บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาของปัญหาและปัญหา
การจัดการเรี ยนร่ วม ด้วยมีความเชือทีวา่ การศึกษาเป็ นสิ ทธิมนุษยชนพื!นฐานทุก
คนมีสิทธิทีจะได้รับการศึกษาขั!นพื!นฐาน เด็กพิการ หรื อเด็กด้อยโอกาสในทางวิชาการเรี ยกว่า เด็ก
ทีมีความพิเศษทางการศึกษา (Children with Special Education Needs) การทีนกั เรี ยนทีมีความ
ต้องการพิเศษเข้ามาอยูใ่ นระบบการศึกษาและมาอยูร่ ่ วมในสังคมโรงเรี ยนเด็กปกติน! นั ทําให้เกิด
ความเท่าเทียมกัน ในการดํารงชีวติ และการอยูใ่ นสังคมทีดีข! ึน ส่ งเสริ มนักเรี ยนทีมีความต้องการ
พิเศษให้มีการพัฒนาในการดํารงชีวติ อย่างมีศกั ยภาพเป็ นไปตามทีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 (2550 : 15) ส่ วนที 8 สิ ทธิและเสรี ภาพในการศึกษามาตรา 49 บุคคลย่อมมี
สิ ทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว ถึงและมีคุณภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบาก ต้องได้รับสิ ทธิ
ตามวรรคหนึง และการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืนการจัด
การศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรื อเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ ย่อมได้รับความคุม้ ครองและส่ งเสริ มทีเหมาะสมจากรัฐซึง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิม เติม (ฉบับที 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 2 มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการ
รับการศึกษาขั!นพื!นฐานไม่นอ้ ยกว่าสิ บสองปี ทีรัฐต้องจัดให้อย่างทัว ถึงโดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ยการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึงมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม การสื อสาร และการ
เรี ยนรู้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึงไม่สามารถพึงตนเองได้ หรื อไม่มีผดู้ ูแล
หรื อด้วยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาขั!นพื!นฐานเป็ นพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จดั ตั!งแต่แรกเกิด หรื อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จา่ ย
และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ งอํานวยความสะดวกสื อบริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทาง
การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกาํ หนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึงมี
ความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรู ปแบบทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั!น
(สํานักงานการศึกษาแห่งชาติสาํ นักนายกรัฐมนตรี ,2542 : 7-8)
แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรี ยนร่ วมมักประสบปั ญหาในหลายๆด้าน ไม่วา่ จะเป็ น
ด้านการจัดหลักสู ตร การเตรี ยมบุคลากร การจัดการเรี ยนการสอน การใช้สือการเรี ยนการสอน การ
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จัดสภาพแวดล้อม การวัดและประเมินผล ซึ ง เป็ นสาเหตุ ท าํ ให้ก ารจัดการเรี ยนร่ วมไม่ป ระสบ
ผลสําเร็ จเท่าที ค วรตามที ค ณะอนุ ก รรมการพิจารณาส่ ง เสริ มการศึ ก ษาแบบมี ส่ วนร่ วม คณะจัด
การศึกษาพิเศษโดยครอบครัว และชุมชนกระรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน สมศักดิ\ ไชยโชติ,2550 : 4)
ซึงได้สรุ ปถึงปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกษาพิเศษของหน่วยงานต่างๆดังนี!
1. ปั ญหาด้านบุคลากรพบว่า การเตรี ยมครู และบุคลากรทีมีความสามารถด้าน
การศึ ก ษาพิเศษยังดํา เนิ นการไม่ไ ด้เพียงพอกับจํา นวนนัก เรี ยนที มีค วามต้องการพิเศษอีก ทั!ง ครู
ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ีเกียวข้องส่ วนหนึ งยังขาดความรู้เจตคติ และทักษะทีถูกต้องในการจัดการศึกษา
พิเศษทีเป็ นระบบครบวงจร กล่าวคือครู ตอ้ งมีความรู้ และทักษะในการวางแผนพัฒนานักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล โดยจัดทําแผนการจัดการศึกษาเป็ นรายบุคคล (Individual Education Plan : IEP) และ
แผนสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
2. การจัด บรรยากาศและกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ไ ม่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย น และพัฒ นา
ศักยภาพนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลเท่าทีควร
3. การวัดประเมินผลไม่เป็ นสภาพจริ ง และไม่สอดคล้องกับลักษณะของนักเรี ยน
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีการสํารวจ และจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศน้อย
และยังไม่ชดั เจนการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นทางการศึกษาของผูเ้ รี ยนยัง
ทําได้นอ้ ยทําให้เกิดปัญหาในการรับเด็ก คัดแยก ส่ งต่อ และจัดเข้าเรี ยน
5. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษายังนิ เทศติดตาม และส่ งเสริ มบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านการศึกษาพิเศษน้อยทําให้ครู ไม่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
6. ครู ขาดขวัญ และกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน ทั!งนี! เนื องจากขาดการสนับสนุ น
ร่ วมมือในการพัฒนาผูเ้ รี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
7. ด้านงบประมาณในภาพรวมพบว่า การจัดสรรงบประมาณให้กบั การจัด
การศึกษาพิเศษยังไม่เพียงพอทั!งงบประมาณเพือการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และงบประมาณ
ทีใช้พฒั นาบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ กล่าวคือ งบประมาณทีได้รับไม่สอดคล้อง
กับ จํา นวนเด็ ก พิ ก ารที เ ข้า รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาที ผ่า นมามากขึ! น ทํา ให้ค่ า ใช้จ่ า ยรายหัว ในการ
ดําเนินการตํากว่าเกณฑ์ทีเหมาะสม
8. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เนืองจากได้รับงบประมาณน้อย จึงทําให้หนังสื อ ตํารา และ
เอกสารต่างๆทีเกียวกับความรู้ทางวิชาการสําหรับคนพิการ
9. สิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ ก าร และความช่ วยเหลื ออื นใดทางการศึ กษา
พิเศษยังมีไม่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการจําเป็ นของผูเ้ รี ยน
10. ด้านการจัดการ ซึ งอาจเป็ นผลมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไม่ได้รับการพัฒนา
อย่างทัว ถึง ทําให้สถานศึกษาบางแห่งเกิดปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าทีไม่เป็ นไป ในทางทีเหมาะสม
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ระบบส่ งต่อไม่สามารถปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม การประสานกับ หน่วยงานอืน หรื อเครื อข่ายยังทําได้
น้อย
11. การนํานโยบายจากส่ วนกลางสู่ การปฏิบตั ิยงั ล่าช้า และระดับปฏิบตั ิสับสนอัน
เนืองมาจากขาดกระบวนการทําความเข้าใจทีชดั เจนจนต่อเนือง
ปัจจุบนั สํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีท!งั 3 เขตพื!นทีการศึกษา
มีโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ย นร่ วมทั!ง สิ! น 42 โรงเรี ย น โดยจัดการเรี ย นร่ วมให้แก่ เด็ก ที มีค วาม
ต้องการพิเศษ จากการทีผวู้ ิจยั ได้ปฏิบตั ิหน้าทีในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม และพบปั ญหา
การจัดการเรี ย นร่ วมหลายประการ ทํา ให้ผูว้ ิจ ัย ต้องการทราบว่า ปั ญหาการจัดการเรี ย นร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานีท! งั 3 เขต
พื!นทีการศึกษาอยูใ่ นระดับใด เมือเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วม โดยจําแนกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบตั ิงาน และตามช่วงชั!นทีสอนแตกต่างกันหรื อไม่ และมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา
อะไรบ้าง เพือนําผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน เพือพัฒนาการบริ หารการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ย นแกนนําการจัดการเรี ยนร่ วม ให้มี ประสิ ท ธิ ภาพเหมาะสมกับความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนมากยิง ขึ!น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื องปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี มีวตั ถุประสงค์ดงั นี!
1.เพือศึกษาระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
2.เพือเปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี
ตามตัวแปรประสบการณ์การปฏิบตั ิงานของครู ผสู้ อน และระดับช่วงชั!น
3. เพือศึกษาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม ระดับชั!นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี

สมมติฐานของการวิจัย
การวิจยั ครั!งนี!ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดสมมติฐานการวิจยั ไว้ดงั นี!
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1. ครู ผูส้ อนที มีประสบการณ์ การสอนแตกต่างกันมีปัญหาการจัดการเรี ย นร่ วม
แตกต่างกัน
2. ครู ผสู้ อนในแต่ระดับช่วงชั!นมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมแตกต่างกัน

ความสํ าคัญและประโยชน์ ของการวิจัย
ผลการศึกษานี! ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รับประโยชน์ดงั ต่อไปนี!
ด้านความรู้
1. ทําให้ทราบระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยน
ร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
2. ทํา ให้ท ราบปั ญ หาการจัดการเรี ย นร่ วมในโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ย นร่ ว ม
สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
3. ทําให้ทราบปั ญหา และข้อเสนอแนะในแก้ไขปั ญหาการจัดการเรี ย นร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานัก งานเขตพื!นที การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ของ
ครู ผสู้ อน
ด้านการนําไปใช้
1.ให้ผบู้ ริ หารสถานศึกษานําใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน เพือพัฒนาการบริ หาร
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ให้เหมาะสม
2. เป็ นแนวทางศึกษาวิจยั สําหรับผูเ้ กียวข้อง และผูท้ ีมีความสนใจให้กว้างขวาง
ยิง ขึ!น

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั นี!ได้แก่ ครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค ทีสังกัดอยูใ่ น
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม เฉพาะโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา จํานวน 42 โรงเรี ยน สังกัด
สํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี ปี การศึกษา 2553 จํานวน 285 คน
1.2 จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างซึ งเป็ นครู สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี จํานวน 166 คน ซึงได้มาโดยสู ตรยามาเน่ (Yamane,727-728 อ้างถึงใน ผ่องศรี
วาณิ ชย์ศุภวงศ์ ,2546 : 104 ) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั!นอย่างมีสัดส่ วน(Proportional Stratified
Random) แล้วสุ่ มแบบเจาะจง (purposive Sampling)
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2. ขอบเขตด้านเนื!อหา
การศึกษาวิจยั นี! เป็ นการศึกษาปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมระดับชั!นประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ใน
6 ด้าน คือ
2.1 การจัดหลักสู ตร
2.2 การเตรี ยมบุคคลากร
2.3 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 การจัดเตรี ยมและใช้สือประกอบการเรี ยนการสอน
2.5 การวัดและประเมินผล
2.6 การจัดสภาพแวดล้อม
3. ตัวแปรทีศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของครู จาํ แนกเป็ น 3 ระดับคือ
1) ตํากว่า 5 ปี
2) ตั!งแต่ 5-10 ปี
3) มากกว่า 10 ปี ขึ!นไป
3.1.2 จําแนกตามระดับ ช่ วงชั!น จําแนกเป็ น 2 ตามเกณฑ์ของสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั!นพื!นฐาน คือ
1) ช่วงชั!นที 1 ประถมศึกษาปี ที 1-3
2) ช่วงชั!นที 2 ประถมศึกษาปี ที 4-6
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงานเขตพื!นทีการศึกษาประถมศึกษาปั ตตานีเขต ใน 6 ด้าน ตามเกณฑ์
การแบ่ ง ด้า นโดยสํ า นัก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 26-27)
3.2.1 การจัดหลักสู ตร
3.2.2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
3.2.3 การเตรี ยมบุคคลากร
3.2.4 การจัดเตรี ยมและใช้สือประกอบการเรี ยนการสอน
3.2.5 การวัดและประเมินผล
3.2.6 การจัดสภาพแวดล้อม
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ปั ญหาการจัดการเรี ยนการร่ วม คื อ สิ งทีเป็ นอุปสรรคในการจัดการศึ กษา
สําหรั บเด็ก เรี ย นร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนแกนนํา สําหรั บเด็กทีมีค วามต้องการพิเศษได้เรี ย น
ร่ ว มกับ เด็ ก ปกติ ใ นโรงเรี ยนแกนนํา จัด การเรี ยนร่ วมสั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื! น ที ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปั ตตานี ใน 6 ด้าน คือ การหลักสู ตร การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การเตรี ยม
บุคคลากร การจัดเตรี ยมและใช้สือประกอบการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัด
สภาพแวดล้อม
2. การจัดการเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยนําเด็กทีมี
ความบกพร่ อง หรื อเด็กทีมีความต้องการเป็ นพิเศษมาเรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนปกติในชั!นเรี ยน เพือให้
เด็กทีมีความบกพร่ องมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และนักเรี ยนปกติก็ให้การยอมรับ
และเข้าใจเพือนนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
3. โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม หมายถึง โรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพื!นที
การศึกษาประถมศึกษาปั ตตานี ซึ งเป็ นโรงเรี ยนทีได้รับการคัดเลือกให้จดั การศึกษาสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษได้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ ปี พ.ศ.2551 เฉพาะโรงเรี ยนประถมศึกษา 42 โรงเรี ยน
4. เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ หมายถึ ง เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการเป็ นพิ เ ศษทาง
การศึกษาตามการจําแนกของกระทรวงศึกษาธิ ก ารทั!ง 9 ประเภท เนื องจากสภาพบกพร่ องทาง
ร่ างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคม ได้แก่ เด็กทีมีความพิการหรื อมีความบกพร่ องทางการเห็น
บกพร่ องทางการได้ยนิ บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกาย มีปัญหาการเรี ยนรู้ บกพร่ อง
ทางการพูดและภาษา มีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ บุคคลออทิสติค และบุคคลพิการซ้อน
5. การจัดหลัก สู ตร หมายถึ ง การเตรี ยมความรู้ ใ นเรื องหลัก สู ตร การปรั บ ปรุ ง
หลักสู ตร เนื! อหาและกิ จกรรมในหลักสู ตร การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน และการเปิ ดโอกาสให้
ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งหลักสู ตรให้เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
6.การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน หมายถึง การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน การใช้เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรม และการนิเทศการ
เรี ยนการสอน
7. การเตรี ย มบุคลากร หมายถึ ง การฝึ กอบรม ศึก ษาดูงานละพัฒนาครู ผูส้ อน
รวมทั!งการนิเทศ จัดหาเอกสาร เพือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผปู้ กครองในการส่ งเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
8. การเตรี ยมและใช้สือการเรี ยนการสอน หมายถึง ผลิต จัดหา สื อการเรี ยนการ
สอนอย่างเพียงพอ การประเมินการใช้สือ และการปรับปรุ งสื อการเรี ยนการสอน
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9. การวัดและประเมินผล หมายถึง การปรับเกณฑ์ การใช้เครื องมือ วิธีการวัดผล
และประเมินผลทีหลากหลาย และการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
10. การจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง การปรับสภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน
ห้องเรี ยน ห้องนํ!า รวมถึ งการจัดชั!นเรี ยน ห้องสอนเสริ ม ห้องเล่น ห้องนํ!า และแหล่งเรี ยนรู้ ที
เหมาะสมสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
11. ระดับชั!นผูเ้ รี ยน หมายถึง การจัดการศึกษาขั!นพื!นฐานตามหลักสู ตรแกนกลาง
พุทธศักราช 2551 แบ่งเป็ นระดับประถมศึกษา แต่ผวู้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างเป็ นระดับช่วงชั!น 2
ช่วงชั!น เพือกําหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
12. ครู ผสู้ อน หมายถึง ครู ทีปฏิบตั ิงานการเรี ยนการสอนอยูใ่ นโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนประถมศึกษา และผ่านการอบรมเป็ นผูใ้ ห้บริ การสอนเสริ มแก่สอน
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ (บัญชี ค) จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดปัตตานี
13. ประสบการณ์ ก ารสอน หมายถึ ง ระยะเวลาที ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที ข องครู แ บ่ ง
ออกเป็ น ประสบการณ์นอ้ ยกว่าปี 5 ปี ประสบการณ์ 5- 10 ปี และประสบการณ์การสอน 10 ปี ขึ!น
ไป

