตะเกียบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     
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ล าดับ  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  ผลการทดสอบ  

คะแนน  ผ่าน  ไม่ผ่าน  

1.11 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

10     

1.12 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า เก็บ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.13 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กลับได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.14 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กับ   ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.15 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า จับ  ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

8     

1.16 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า กราบ  ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

7     

1.17 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า พบ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

8     

1.18 
เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า พับ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

9    

1.19 เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ทับ ได้ถูกต้องอย่างน้อย
ร้อยละ 70  

9     

1.20 เด็กหญิงลีลาสามารถอ่านค าว่า ตะขาบ  ได้ถูกต้องอย่าง
น้อยร้อยละ 70  

9     

ร้อยละของการผ่านจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม(เป้าหมายระยะสั้น) 90.00  

ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
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ภาคผนวก ง 
รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สือ่ บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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บัญชี ก 
 

ล าดับที่ รายการ 
 
1 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลทั้งจากสื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลล และจากอักษรเบรลล
เปนสื่อสิ่งพิมพ 

2 โปรแกรมคอมพิวเตอรอานจอภาพ 
3 โปรแกรมคอมพิวเตอรขยายภาพทับอักษร 
4 โปรแกรมคอมพิวเตอรสังเคราะหเสียง 
5 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ควบคุมการท างานโดยใชเสียง 
6 โปรแกรมคอมพิวเตอรอานหนังสือส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
7 เครื่องอานหนังสือส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการเห็น 
8 เครื่องเปดฟงหนังสือเสียงชนิดแผน 
9 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลชนิดแปนพิมพเปนระบบอักษรเบรลล์ 
10 แวนขยายส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง 
11 เครื่องแสดงผลอักษรเบรลล 
12 เครื่องชวยฟง 
13 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
14 เครื่องเทปคาสเซตส าหรับเปดฟงหนังสือเสียง 
15 เครื่องพิมพดีดอักษรเบรลล์ 
16 เครื่องพิมพอักษรเบรลลดวยระบบคอมพิวเตอร์ 
17 เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรด หรือเมาสชนิดพิเศษ 

และท่ีวางแขน   
18 กายอุปกรณ หรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ ายัน 

เกาอ้ีลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ 

19 เครื่องโทรทัศนวงจรปดเพ่ือขยายภาพ 
20 โตะ เกาอ้ีที่ใชวัสดุ และแบบพิเศษส าหรับคนพิการ 
21 เครื่องบอกทิศทางซึ่งแสดงผลโดยอักษรเบรลล 
22 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
23 เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
 

24 
ส่ือ 

หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น 
25 หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดา หรือ 

กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือในวัสดุอ่ืน 
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ล าดับที่ รายการ 

26 หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพ หรือภาพขยายใหญที่พิมพลงในกระดาษ 
ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 

28 แผนภาพนูน ภาพตางสัมผัส หรือภาพขยายใหญ เชน ภาพที่อยูบนแผนกระดาษ
ธรรมดา แผนกระดาษชนิดพิเศษ และวัสดุอ่ืนที่สามารถสัมผัสได้ 

29 สื่อการสอนรูปทรงเรขาคณิต เชน แผนผัง กราฟ ตาราง รูปจ าลอง และรูปที่มีพ้ืนผิว 
ตางชนิด 

30 เครื่องค านวณที่แสดงผลโดยอักษรเบรลล อักษรตัวใหญ หรือเสียง 
31 ชุดเครื่องมือเรขาคณิต และอุปกรณเขียนเสน และภาพนูน 
32 อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง   

การเห็น เชน กระดาษกราฟ และลูกคิด 
33 ปทานุกรมภาษามือไทย 
34 จอภาพคอมพิวเตอรระบบสัมผัส 
35 อุปกรณพลศึกษา เครื่องเลนกีฬา และนันทนาการส าหรับคนพิการทุกประเภท  เชน 

บล็อกเซีย ลูกบอลมีเสียง และลูกบาสเกตบอลมีเสียง 
36 อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรค า และบัตรภาพ 
37 เครื่องดนตรีที่ใชในกิจกรรมดนตรีบ าบัด 
38 หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ าหนัก และวัสดุพิเศษ 
39 พจนานุกรมระบบเสียง 
40 สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือส าหรับ 

คนพิการ 
41 วีดิทัศนเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการและครอบครัว 
42 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดใหญ ่

43 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์ 
44 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
45 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ 
46 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
47 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
48 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
49 สื่ออิเล็กทรอนิกสทางการศึกษา เชน วีดิทัศน์ และซีดีรอม 
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บัญชี ข 
 

ล าดับที่ รายการ 
 
1 

สิ่งอ านวยความสะดวก 

ไมเทาขาว 
2 แวนขยายส าหรับบุคคลสายตาเลือนราง 
3 เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการใชคอมพิวเตอร เชน คียบอรด หรือเมาสชนิด

พิเศษ และท่ีวางแขน 
4 กายอุปกรณหรือเครื่องชวยคนพิการเฉพาะบุคคล เชน แขนเทียม ขาเทียม ไมค้ า

ยัน 
เกาอ้ีลอเลื่อน เบาะรองนั่ง และอุปกรณปองกันการกระแทกศีรษะ 

5 โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสื่อสารส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
6 เครื่องชวยสื่อสารพรอมอุปกรณตอพวงส าหรับบุคคลที่บกพรองทางการพูด 
 
7 

ส่ือ 
หนังสือเสียง ไดแก แถบเสียง แผนเสียง แผนซีดี และที่จัดเก็บในวัสดุอื่น 

8 หนังสืออักษรเบรลล ไดแก หนังสืออักษรเบรลลที่พิมพลงในกระดาษธรรมดาหรือ 
กระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือในวัสดุอ่ืน 

9 หนังสือหรือภาพขยายใหญ ไดแก สิ่งพิมพ หรือภาพขยายใหญที่พิมพลงใน
กระดาษ ธรรมดาหรือกระดาษชนิดพิเศษ หรือจัดพิมพในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือในวัสดุอ่ืน 

10 วัสดุที่ใชในการจัดท าสื่อตามล าดับที่ 7 ถึงล าดับที่ 9 เชน กระดาษพิมพหนังสือ 
อักษรเบรลล แผนซีดี และแผนดิสกเก็ต 

11 เครื่องเขียนอักษรเบรลลดวยมือชนิดพกพา (Slate and Stylus) 
12 เครื่องค านวณท่ีแสดงผลโดยอักษรเบรลลและอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
13 ชุดเครื่องมือเรขาคณิตและอุปกรณเขียนเสน และภาพนูน 
14 กรอบหรืออุปกรณที่ใชก าหนดบรรทัดหรือพ้ืนที่ 
15 อุปกรณการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรส าหรับบุคคลที่มีความบกพรองทาง   

การเห็น เชน กระดานกราฟ และลูกคิด 

16 นาฬิกาบอกเวลาชนิดแสดงผลเปนอักษรเบรลล และอักษรตัวใหญ หรือเสียง 
17 ปากกาเสนหนาหรือสีเขมเปนพิเศษ 
18 ปทานุกรมภาษามือไทย 
19 อุปกรณพัฒนาทักษะการสื่อสาร เชน กระดานสื่อสาร บัตรค า และบัตรภาพ 
20 หนังสือเรียนที่มีขนาด น้ าหนัก และวัสดุพิเศษ 
21 สื่อการเรียนการสอนชนิดพิเศษ เชน อุปกรณชวยเขียน และที่เปดหนังสือส าหรับ 

คนพิการ 
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ล าดับที่ รายการ 

22 วีดิทัศนเพ่ือการศึกษาส าหรับคนพิการและครอบครัว 
23 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะกลามเนื้อมัดเล็กและประสานสัมพันธ์ 
24 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร 
25 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเรียนรู้ 
26 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานลักษณะนิสัย 
27 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานพัฒนาการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน   
28 ชุดสื่อสงเสริมพัฒนาทักษะทางดานการเตรียมความพรอมดานอาชีพ 
 

29 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน และการประเมินผลส าหรับคนพิการ   
แตละบุคคล 

30 การจัดอาสาสมัคร 
31 การแนะแนวครอบครัว 
32 การฝกอบรมทักษะดานอาชีพ 

 
 

บัญชี ค 
 

ล าดับที่ รายการ 
 
1 

บริการ 
การสอนเสริม 

2 การอานหนังสือ เอกสาร และขอสอบ 
3 การน าทาง 
4 การผลิตสื่อ 
5 การจดค าบรรยาย 
6 การซอมสื่อ 
7 กายภาพบ าบัด 
8 การแกไขการพูด และทักษะการสื่อสาร 
9 กิจกรรมบ าบัด 
10 ลามภาษามือ 
11 การอบรมทักษะพ้ืนฐาน เชน ทักษะทางการเดินดวยไมเทาขาว ทักษะทางการ

เขียน อานอักษรเบรลล ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะการใชเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ  ทักษะชีวิตประจ าวัน และทักษะทางสังคม  

12 การแนะแนวการศึกษา 
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ล าดับที่ รายการ 

13 พ่ีเลี้ยง และผูชวยเหลือ 
14 ดนตรีบ าบัด และดนตรีเพื่อพัฒนา 
15 การพยาบาล เชน บริการฉีดอินซูลีน บริการลางแผลกดทับ บริการใหยาตาม

ค าสั่งแพทย และบริการสวนปสสาวะ 
16 การซอม และปรับปรุงแกไขอุปกรณเครื่องชวยคนพิการ สื่อ และสิ่งอ านวย  

ความสะดวก 
17 พฤติกรรมบ าบัด และการแกไขพฤติกรรม  
18 ศิลปะบ าบัด และศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
19 การประเมินพัฒนาการ การประเมินทางจิตวิทยา และทักษะดานตาง ๆ 
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ภาคผนวก จ 
หลักสูตรอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก LD 
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หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เพ่ือมุ่งพัฒนาความสามารถของเด็กให้
เต็มศักยภาพ โดยส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งให้เด็กแต่ละคนเป็น
คนดี คนเก่งและมีความสุข ซึ่งในหมวด 4 ที่ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษามาตราที่ 22 ระบุว่า  

“ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
ถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ…”นอกจากนี้แล้วในมาตรา 28 วรรค 1 ยังก าหนดไว้ว่า การศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัย และศักยภาพที่ครอบคลุมบุคคลปกติ 
ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ จึงมีผลท าให้ต้องมีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
เปูาหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับวัย และศักยภาพ
ของนักเรียนและครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ข้อที่ 4 ที่ว่า การศึกษาของเด็กจะมุ่งไปสู่ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษ 
และความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กให้เต็มศักยภาพของเด็กทุกคน (รุ่ง แก้วแดง, 
2542, หน้า 69-71) นอกจากนี้แล้ว รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช. 2540 ในมาตรา 
4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษา 
และการจัดการศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปความเข้าใจเกี่ยวกับความมีศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
และการมีศักยภาพในการเรียนรู้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดการศึกษาต้องเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือ
คน ทั้งมวล (ประเวศ วะสี, 2538 อ้างถึงใน ชวลิต ชูก าแพง, 2546, หน้า 3)  

 จากการส ารวจจ านวนเด็ก LD ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2548 พบว่า มีเด็ก LD จ านวน 113,465 คน คิดเป็นร้อยละ 47.58 ของจ านวนนักเรียนพิการทั้งสิ้น 
238,479 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548, หน้า 3)  ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมี
จ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีจ านวนมากที่สุดในกลุ่มเด็กพิการ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ที่
ดูแลเรื่องการศึกษาพิเศษของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2550 ที่ให้ข้อมูลว่า มีเด็ก LD ในเขต 1 จ านวน 917 คน จากจ านวนเด็กพิการทั้งสิ้น 954 คน 
สืบเนื่องจากจ านวนเด็ก LD ที่มีมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้มี        
การก าหนดกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งมีกิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ คือการพัฒนาการสอนเด็ก LD (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2548, หน้า2) ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่อง หรือมี            
ความยากล าบากในการฟัง การพูด การอ่านการ การเขียน การให้เหตุผลและความสามารถทาง
คณิตศาสตร์(ศรียา นิยมธรรม, 2540, หน้า 3; ผดุงอารยะวิญญู, 2542, หน้า 3; ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์, 
2543, หน้า ค; Mack, 2005, p.1 ) เด็ก LD เป็นเด็กที่พบเป็นจ านวนมากในระบบโรงเรียนปกติทั่วไป

หลักสูตรฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก LD 
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ที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิการ ตามก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีชื่อเรียกตามศัพท์วิชาการ ว่า  
Learning Disabilities เป็นเด็กที่ไม่สามารถเรียนหนังสือได้รวดเร็วเท่ากับเด็กปกติ แต่ถ้าสอนให้ถูก
วิธีเด็กจะเรียนได้ (ผดุง อารยะวิญญู, 2541, หน้า 1) เด็ก LD นี้ยังไม่ได้รับการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับความสามารถและความถนัด เนื่องจากครูยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด  
การเรียนรู้ส าหรับเด็ก LD  

 จากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่ด าเนินการตามกฎหมายที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
เป็นระยะเวลาหนึ่ง น่าจะท าให้ประเทศไทยประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ในทางตรงกันข้าม
จากการประเมินผลการจัดการศึกษากลับพบว่า มีนักเรียนจ านวนมากที่มีปัญหา และอุปสรรคที่ส่งผล
ให้ไม่สามารถประสบผลส าเร็จจากการจัดการศึกษาในรูปแบบปกติ ในขณะเดียวกันก็มีเด็กจ านวนมาก
ที่แม้จะได้รับการศึกษาแต่ก็จะต้องฟันฝุาอุปสรรคมากมาย ทั้งนี้รวมถึงเด็ก LD ด้วย (ชวลิต  ชูก าแพง, 
2546, หน้า 2)   

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องการสอนเด็ก LD ของครูประจ าการโดย               
การสัมภาษณ์ครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่า มีครูเพียง      
1 คนที่ส าเร็จปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ ส่วนครูคนอ่ืน ๆ ไม่มีความรู้เลย และการศึกษาความรู้
เกี่ยวกับการสอนเด็ก LD ของครูก่อนประจ าการ โดยการวิเคราะห์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งขณะนี้มีหลักสูตรที่ใช้ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบชุดวิชา มีชุดวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษเพียง 1 ชุดวิชา คือ 
หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
พิเศษเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น อีกหลักสูตรหนึ่ง คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2549 ซึ่งเป็น
หลักสูตรแบบรายวิชา ซึ่งมี 1 รายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ คือ การศึกษาแบบเรียนรวม ซึ่งมี
เนื้อหาที่เป็นความรู้ทั่วไปด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสอนเด็ก LD ที่จะ
น าไปใช้ในการฝึกประสบการณ์ 

 จากการพิจารณาข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) 
ในการให้ความรู้แก่ครูก่อนประจ าการ และครูประจ าการเกี่ยวกับการสอนเด็ก LD นั้นจะเห็นได้ว่า
สามารถท าได้หลายวิธี แต่ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ผู้สอนในสถาบันผลิตครู ซึ่งมีหน้าที่ใน      
การพัฒนาการเรียนรู้ของครูก่อนประจ าการจึงเลือกที่จะพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนเด็ก LD ใน
วิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากว่า โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตจังหวัดอุดรธานี มีความต้องการนักศึกษา         
ฝึกประสบการณ์ในโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าโปรแกรมวิชาอ่ืน ๆ  

 จากผลการวิจัยของ Hudspeth & Knirk (1989 อ้างถึงใน Milheim, 1996, p. 1) ได้ให้
ข้อสรุปว่า การใช้ปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-based) ที่บรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
จะช่วยให้ผู้เรียนได้รายละเอียดที่เพียงพอที่จะวิเคราะห์ปัญหาที่มีการน าเสนอ และได้ค าตอบที่
สมบูรณ์ ซึ่งการออกแบบการสอนต้องใช้เครื่องมือที่จะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทฤษฎีที่เรียนรู้ใน
ห้องเรียนไปยังสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องออกไปท างานโดยการใช้กรณีศึกษา (Case Study) เมื่อ
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ส าหรับครูก่อนประจ าการ และการออกแบบการสอนแล้ว ดังนั้นข้าพเจ้า
จึงมีความเชื่อว่า หลักสูตรฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก LD ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเน้นกิจกรรมท่ีมีการวางแผน การก ากับ ติดตามการกระท าของ
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ตนเอง การตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง จะช่วยพัฒนาความรู้        
ความเข้าใจ ความตระหนักในปัญหา และเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงซึ่งเป็นสิ่งที่มี
ความหมายส าหรับผู้เรียน นอกจากนี้แล้วยังฝึกให้นักศึกษาร่วมมือกับกลุ่มในการแสวงหาค าตอบ 
รวมทั้งฝึกการแลกเปลี่ยนความรู้ และความอดทนในการแสวงหาค าตอบด้วยการใช้ทักษะที่จ าเป็น 
ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทักษะเฉพาะ และทักษะทั่วไป ซึ่งเป็นวิธีการที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของครู
ก่อนประจ าการ 
 
หลักการของหลักสูตร 

 1. เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD ส าหรับ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 2. เป็นหลักสูตรที่ใช้เทคนิคการฝึกอบรม ประเภทที่เน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Child-centered Techniques) ซึ่งมาจากแนวคิดว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่างก็มีความรู้ ความสามารถ และจะต้องช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้  และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเอง มากกว่าที่จะรับความรู้จากวิทยากรเท่านั้น ได้แก่ การระดม
สมอง (Brainstorming) การฝึกปฏิบัติงานในเวลาจ ากัด(In Basket Training) การแสดงบทบาท
สมมติ (Role-playing) กรณีศึกษา (Case Study) การสาธิต (Demonstration) การอภิปรายกลุ่ม 
(Buzz Group) ฯลฯ 
 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก LD มุ่งเน้นการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกทักษะในการวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก LD รวมทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 
 
จุดประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของเด็ก LD  
 2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก LD 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD  
 4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 

 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้สูงสุดของเด็ก LD มุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก LD กระบวนการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ของ
เด็ก LD เนื้อหาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD และการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD โดยมีโครงสร้าง
ทั้งหมด 4 บทและใช้เวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 2 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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 โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรมการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 
 
เนื้อหา 
(บทที่) 

เนื้อหา เวลา (ช่ัวโมง) 
ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก LD และ Dyscalculia 2 ½ 2 
2 กระบวนการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ของเด็ก LD 45 นาที - 
3 เนื้อหาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 45 นาที - 
4 การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 1½ 4½ 
 รวม 5½ 6½ 

  
 จ านวนชั่วโมงท้ังหมดในการฝึกอบรม รวม 2 ชั่วโมง 

 
เนื้อหาของหลักสูตร 

 เนื้อหาของหลักสูตรนี้ได้มาจากการวิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาการศึกษาแบบเรียนรวม  
และพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ที่ผู้เข้ารับการอบรมควรรู้ โดยยึดหลักตามแนวคิดในการออกแบบ   
การเรียนการสอนที่ครูก่อนประจ าการจะต้องรู้ว่า  ชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพจะประกอบด้วย              
4 องค์ประกอบ คือ 1) ผู้เรียนคือใคร (Whom to Teach) 2) สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning 
Environment) 3) เนื้อหา (Content) 4) การสอน (Instruction) (Tomlinson, Ann, Carol, & 
Mctighe, Jay, 2006, p.1) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเด็ก LD  ตรงกับองค์ประกอบที่ 1 (Whom to Teach)   
 1. ประวัติของเด็ก LD 
 2. นิยามของเด็ก LD 
 3. ลักษณะของเด็ก LD/ประเภทของเด็ก LD 
 4. ลักษณะ/ปัญหาของเด็ก LD ทางคณิตศาสตร์/Dyscalculia 
 5. การวินิจฉัย/การคัดกรองเด็ก LD 
 บทที่  2  กระบวนการเรียนรู้และแบบการเรียนรู้ของเด็ก LD ตรงกับองค์ประกอบที่ 2 
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning Environment) 
 1. กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก LD 
 2. แบบการเรียนรู้ของเด็ก LD 
 บทที่  3  เนื้อหาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD ตรงกับองค์ประกอบที่ 3 เนื้อหา (Content) 
           เนื้อหาคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 
 บทที่  4  การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD ตรงกับองค์ประกอบที่ 4 การสอน 
(Instruction) 
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 1. แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2. การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 
 กรอบโครงสร้างการฝึกอบรม ระยะเวลา 2 วัน 
 

วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 23 
สิงหาคม 
2550 
08.45-

10.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป
เก่ียวกับเด็ก LD  
1. ประวัติของเด็ก LD 
2. นิยามของเด็ก LD 
3. ลักษณะของเด็ก LD/ 
4. ประเภทของเด็ก LD 
5. ลักษณะ/ปัญหาของ
เด็ก LD ทาง
คณิตศาสตร์/
Dyscalculia 
-การวินิจฉัย/           
การคัดกรองเด็ก LD 
 
 
 
 
 

1 ½ 
ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ผู้เข้าอบรมเขียน 
ความคาดหวังที่จะได้จาก
การอบรม โดยใช้ Card 
Technique  
2. วิทยากรและผู้เข้าอบรม
ร่วมกันท า Mind Map จาก
ข้อมูลที่ได้จาก Card 
Technique 
3. ผู้เข้าอบรมร่วมกันท า
กิจกรรมเพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสอนที่
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ดีขึ้น โดยให้ผู้เข้าอบรม
คนหนึ่งเป็นครู อีกคนหนึ่ง
เป็นนักเรียน แล้วจบัคู่หัน
หลังให้กันสอนนับเลขโดย
เร่ิมจาก 7 หลัก โดย
ก าหนดให้สอน 2 ครั้ง  
(เพื่อสรุปว่า การสอนให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้นั้นอาจมี
อุปสรรค แต่ถ้าคิดหา
วิธีแก้ไขที่เหมาะสมจะช่วย
ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น) 
4. บรรยาย/อภิปราย 
5. สรุปโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม
ให้ผู้เข้าอบรมสรุปประเด็น
ต่อไปนี้ 1) สาระทีไ่ด้       
2)สาระทีไ่ด้มีความหมาย
อย่างไร 3) แนวคิดใหม่ที่
เกิดขึ้นในตัวเองคืออะไร 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 

2. เอกสารเนื้อหา 
3. กระดาษแผน่เล็ก
ส าหรับท า Card 
Technique 
4. กระดาษแผน่ใหญ่
ส าหรับท า Mind 
Map 
5. สีเมจิก 
6. กระดาษกาว 
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วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 

วันที่ 23 
สิงหาคม 
2550 
10.30-

12.00 น. 

บทที่ 2 กระบวนการ
เรียนรู้และแบบการเรียนรู้
ของเด็ก LD 
1. กระบวนการเรียนรู้ของ
เด็ก LD 
2. แบบการเรียนรู้ของเด็ก 
LD 
บทที่ 3 เนื้อหา
คณิตศาสตร ์
ส าหรับเด็ก LD 
1. เนื้อหาตามหลักสูตร
ปกติ 
2. เนื้อหาตามหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ 
3. เนื้อหาส าหรับ       
การสอนซ่อมเสริม 

1 ½ 
ชม. 

1. ท ากิจกรรมเพื่อความ
เข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ของ LD โดยใช้กิจกรรม 
การจ า 
2. วิทยากรตั้งค าถาม 
“ท่านชอบการเรียนรู้แบบ
ไหนและเนื้อหา
คณิตศาสตร์เรื่องอะไรที่ท า
ให้ท่านมีความยุ่งยากใน
การเรียนมากที่สุดและ 
ผ่านพน้อุปสรรคนัน้ได้
อย่างไร ” 
3. ผู้เข้าอบรมครุ่นคิดด้วย
ตนเอง 
4. อภิปรายกลุ่มย่อย  
โดยใช้เทคนิค Buzz 
Group  
5. น าเสนอความคิดเห็นต่อ
กลุ่มใหญ่ 
6. บรรยาย/อภิปราย
เก่ียวกับเนื้อหา 
7. สรุป/ประเมินโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้าอบรม
สรุปประเด็นต่อไปนี ้
1) สาระทีไ่ด้  
2)สาระทีไ่ด้มีความหมาย
อย่างไร 3) แนวคิดใหม่ที่
เกิดขึ้นในตัวเองคืออะไร 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารเนื้อหา 
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วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 23 
สิงหาคม 
2 5 5 0 
1 3 . 0 0 -

14.30 น. 
 

บทที่ 4 การสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
LD 
1. แนวทางการชว่ยเหลือ
และแก้ไขปัญหาใน     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2. การสอนวชิา
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
LD 
 

1 ½ 
ชม. 

 

1. วิทยากรตั้งค าถาม “จะ
สอนคณิตศาสตร์เด็ก LD 
อย่างไร และรู้สึกอย่างไร
ถ้าต้องสอนเด็ก LD” 
2. ผู้เข้าอบรมครุ่นคิดด้วย
ตนเอง 
3. อภิปรายกลุ่มย่อย โดย
ใช้เทคนิค Buzz Group 
4. น าเสนอความคิดเห็นต่อ
กลุ่มใหญ่ 
5. วิทยากรบรรยายเนื้อหา
การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก LD และการใช้
Triangular Relation   
6. วิทยากร ตั้งค าถาม “จะ
ใช้ Triangular Relation 
สอนคณิตศาสตร์อย่างไร” 
7. อภิปรายกลุ่มย่อย  
โดยใช้เทคนิค Buzz 
Group 
8. สรุป/ประเมินโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้าอบรม
แต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกับการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
LD  
 

1. PowerPoint 
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสารเนื้อหา 
3. ตัวอย่างการใช้ 
Triangular Relation 
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วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 23 
สิงหาคม 
2550 
14.45-

16.15 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก LD 
1. การสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้สื่อใกล้ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ½ 
ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดู 
สื่อใกล้ตัวเช่น ดินสอ 
ยางลบ กระดาษ มักกะโรนี 
แล้วถามว่า สื่อเหล่านี้มี
ความเก่ียวข้องกับการสอน
คณิตศาสตร์อย่างไร” 
2. ผู้เข้าอบรมครุ่นคิดด้วย
ตนเอง 
3. สุ่มซักถามความคิดเห็นผู้
เข้าอบรม 
4. วิทยากรน าเสนอการสอน
เร่ืองมักกะโรนี ตามแผน  
การสอนที่ 1-5 
5. อภิปรายกลุ่มย่อย  
โดยใช้เทคนิค Buzz Group 
เก่ียวกับการสอนโดยใชส้ื่อ
ใกล้ตัว 

6. สุ่มน าเสนอความคิดเห็น
ต่อกลุ่มใหญ่ 
7. ผู้เข้าอบรมน าเสนอ
ตัวอย่างการสอนโดยใช้สื่อ
ใกล้ตัว 
8. สรุป/ประเมินโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้าอบรม
สรุปประเด็นต่อไปนี้        
1) สาระทีไ่ด้ 2)สาระทีไ่ด้มี
ความหมายอย่างไร         
3) แนวคิดใหม่ที่เกิดข้ึนใน
ตัวเองคืออะไร 

1. วัสดุ ต่าง ๆ เช่น 
กระดาษ ดินสอ 
ยางลบ สีเมจิก กาว 
ลูกปัด  มักกะโรนี 
ฯลฯ 
2. แผนการสอน
เรื่องมักกะโรนี แผน
ที่ 1-5 
3. ใบงานเรื่อง
มักกะโรนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



313 
 

 

วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 24 
สิงหาคม 
2550 
08.45-
10.15 น. 

การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก LD (ต่อ) 
1. การสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้ศิลปะ/เกม 

1 ½ 
ชม. 

1. วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมดู
ตัวอย่างรูปวิว รูปช้าง แล้ว
ถามว่า ภาพที่ให้ดู
เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์
อย่างไร 
2. ผู้เข้าอบรมครุ่นคิดด้วย
ตนเอง 
3. อภิปรายกลุ่มย่อย  
โดยใช้เทคนิค Buzz 
Group 
4. น าเสนอความคิดเห็นต่อ
กลุ่มใหญ่ 
5. วิทยากรน าเสนอ
สถานการณ์วา่ มีแซนด์วชิ
ที่เหลือจากของว่าง 10 ชิ้น 
ถ้าจะน ามาแบ่งกันใน
ห้องเรียนจะท าอย่างไร 
6. วิทยากรน าเสนอ     
การสอนตามตัวอยา่ง
แผนการสอน เร่ือง 
Compose & 
Decompose of 10 

7. ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มเปน็ 
5 กลุ่ม ร่วมกันวางแผน
และน าเสนอตัวอย่าง   
การสอน 
8. สรุป/ประเมินโดยใช้
กิจกรรมกลุ่มให้ผู้เข้าอบรม
สรุปประเด็นต่อไปนี้          
1) สาระทีไ่ด้ 2)สาระทีไ่ด้มี
ความหมายอย่างไร           
3) แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ตัวเองคืออะไร 
 

1. วัสดุ ตา่ง ๆ เชน่ 
กระดาษ ดินสอ 
ยางลบ สีเมจิก กาว 
ลูกปัด  มักกะโรนี 
ฯลฯ 
2. ตัวอย่างแบบฝึกรูป
วิว, รูปช้าง 
3. ตัวอย่างแผน    
การสอนเร่ือง 
Compose & 
Decompose of 10 
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วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 24 
สิงหาคม 
2550 
10.30-
12.00 น. 

การคัดกรองเด็ก LD 
1. ความหมายของ    
การคัดกรอง 
2. ประเภทการคัดกรอง 
3. เครื่องมือคัดกรอง 

1 ½ 
ชม. 

1. วิทยากรบรรยาย เร่ือง
การคัดกรองเด็กLD 
2. ผู้เข้าอบรมร่วมอภิปราย
ซักถามเก่ียวกับการคัด
กรอง 
3. วิทยากรน าเสนอแบบ 
คัดกรอง พร้อมอธิบาย
ประกอบ 
4. ผู้เข้าอบรมฝึกคัดกรอง
ตามแบบ และการแปลผล 
5. วิทยากรสรปุเก่ียวกับ 
การใช้แบบคัดกรอง และ
ข้อจ ากัด 
 

1. PowerPoint  
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
3. ตัวอย่างแบบ     
คัดกรองของ ผศ.ดร.
ดารณี อุทัยรัตนกิจ
และผศ. นพ. 
ชาญวิทย์ พรนภดล 
4. เอกสารเพื่อฝึก  
การคัดกรองและ   
การแปลผล 

วันที่  24 
สิงหาคม 
2550 
13.00-
14.30 น. 

กา รคั ด กรอง เ ด็ ก  LD 
(ต่อ) 

1 ½ 
ชม. 

1. วิทยากรน าเสนอแบบ 
คัดกรอง พร้อมอธิบาย
ประกอบ 
2. ผู้เข้าอบรมฝึกคัดกรอง
ตามแบบและการแปลผล 
3. วิทยากรสรปุเก่ียวกับ 
การใช้แบบคัดกรอง และ
ข้อจ ากัด 

1. PowerPoint  
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
3. ตัวอย่างแบบ     
คัดกรองของ ศ.ดร.
ผดุง อารยะวิญญ ู
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วัน เนื้อหา เวลา วิธีการ ส่ือ 
วันที่ 24 
สิงหาคม 
2550 
14.45-
16.15 น. 

การสอนคณิตศาสตร์
ส าหรับเด็ก LD โดยใช้
รูปแบบ CRA 

1 ½ 
ชม. 

1. บรรยายความเป็นมา
เก่ียวกับความส าคัญใน 
การใช้คอมพิวเตอร์กับ  
การสอนเด็ก LD 
2. น าเสนอวิธีการได้มาซึ่ง
เด็ก LD ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 
3. น าเสนอวิธีการสอน 
คณิตศาสตร์โดยใช้
รูปแบบ CRA 
3. อภิปราย/ซักถามข้อ
สงสัยเก่ียวกับการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก 
LD โดยใช้รูปแบบ CRA 
4. ร่วมกันสรุปวิธสีอนที่
จะน าไปใช้ในชัน้เรียน 
5. ผู้เข้าอบรมซักถาม
เพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหา 
การสอนที่พบในชัน้เรียน
ของตน 

1. PowerPoint  
ประกอบการบรรยาย 
2. เอกสาร
ประกอบการบรรยาย 
3. ตัวอย่างแผน    
การสอนโดยใช้
รูปแบบ CRA 

 
สื่อการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ที่ ใช้ในการฝึกอบรมเพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายที่ก าหนดนั้น ยึดตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  ทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาในขั้นที่สามารถเรียนรู้ได้จ าก
นามธรรม สื่อการเรียนรู้ที่ใช้จึงมีทั้งสื่อที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ในการน าเสนอวิธีสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD โดยวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่ให้ผู้เข้าอบรมใช้ในการน าเสนอการสอน
คณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD สื่อที่เป็นกิจกรรม และการละเล่น เช่น การสาธิตการสอนคณิตศาสตร์โดย
การเล่นเกมโดยวิทยากร และการน าเสนอเกมที่ใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD ผู้เข้าอบรม
จะใช้สื่อที่เป็นเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายภาพทึบแสง (Opaque) สื่อประเภทวัสดุสาม
มิติ (Three-Dimensional Materials) ได้แก่ ของตัวอย่าง (Specimens) ของจริง (Objects) เป็น
ต้น สื่อประเภทวัสดุอุปกรณ์ลายเส้น (Graphic Instructional Materials) เช่น แผนภูมิ (Charts) 
กราฟ (Graphs)  แผนภาพ (Diagrams) โปสเตอร์ (Posters) การ์ตูน (Cartoons, Comic Strips)  
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แนวทางการใช้หลักสูตร 
 เพ่ือให้การฝึกอบรมนี้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงก าหนดแนวทาง
ในการใช้หลักสูตรไว้ดังนี้ 

1. กลุ่มเปูาหมายในการเข้าอบรม คือ  
               นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และอาจารย์ที่สนใจ จ านวน  30  คน 

 2. กระบวนการฝึกอบรม 
    การฝึกอบรมเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและเจตคติที่สร้างสรรค์ใน 

การสอนคณิตศาสตร์ส าหรับเด็ก LD โดยใช้กระบวนการฝึกอบรมที่ใช้เทคนิคการฝึกอบรม ประเภทที่
เน้นกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Child-centered Techniques) ซึ่ง
มาจากแนวคิดว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่างก็มีความรู้ ความสามารถ และจะต้องช่วยให้ผู้เข้ารับ     
การฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกันเอง หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
ตนเองมากกว่าที่จะได้มาจากวิทยากรเท่านั้น เช่น การระดมสมอง(Brainstorming) การฝึกปฏิบัติงาน
ในเวลาจ ากัด(In Basket Training) การแสดงบทบาทสมมติ (Role-playing) กรณีศึกษา (Case 
Study) การสาธิต(Demonstration) การอภิปรายกลุ่ม(Buzz Group) ฯลฯ และการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรม PowerPoint ประกอบการบรรยายความรู้ ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้
ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนได้ 
 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
              การฝึกอบรมใช้เวลาทั้งสิ้น  2  วัน จ านวน  12  ชั่วโมง 
 
เกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตร 

 1. การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม 
 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม ใช้วิธีการ ดังนี้ 

      1.1 การประเมินความรู้ ความเข้าใจโดยใช้แบบทดสอบหลังการอบรม 

      1.2 การประเมินเจตคติ โดยใช้แบบประเมินเจตคติ 
      1.3 การประเมินการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม             

ผู้เข้าอบรม 

 2. เกณฑ์การผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 

               2.1 ผู้เข้าอบรมต้องมีระยะเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาใน       
การอบรมทั้งหมด 
               2.2 ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการประเมินความรู้โดยมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
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รายชื่อองค์กรที่ให้บริการคนพิการทุกประเภท 
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รายชื่อองค์กรที่ให้บริการคนพิการ 
 
รายชื่อองค์กรที่ให้บริการคนพิการประเภทต่าง ๆ แบ่งเป็น 6 ภาค ดังนี้ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 1. ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
      1.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่  
                  1.1.1 มูลนิธิคนตาบอดไทย 
                     1.1.2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
                       1.1.3 สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
                       1.1.4 สมาคมสตรีตาบอดในประเทศไทย 
                       1.1.5 สมาคมเพ่ือความก้าวหน้าอาชีพคนตาบอดแห่งประเทศไทย 
                       1.1.6 สมาคมวาทศาสตร์คนตาบอดเพ่ือการสร้างสรรค์ 
                       1.1.7 มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ 
                       1.1.8 มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
                       1.1.9 สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครนายก 
                       1.1.10 สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครปฐม 
                       1.1.11 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคกลางตอนล่าง 
                       1.1.12 สมาคมสมัชชาคนตาบอดเพ่ือการส่งเสริมอาชีพ 
                       1.1.13 ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
                       1.1.14 ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด 
                       1.1.15 สมาคมตาบอดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                       1.1.16 ชมรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนตาบอดจังหวัดลพบุรี 
                       1.1.17 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรปราการ 
                       1.1.18 สมาคมตาบอดจังหวัดสมุทรสงคราม 
                       1.1.19 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสมุทรสาคร 
                       1.1.20 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระบุรี 
                       1.1.21 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสิงห์บุรี 
                       1.1.22 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคกลางตอนบน 
                       1.1.23 สมาคมนวดแผนไทยคนตาบอดจังหวัดอ่างทอง 
                       1.1.24 สมาคมคนตาบอดจังหวัดอ่างทอง 
                       1.1.25 สมัชชาคนตาบอดเพ่ือการส่งเสริมอาชีพจังหวัดนนทบุรี 
                       1.1.26 สมาคมคนตาบอดชาวอีสานจังหวัดนนทบุรี 
                       1.1.27 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
                       1.1.28 สมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยนาท 
        1.1.29 สมาคมสหภาพคนตาบอดและคนพิการเพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพ 
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               1.1.30 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 
   1.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
                     1.2.1 มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
                    1.2.2 สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
                     1.2.3 สมาคมสมาพันธ์เครือข่ายเด็กและสตรีหูหนวกไทย 
                     1.2.4 สมาคมคนหูหนวกกรุงเทพมหานคร 
                     1.2.5 มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย 
                     1.2.6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครนายก 
                     1.2.7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครปฐม 
                    1.2.8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                     1.2.9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดชัยนาท 
     1.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 
                     1.3.1 มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
                     1.3.2 ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพญาไท กรุงเทพมหานคร 
                     1.3.3 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ 
                     1.3.4 สมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก 
              1.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                     1.4.1 กลุ่มตะวันใหม่ 
                    1.4.2 ชมรมรักใจศูนย์ 63 เขตสาทร 
                     1.4.3 สมาคมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิต 
                     1.4.4 สมาคมสายใยครอบครัว 
                     1.4.5 ชมรมสายธารรักจังหวัดสมุทรปราการ 
                     1.4.6 ชมรมเพ่ือผู้บกพร่องทางจิตจังหวัดสมุทรสาคร 
                     1.4.7 ศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา 
     1.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่  
                    1.5.1 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ 
                    1.5.2 สมาคมเพ่ือคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 
                    1.5.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
                    1.5.4 ชมรมผู้ปกครองเด็กกลุ่มอาการดาวน์ 
                    1.5.5 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา 
                    1.5.6 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    1.5.7 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดลพบุรี 
                    1.5.8 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสมุทรปราการ 
                    1.5.9 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม 
                    1.5.10 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสมุทรสาคร 
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                    1.5.11 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดอ่างทอง 
               1.6  องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่  
                    1.6.1 มูลนิธิออทิสติกไทย 
                     1.6.2 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) 
                    1.6.3 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก กรุงเทพมหานคร 
                    1.6.4 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี 
                    1.6.5 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดปทุมธานี 
                    1.6.6 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    1.6.7 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสระบุรี 
                    1.6.8 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจ าจังหวัดชัยนาท 
               1.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                    1.7.1 เครือข่ายศิลปดนตรีเพื่อคนพิการ 
                    1.7.2 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ 
                    1.7.3 มูลนิธิเพ่ือเด็กพิการ 
                    1.7.4 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 
                    1.7.5 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 
                    1.7.6 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                    1.7.7 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 
                    1.7.8 สมาคมคนพิการจังหวัดชัยนาท 
                    1.7.9 มูลนิธิบ้านนนทภูมิ 
                    1.7.10 มูลนิธิสงเคราะห์และฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดนนทบุรี 
                    1.7.11 มูลนิธิคริสเตียนเพ่ือเด็กพิการ 
                    1.7.12 ชมรมคนพิการหัวใจแกร่ง 
                    1.7.13 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    1.7.14 สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอ าเภอภาชี 
                    1.7.15 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดลพบุรี 
                    1.7.16 ชมรมผู้พิการจังหวัดสิงห์บุรี 
                    1.7.17 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรปราการ 
                     1.7.18 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสมุทรสงคราม 
                    1.7.19 สมาคมพัฒนาอาชีพคนพิการอ่างทอง 
                    1.7.20 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอ่างทอง 
                        1.7.21 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                    1.7.22 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสระบุรี 
                    1.7.23 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจ าจังหวัดชัยนาท 
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            2. ภาคใต้ 
               2.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่  
                    2.1.1 สมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี ่
                    2.1.2 สมาคมคนตาบอดจังหวัดชุมพร 
                    2.1.3 สมาคมคนตาบอดจังหวัดชายแดนใต้ 
                    2.1.4 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพังงา 
                    2.1.5 สมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง 
                    2.1.6 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ตอนบน 
                    2.1.7 สมาคมคนตาบอดจังหวัดภูเก็ต 
                    2.1.8 สมาคมคนตาบอดมุสลิม 
                    2.1.9 สมาคมคนตาบอดนครศรีธรรมราช  
                    2.1.10 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสงขลา 
               2.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
                    2.2.1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ 
                    2.2.2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตรัง 
                    2.2.3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนราธิวาส 
                     2.2.4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดปัตตานี 
                    2.2.5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพัทลุง 
                    2.2.6 กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ 
                    2.2.7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดยะลา 
                    2.2.8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดระนอง 
                    2.2.9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสงขลา  
                    2.2.10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสตูล 
               2.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 
                    2.3.1 ชมรมคนพิการจังหวัดกระบี่ 
                    2.3.2 ชมรมคนพิการจังหวัดชุมพร 
                    2.3.3 สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง 
                     2.3.4 สมาคมคนพิการจังหวัดนราธิวาส 
                    2.3.5 สมาคมคนพิการทางกายและเคลื่อนไหวจังหวัดพัทลุง 
                    2.3.6 ชมรมคนพิการจังหวัดยะลา 
                    2.3.7 สมาคมคนพิการจังหวัดระนอง 
                    2.3.8 สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดระนอง 
                    2.3.9 สมาคมคนพิการจังหวัดสตูล 
                    2.3.10 สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                    2.3.11 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา 
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               2.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                    2.4.1 ชมรมกลุ่มหัวใจยิ้มได้ 
                    2.4.2 ชมรมคูหาใต้สายสัมพันธ์ 
                    2.4.3 ชมรมจิตประภัสสรดอนสัก 
               2.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 
                    2.5.1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดพังงา 
                    2.5.2 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดภูเก็ต 
                    2.5.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดยะลา 
                    2.5.4 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดระนอง 
               2.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 
                    2.6.1 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    2.6.2 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึมจังหวัดพังงา 
                    2.6.3 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกและบกพร่องทางการเรียนรู้จังหวัดสตูล 
                    2.6.4 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสงขลา 
                    2.6.5 ศูนย์การเรียนรู้เด็กพิเศษ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                   2.6.6 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                    2.6.7 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดตรัง  
              2.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                    2.7.1 ชมรมคนพิการจังหวัดชุมพร 
                    2.7.2 สมาคมคนพิการจังหวัดตรัง 
                    2.7.3 สมาคมคนพิการจังหวัดนราธิวาส 
                    2.7.4 สมาคมคนพิการทางกายและเคลื่อนไหวจังหวัดพัทลุง 
                    2.7.5 ชมรมคนพิการจังหวัดยะลา 
                    2.7.6 สมาคมคนพิการจังหวัดระนอง 
                    2.7.7 สมาคมพัฒนาคนพิการจังหวัดระนอง 
                    2.7.8 สมาคมคนพิการจังหวัดสตูล 
                    2.7.9 สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
                    2.7.10 สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา                              
         3. ภาคเหนือ 
              3.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่  
                    3.1.1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงราย 
                    3.1.2 กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
                    3.1.3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดเชียงใหม่ 
                    3.1.4 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครสวรรค์ 
                    3.1.5 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดน่าน 
                    3.1.6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพะเยา 
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                    3.1.7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดพิษณุโลก 
                    3.1.8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                    3.1.9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดล าปาง 
                    3.1.10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดล าพูน 
                    3.1.11 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุโขทัย 
              3.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่   
                    3.2.1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดเชียงราย 
                   3.2.2 มูลนิธิบ้านสมานใจ 
                    3.2.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ 
                    3.2.4 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตาก 
                    3.2.5 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดนครสวรรค์ 
                    3.2.6 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดพะเยา 
                    3.2.7 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดพิจิตร 
                    3.2.8 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดแพร่ 
                    3.2.9 ชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาแพร่ 
                    3.2.10 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                    3.2.11 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดล าปาง 
                    3.2.12 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดล าพูน 
                    3.2.13 ชมรมส่งเสริมสติปัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
              3.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่   
                   3.3.1 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเชียงราย 
                   3.3.2 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดตาก 
                   3.3.3 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพะเยา 
                   3.3.4 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดพิษณุโลก 
                   3.3.5 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิซึมจังหวัดเพชรบูรณ์ 
                   3.3.6 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
             3.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจ หรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                   3.4.1 สมาคมสานสัมพันธ์ 
                   3.4.2 ชมรมเม็งรายรวมจิตคิดอาสา 
                   3.4.3 ชมรมสานสัมพันธ์ปุาแดด 
                   3.4.4 มูลนิธิแก้ว-อรุณเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
                   3.4.5 ชมรมรวมใจสมานจิตต าบลหารแก้ว 
                  3.4.6 ชมรมร่วมใจสมานจิตต าบลหนองตอง 
                   3.4.7 ชมรมหางดงรวมจิตกิจอาสา 
                   3.4.8 ชมรมออนใต้รวมใจสายใยรัก 
                   3.4.9 ชมรมประสานใจให้ชีวิตใหม่ต าบลแช่ช้าง 
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                   3.4.10 ชมรมสายสัมพันธ์สันก าแพง 
                   3.4.11 ชมรมสายใยสายใจสันปุาตอง 
                   3.4.12 ชมรมจิตอาสาร้องเม็งรักชุมชน 
                   3.4.13 ชมรมอินทนนท์สานสัมพันธ์ 
                   3.4.14 ชมรมสานฝันสายใยรักคนข่วงเปา 
                   3.4.15 ชมรมจิตอาสา 
                   3.4.16 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดล าปาง 
                   3.4.17 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดล าพูน 
                   3.4.18 ชมรมส่งเสริมสติปัญญาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
                   3.4.19 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดอุทัยธานี 
             3.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                   3.5.1 ศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน 
                   3.5.2 ชมรมผู้ปกครองเปี่ยมด้วยรัก 
                   3.5.3 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ 
                   3.5.4 ชมรมคนพิการต าบลยุหว่า 
                   3.5.5 มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการเชียงใหม่ 
                   3.5.6 ชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลต าบลแม่ต้าน 
                   3.5.7 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดตาก 
                   3.5.8 สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนครสวรรค์ 
                   3.5.9 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครสวรรค์ 
                   3.5.10 สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน 
                   3.5.11สมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอ าเภอภูเพียง 
                   3.5.12 สมาคมคนพิการอ าเภอนาหมื่น 
                   3.5.13 สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิจิตร 
                   3.5.14 ชมรมบูรณาการคนพิการต าบลบึงกอก 
                   3.5.15 ชมรมบูรณาการอย่างยั่งยืนคนพิการต าบลปากโทก 
                  3.5.16 ชมรมบูรณาคนพิการเทศบาลต าบลพันเสา 
                   3.5.17 ชมรมพัฒนาคนพิการทุกประเภทเทศบาลเมืองอรัญญิก 
                   3.5.18 ชมรมพัฒนาคนพิการอ าเภอเนินมะปราง 
                   3.5.19 องค์กรชุมชนพัฒนาคนพิการเทศบาลต าบลไทรย้อย 
                   3.5.20สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพิษณุโลก 
                   3.5.21 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดแพร่ 
                   3.5.22 มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ 
                   3.5.23 ศูนย์คริสเตียนเพ่ือพัฒนาผู้พิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                   3.5.24 ชมรมคนพิการอ าเภอวังเหนือ 
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                   3.5.26 ชมรมเพ่ือนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเรื้อรังและผู้ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได ้
                   3.5.27 ชมรมคนพิการต าบลห้างฉัตร 
                   3.5.28 สมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
       4. ภาคตะวันตก 
             4.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 
                   4.1.1 สมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
                   4.1.2 สมาคมคนตาบอดจังหวัดเพชรบุรี 
                   4.1.3 สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี 
             4.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยิน และสื่อความหมาย ได้แก่ 
                  4.2.1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดกาญจนบุรี 
             4.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา 
                  4.3.1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.3.2 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตาก 
                  4.3.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดเพชรบุรี 
                  4.3.4 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดราชบุรี 
                  4.3.5 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสุพรรณบุรี 
             4.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 
                  4.4.1 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.4.2 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                  4.4.3 ชมรมผู้ปกครองออทิสติกจังหวัดราชบุรี 
             4.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                   4.5.1 ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 
                   4.5.2 ชมรมล้อมรั้วด้วยรักอ าเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                   4.5.3 ชมรมเพ่ือนช่วยเพื่อนอ าเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                   4.5.4 ชมรมสามชุกเพ่ือนช่วยเพื่อนคืนชีวิตสู่ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
             4.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 
                  4.6.1 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.6.2 ศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมคนพิการจังหวัดตาก 
                  4.6.3 ชมรมคนพิการต าบลแม่ปะจังหวัดตาก 
                  4.6.4 สมาคมคนพิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                  4.6.5 สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบุรี 
                  4.6.6 สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี 
                  4.6.7 สมาคมคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
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            4.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                  4.7.1 ชมรมคนพิการต าบลจระเข้เผือกจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.2 ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลท่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.3 ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลหวายเหนียวจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.4 ชมรมคนพิการต าบลโคกตะบอง 
                  4.7.5 ชมรมคนพิการต าบลดอนชะเอมจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.6 ชมรมคนพิการต าบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.7 ชมรมคนพิการต าบลพงตึกจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.8 ชมรมคนพิการต าบลยางม่วงจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.9 ชมรมคนพิการต าบลสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.10 ชมรมคนพิการต าบลแสนตอจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.11 ชมรมคนพิการอ าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.12 ชมรมครอบครัวผู้ดูแลผู้พิการต าบลท่าเสาจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.13 ชมรมคนพิการต าบลไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.14 ชมรมผู้พิการและครอบครัวต าบลศรีมงคลจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.15 สมาคมคนพิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.16 สมาคมคนพิการอ าเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.17 สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการอ าเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.18 สมาคมคนพิการอ าเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.19 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาญจนบุรี 
                  4.7.20 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดตาก 
                  4.7.21 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                  4.7.22 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเพชรบุรี 
       5. ภาคตะวันออก 
             5.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่                         
                  5.1.1 สมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี 
                  5.1.2 สมาคมคนตาบอดจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                  5.1.3 สมาคมคนตาบอดจังหวัดตราด 
                  5.1.4 สมาคมคนตาบอดจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.1.5 สมาคมคนตาบอดจังหวัดระยอง 
                  5.1.6 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว 
                  5.1.7 สมาคมวาทศาสตร์คนพิการเพื่อการสร้างสรรค์จังหวัดสระแก้ว 
                  5.1.8 สมาคมพัฒนาหมอนวดแผนไทยคนตาบอดจังหวัดสระแก้ว 
             5.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
                  5.2.1 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี 
                  5.2.2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดตราด 
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                  5.2.3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสระแก้ว 
            5.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 
                  5.3.1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดจันทบุรี 
                  5.3.2 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                  5.3.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดตราด 
                  5.3.4 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.3.5 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดระยอง 
                  5.3.6 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสระแก้ว 
             5.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 
                  5.4.1 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี 
                  5.4.2 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชลบุรี 
                  5.4.3 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสระแก้ว 
             5.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                  5.5.1 ชมรมพิทักษ์จิตรจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.2 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
                  5.5.3 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลรอบเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.4 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลโคกไม้ลายจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.5 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลดงขี้เหล็กจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.6 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลดงพระรามจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.7 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลโนนห้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.8 ชมรมพิทักษ์จิตรโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพบ้านทุ่งตะลุมพุกต าบลโนน
ห้อมจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.9 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.10 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลบางเดชะจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.11 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลบ้านพระจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.11 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลไม้เค็ดจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.12 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลวัดโบสถ์จังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.13 ชมรมพิทักษ์จิตรรวมพลัง 3 ต าบล (บ้านดง บางกุ้ง) จังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.14 ชมรมพิทักษ์จิตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศาลาล าดวนจังหวัด
ปราจีนบุรี 
                  5.5.15 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.16 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลคลองน้ าใสจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.17 ชมรมพิทักษ์จิตรอ าเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.18 ชมรมพิทักษ์จิตรอ าเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.5.19 ชมรมพิทักษ์จิตรโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์จังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.20 ชมรมพิทักษ์จิตรโรงพยาบาลวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 
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                  5.5.21 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลคลองมะนาวจังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.22 ชมรมพิทักษ์จิตรอ าเภอเมืองจังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.23 ชมรมพิทักษ์จิตรโรงพยาบาลอรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.24 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลวังใหม่จังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.25 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลวังทองจังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.26 ชมรมพิทักษ์จิตรต าบลวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้ว 
                  5.5.27 ชมรมพิทักษ์จิตรคลองน้ าใสจังหวัดสระแก้ว 
            5.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 
                  5.6.1 สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (ทางการเคลื่อนไหว) 
                  5.6.2 สมาคมส่งเสริมพัฒนาและการค้าสลากคนพิการจันทบุรี 
                  5.6.3 สมาคมคนพิการจันทบูรจังหวัดจันทบุรี 
                  5.6.4 สมาคมคนพิการจังหวัดชลบุรี 
                  5.6.5 ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี 
                  5.6.7 มูลนิธิพระมหาไถ่เพ่ือการพัฒนาคนพิการ 
                  5.6.8 ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่ 
                  5.6.9 สมาคมคนพิการจังหวัดตราด 
                  5.6.10 ชมรมคนพิการจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.6.11 สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยอง 
                  5.6.12 ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวอ าเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว 
            5.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                  5.7.1 มูลนิธิคุณพ่อเรย์ 
                  5.7.2 กลุ่มพัฒนาสวัสดิการคนพิการต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี 
                  5.7.3 ชมรมคนพิการอ าเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.7.4 ชมรมคนพิการอ าเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.7.5 ชมรมพัฒนาฝึกอาชีพคนพิการอ าเภอกบินทร์บุรี 
                  5.7.6 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี 
                  5.7.7 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                  5.7.8 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดปราจีนบุรี 
                  5.7.9 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดระยอง 
                  5.7.10 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสระแก้ว 
       6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            6.1 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการมองเห็น ได้แก่ 
                 6.1.1 สมาคมคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  6.1.2 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 
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                  6.1.3 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  6.1.4 สมาคมคนตาบอดจังหวัดขอนแก่น 
                  6.1.5 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน 
                  6.1.6 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                  6.1.7 มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
                  6.1.8 มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาขอนแก่น 
                  6.1.9 สมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยภูมิ 
                  6.1.10 สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครพนม 
                  6.1.11 มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขานครราชสีมา 
                6.1.12 สมาคมคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา 
                6.1.13 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 
                  6.1.14 สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  6.1.15 สมาคมคนตาบอดจังหวัดศรีสะเกษ 
                  6.1.16 สมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์ 
                  6.1.17 สมาคมคนตาบอดจังหวัดมหาสารคาม 
                  6.1.18 สมาคมคนตาบอดจังหวัดมุกดาหาร 
                  6.1.19 มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาร้อยเอ็ด 
                6.1.20 สมาคมคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด 
                6.1.21 สมาคมคนตาบอดและคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                6.1.22 สมาคมคนตาบอดจังหวัดเลย 
                6.1.23 สมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย 
                6.1.24 สมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองบัวล าภู 
                6.1.25 สมาคมคนตาบอดจังหวัดอุดรธานี 
                  6.1.26 สมาคมคนตาบอดจังหวัดอ านาจเจริญ 
            6.2 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ได้แก่ 
                  6.2.1 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น 
                  6.2.2 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครพนมกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
                  6.2.3 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดนครราชสีมา 
                  6.2.4 สมาคมหูหนวกท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
                  6.2.5 สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ 
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                  6.2.6 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดมหาสารคาม 
                 6.2.7 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดร้อยเอ็ด 
                  6.2.8 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสกลนคร 
                  6.2.9 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดสุรินทร์ 
                  6.2.10 ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุดรธานี 
            6.3 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ได้แก่ 
                  6.3.1 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  6.3.2 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดขอนแก่น 
                  6.3.3 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดนครพนม 
                  6.3.4 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดนครราชสีมา 
                  6.3.5 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  6.3.6 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดมุกดาหาร 
                  6.3.7 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด 
                  6.3.8 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ 
                  6.3.9 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสกลนคร 
                  6.3.10 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดสุรินทร์ 
                  6.3.11 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดอ านาจเจริญ 
                  6.3.12 ชมรมส่งเสริมและพัฒนาปัญญาจังหวัดอุบลราชธานี 
            6.4 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการบุคคลออทิสติก ได้แก่ 
                  6.4.1 มูลนิธิออทิสติกไทยสาขากาฬสินธุ์ 
                  6.4.2 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  6.4.3 สมาคมเพ่ือเด็กพัฒนาการล่าช้าจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                  6.4.4 สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น 
                  6.4.5 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดชัยภูมิ 
                  6.4.6 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนครพนม 
                  6.4.7 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดนครราชสีมา 
                  6.4.8 ชมรมผู้ปกครองออทิสติกไทยจังหวัดนครราชสีมา  
                 6.4.9 ชมรมแสงจันทร์แสงตะวัน 
                  6.4.10 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดมหาสารคาม 
                  6.4.11 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดร้อยเอ็ด 
                  6.4.12 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดเลย 
                  6.4.13 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดศรีสะเกษ 
                  6.4.14 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร 
                  6.4.15 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสุรินทร์ 
                  6.4.16 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดหนองคาย 
                  6.4.17 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดอุดรธานี 
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                  6.4.18 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดอ านาจเจริญ 
            6.5 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ 
                  6.5.1 ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายญาติผู้ปุวยจิตเวช 
                  6.5.2 ชมรมสายใยสายสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น 
                  6.5.3 ชมรมฟูามืดบ่โดนจังหวัดขอนแก่น 
                  6.5.4 ชมรมพัฒนาสุขภาพจิตจังหวัดนครราชสีมา 
                  6.5.5 ชมรมส่งเสริมและดูแลผู้ปุวยจิตเวชในชุมชนโดยพระสงฆ์เป็นแกนน า 
จังหวัดนครราชสีมา 
                  6.5.6 ชมรมเพชรน้ าหนึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ 
                  6.5.7 ชมรมแสงจันทร์แสงตะวันจังหวัดสุรินทร์ 
                  6.5.8 ชมรมชุมชนร่วมใจห่วงใยผู้ปุวยจิตเวชจังหวัดอุบลราชธานี 
            6.6 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
ได้แก่ 
                 6.6.1 ชมรมคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                 6.6.2 ชมรมคนพิการจังหวัดขอนแก่น 
                 6.6.3 ศูนย์ส่งเสริมทักษะการด ารงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดขอนแก่น 
                 6.6.4 สมาคมคนพิการจังหวัดชัยภูมิ 
                 6.6.5 สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา 
                 6.6.6 สมาคมคนพิการโคราช 
                 6.6.7 ชมรมคนพิการต าบลในเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
                 6.6.8 ชมรมคนพิการต าบลพุดซาจังหวัดนครราชสีมา 
                 6.6.9 สมาคมส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
                 6.6.10 สมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดมหาสารคาม 
                 6.6.11 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดมหาสารคาม 
                 6.6.12 สมาคมคนพิการจังหวัดมุกดาหาร 
                 6.6.13 ศูนย์การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
                 6.6.14 สมาคมคนพิการจังหวัดเลย 
                 6.6.15 ชมรมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ 
                 6.6.16 สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดศรีสะเกษ 
                 6.6.17 ชมรมคนพิการต าบลตร าดมจังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.18 ชมรมคนพิการอ าเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.19 ชมรมคนพิการอ าเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.20 ชมรมคนพิการอ าเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.21 สมาคมคนพิการจังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.22 สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 
                 6.6.23 สมาคมคนพิการจังหวัดหนองคาย 
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                 6.6.24 ชมรมคนพิการเทศบาลต าบลนาม่วงจังหวัดอุดรธานี 
                 6.6.25 สมาคมคนพิการจังหวัดอุดรธานี 
                 6.6.26 ศูนย์การเรียนรู้คนพิการโดยชุมชนต าบลช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.27 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการต าบลก่อเอ้ จังหวัด
อุบลราชธานี 
                 6.6.28 ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการ ต าบลโพนงาม 
จังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.29 สมาคมคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.30 สมาคมคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.31 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.32 สมาคมส่งเสริมอาชีพสตรีพิการจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.33 สมาคมคนพิการอ าเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี 
                 6.6.34 สมาคมเสริมอาชีพคนพิการอ าเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 
           6.7 องค์กรด้านคนพิการที่ให้บริการทุกประเภทความพิการ ได้แก่ 
                6.7.1 มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม 
                6.7.2 มูลนิธิเพ่ือพัฒนาคนพิการ 
                6.7.3 สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดบุรีรัมย์ 
                6.7.4 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดมหาสารคาม 
                6.7.5 ชมรมคนพิการทุกประเภทต าบลโนนชัยศรีจังหวัดร้อยเอ็ด 
                6.7.6 สมาคมส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมเพื่อคนพิการจังหวัดเลย 
                6.7.7 สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสศรีสะเกษ 
                6.7.8 สมาคมส่งเสริมอาชีพคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ 
                6.7.9 สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ 
                6.7.10 สมาคมเพ่ือนผู้พิการศรีสะเกษ 
                6.7.11 สมาคมคนตาบอดและคนพิการอ าเภอล าดวนจังหวัดศรีสะเกษ 
                6.7.12 ชมรมคนพิการต าบลตร าดมจังหวัดสุรินทร์ 
                6.7.13 สมาคมคนตาบอดและคนพิการศีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ 
                6.7.14 สมาคมคนตาบอดและคนพิการจอมพระจังหวัดสุรินทร์ 
                6.7.15 ชมรมคนพิการอ าเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ 
                6.7.16 ชมรมคนพิการอ าเภอโนนนารายณ์จังหวัดสุรินทร์ 
                6.7.17 มูลนิธิศรีบุญเรืองเพ่ือคนพิการ 
                6.7.18 ชมรมดูแลผู้พิการต าบลหนองบ่อจังหวัดอุบลราชธานี 
                6.7.19 สมาคมคนพิการเพ่ือการสร้างงานสร้างอาชีพจังหวัดอุบลราชธานี 
                6.7.20 สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอุบลราชธานี 
                6.7.21 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                6.7.22 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดขอนแก่น 
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                6.7.23 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครพนม 
                6.7.24 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดนครราชสีมา 
                6.7.25 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดบุรีรัมย์ 
                6.7.26 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดมหาสารคาม 
                6.7.27 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดมุกดาหาร 
                6.7.28 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดร้อยเอ็ด 
                6.7.29 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเลย 
                6.7.30 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดศรีสะเกษ 
                6.7.31 สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดอุบลราชธานี 
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