บทที 2
เอกสารและงานวิจัยที เกีย วข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการศึกษาวิจยั เรื องปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ตามทัศนะของครู ทีผา่ นการอบรมบัญชี ค สังกัดสํานักงานเขต
พื,นทีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี มีดงั นี,

การศึกษาพิเศษและการเรียนร่ วม
การศึกษาพิเศษเป็ นการศึกษาทีจดั ให้แก่เด็กทีมีความบกพร่ องประเภทต่างๆอาจจะ
แยกประเภทหรื อไม่ก็ได้ ส่ วนการเรี ยนร่ วมเป็ นการศึกษาเปิ ดโอกาสให้เด็กทีมีความบกพร่ องเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติ ดังนั,นในการวิจยั ครั,งนี, จะกล่าวถึงเอกสารในส่ วนทีเกียวข้องกับการศึกษาพิเศษ
และการเรี ยนร่ วมตามลําดับดังนี,
ความหมายของการศึกษาพิเศษ
ศรี ยา นิยมธรรม (2546 : 3) การศึกษาพิเศษ(Special Education) หมายถึงการให้
การศึกษาแก่ผเู้ รี ยนเป็ นพิเศษทั,งโดยวิธีการสอน การจัดดําเนินการวิธีการสอน และการให้บริ การ
ทั,งนี, เพราะบุคคลเหล่านี, เป็ นผูด้ ้อยโอกาส และขาดความเสมอภาคในการได้รับสิ ทธิ ตามทีรัฐจัด
การศึกษาภาคบังคับให้แก่เด็กในวัยเรี ยนโดยทัว ไปซึงสาเหตุแห่งความด้อยโอกาสนั,นเป็ นผลมาจาก
สภาพความบกพร่ องทางร่ างกาย สติปัญญาอารมณ์นอกจากนี, ยงั รวมถึงการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
ปัญญาเลิศซึงเป็ นเด็กทีมีระดับสติปัญญาสู งกว่าเด็กปกติ
ผดุง อารยะวิญMู (2542 : 13-14) การศึกษาพิเศษ หมายถึง การศึกษาทีจดั สําหรับ
เด็กปัญญาเลิศเด็กปัญญาอ่อน เด็กทีมีความบกพร่ องทางสายตา เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน
เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย (และสุ ขภาพ) เด็กทีมีปัญหาทางอารมณ์/พฤติกรรม เด็กทีมีปัญหา
ในการเรี ยนรู้ และเด็กพิการซํ,าซ้อน ซึ งเด็กเหล่านี,ไม่อาจได้รับประโยชน์เต็มที จากการศึกษาทีจดั
ให้เด็กปกติ ดังนั,นการศึกษาพิเศษจึงแตกต่างไปจากการศึกษาสําหรับเด็กปกติ ในด้านทีเกียวกับวิธี
สอน ขบวนเนื, อหาวิชา (หลักสู ตร) เครื องมือ และอุปกรณ์การสอนทีจาํ เป็ น การศึกษาพิเศษควรจัด
ให้ส อนงความต้องการ และความสามารถของแต่ล ะบุค คล เด็ก ที มีค วามต้องการพิเศษมี ค วาม
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แตกต่ า งกัน มาก ดัง นั,น การจัด การศึ ก ษาประเภทนี, จึ ง ควรตอบสนองความต้อ งการ และ
ความสามารถ
วารี ถิระจิตร (2545 : 1) ให้จาํ กัดความของการศึกษาพิเศษว่า การศึกษาพิเศษ
หมายถึง การศึกษาทั,งด้านการเรี ยนการสอน และบริ การทีจดั ให้แก่เด็กพิเศษทีมีความบกพร่ องด้าน
ต่างๆ ได้แก่ เด็กปั ญญาอ่อน เด็กพิการทางกาย และสุ ขภาพ เด็กพิการทางตา หู เด็กทีมีปัญหาทาง
อารมณ์และสังคม และเด็กทีมีปัญหาทางการพูดรวมทั,งเด็กปัญญาเลิศ ให้ได้รับความรู้เพิมในส่ วนที
ขาดไป ตัดทอนความรู้ทีไม่จาํ เป็ น
วรรรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ (2548 : 11) หมายถึง การจัดการศึกษาทีจดั สําหรับเด็กที
มีความต้องการพิเศษ หรื อเด็กทีความบกพร่ องทางการได้ยิน ทางสายตา ทางร่ างกาย ทางอารมณ์/
พฤติกรรม ทางการเรี ยนรู้ ทางภาษา/การพูด ทางสังคม และพิการซํ,าซ้อน ซึ งเด็กเหล่านี,ไม่สามารถ
รับการศึกษาทีเท่าเทียมกับเด็กปกติ
กล่าวโดยสรุ ปการศึกษาพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษาทีมีการจัดรู ปแบบเฉพาะ
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ซึงต้องจัดให้เหมาะสมกับความบกพร่ องทางด้านต่างๆ แก่บุคคล
นั,นไม่วา่ จะเป็ นบกพร่ อง ทางการได้ยิน ทางสายตา ทางร่ างกาย ทางอารมณ์ พฤติกรรม ทางการ
เรี ยนรู้ ทางภาษา หรื อการพูด ทางสังคม และพิการซํ,าซ้อน
ความหมายของเด็กทีม ีความต้ องการพิเศษ
นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของเด็กทีมีความต้องการพิเศษดังนี,
ดารณี ศักดิTศิริผล (2545 : 53) กล่าวว่า เด็กทีมีความต้องการพิเศษ (Children with
Special Needs) หมายถึง เด็กทีไม่อาจพัฒนาความสามารถได้เท่าทีควร จากการเรี ยนการสอน
ตามปกติท,งั นี, เนืองจากสภาพความบกพร่ อง หรื อความแตกต่างทางร่ างกาย สติปัญญา และอารมณ์
และรวมถึงเด็กทีมีความสามารถพิเศษอีกด้วย
ส่ วนวารี ถิระจิตร (2545 : 3) เด็กพิเศษ หมายถึง เด็กทีมีลกั ษณะทางกายภาพ หรื อ
พฤติกรรมเบียงเบนไปจากสภาพปกติทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ หรื อสังคมซึ งความเบียงเบนนี,
รุ นแรงถึงขั,นกระทบกระเทือน ต่อพัฒนาการด้านต่างๆของเด็ก เด็กพิเศษจึงมีความจําเป็ นทีจะต้อง
จัดบริ ก ารทางแพทย์ และการศึ ก ษาพิเศษ เพือ เด็ก เหล่ า นี, ได้ส ามารถพัฒนาร่ า งกาย สติ ปั ญญา
อารมณ์ สังคม ไปในทางทีดีใกล้เคียงปกติได้เต็มกําลังความสามารถของแต่ละบุคคล
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุ โลก (2546 : 19) ให้ความหมายว่า เด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กทีมีความต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เนื องจากความพิการ
ทางร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ รวมถึงเด็กทีมีสติปัญญาสู งกว่าเด็กปกติ
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อําพรรณ รัตโนสถ (2546 : 6) กล่าวถึงความหมายว่า เด็กทีมีความต้องการการ
บริ การ หรื อความช่วยเหลือทีจาํ เป็ นบางอย่างแตกต่างไปจากเด็กปกติ เนืองจากเด็กมีความบกพร่ อง
บางอย่างเช่นบกพร่ องทางด้านร่ างกาย พฤติกรรม อารมณ์ หรื อสติปัญญา ซึ งควร หรื อจําเป็ นต้อง
ได้รับ บริ ก ารพิเศษจากแพทย์ การศึ ก ษา บํา บัด หรื อ ฟื, นฟูส มรรถภาพเฉพาะด้า น เพือให้เด็ก มี
พัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติในวัยเดียวกัน
จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ เด็กทีมีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กทีมี
ความต้องการเป็ นพิเศษทางการศึ ก ษาตามการจํา แนกของกระทรวงศึ ก ษาธิ การทั,ง 9 ประเภท
เนืองจากสภาพบกพร่ องทางร่ างกายสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ได้แก่ เด็กทีมีความพิการ หรื อมี
ความบกพร่ องทางการเห็น บกพร่ องทางการได้ยิน บกพร่ องทางสติปัญญา บกพร่ องทางร่ างกาย
มีปัญหาการเรี ยนรู้ บกพร่ องทางการพูดและภาษา มีปัญหาทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์ บุคคลออทิ
สติค และบุคคลพิการซ้อน
ประเภทและลักษณะของเด็กทีม ีความต้ องการพิเศษ
นักวิชาการหลายท่านจําแนกประเภทและลักษณะของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ไว้หลายท่าน ดังนี,
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 11-18) และคณะอนุ กรรมการคัดเลือก และ
จําแนกความพิการเพือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2543 : 27-29) ได้แบ่งประเภทของเด็กพิเศษ
ไว้ 9 ประเภท มีส่วนทีเหมือนกัน 8 ประเภท ดังนี,
1. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็ น หมายถึง บุคคลทีสูญเสี ยการเห็ นตั,งแต่
ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท อาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
1.1 คนตาบอด หมายถึง คนทีสูญเสี ยการเห็นมากจนต้องใช้อกั ษรเบรลล์หรื อ
วิธีการฟังเทปหรื อแผ่นเสี ยงหรื อผลการตรวจวัดความชัดของสายตาเมือแก้ไขแล้วอยูใ่ นระดับ
6 ส่ วน 60 หรื อ 20 ส่ วน (20/200) ลงมาจากถึงบอดสนิท (คนตาบอด)
1.2 คนเห็ นเลื อนราง หมายถึ ง คนทีสูญเสี ยการเห็ นแต่ยงั สามารถอ่านอักษร
ตัวพิมพ์ทีขยายใหญ่ได้ หรื อต้องใช้แว่นขยายอ่าน หากตรวจวัดความชัดของสายตา เมือแก้ไขแล้ว
อยู่ในระดับระหว่าง 6 ส่ วน 18 หรื อ 20 ส่ วน 70(20/70) ถึ ง 6 ส่ วน 60(6/60) หรื อ 20 ส่ วน 200
(20/200) หรื อมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง คนทีสูญเสี ยการได้ยินตั,งแต่
ระดับหูตึงน้อยถึงระดับหูหนวก อาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
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2.1 คนหูหนวก หมายถึง ผูท้ ีสูญเสี ยการได้ยินมากจนไม่สามารถรับข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยินไม่วา่ จะใส่ หรื อไม่ใส่ เครื องช่วยฟั งก็ตาม โดยทัว ไปคนหูหนวกจะเริ มได้ยินเสี ยงดัง
มากกว่า 90 เดซิเบล (เดซิเบลเป็ นหน่วยวัดความดังของเสี ยง)
2.2 คนหู ตึ ง หมายถึ ง ผู้ที มี ก ารได้ยิน เหลื อ อยู่พ อเพี ย งที จ ะรั บ ข้อ มู ล ผ่า น
ทางการได้ยินโดยทัว ไปจะใช้เครื องช่วยฟัง เด็กหูตึงจะเริ มได้ยินเสี ยงระหว่าง 26 เดซิ เบล -90 เดซิ
เบล ซึงแบ่งเป็ น 4 ระดับ ดังต่อไปนี,
2.2.1 ตึงเล็กน้อย (26-40 เดซิเบล)
2.2.2 ตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล)
2.2.3 ตึงมาก (56-70 เดซิเบล)
2.2.4 ตึงรุ นแรง (71-90 เดซิเบล)
3. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา หมายถึง คนทีมีพฒั นาการช้ากว่าคน
ปกติทวั ไป เมือวัดสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว มีสติปัญญาตํากว่าบุคคลปกติ และ
ความสามารถในการปรับเปลียนพฤติกรรมตํากว่าเกณฑ์ปกติอย่างน้อย 2 ทักษะ หรื อมากกว่าเช่น
ทัก ษะการสื อ ความหมาย ทัก ษะทางสั ง คม ทัก ษะการใช้ส าธารณสมบัติ การดู แ ลตนเอง การ
ดํา รงชี วิ ต ในบ้า น การควบคุ ม ตนเอง สุ ข อนามัย และความปลอดภัย การเรี ย นวิ ช าการ เพื อ
ชี วิตประจําวัน การใช้เวลาว่างและการทํางาน ซึ งลักษณะความบกพร่ องทางสติปัญญาจะแสดง
อาการก่อนอายุ 8 ปี อาจแบ่งความบกพร่ องของสติปัญญา 4 ระดับดังนี,
3.1 บกพร่ องระดับเล็กน้อย ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ประมาณ 50-70
3.2 บกพร่ องระดับปานกลาง ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ประมาณ 35-49
3.3 บกพร่ องระดับรุ นแรง ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ประมาณ 20-34
3.4 บกพร่ องระดับรุ นแรงมาก ระดับเชาว์ปัญญา (IQ) ประมาณตํากว่า 20
4. บุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ หมายถึง คนทีมีอวัยวะไม่สม
ส่ วน อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึงหรื อหลายส่ วนขาดหายไป กระดูกและกล้ามเนื,อพิการ เจ็บป่ วยเรื, อรัง
รุ นแรง มี ค วามพิ ก ารของระบบประสาท มี ค วามลํา บากในการเคลื อนไหวซึ งเป็ นอุ ป สรรคต่ อ
การศึกษาในสภาพปกติ ทั,งนี,ไม่รวมคนทีมีความบกพร่ องทางประสาทสัมผัส ซึ งได้แก่ ตาบอด หู
หนวก อาจแบ่งได้เป็ นประเภทดังนี,
4.1 โรคของระบบประสาท เช่ น ซี รีบรัล พัล ซี (Cerebral Palsy) หรื อโรค
อัมพาตเนืองจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis)
4.2 โรคระบบกล้ามเนื, อและกระดูก เช่น ข้ออักเสบ เท้าปุก โรคกระดูกอ่อน
โรคอัมพาต กล้าเนื,อลีบ หรื อมัสคิลาว์ ดิสโทรฟี (Muscular Dystrophy) กระดูสันหลังคด
4.3 การไม่สมประกอบมาแต่กาํ เนิ ด เช่น โรคศีรษะโตสไปนาบิฟิดา(Spina
Bifida) แขนขาด้วนแต่กาํ เนิด เตี,ยแคระ
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4.4 สภาพความพิการ และความบกพร่ องทางสุ ขภาพอืน ได้แก่
4.4.1 สภาพความพิการ อันเนืองมาจากอุบตั ิเหตุ และโรคติดต่อเช่น ไฟ
ไหม้แขนขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยือ บุสมองอักเสบจากเชื,อไวรัส และอันตรายจากการคลอด
4.4.2 ความบกพร่ องทางสุ ขภาพ เช่น หอบ หื ด โรคหัวใจ วัณโรค ปอด
อักเสบ
5. บุคคลทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ หมายถึง คนทีมีความบกพร่ องอย่างใดอย่างหนึง
หรื อหลายอย่างในกระบวนการพื,นฐานทางจิตวิทยาทีเกียวกับความเข้าใจ หรื อการใช้ภาษาซึ งจะมี
ผลทําให้มีปัญหาในการฟัง การพูด การคิด การอ่าน การเขียน การสะกดหรื อการคิดคํานวณ รวมทั,ง
สภาพความบกพร่ องในการรับรู้ สมองได้รับบาดเจ็บ การปฏิบตั ิงานของสมองสู ญเสี ยไป ทั,งนี, ไม่
รวมคนทีมีปัญหาในการเรี ยน เนืองจากสภาพบกพร่ องทางการเห็น ทางการได้ยิน การเคลือนไหว
ปัญญาอ่อน ปัญหาทางอารมณ์ หรื อความด้อยโอกาส เนืองจากสิ งแวดล้อมวัฒนธรรมหรื อเศรษฐกิจ
6. บุคคลทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์ หมายถึ ง คนทีแสดงพฤติกรรมที
เบียงเบนไปจากเด็กปกติทวั ไป ซึ งไม่สามารถเรี ยนรู้ ขาดสัมพันธภาพกับเพือนหรื อผูท้ ีเกียวข้องมี
พฤติ ก รรมที ไ ม่เหมาะสมเมื อเปรี ย บเที ย บกับ เด็ก ในวัย เดี ย วกัน มี ค วามเก็บ กดทางอารมณ์ โดย
แสดงออกทางร่ างกายและปั ญหาทางพฤติกรรมนั,นเป็ นไปอย่างต่อเนืองไม่เป้ นทียอมรับทางสังคม
และวัฒนธรรม
7. บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลทีมีความบกพร่ องทางพัฒนาการด้านสังคม
ภาษาและการสื อความหมาย พฤติกรรมทางอารมณ์ และจินตนาการ ซึ งมีสาเหตุเนื องมาจากการ
ทํางานในหน้าทีบางส่ วนของสมองทีผดิ ปกติไป และความผิดปกติน, ีพบได้ก่อนวัย 30 เดือน
ลักษณะของบุคคลออทิสติก สรุ ปได้ดงั นี,
7.1 มีความบกพร่ องทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ไม่มองสบตาบุคคลอืน ไม่มี
การแสดงออกทางสี หน้า กริ ยาหรื อท่าทาง เล่นกับเพือนไม่เป็ น ไม่สนใจทีจะทํางานร่ วมกับใคร
7.2 มีความบกพร่ องด้านการสื อสาร ทั,งด้านการใช้ภาษาพูด ความเข้าใจภาษา
ซึ งมีความบกพร่ องหลายระดับ ตั,งแต่ไม่สามารถพูดจาสื อความหมายได้เลย หรื อบางคนพูดได้แต่
ไม่สนทนาโต้ตอบกับผูอ้ ืนได้อย่างเข้าใจ บางคนพูดแบบเสี ยงสะท้อน หรื อพูดเลียนแบบทบทวน
คําพูด บางคนจะพูดซํ,าแต่ในเรื องทีตนเองสนใจ มีการใช้สรรพนามสลับที ระดับเสี ยงพูดอาจมี
ความผิดปกติ บางคนพูดในระดับเสี ยงเดียวกัน บางคนพูดเพ้อเจ้อเรื อยเปื อย
7.3 มี ค วามบกพร่ อ งด้า นพฤติ ก รรมและอารมณ์ บางคนมี พ ฤติ ก รรมซํ,า ๆ
ผิดปกติ เช่น เล่นมือ โบกมือไปมา หรื อหมุนตัวไปรอบๆเดินเขย่งปลายเท้า ท่าทางเดินงุ่มง่ามยึดติด
ไม่ยอมรับการเปลียนแปลง การแสดงออกทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวัย บางคนร้องไห้
หรื อหัวเราะโดยไม่มีเหตุผล บางคนมีอารมณ์กา้ วร้าวรุ นแรง เมือมีการเปลียนแปลงสิ งแวดล้อม
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7.4 มีความบกพร่ องด้านการรับรู้ทางประสาทสัมผัส การใช้ประสาทสัมผัสทั,ง
ห้า คือ การรับรู้ ทางการเห็ น การตอบสนองต่อการฟั ง การสัมผัส การรับกลินและรสโดยมีความ
แตกต่างกันในแต่ละบุคคล บางคนชอบมองแสง บางคนตอบสนองต่อเสี ยงผิดปกติรับเสี ยงบางเสี ยง
ไม่ได้ ด้านการสัมผัสกลินและรส บางคนตอบสนองช้า หรื อไว หรื อแปลกกว่าปกติ เช่น ดมเล่น
7.5 มีความบกพร่ องด้านการใช้อวัยวะต่างๆอย่างประสานสัมพันธ์การใช้ส่วน
ต่างๆของร่ า งกาย รวมทั,ง การประสานสัม พันธ์ข องกลไกกล้ามเนื, อมัดใหญ่ และมัดเล็ก มีค วาม
บกพร่ อง บางคนเคลือนไหวงุ่มง่ามผิดปกติ ไม่คล่องแคล่ว ท่าทางเดินหรื อวิง แปลกการใช้กล้ามเนื,อ
มัดเล็กในการหยิบจับไม่ประสานกัน
7.6 มีความบกพร่ องด้านการจินตนาการ ไม่สามารถแยกเรื องจริ ง เรื องสมมติ
หรื อไม่ส ามารถประยุก ต์วิธี ก ารจากเหตุ ก ารณ์ หนึ ง ไปอี ก เหตุ ก ารณ์ หนึ ง ได้ ไม่เ ข้า ใจสิ ง ที เป็ น
นามธรรมได้ สมมติไม่เป็ น จัดระบบความคิด ลําดับความสําคัญก่อนหลัง คิดจินตนาการจากภาษา
ได้ยาก ทําให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน
7.7 มีความบกพร่ องด้านสมาธิ มีความสนใจทีส, นั วอกแวกง่าย
8. บุคคลพิการซ้อน หมายถึง คนทีมีสภาพความบกพร่ องหรื อความพิการมากกว่า
หนึงประเภทในบุคคลเดียวกัน เช่น คนปัญญาอ่อนทีสูญเสี ยการได้ยนิ เป็ นต้น
สําหรับประเภทที 9 นั,น คณะอนุ กรรมการคัดเลื อกและจําแนกความพิการเพือ
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2543 : 29) กําหนดเป็ น
บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา หมายถึง คนทีมีความบกพร่ องใน
เรื องการออกเสี ยงพูดทีไม่ใช่ สาเหตุของการสู ญเสี ยได้ยิน เช่ น เสี ยงผิดปกติ อัตราความเร็ วและ
จังหวะการพูดผิดปกติ หรื อคนทีมีความบกพร่ องในเรื องความเข้าใจ และหรื อการใช้ภาษาพูดการ
เขียน และหรื อระบบสัญลักษณ์อืนทีใช้ในการติดต่อสื อสาร ซึงอาจเกียวกับรู ปแบบของภาษาเนื, อหา
ของภาษาและหน้าทีของภาษา
ขณะทีสาํ นักงานนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 17) ได้จดั ความผิดปกติเกียวกับความเข้าใจ หรื อการใช้ภาษา และ
การพูดรวมอยูใ่ นประเภทเด็กทีมีปัญหาการเรี ยนรู้ และจัดแยกความบกพร่ องด้านสมาธิ และความ
สนใจเป็ นเด็กพิเศษประเภทที 9 คือ
เด็กสมาธิ ส, ัน หมายถึง เด็กทีมีความผิดปกติดา้ นความสนใจและพฤติกรรมอยูไ่ ม่
สุ ขมีพฤติกรรมทีไม่เหมาะสมกับอายุ หรื อระดับการพัฒนาการในเรื องของการขาดสมาธิ ความ
หุ นหันพลันแล่น ยับยั,งตัวเองไม่ค่อยได้ อาจมีอาการซุ กซน ผิดปกติ หรื อมีลกั ษณะเชื องช้า สงบ
เงียบโดยจะปรากฏอาการให้เห็นก่อนอายุ 7 ปี
จากแนวความคิดของนักวิชาการทีกล่าวมา สามารถสรุ ปได้วา่ ประเภทของเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษจะแยกตามลักษณะอาการความผิดปกติ และตามวัตถุ ประสงค์ของการแยก
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ประเภท เพือให้ได้รูปแบบทีเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ในการจัดการศึกษา และการใช้ชีวิต
ร่ วมกับคนปกติในสังคม ซึ งได้แก่ เด็กทีมีความพิการ หรื อมีความบกพร่ องทางการเห็น บกพร่ อง
ทางการได้ยนิ บกพร่ องทางร่ างกาย มีปัญหาทางการเรี ยนรู้ บกพร่ องทางการพูด และภาษา มีปัญหา
ทางพฤติกรรม หรื ออารมณ์ บุคคลออทิสติก และบุคคลพิการซ้อน

การจัดการเรียนร่ วม
ความหมายของการเรียนร่ วม
นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการเรี ยนร่ วมไว้อย่างน่าสนใจหลายท่านดังนี,
นงลัก ษณ์ วิรัช ชัย (2543 : 3-4) ให้ค วามหมายว่า การจัดการเรี ย นร่ วมชั,น
(Inclusion) หมายถึง การจัดการเรี ยนร่ วมทีเด็กพิการเข้าเรี ยนร่ วมชั,นเดียวกันมีมาตรฐานการเรี ยน
แบบเดี ย วกันกับ เด็ก ปกติ เป็ นการจัดการเรี ย นการสอนตามหลัก ประชาธิ ป ไตยที บุ ค ลากรของ
โรงเรี ยนทุกคนยอมรับความแตกต่างทีหลากหลายของเด็กแต่ละคน และมีการรวมพลังจากโรงเรี ยน
ครอบครัวและชุมชนทํางาน เพือให้เด็กทุกคนทั,งเด็กพิการ และเด็กปกติได้เรี ยนรู้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคนเด็กพิการ และเด็กปกติทีมีปัญหาการเรี ยนรู้จะได้รับความช่วยเหลือพิเศษ เพือให้เกิด
การเรี ยนรู้สู่ ความเป็ นเลิศได้อย่างเท่าเทียมกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน
(2550 : 10-11) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนร่ วม (Integrated Education) หมายถึง การจัดให้นกั เรี ยน
พิก ารหรื อ ที มี ค วามบกพร่ อ งเข้า เรี ย นร่ ว มกับ นัก เรี ย นทัว ไป โดยนัก เรี ย นพิ ก ารหรื อ ที มี ค วาม
บกพร่ องจะได้รับการเตรี ยมความพร้ อมมาก่อน และบริ การสนับสนุ นตามความต้องการจําเป็ น
พิเศษเฉพาะบุคคลเมือเข้าเรี ยนร่ วม
วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ (2548 : 11) กล่าวว่าการจัดการเรี ยนร่ วม คือ การจัดการ
ศึกษาทีให้โอกาสแก่เด็กทีมีความบกพร่ องทุกประเภทให้ได้รับประสบการณ์ และความรู้ในทุกๆ
ด้านตามความสามารถ ตามความพึงพอใจในสังคมปกติ และคนพิการทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็ นส่ วน
หนึงของสังคมโดยไม่ถูกแบ่งแยก เพราะสาเหตุจากความพิการ
วารี ถิระจิตร (2545 : 16) ให้ความหมายว่า การเรี ยนร่ วมเป็ นการรวมเด็กพิเศษไว้
กับเด็กปกติ ในด้านเวลา ด้านการเรี ยนการสอนและด้านสังคม ภายใต้พ,ืนฐานการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื อ งและคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งบุ ค คล รวมทั,ง การปรั บ ตัว ทางสั ง คม เพือให้เ ด็ก มี
ประสบการณ์ตรงและสามารถพัฒนาตนเองไปให้ได้มากทีสุด
ผดุง อารยะวิญญ (2546 : 17) ให้คาํ จํากัดความว่า การเรี ยนร่ วม (Mainstreaming
หรื อ Integration) หมายถึ ง การจัดการศึกษาให้กบั เด็กที มีความต้องการพิเศษ เช่ น เด็ก ทีมีค วาม
บกพร่ องทางสายตา เด็กทีมีความบกพร่ องท่งการได้ยิน เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย เด็กทีมี
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ความบกพร่ องทางสติปัญญา เป็ นต้น ได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติโดยเน้นความสามารถและยึด
ความต้องการของเด็กเป็ นสําคัญเพือเตรี ยมเด็กเหล่านี,ให้สามารถดํารงชีวติ ในสังคมได้
บุญทัน วัฒนศักดิT สุ รกุล (2545 :16) ได้ให้คาํ จัดความว่า การเรี ยนร่ วม คือ การ
จัดการศึกษาแก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กทีมีความบกพร่ องทุกประเภท และเด็กปั ญญา
เลิศได้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ โยคํานึงถึงความสามารถของแต่ละคน เพือส่ งเสริ มให้มีโอกาสเรี ยนรู้
และดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติสุข
จากแนวคิดของนักวิชาการศึกษาพิเศษดังกล่าวสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยน
ร่ วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยนําเด็กทีมีความบกพร่ อง หรื อเด็กทีมีความ
ต้อ งการเป็ นพิ เ ศษมาเรี ย นร่ ว มกับ นัก เรี ยนปกติ ใ นชั,น เรี ย น เพื อ ให้ เ ด็ ก ที มี ค วามบกพร่ อ งมี
ปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข และนักเรี ยนปกติก็ให้การยอมรับ และเข้าใจเพือนนักเรี ยนที
มีความบกพร่ อง
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนร่ วม
วารี ถิระจิตร (2545 : 15-16) การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยปั จจุบนั ยัง
บริ การโรงเรี ยนพิเศษแก่เด็กพิเศษไม่ทวั ถึง เนืองจากรัฐไม่มีงบประมาณเพียงพอทีจะจัดตั,งโรงเรี ยน
พิเศษในทุกจังหวัด เพราะค่าใช้จา่ ยต่อหัวในการจัดการศึกษาพิเศษสู งมาก และสู งกว่านักเรี ยนปกติ
หลายเท่า จึงเป็ นเรื องทีเกินกําลังทีรัฐจะทําได้อย่างทัว ถึง ดังนั,นเพือไม่ให้เด็กพิเศษทีสามารถเรี ยน
ได้เสี ยโอกาสในการได้รับการศึกษารัฐจึงเน้นการจัดการศึกษาพิเศษ ในรู ปแบบของการเรี ยนร่ วม
ในโรงเรี ยนปกติ ซึ งเราเรี ยกว่าการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม (Mainstreaming) การกระทําเช่นนี,จะทําให้
เด็กพิเศษมีโอกาสทางการศึกษามากขึ,น
โครงการเรี ยนร่ วมจะสําเร็ จได้ดียอ่ มอาศัยองค์ประกอบดังนี,
1. กระทรวงศึกษาธิการต้องพร้อมทีจะสนับสนุนโครงการ
2. ควรจัดการอบรมครู ผสู้ อน
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรยอมรับหลักการเรี ยนร่ วม
4. บุคลากรในโรงเรี ยนควรยอมรับหลักการเรี ยนร่ วม
5. ชุมชนในท้องถินต้องพร้อมทีจะสนับสนุน
6. นักเรี ยนในโรงเรี ยนปกติควรยอมรับเด็กพิเศษทีมาเรี ยนร่ วม
7. ผูป้ กครองทั,งเด็กปกติและเด็กพิเศษควรให้ความร่ วมมือ
ดังนั,นการจัดการเรี ยนร่ วมทีจะมีประสิ ทธิ ภาพต้องร่ วมมือประสานงานกับบุคคล
หลายฝ่ ายเช่ นผูบ้ ริ หาร ครู ปกติ ครู ก ารศึ กษาพิเศษ ผูป้ กครอง นอกนั,นยัง มีผูเ้ ชี ย วชาญอื นๆเช่ น
นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด นักอาชีวบําบัดและนักสังคมสงเคราะห์เป็ นต้น
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ความสํ าคัญของการเรียนร่ วม
เป้ าหมายสู งสุ ดของการจัดการศึกษาพิเศษสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ คือ
การส่ งเด็กพิเศษเข้าสู่ ห้องเรี ยนปกติ โดยมีความเชื อพื,นฐานว่าเด็กพิเศษมีความเหมือนกับเด็กปกติ
มากกว่าความแตกต่าง การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นวิธีการจัดการศึกษาทีจะเอื,อประโยชน์ท, งั ต่อเด็ก
พิเศษและเด็ก ปกติ เพราะเด็กทั,ง สองกลุ่มจะได้รับโอกาสที จะเรี ย นรู้ และปรั บตัวซึ ง กันและกัน
(ดารณี อุทยั รัตนกิจ,2543:80)
สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2542 : 10-11) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการจัดการเรี ยนร่ วม ดังนี,
1. ด้า นการเรี ยน เด็ก ได้มี โอกาสเรี ย นตามระดับ ชั,นในโรงเรี ย นปกติ โดยไม่มี
ข้อยกเว้นและไม่ตอ้ งเดิ นทางไปเรี ย นในโรงเรี ย นศึ กษาพิเศษทีอยู่ห่างไกลมากจนเป็ นภาระแก่
ผูป้ กครอง
2. การมีชีวิตอยูใ่ นครอบครัวกับบิดามารดาและญาติพีนอ้ ง เด็กมีโอกาสประพฤติ
ปฏิบตั ิหน้าทีในฐานะเป็ นสมาชิกของครอบครัว โดยไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่ง
ความพิการ และเป็ นการช่วยให้ครอบครัวเกิดความสํานึ กและตระหนักในการรับผิดชอบเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ โดยไม่พยายามผลักภาระให้แก่ผอู้ ืน
3. การเปลียนเจตคติ การทีเด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษจะช่วย
ให้เด็กปกติและผูป้ กครองของเด็กมองโลกได้กว้างขึ,น และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี
ทั,งช่วยลดความรู้สึกต่อบุคลิกภาพ หรื อภาพพจน์ของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ซึ งสังคมนิ ยมคิด
กันเด็กจะเรี ยนรู้ วิธีทีจะเข้าใจความต้องการของเพือน และรู้วิธีทีจะช่ วยเหลื อกัน และอยูร่ ่ วมกัน
เนืองจากทุกสังคมจะมีท,งั คนปกติ และคนทีมีความต้องการพิเศษ
4. ด้านสังคมและชุ ม ชน เด็กจะสามารถปรับ ตัว และควบคุ ม อารมณ์ ใ ห้เข้ากับ
สังคมปกติได้การอยูร่ ่ วมกันก็จะช่วยให้สังคมได้เรี ยนรู้วธิ ีปฏิบตั ิทีเหมาะสมต่อเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ และผูป้ กครองของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
5. ประหยัดงบประมาณของรั ฐบาล เมื อเด็กทีมีค วามต้องการพิเศษสามารถเข้า
เรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นปกติ จะเป็ นการประหยัดงบประมาณการสร้ า งโรงเรี ย นพิเ ศษหรื อศู น ย์
การศึกษาพิเศษ เฉพาะสําหรับเด็กทีความต้องการพิเศษ เพียงแต่เพิมบุคลากรเฉพาะทางทีจาํ เป็ นขึ,น
โรงเรี ยนปกติเท่านั,น
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บริการทีเ กีย วข้ องกับการเรียนร่ วม
สํ า นั ก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่ งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2541ข : 31) สรุ ปว่าในการจัดการเรี ยนร่ วมจะต้อง
ได้รับนอกเหนือจากการเรี ยนการสอนทีทางโรงเรี ยนจัดให้ดงั นี,
1. ด้านการเรี ยนการสอน
1.1 ห้องเสริ มวิชาการ เป็ นห้องทีประกอบด้วยสื อ อุปกรณ์ เครื องมือตลอดจน
เอกสารและหนังสื อทีจาํ เป็ นสําหรับผูร้ ับบริ การ โดยครู เสริ มวิชาการซึ งปฏิบตั ิงานประจําอยูใ่ นห้อง
จะเป็ นผูจ้ ดั ตารางเวลาการใช้ห้องเรี ยนให้เด็กได้มาเรี ยนตามเวลาทีกาํ หนดไว้ ถ้ามีสืออุปกรณ์มาก
พอทีจะมีบริ การให้ยืมแก่เด็ก ทีมีความต้องการพิเศษ และครู ในโรงเรี ยนได้อย่า งกว้า งขวางอาจ
เรี ยกว่าศูนย์วชิ าการ
1.2 ครู เสริ มวิชาการการศึกษาพิเศษ เป็ นครู การศึกษาพิเศษทีทาํ หน้าทีสอนเด็ก
ทีมีความต้องการเป็ นพิเศษเพิม เติมจากการทีได้เรี ยนในห้องเรี ยนปกติ โดยปฏิบตั ิงานประจําในห้อง
เสริ มวิชาการ หรื อศูนย์วิชาการ มีหน้าทีประสานงาน และให้คาํ แนะนําแก่ครู สอนปกติโดยจัดตาม
ตารางทีได้กาํ หนดไว้เฉพาะเช่น
1.2.1 เด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ กลุ่มทักษะภาษาไทย คณิ ตศาสตร์
1.2.2 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการเห็น ควรสอนอักษรเบรลล์
1.2.3 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ การสอนภาษามือ มีหอ้ งฝึ กพูด
1.2.4 เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา มีหอ้ งเพือพัฒนากล้ามเนื,อเล็ก
กล้ามเนื,อใหญ่
1.3 ศูนย์วิชาการ หมายถึง การจัดเตรี ยมบริ การด้านการศึกษาพิเศษให้กบั เด็กที
มีค วามต้องการพิเศษนอกเหนื อจากที ได้รับ ในชั,นเรี ย นปกติ ตลอดจนการให้บริ ก ารคํา ปรึ ก ษา
สําหรับครู ในชั,นเรี ยนปกติซ ึ งมีเด็กทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมอยูด่ ว้ ย โดยมีแนวโน้มการจัด
โปรแกรม การศึ ก ษาที มาจากพื,นฐานการให้บ ริ ก ารการศึ กษาหลายประเภทร่ วมกัน แม้มี ความ
ต้องการพิเศษแตกต่างกัน ซึงเด็กทีมีความต้องการพิเศษเหล่านี,ถูกนํามาทีศูนย์วชิ าการเพือเรี ยน
1.4 ครู เวียนสอน (หรื อครู เดินสอน) เป็ นครู ทีเดิ นทางจากโรงเรี ยนหนึ งไปยัง
โรงเรี ยนอีกแห่ งหนึงหรื อหลายๆแห่งเพือทําหน้าทีสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ การจัดครู เวียน
สอนมัก จัด ในกรณี ที มี จ าํ นวนเด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษน้อ ยในแต่ ล ะโรงเรี ย น มี ต ารางการ
ปฏิบตั ิงานสอนทีแน่นอน และจะเวียนกลับมาสอนทีโรงเรี ยนเดิ ม ไม่สังกัดโรงเรี ยนใดโรงเรี ยน
หนึ ง โดยตรงแต่อาจสัง กัดหน่ วยงานกลาง เช่ น กองการศึ กษาพิเศษ ขึ,นอยู่ก บั การจัดระบบงาน
บริ การบุคคลของหน่วยงานทางด้านการศึกษา
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1.5 ครู ที ป รึ ก ษา มี ห น้า ที ใ ห้ค าํ แนะนํา ปรึ ก ษาแก่ ค รู ที ส อนเด็ ก ปกติ ใ นการ
ปฏิ บ ัติ ต่ อ เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษตลอดจนวางแผนจัด การเรี ย นการสอนสํา หรั บ เด็ ก และ
ประสานงานให้คาํ แนะนําวางแผนการเรี ยนการสอนกับครู อืนในโรงเรี ยน ครู ทีปรึ กษาอาจไม่สอน
เด็กโดยตรง
2. ด้านบริ การจากนักวิชาชีพ
ครู ควรหาโอกาสติดต่อกับนักวิชาชี พ เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด หรื อ
นักอรรถบําบัด อย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการอย่างสมําเสมอ เพือพูดคุยกับนักวิชาชีพและขอ
คําแนะนําในการปฏิบตั ิต่อเด็ก ข้อมูลจากครู เองก็จะเป็ นประโยชน์แก่นกั วิชาชีพให้รู้จกั เด็กได้ดีข, ึน
เพือว่าเด็กมีพฤติกรรมทีโรงเรี ยนต่างจากทีบา้ นหรื อไม่
การติดต่อนักวิชาชีพควรทําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั,ง การติดต่อจะบ่อยครั,งเพียงใด
ขึ,นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ครู จึงควรใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจเกียวกับการติดต่อนักวิชาชี พตามความ
เหมาะสมกับสภาพโรงเรี ยน และชุมชนขิงตนเอง การประสานงานกับนักวิชาชีพอาจทําได้ดงั นี,
2.1 พาเด็กไปพบนักวิชาชีพ เพือวินิจฉัยและให้บริ การเสริ ม
2.2 โทรศัพท์ จดหมาย เพือซักถามเกียวกับตัวเด็ก ขอคําแนะนํา
2.3 ขอให้นกั วิชาชีพสาธิต และแนะนําการให้บริ การเสริ ม
2.4 เชิญนักวิชาชีพมาเยือนโรงเรี ยนเดือนละครั,ง หรื อภาคเรี ยนละครั,ง
2.5 ครู ต้อ งมี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ และบุ ค ลิ ก ภาพที ดี ซึ งเป็ นสิ ง สํ า คัญ ในการ
ประสานงานฝ่ ายต่างๆ
3. ด้านสังคมและชุมชน
ควรจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ เช่น ตามทางเดิน
ควรมีจุดสังเกตทีเด่นชัด ควรมีทางลาดสําหรับรถล้อเลือน หรื อการใช้ไม่ค, าํ ยัน ห้องสุ ขาทีสะดวก
เพือให้เด็กช่วยตัวเองได้
ครู ทุกคนในโรงเรี ยนจะทํางานร่ วมกันและใช้แหล่งทรัพยากรในชุมชน ผูป้ กครอง
ควรมีส่วนร่ วมเกี ยวกับการจัดการเรี ยนร่ วม เพือสร้ างแนวคิดร่ วมกันทีวา่ เด็กทุกคนมีสิทธิT ได้รับ
การศึกษา และอยูร่ ่ วมในสังคมได้ และสํานักงานนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2542 : 44) ได้สรุ ปการบริ การทีเกียวข้อง
ดังนี,
1. การแก้ไขการพูด มีความจําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน เด็ก
ทีมีบกพร่ องทางสติปัญญา เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย และเด็กทีมีความบกพร่ องทางการพูด
2. การบริ ก ารแนะแนว เป็ นการบริ ก ารที ช่วยเหลื อเด็ก ในการปรั บ ตัวได้ดีข, ึ น
จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษทุกประการ
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3. การบริ ก ารทางด้า นจิ ตวิท ยา เป็ นการบริ ก ารในด้า นการปรั บ พฤติ ก รรมเด็ ก
จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา หรื อเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษประเภทอืนทีมีปัญหาทางพฤติกรรม
4. กายภาพบําบัด จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีปัญหาในการเคลือนไหว เช่น เด็กทีมีความ
บกพร่ อ งทางร่ า งกาย เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษประเภทอื น ๆที มี ปั ญ หาในการเคลื อ นไหว
กายภาพบําบัดเป็ นการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื, อและข้อต่อ เพือให้เด็กสามารถทรงตัวและ
เคลือนไหวได้ดีข, ึน
5. กิจกรรมบําบัด เป็ นการแก้ไขลักษณะท่าทาง การฝึ กใช้มือและนิ,วมือเพือให้เด็ก
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย หรื อเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษประเภทอืนทีมีปัญหาการใช้มือและนิ,วมือ
6. ศิลปะบําบัด เป็ นใช้กิจกรรมศิลปะหรื อผลงานศิลปะ เพือค้นหาข้อบกพร่ องของ
บุคคล ซึ งเกิดจากความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิต และเพือใช้กิจกรรมศิลปะที
เหมาะสมช่วยในการแก้ไข รักษาสภาพความบกพร่ องด้านต่างๆของบุคคลให้มีสภาพทีดีข, ึน
7. ดนตรี บาํ บัด เป็ นวิธีการใช้ดนตรี เพือช่วยเหลือผูม้ ีปัญหาทางจิตใจ อารมณ์และ
การปรับตัวกับผูอ้ ืน ตลอดจนผูม้ ีปัญหาความบกพร่ องทางด้านร่ างกายทีเกียวกับระบบประสาทการ
รับรู้และการเคลือนไหว โดยมีจุดมุ่งหมายเพือผลการฟื, นฟูสมรรถภาพนันทนาการ และหรื อทาง
การศึกษา
ผดุง อารยะวิญMู (2542 : 228-229) ได้กล่าวว่า การจัดการเรี ยนร่ วมระหว่างเด็กที
มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษกับ เด็ ก ปกติ ควรมี บ ริ ก ารอื น ควบคู่ ไ ปกับ การบริ ก ารทางการศึ ก ษาด้ว ย
โดยเฉพาะอย่างยิงการจัดการเรี ยนร่ วมแบบชั,นพิเศษในโรงเรี ยนปกติ บริ การทีเกียวข้องทีควรจัด
ให้แก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษได้แก่บริ การต่อไปนี,
1. การแก้ไขการพูด มีความจําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน เด็ก
ปัญญาอ่อน เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย และเด็กทีมีความบกพร่ องทางการพูดอืนๆ
2. บริ การแนะแนว เป็ นบริ การทีช่วยเหลื อเด็กในการปรับตัวและการแก้ปัญหา
ต่างๆทางด้านอารมณ์ และสังคมของเด็ก เพือให้เด็กปรับตัวได้ดีข, ึน จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษทุกประเภท
3. บริ การทางด้านจิตวิทยา เป็ นบริ การในด้านการปรับพฤติกรรมของเด็กจําเป็ น
สําหรับเด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม เด็กปั ญญาอ่อนหรื อเด็กทีมีความต้องการพิเศษประเภทอืนทีมี
ปัญหาทางพฤติกรรมร่ วม
4. กายภาพบําบัด จําเป็ นสําหรับเด็กทีมีปัญหาในการเคลือนไหว เช่น เด็กทีมีความ
บกพร่ องทางร่ างกาย เด็กปั ญญาอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญญาอ่อนระดับปานกลางระดับรุ นแรง
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หรื อเด็กทีมีความต้องการพิเศษประเภทอืนทีมีปัญหาในการเคลือนไหว กายภาพบําบัดเป็ นการฝึ ก
ความแข็งแรงของ กล้ามเนื,อและข้อต่อ เพือให้เด็กสามารถทรงตัว และเคลือนไหวได้ดีข, ึน
5. กิจกรรมบําบัดเป็ นการแก้ไขลักษณะท่าทาง และฝึ กการใช้มือและนิ,วมือ เพือให้
เด็กสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได้ จําเป็ นสําหรับเด็กทีปัญญาอ่อนทีมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายบางคน เด็กทีมีความต้องการพิเศษประเภทอืนทีมีปัญหาในการใช้มือและนิ,วมือ
จากแนวคิดดังกล่าวจึงสรุ ปได้วา่ การจัดให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับ
นักเรี ยนปกติน, นั ควรจัดบริ การเสริ มให้กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษ ทั,งด้านเรี ยนการสอน การให้
ได้รับบริ การจากนักวิชาชีพ และการจัดสภาพแวดล้อม เพืออํานวยความสะดวกให้แก่เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษโดยคํานึงถึงความจําเป็ น และความเหมาะสม ตามลักษณะความบกพร่ องของเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
เกณฑ์ การคัดเลือกเพือ เรียนร่ วม
กลุ่มพัฒนาการศึกษา กองการพิเศษ กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ
(2537 : 14-15) ได้ก าํ หนดเกณฑ์ก ารรั บ นัก เรี ยนโครงการเรี ย นร่ วม โดยดํา เนิ นการในรู ป แบบ
คณะกรรมการนําข้อมูล และข้อเสนอแนะจากครู ผูส้ อน แพทย์ นักจิ ตวิท ยาและผูท้ ีเกี ยวข้องมา
ประกอบพิจารณา
1. เกณฑ์การรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการยิน
1.1 สู ญเสี ยการได้ยนิ ไม่เกิน 85 เดซิเบล
1.2 ควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมมาก่อน
1.3 ไม่มีความพิการซ้อนหรื อไม่มีพฤติกรรมทีมีปัญหาอืนๆจนเป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยนรู้
2. เกณฑ์การรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
2.1 ระดับสติปัญญาเฉลียประมาณ 50-70
2.2 ควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมมาก่อน
2.3 ไม่มีความพิการซ้อนหรื อไม่มีพฤติกรรมทีมีปัญหาอืนๆจนเป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยนรู้
2.4 ช่วยตนเองในกิจวัตรประจําวันได้
3. เกณฑ์การรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางสายตา
3.1 ระดับการมองเห็นเลือนราง หรื อตาบอดสนิท
3.2 ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันได้
3.3 ได้รับการเตรี ยมความพร้อมมาก่อน
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3.4 ไม่มีความพิการซ้อนหรื อไม่มีพฤติกรรมทีมีปัญหาอืนๆจนเป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยนรู้
4. เกณฑ์การรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
4.1 ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่ ร่ างกายพิการ
4.2 ช่วยตนเองในกิจวัตรประจําวันได้
4.3 ระดับสติปัญญาเฉลียปกติ
4.4 ควรได้รับการเตรี ยมความพร้อมมาก่อน
4.5 ไม่มีความพิการซ้อนหรื อไม่มีพฤติกรรมทีมีปัญหาอืนๆจนเป็ นอุปสรรค
ต่อการเรี ยนรู้
ส่ วนผดุง อารยะวิญMู (2542 : 231-232) กล่าวว่า เด็กทีมีความต้องการพิเศษไม่
สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในลักษณะการเรี ยนร่ วมเต็มเวลาได้ทุกคน เด็กทีมีความพร้อมเท่านั,น
ทีสามารถเรี ยนร่ วมเต็มเวลาได้ การคัดเลือกเด็กเรี ยนร่ วมเต็มเวลาควรพิจารณาความพร้อมของเด็ก
ในด้านต่อไปนี,
1. ความพร้อมทางด้านร่ างกาย
1.1 การเคลื อนไหว เด็กสามารถเคลื อนไหวได้ เดิ นได้โดยไม่ตอ้ งการความ
ช่วยเหลือจากผูอ้ ืน กล้ามเนื, อ ข้อต่อ และอวัยวะมีการทํางานประสานกัน ซึ งจะช่วยให้เด็กสามารถ
เคลือนไหวได้โดยไม่ลาํ บากจนเกินไป
1.2 การใช้กล้ามเนื, อและนิ, วมือ เด็กสามารถหยิบจับ สิ งของได้ สามารถจับ
ดินสอปากกาได้ดีและเขียนหนังสื อได้
1.3 การรั บ รู้ เด็ก สามารถรั บ รู้ ไ ด้ดีโ ดยทางสายตา ทางการได้ยิน หรื อการ
สัมผัสทางใดทางหนึงหรื อหลายทาง การรับรู้ไม่เป็ นอุปสรรคจนเกินไป
2. ความสามารถด้านการเรี ยน
2.1 ความสามารถทางภาษา เด็กควรรู้จกั คําศัพท์พอควร อ่านและเขียนหนังสื อ
ได้สามารถสื อความหมายได้ในระดับใกล้เคียงกับเด็กปกติทีมีอายุในวัยเดียวกัน
2.2 ความสามารถทางวิ ช าการ หมายถึ ง ความรู้ พ,ื น ฐานในวิ ช าอื น ที
นอกเหนือไปจากด้านภาษา เช่น คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เป็ นต้น เด็กควรมีความรู้
พื,นฐานในวิชาหลักใกล้เคียงกับเด็กปกติวยั เดี ยวกัน มิฉะนั,นแล้วเด็กจะต้องได้รับการสอนซ่ อม
เสริ มในวิชาใดวิชาหนึง หรื อหลายวิชาพื,นฐานด้านนั,นๆของเด็กยังอยูใ่ นระดับทีตาํ กว่าเด็กปกติ
3. พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เด็กทีจะเข้าเรี ยนร่ วมในชั,นเดียวกับเด็กปกติ
ควรมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคมใกล้เคียงกับเด็กปกติ เช่น สามารถเข้ากับเด็กอืนได้โดยไม่มี
ปั ญหามากนัก รู้ จกั แบ่ง ของเล่ น เล่นกับ เพือนได้โดยไม่มี ปัญหาทะเลาะวิวาท ไม่โกรธจัดหรื อ
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ร้องไห้เมือผิดหวังเล็กน้อย รู้จกั เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ืน เช่น ไม่หยิบข้าวของผูอ้ ืนไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็ นต้น
สําหรับคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพือการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การ (2543 : 40-67) กล่าวว่า วิธีคดั แยกเด็กพิเศษมี 2 วิธี คือ การคัดแยกอย่างไม่
เป็ นทางการ และการคัดแยกอย่าเป็ นทางการ
1. การคัดแยกอย่า งไม่เป็ นทางการ เป็ นการคัดแยกเด็ก โดยไม่ใ ช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน ครู อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมอย่างเป็ นระบบโดยมีผสู้ ังเกตประมาณ 2-3 คน ครู ลงมติ
ร่ วมกัน ว่า เด็ก ที สั ง เกตมี ปั ญ หาอะไรบ้า ง ข้อ มูล ที ไ ด้ส ามารถใช้ป ระกอบการตัดสิ นใจคัด แยก
ประเภทเด็ก ได้เป็ นอย่างดี อีก ลักษณะหนึ งที โรงเรี ยนหลายแห่ งใช้ได้ผลมาแล้ว คื อ การบันทึ ก
พฤติกรรมด้านการเรี ยน ว่าเด็กมีปัญหาอย่างไรบ้าง
2. การคัดแยกอย่างเป็ นทางการ เป็ นการคัดแยกโดยใช้แบบทดสอบ ซึ งส่ วนมาก
เป็ นแบบทดสอบ หรื อแบบคัดแยกทีเชือถือได้ มีคุณภาพดี
การคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ อง 9 ประเภท มีวิธีการคัดแยก และเกณฑ์การ
พิจารณาดังนี,
1. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น อาจใช้ได้หลายวิธีดงั นี,
1.1 สังเกตลักษณะ (แบบการสังเกต จํานวน 20 ข้อ)
1.2 ตรวจสอบการเห็นอย่างง่าย 3 วิธี คือ
1.2.1 ให้เด็กนับนิ,วมือยืนห่างจากตัวเขา 6 เมตร ในทีสว่างโดยปิ ดตาทีละ
ข้าง ถ้านับได้ถูกต้องอย่างน้อย 4 ครั,ง แสดงว่าตาข้างนั,นเห็นดี ถ้านับไม่ได้ให้เลือนระยะใกล้เข้ามา
หากเลือนระยะถึง 3 เมตร แล้วยังนับไม่ได้ให้ส่งเด็กไปหาจักษุแพทย์
1.2.2 ใช้แผนภูมิวดั การเห็นมาตรฐานให้เด็กอ่าน (Snellen chart)
1.2.3 ใช้ไฟส่ องเพือดูการยืดหดของม่านตา ถ้าส่ องไฟเข้าไปทีรูม่านตา
ม่านตาหดเล็กน้อยแสดงว่าปกติ ดูรูกลางม่านตาปกติจะเป็ นสี ดาํ สนิท หากพบสี อืนให้ส่งไปตรวจ
กับจักษุแพทย์ เพือวินิจฉัยและดูวา่ สู ญเสี ยการเห็นในระดับใด จะใช้การแก้ไขโดยใช้แว่นตาหรื อ
เลนส์
1.3 ตรวจสอบรายการ (แบบสังเกต/ตรวจสอบ จํานวน 10 ข้อ)
2. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน สามารถทําได้ท, งั วิธีทีไม่
ต้องใช้เครื องมือ และใช้เครื องมือประกอบการคัดแยก ผูท้ าํ การคัดแยก ผูท้ าํ การคัดแยกเบื,องต้น คือ
ผูป้ กครองหรื อครู เพือให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง เมือพบเด็กทีมีความผิดปกติทางการได้ยินแล้วควร
ส่ งต่อผูเ้ ชียวชาญเฉพาะตรวจวัดอีกครั,ง
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2.1 สังเกตพฤติกรรมทัว ไป (แบบสังเกต จํานวน 10 ข้อ) ถ้าพบพฤติกรรมตาม
แบบสังเกตหนึ งหรื อมากกว่าหนึ งพฤติกรรมให้สงสัยว่ามีค วามบกพร่ องทางการได้ยิน ควรส่ ง
ตรวจสอบโดยครู หรื อผูเ้ ชียวชาญ
2.2 ตรวจสอบโดยครู ได้แก่
2.2.1 ทดสอบโดยใช้เครื องมือทีทาํ ให้เกิดเสี ยง เช่น นาฬิกาปลุกแบบใช้
กระดิงซึ งมีความถีประมาณ 250 เฮิรตซ์ ความดัง 30 เดซิ เบล ถือห่างจากผูถ้ ูกทดสอบ 3 ฟุต และ
ทดสอบในสภาพแวดล้อมทีเงียบ ถ้าหากเด็กได้ยินเสี ยงแสดงว่าหู ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ปกติถา้ ไม่ได้ยิน
เสี ยงแสดงว่ามีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.2.2 การใช้นิ,วหัวแม่มือและนิ,วชี,ถูกนั เบาๆ ห่ างจากรู หูราว 1 ซม. ถ้า
ไม่ได้ยนิ ให้สงสัยว่ามีความบกพร่ องทางการได้ยนิ ต้องไปตรวจการได้ยนิ อย่างเป็ นทางการอีกครั,ง
2.2.3 ใช้นิ,วคีบสตางค์สองอันให้เกิดเสี ยงกริq บ ๆๆๆทีหน้าช่องหู ถา้ ไม่ได้
ยินให้สงสัยว่ามีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.2.4 กระซิบคําสองพยางค์หรื อสามพยางค์ โดยป้ องมือให้ชิดกับหูผทู้ ีเรา
จะทดสอบคนปกติจะได้ยนิ คําพูด ถ้าไม่ได้ยนิ แสดงว่าอาจมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.2.5 นัง ห่างกันประมาณ 1-2 ฟุต หันหน้าเข้าหากันแล้วใช้กระดาษป้ อง
ปากพูดกันด้วยเสี ยงธรรมดา ใช้คาํ พูดเป็ นคําคู่ หรื อคําเดียว ให้คู่สนทนาพูดตามถ้าพูดตามไม่ถูก
แสดงว่าอาจมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.3 ตรวจสอบโดยนักวิชาชีพเฉพาะได้แก่
2.3.1 โสต ศอ นาสิ กแพทย์
2.3.2 นักตรวจวัดการได้ยนิ (นักโสตสัมผัสวิทยา)
2.3.3 นักแก้ไขการพูด (นักอรรธบําบัด)
ทดสอบอย่างเป็ นทางการโดยการวัดการได้ยนิ ด้วยเครื องตรวจการได้ยนิ
(Audiometer) ซึงผูป้ กครองสามารถนําเด็กไปรับบริ การตรวจการได้ยนิ ได้ทีคลินิกโสตสัมผัส
และการพูดในโรงพยาบาลต่างๆ เมือโสตแพทย์ หรื อนักโสตสัมผัสวิทยาทําการตรวจวัดการได้ยิน
แล้ว จะบันทึกผลเป็ นกราฟการได้ยนิ (Audiogram) ซึงเป็ นหลักฐานนําไปใช้ประโยชน์สําหรับผูร้ ับ
การตรวจวัดต่อไป
กราฟการได้ยินมีหลายแบบ แต่ละแบบแตกต่างกันไม่มาก เพราะถื อหลักอย่าง
เดียวกัน สิ งสําคัญทีจะต้องปรากฏอยูบ่ นกราฟการได้ยนิ คือ
1. เส้นแนวตั,ง แสดงค่าของระดับการได้ยนิ จากประมาณ 10 เดซิ เบล (decibel=db)
จนถึง 120 เดซิเบล
2. เส้นตามแนวนอนแสดงตําแหน่งของความถีเสี ยงตั,งแต่ 125-8,000 เฮิร์ต
(Heriz=Hz)
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3. ตารางค่าเฉลียของระดับการได้ยนิ ทีคาํ นวณได้จากการตรวจนั,น
4. ตารางแสดงการตรวจแบบพิเศษอืนๆ
3. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา อาจใช้ได้หลายวิธีดงั นี,
3.1 สอบถามข้อมูล และตรวจสอบประวัติเด็ก (แบบสอบถาม หรื อตรวจสอบ
จํานวน 8 ข้อ)
3.2 การสังเกต (แบบสังเกต 25 ข้อ)
4. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ สามารถ
สังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอกทีปรากฏอย่างเด่นชัด ครู ตอ้ งสังเกต ตรวจสอบ ดังนี,
4.1 ตรวจสอบพฤติกรรม (เช็คแบบตรวจสอบ)
4.2 ศึกษาประวัติดา้ นการแพทย์สําหรับคนทีมีความบกพร่ องทางสุ ขภาพ เช่น
โรคเบาหวานในเด็ก โรคหืดหอบ โรคหัวใจเด็ก โรคไขข้ออักเสบ เป็ นต้น
5. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ อาจกระทําได้ดงั นี,
5.1 สังเกตพฤติกรรม/ลักษณะ (แบบสังเกต 23 ข้อ)
5.2 สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน (แบบสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนด้านภาษาไทย
15 ข้อ พฤติกรรมการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ 10 ข้อ)
5.3 สํารวจพฤติกรรมทีปรากฏ (แบบระดับความถีของพฤติกรรม 39 ข้อ)
5.4 ประเมินพฤติกรรม (แบบสังเกต 18 ข้อ)
5.5 การใช้เครื องมือคัดแยกเด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู้ของศาสตราจารย์ศรี ยา
นิยมธรรม พัฒนาปรับปรุ งมาจากเครื องมือแมคคาร์ ธี ซึ งใช้สําหรับเด็กอายระหว่าง 4-6 ปี เป็ นการ
ทดสอบรายบุคคล
5.6 การใช้แบบสํารวจเด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ของ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง
อารยะวิญMู เป็ นแบบสํารวจโดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่า
6. วิธี การคัดแยกบุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา โดยการสังเกต
พฤติกรรมหรื อประวัติเด็ก (แบบสังเกต 19 ข้อ)
7. วิธีการคัดแยกบุคคลทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์
7.1 สังเกตพฤติกรรมทีเป็ นปัญหา (แบบสังเกต 60 ข้อ)
7.2 ผลจากการทดสอบโดยผูเ้ ชียวชาญ
8. วิธีการคัดแยกบุคคลออทิสติก ทําได้หลายวิธีดงั นี,
8.1 สั ง เกตพฤติ ก รรม เป็ นวิธี ก ารคัดแยกเบื, อ งต้น (แบบสัง เกตพฤติ ก รรม
จํานวน 60 ข้อ)
8.2 สํารวจประเมินค่า ใช้แบบสํารวจประเมินค่า A.S.A.S หรื อ The Australian
Scale for Asperger’s Syndrome เป็ นแบบประเมินค่าทีบง่ ชี,พฤติกรรมและความสามารถทีพบในเด็ก
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กลุ่ มอาการแอสเพอร์ เกอร์ ช่ วงวัยประถมศึก ษา ซึ งเป็ นช่ วงอายุทีพ ฤติ กรรมและความสามารถ
ผิดปกติเห็นได้ชดั เจนทีสุด แต่ละคําถามหรื อข้อความจะเริ มต้นจากค่า 0
9. วิธีการคัดแยกบุคลิกพิการซ้อน ให้ใช้วิธีการคัดแยกคนพิการแต่ละประเภทที
กล่าวมาแล้ว หากพบว่ามีความพิการตั,งแต่ 2 ประเภทขึ,นไปในบุคคลคนเดียวกันให้ถือว่าเป็ นบุคคล
พิการซ้อน
สํ า นั ก นิ เ ทศและพัฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2541ข : 21-27) ระบุวา่ การคัดแยกเพือการเรี ยนร่ วม
จะพิจารณาจากความพร้ อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่ น ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม อาจใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี,
1. การสังเกตพฤติกรรมทัว ไป จากการรายงานการตรวจสอบง่าย การนับจํานวน
ครั, งทางโรงเรี ย นจะต้องจัดให้มี ก ารเกิ ดพฤติ ก รรมหรื อการบันทึ ก อย่า งละเอี ย ดเกี ย วกับ ข้อมู ล
พฤติกรรมต่างๆสําหรับเด็กทุกคน
2. การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบขั,นต้นเพือทราบถึงพัฒนาการของเด็ก
ครู และโรงเรี ยนจะสังเกตและตรวจสอบความพร้อมและคัดแยกเด็กเพือการเรี ยน
ร่ วมได้ดงั นี,
1. เด็กทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
1.1 การมองเห็น เช่น ครู ยืนห่างจากเด็กระยะ 3 เมตร ยกนิ,วชูข, ึน 3 นิ,วแล้วให้
เด็กบอกว่านิ, วมือทีชูข, ึ นมี กีนิ,ว ถ้า เด็กตอบไม่ได้แสดงว่าเด็กยังยังนับไม่ไ ด้ ถ้าเด็กตอบว่า 5 นิ, ว
แสดงว่าอาจมีปัญหาทางสายตา
1.2 การอ่า น ครู ใ ห้เด็ก อ่า นหนังสื อแล้วสัง เกตพฤติก รรมการอ่านว่า อ่า นใน
ลักษณะใด เช่น อ่านหนังสื อใกล้สายตาหรื ออ่านหนังสื อผิด
2. เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
2.1 การได้ยิน ครู ตรวจสอบได้ดงั นี, ครู ยืนข้างหลังเด็ก ห่างจากเด็กประมาณ 1
เมตร แล้วเรี ยกชือเด็กด้วยเสี ยงดังพอประมาณ แล้วสังเกตว่าเด็กหันหน้ามาทางครู หรื อแสดงอาการ
มองมาทางแหล่งเสี ยงหรื อไม่ หรื ออาจจะใช้เสี ยงอย่างอืน เช่น นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ ง ฉาบ เป็ นต้น
ทั,งนี, เพือสังเกตปฏิกิริยาของเด็กทีมีตอ่ เสี ยงเหล่านั,น
2.2 การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก ใช้แบบสํารวจที 2
3. เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
3.1 การเคลือนไหว จะตรวจสอบได้ดงั นี,คือ ครู อาจให้เด็กเดินในระยะ3-5 เมตร
เพือสังเกตพฤติกรรมในการเคลือนไหวของเด็กว่าผิดปกติหรื อไม่
3.2 ทดสอบการช่ วยเหลื อตนเอง เช่ น การแต่งตัว การสวมเสื, อ กางเกงหรื อ
กระโปรง รองเท้า และถุงเท้า การรับประทานอาหาร เป็ นต้น โดยครู ให้เด็กทํากิจกรรมนั,นๆให้ครู ดู
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แล้วสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าแตกต่างจากเด็กปกติมากน้อยเพียงใด หากเด็กมีความลําบากในการ
ทํากิจกรรม เช่น รับประทานอาหารด้วยความลําบากหรื อรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่ได้แสดง
ว่าเด็กอาจมีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
3.3 การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก ใช้แบบสํารวจที 3
4. เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4.1 การอ่าน ให้อ่านหนังสื อให้ครู ฟังในระดับทีเหมาะสมกับชั,นและวัยให้เด็ก
ทําเลขในระดับทีเหมาะสมกับชั,นและวัย ประมาณ 1-2 ข้อ พูดคุยกับเด็กเพือทดสอบปฏิภาณไหว
พริ บ
5. เด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู้
5.1 พฤติกรรมไม่ส มวัย ทีอาจนําไปสู่ ค วามบกพร่ องทางบุค ลิ ก ภาพและการ
ปรั บ ตัวความผิดปกติ ท างพฤติ ก รรมที เป็ นปั ญหาและความผิดปกติ ท างอารมณ์ และอาการทาง
ประสาทในส่ วนผลสัมฤทธิTทางการเรี ยนจะตรวจสอบได้ดงั นี,คือ
5.1.1 ผลการเรี ยนด้อยลงกว่าเดิม
5.1.2 มีการเคลือนไหวอิริยาบถมากหรื อน้อยผิดปกติ
5.1.3 ความคิดอ่านทีแปลกและไม่เป็ นจริ ง
5.1.4 มีความคิดวิตกกังวลอย่างกะทันหันมากเกินไป อย่างไม่สมเหตุสมผล
5.1.5 การใช้ภาษาและคําพูด เช่ น มีพฒั นาการช้ากว่าวัย วกวนสับสนซํ,า
แล้วซํ,าเล่าในคําหรื อข้อความเดียวกัน เสื อมถอยกว่าทีเคยเป็ น จับใจความไม่ได้หรื อไม่สัมพันธ์กบั
เหตุการณ์
5.1.6 การรับรู้เสี ยไป เช่น เกียวกับวัน เวลา สถานที และบุคคลหรื อการ
เห็น การได้ยนิ ได้กลิน รู้รสต่างๆ
5.1.7 แยกตัวเองจากสังคมและสิ งแวดล้อม เช่น ไม่สบตาคนอืน ไม่ยมิ, ด้วย
ไม่ชอบอยูห่ รื อทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืน
5.1.8 ความคิดและการกระทําต่างๆ หมกมุ่นวนเวียนอยูแ่ ต่ในตนเองโดย
ไม่สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
5.1.9 มีการกระทําหรื อทําท่าทางซํ,าๆแบบเดียวกัน ชอบเล่นกับตัวเอง เช่น
โยกตัว ปันมือ กระพือนิ,ว ยักคิว, หลิวตา เป่ าปาก เป็ นต้น
5.1.10 มีความอ่อนไหวต่อสิ งเร้าหรื อการเปลียนแปลงทีเกิดขึ,นรอบตัวได้
ง่ายแต่ปฏิกิริยาทีเกิดขึ,นดูไม่เหมาะสม
5.1.11 มีความบกพร่ องทางอารมณ์ในการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
5.1.12 มีสติปัญญาและทักษะในด้านต่างๆอาจเสื อมลงกว่าเดิมก็ได้ หรื อ
บางอย่างอาจดีกว่ากว่าอย่างอืนก็ได้
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5.2 ศึกษาประวัติการเลี, ยงดู สภาพแวดล้อมทางบ้านและครอบครัวรวมทั,งการ
เยีย มบ้านเพือสังเกตลักษณะสัมพันธภาพทีบา้ น
5.3 พิจารณาจากผลทางพัฒนาการ ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ด้านสติปัญญา ด้าน
ร่ างกาย กล้ามเนื,อเล็กและกล้ามเนื,อใหญ่ ในกรณี ทีเด็กได้ผา่ นการเตรี ยมความพร้อมมาแล้ว
6. เด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม
การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กอาจกระทําได้ดงั นี,
6.1 การใช้แบบทดสอบหรื อแบบสอบถาม ให้เด็กเลือกตอบ
6.2 การสัมภาษณ์ ใช้การพูดคุ ย ซักถามในประเด็นทียงั ไม่ครบสมบูรณ์ หรื อ
ข้อมูลทีตอ้ งการจะรู้
6.3 การให้ เ ด็ ก เขี ย นประวัติ ข องตนเอง โดยบรรยายเกี ย วกับ ครอบครั ว
ความรู้สึกความประทับใจ หรื อสิ งทีทาํ ให้เสี ยใจ ลักษณะพฤติกรรมทีเป็ นปั ญหาทีสําคัญคือ ความ
ประพฤติ โดยทัว ไปแสดงพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือ ชอบทะเลาะวิวาทกับเพือน ทําร้ายเพือน ไม่
ส่ งการบ้าน ไม่ชอบทํางานกลุ่ม หนีเรี ยนบ่อยๆไม่รับผิดชอบในการทํางาน โกรธง่าย ฉุนเฉี ยว พูดจา
หยาบคาย ไม่ตรงต่อเวลา ชอบอยูค่ นเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวลง่าย งุ่มง่าม ก้าวร้าว ขาด
ความมัน ใจในสิ งรอบตัว
7. เด็กออทิสติก
การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก
7.1 ด้านร่ างกายพฤติกรรมของเด็ก
7.1.1 การตอบสนองอย่างผิดปกติต่อเสี ยง เด็กมักจะเพิกเฉยไม่รู้ไม่ช, ี ต่อ
เสี ยงดัง
7.1.2 การมองดูสิงของอย่างเพลิดเพลิน
7.1.3 การเคลือนไหวผิดปกติ ทรงตัวไม่ดี
7.1.4 มีพฤติกรรมซํ,าๆแปลกๆ เช่น โยกตัวไปมา แกว่งแขน เขย่งเท้า
7.1.5 มีความผูกพันอย่างมากกับสิ งของทีตวั เองชอบ
7.1.6 ไม่แสดงอารมณ์ตอบสนองผูอ้ ืน
7.2 ด้านสังคมและปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
7.2.1 ไม่รู้จกั การอยูใ่ นสังคมและการมีความสัมพันธ์
7.2.2 ชอบเล่นคนเดียวหรื อแยกตัว ไม่สนใจเพือนและเล่นกับเพือนไม่เป็ น
7.2.3 ยึดติดกับสิ งของจนไม่สามารถเปลียนได้
7.2.4 กลัวในสิ งทีไม่ควรกลัว เช่น ลูกโป่ ง
7.2.5 ชอบทําในสิ งทีเด็กทัว ไปไม่ทาํ เช่น การชอบหยิบของของคนอืน การ
ปัดของตกจากโต๊ะ
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7.2.6 ไม่ชอบเลียนแบบลักษณะท่าทาง เช่น การโบกมือ
7.3 ด้านภาษาและการสื อความหมาย
7.3.1 มีปัญหาในการสื อสารและแปลความหมาย
7.3.2 ชอบพูดซํ,าๆเหมือนเล่นกับตัวเอง และมีปัญหาในการเปล่งเสี ยง
7.3.3 การติดต่อสื อสารไม่เข้าใจการเล่นสมมุติ ขาดจินตนาการในการเล่น
ทําให้เล่นเกมกับคนอืนไม่ได้
7.3.4 ใช้ภาษาของตนเองซึงบุคคลทัว ไปไม่เข้าใจ
8. เด็กสมาธิส, ัน
เป็ นลักษณะความผิดปกติของพฤติกรรม ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ งใช้
เทคโนโลยีระดับสู งทีจะตรวจนับเม็ดเลือดแดง เพือทําการวินิจฉัยเด็กสมาธิ ส, ันและมีข, นั ตอนในการ
วินิจฉัย คือ การเก็บข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมเหล่านั,นในหลายๆสถานการณ์ เช่น โรงเรี ยนทีบา้ น
และการเล่นครู เป็ นคนรายงานพฤติกรรมโดยใช้การสังเกต เช่น ช่วงความสนใจว่าเหมาะสมหรื อไม่
8.1 การควบคุมการแสดงออกและการควบคุมอารมณ์
8.2 การฟังคําสัง หรื อกฎเกณฑ์ภายใต้สถานการณ์ทีน่าเบือต่างๆ
8.3 ทํางานทีครู มอบหมายให้ได้ท,งั ในชั,นและทีบา้ น
8.4 การควบคุมตนเองในสถานการณ์ตา่ งๆ
ส่ วนความคิดเห็นของ อรนุช ลิมตศิริ (2542 : 147) กล่าวถึง การคัดแยกเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษไว้วา่ การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องอย่างเป็ นระบบ
เพื อ จัด บริ ก ารทางการศึ ก ษาพิ เ ศษ และเพื อ จัด ทํา แผนการศึ ก ษาเฉพาะบุ ค ล (Individualized
Education Plan) ให้กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษ Mcloughin&Lewis,1994 (อ้างถึ งใน อรนุ ช
ลิมตศิริ 2542 : 147) ทั,งนี,ตอ้ งอาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย เช่น นักกายภาพบําบัด นักแก้ไขการ
พูด เป็ นต้น การประเมินผลมักครอบคลุมทักษะทางด้านการเรี ยนภาษา และทักษะทางสังคม เพือให้
สอดคล้องกับความต้องการพิเศษแต่ละคน
วัตถุประสงค์ในการประเมินผล มีวตั ถุประสงค์ดงั นี,
1. เพือบ่งชี,วา่ เด็กคนใดควรได้รับบริ การจากการศึกษาพิเศษ
2. เพือใช้เขียนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education plan) โดย
อาศัยข้อมูลทีรวบรวมได้จากการประเมินผล Kirk,Gallagher&Anastasiow,1993(อ้างถึงใน อรนุช
ลิมตศิริ, 2542 :147)
ระดับการประเมินผล Venn,1994 (อ้างถึงใน อรนุช ลิมตศิริ, 2542 : 147-148) ได้
เสนอระดับการประเมินผลไว้ 4 ระดับดังตาราง 1
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ตาราง 1 ตารางแสดงระดับและเป้ าหมายของการประเมินผลในการจัดการศึกษาพิเศษ
ระดับของการ
ประเมิน
1. การคัดแยกเด็ก

เป้าหมาย

คําถามสํ าหรับการประเมิน

การบ่งชี,ความสามารถ
โดยทัว ไปของเด็ก

-ปัญหาทีเกิดขึ,นควรได้รับความสนใจ
ต่อไหม?

2. การแยกประเภท
และการจัดวางตัว
บุคคล

เพือตัดสิ นใจว่าใครมี
คุณสมบัติ/คุณลักษณะทีจะ
ได้รับการศึกษาพิเศษ

-นักเรี ยนมีความบกพร่ องด้านใด?
-นักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือ
อะไรบ้าง?

3. การจัดโปรแกรม
ทางการศึกษาให้กบั
เด็ก

-วัตถุประสงค์ในการจัดการเรี ยนการ
เพือรับข่าวสารข้อมูลต่างๆใน สอนทีเหมาะสมสําหรับนักเรี ยนคือ
การจัดทําโปรแกรมสําหรับ อะไร?
เด็กรายบุคคล
-อะไรคือลําดับความสําคัญในการ
จัดการเรี ยนการสอน?

4. วัด/ตรวจสอบ
เพือประเมินความก้าวหน้า
ความก้าวหน้าของเด็ก ของเด็กและควบคุมให้
โปรแกรมมีประสิ ทธิภาพ

-นักเรี ยนมีความก้าวหน้าบ้างหรื อไม่?
-บริ การทีนกั เรี ยนได้รับเหมาะสมกับ
ความต้องการของนักเรี ยนหรื อไม่?

ทีมา Venn,1994 อ้างถึงในอรนุช ลิมตศิริ 2542 : 148
ระดับของการประเมินผลแบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
1. คัด แยกเด็ ก เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูป้ กครอง และตัว เด็ ก ซึ งอาจมี ข ้อ บกพร่ อ ง
ทางด้านการเรี ยน หรื อปัญหาการคัดแยกเด็ก หรื อการคัดเลือก (Screening) เป็ นขั,นตอนตอนแรกใน
การประเมินผล เป้ าหมายในการคัดแยกเด็ก เพือตัดสิ นเกียวกับระดับความสามารถโดยทัว ไป หรื อ
พฤติกรรมของเด็ก การคัดแยกเด็กพฤติกรรม
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วัตถุประสงค์ในการคัดแยกเด็ก เพือทีจะได้ภาพลักษณ์กว้างๆเกียวกับตัวเด็ก เพือ
บ่งชี,วา่ เด็กคนใดต้องการคัดแยกอย่างละเอียดในขั,นต่อไป แต่มิได้วิเคราะห์ถึงรายละเอียด จุดเด่น
หรื อจุดบกพร่ องของเด็ก การแยกเด็กเพือตอบคําถามว่า"ปั ญหาทีเกิดขึ,นควรได้รับความสนใจต่อ
ไหม?"
การคัดแยกเด็กอาจรวมถึงวิธีการต่างๆ ต่อไปนี,
- การแยกโดยใช้แบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม
- การคัดแยกโดยใช้แบบสํารวจรายการ, scale, inventories
- การสังเกตพฤติกรรม
- การสังเกตภาษาและคําพูด
- ผลจากการทดสอบทางสายตา
- ผลจากการทดสอบทางการได้ยนิ
- รายงานแพทย์
- บันทึกความก้าวหน้า
- ประวัติการศึกษา
- บันทึกจากสัญญาและการประชุมผูป้ กครอง
2. การแยกประเภทและจัดวางตัวบุคคล (Classifying and Placing Students)
การแยกและจัดประเภทเด็กเป็ นขั,นตอนต่อจากการคัดแยกเด็ก เพือระบุปัญหาของ
เด็กและจัดบริ การทางการศึกษาพิเศษให้กบั เด็ก ทั,งอาจแยกประเภทเด็กเป็ นเด็กทีมีความบกพร่ อง
ทางการเรี ยนรู้ เด็กทีมีความบกพร่ องทางอารมณ์และพฤติกรรมหรื อเด็กปั ญญาอ่อน เป็ นต้น ในขั,น
นี, ผูป้ กครองจะเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบ รวมถึงการทีจะอนุ ญาตให้มีการทดสอบเด็ก การร่ วม
ประชุม การยินยอม (consent) ในการตัดสิ นใจว่าจัดให้เด็กเป็ นเด็กพิเศษประเภทใด เป็ นต้น ในขั,น
การแยกประเภทเด็ ก นี, จะมี ก ารทํา งานร่ ว มกัน ของบุ ค คลในวงการต่ า งอาชี พ กัน เช่ น นั ก
กายภาพบําบัด นักจิตวิทยา นักแก้ไขความผิดปกติทางการได้ยนิ (audiologist) เป็ นต้น
3. การจัดโปรแกรมทางการศึกษาให้กบั เด็ก (Educational Programming with
Students)
การประเมินผลในขั,นการจัดโปรแกรมการศึกษาให้เด็ก เป็ นขั,นทีรวบรวมข่าวสาร
ข้อมูล ทีเกี ย วข้องในการเขี ย นวัตถุ ประสงค์ใ นการจัดการเรี ย นการสอน ประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพ
หลักสู ตรและสื อการสอน การจัดโปรแกรมทางการศึกษาเกียวข้องกับการประเมินผลในชั,นเรี ยน
โดยประเมินจากการปฏิ บตั ิง านของเด็กว่าเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ในการจัดการเรี ย นการสอน
หรื อไม่ ขั,นตอนทีสาํ คัญทีสุดขั,นตอนหนึงในการประเมินผล
4. วัดและตรวจความก้าวหน้าเด็ก(Measuring student progress)
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การตรวจสอบความก้าวหน้าเด็กนับเป็ นการประเมินผลของความก้าวหน้าเด็กจาก
บทเรี ยนรายวัน ตรวจสอบความก้าวหน้า หรื อพัฒนาการโดยรวมและเพือตรวจสอบบริ การทาง
การศึกษาพิเศษว่าสนองตอบความต้องการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษแต่ละคนด้วย
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การคัดแยกเด็กทีมีความต้องการพิเศษเพือเข้าเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติ มีความจําเป็ นอย่างยิง ในการจัดการศึกษาเรี ยนร่ วม เพือให้โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนให้ เ หมาะกับ สมกับ เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษแต่ ล ะคน ทั,ง นี, จะต้อ งอาศัย ทั,ง
ประสบการณ์ในการสังเกตพฤติกรรม และเครื องมือต่างๆทีใช้ในการทดสอบเพือคัดแยกเด็ก
การจัดหลักสู ตร
กระทรวงศึกษาธิ การ(2551 : 17) หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน จัด
ระดับการศึกษาเป็ น 3 ระดับ ดังนี,
1. ระดับประถมศึกษา (ชั,นประถมศึกษาปี ที 1 – 6) การศึกษาระดับนี, เป็ นช่วงแรก
ของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพื,นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ ทักษะการคิด
พื,นฐาน การติดต่อสื อสาร กระบวนการเรี ยนรู้ทางสังคม และพื,นฐานความเป็ นมนุ ษย์ การพัฒนา
คุณภาพชี วิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั,งในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม
โดยเน้นจัดการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ
2. ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น (ชั,น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 – 2) เป็ นช่ ว งสุ ดท้า ยของ
การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้สํารวจความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่ งเสริ มการ
พัฒนาบุคลิกภาพส่ วนตน มีทกั ษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทกั ษะใน
การดําเนิ นชี วิต มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยี เพือเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้ มีความรั บผิดชอบต่อ
สั ง คม มี ค วามสมดุ ล ทั,ง ด้า นความรู้ ความคิ ด ความดี ง าม และมี ค วามภู มิ ใ จในความเป็ นไทย
ตลอดจนใช้เป็ นพื,นฐานในการประกอบอาชีพหรื อการศึกษาต่อ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 – 6) การศึกษาระดับนี, เน้นการ
เพิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้ รี ยน
แต่ละคนทั,งด้านวิชาการและวิชาชี พ มีทกั ษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการ
คิดขั,นสู ง สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชี พ
มุง่ พัฒนาตน และประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็ นผูน้ าํ และผูใ้ ห้บริ การชุมชนในด้านต่าง ๆ
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การจัดเวลาเรียน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน 2551 ได้กาํ หนดกรอบโครงสร้างเวลาเรี ยน
ขั,นตําสําหรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ งสถานศึกษาสามารถเพิมเติมได้
ตามความพร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริ บทของสถานศึกษาและสภาพของ
ผูเ้ รี ยน ดังนี,
1. ระดับชั,นประถมศึกษา (ชั,นประถมศึกษาปี ที 1 –6) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นรายปี
โดยมีเวลาเรี ยนวันละ ไม่เกิน 5 ชัว โมง
2. ระดับชั,นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 1– 3) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นราย
ภาค มีเวลาเรี ยนวันละไม่เกิน 6 ชัว โมง คิดนํ,าหนักของรายวิชาทีเรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชัว โมง
ต่อภาคเรี ยนมีคา่ นํ,าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 4 - 6) ให้จดั เวลาเรี ยนเป็ นราย
ภาค มีเวลาเรี ยน วันละไม่นอ้ ยกว่า 6 ชัว โมง คิดนํ,าหนักของรายวิชาทีเรี ยนเป็ นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์
40 ชัว โมงต่อภาคเรี ยน มีคา่ นํ,าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.)
ณัฐกฤตา ไพศาลสมบัติ (2543 : 67) กล่าวถึงการจัดหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษว่า ครู อาจจําเป็ นต้องปรับเปลียนหลักสู ตรไปจากเด็กปกติ เพือให้เด็กเหล่านั,นได้รับ
ประโยชน์มากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ โดยการใช้แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ ง เป็ นแผนทีตอ้ ง
คํานึงถึงตัวเด็กและจัดการศึกษาให้กบั เด็กโดยเฉพาะ และการปรับหลักสู ตรให้เหมาะสมกับสภาพ
บุคคลนั,น ครู อาจปรับเปลียนโดยการลดบางส่ วนหรื อเพิมเติมสิ งทีจาํ เป็ นได้เอง แต่ในสภาพความ
เป็ นจริ งงานนี,เป็ นภาระทีมากหนักเกินไปสําหรับครู เพียงคนเดียว จึงเป็ นการไม่สมควรทีครู เพียงคน
ใดคนหนึงต้องรับผิดชอบทั,งหมด ควรมีการทําร่ วมกันเป็ นคณะกรรมการ
ผดุง อารยะวิญMู (2542 : 121-122) กล่าวถึงหลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ ว่า หลัก สู ตรควรมุ่งขจัดความบกพร่ องของเด็ก ในขณะเดี ยวกันก็มุ่งให้เด็ก มีโอกาสเรี ย น
ร่ วมกับเด็กปกติให้มากทีสุดเท่าทีเป็ นไปได้ ดังนั,นหลักสู ตรในระดับประถมศึกษาจึงควรเน้นให้เด็ก
มีพฒั นาการเต็มที ขจัดความบกพร่ องของเด็ก ส่ วนในระดับมัธยมศึกษา ควรเน้นความสามารถของ
เด็กและมุง่ ให้เด็กแสวงหาความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆของตนเองให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ เด็กทุ
คนจึงควรมีแผนการสอนเฉพาะบุคคล การจัดกลุ่มเพือการสอน อาจจัดเด็กทีมีการสอนเฉพาะบุคคล
ใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกันก็ได้ เพือความสะดวกในการสอน
หลักสู ตรสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะเด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู้
ควรครอบคลุมเนื,อหาในด้านต่อไปนี,คือ
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1. การพัฒนาการรับรู้และการเคลือนไหว ควรมีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพือให้เด็กมีพฒั นาการในการใช้กล้ามเนื, อใหญ่ กล้ามเนื, อเล็ก ประสานระหว่างกล้ามเนื, อมือกับ
สายตา การรับรู้ทางสายตา การรับรู้ทางการฟังและความเข้าใจเกียวกับส่ วนต่างๆของร่ างกาย
2. ภาษา เด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู้มีปัญหาทางภาษา ดังนั,นหลักสู ตรจึงควรเน้น
ด้านภาษา เพือขจัดความบกพร่ องด้านนี,ของเด็ก ขอบข่ายของเนื,อหาด้านภาษาควรครอบคลุมไปถึง
การพูด การอ่าน การสะกดคําและการเขียน
3. วิชาพื,นฐาน ได้แก่วชิ าคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
4. การงานและพื,นฐานอาชีพ พื,นฐานในด้านนี,จะช่วยเตรี ยมเด็กให้มีความพร้อม
ในการฝึ กอาชีพต่อไป
5. ทักษะทางสังคม เป็ นการฝึ กทักษะเบื,องต้นทีจาํ เป็ นทีจะช่วยให้เด็กมีสัมพันธ์ทีดี
ต่อผูอ้ ืนและสามารถทํางานกับคนอืนได้ดีในทีสุด
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การจัดหลักสู ตร หมายถึง การเตรี ยมความรู้ในเรื อง
หลักสู ตร การปรับปรุ งหลักสู ตร เนื,อหาและกิจกรรมในหลักสู ตร การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนและ
การเปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองมี ส่วนร่ วม ในการปรั บปรุ ง หลัก สู ตรให้เหมาะสมกับเด็กที มีค วาม
ต้องการพิเศษ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดการเรี ย นร่ วมมี กิจกรรมที จดั ขึ, นในระหว่างการเรี ย นการสอนมี ลกั ษณะ
คล้ายคลึงกับการเรี ยนการสอนโดยทัว ไปเนืองจากนักเรี ยนเรี ยนร่ วมเป็ นนักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
เพียงเล็กน้อยภายหลังจากการบําบัดฟื, นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายในระดับหนึ ง โดยหน่วยงานที
เกี ย วข้องก่ อนส่ ง เข้า ชั,นเรี ย นร่ วมในโรงเรี ย นปกติ กิ จกรรมการเรี ย นการสอนพอที จะกล่ า วได้
ดังต่อไปนี,
รูปแบบการจัดการเรียนร่ วม
การเรี ยนการสอนแบบเรี ยนร่ วม เป็ นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กทีมีความต้องการ
พิเศษได้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติโดยคํานึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล เพือส่ งเสริ มให้มีโอกาส
เรี ย นรู้ และดํา รงชี วิตอยู่ใ นสัง คมอย่า งมี ค วามสุ ข ซึ ง รู ป แบบการเรี ย นร่ วมมีหลายรู ป แบบดัง
นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ดงั ต่อไปนี,
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,นพื,นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ (2550 : 1920) ได้แบ่งออกเป็ น 5 รู ปแบบ คือ

34
รู ปแบบที 1 ชั,นเรี ยนปกติเต็มวัน นักเรี ยนเรี ยนในชั,นเรี ยนปกติเต็มเวลาโดยอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของครู ประจําชั,น และนักเรี ยนไม่ได้รับบริ การทางการศึกษาพิเศษโดยตรง
รู ปแบบที 2 ชั,นเรี ยนปกติเต็มวัน และบริ การปรึ กษาหารื อ นักเรี ยนเข้าเรี ยนในชั,น
เรี ยนปกติเต็มเวลา โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของครู ประจําชั,น แต่มีผเู้ ชี ยวชาญซึ งเป็ นบุคคลซึ งมี
ประสบการณ์ ท, งั ในเรื อ งการศึ ก ษาปกติ และการศึ ก ษาพิ เ ศษร่ ว มให้บ ริ ก ารปรึ ก ษาหารื อ เช่ น
นักจิตวิทยา ครู การศึกษาพิเศษ ซึ งเป็ นครู เดินสอน หรื อครู การศึกษาพิเศษ ทําหน้าทีเป็ นครู สอน
เสริ มในโรงเรี ยน
รู ปแบบที 3 ชั,นเรี ยนปกติเต็มวัน และบริ การครู เดินสอน นักเรี ยนเข้าเรี ยนในชั,น
เรี ย นปกติ เ ต็ม เวลา โดยอยู่ใ นความรั บ ผิดชอบของครู ป ระจํา ชั,น และการช่ วยเหลื อ สนับ สนุ น
โดยตรงจากครู เดินสอนตามตารางทีกาํ หนด หรื อเมือมีความต้องการจําเป็ นพิเศษ ครู เดินสอนอาจ
เป็ นนักกายภาพบําบัด นัก กิ จกรรมบํา บัด ครู แก้ไ ขการพูด หรื อครู การศึ กษาพิเศษที เดิ นทางไป
ให้บริ การตามโรงเรี ยนต่างๆแก่นักเรี ยนพิการ หรื อทีมีความบกพร่ องทั,งใน และนอกห้องเรี ย น
รวมทั,งยังให้บริ การช่วยเหลือแก่ครู ทวั ไปโดยตรงด้วย เช่น ช่วยครู ทวั ไปในกรณี ทีนกั เรี ยนบางคน
ต้องการสอนเสริ ม หรื อปรับพฤติกรรม รวมทั,งให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ครู ทวั ไปเกียวกับปั ญหาของ
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
รู ปแบบที 4 ชั,นเรี ยนปกติเต็มวันและบริ การสอนเสริ ม นักเรี ยนเรี ยนในชั,นเรี ยน
ปกติเต็มเวลา โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของครู ประจําชั,น แต่ได้รับการสอนเพิมเติมหรื อสอนเสริ ม
จากครู การศึกษาพิเศษในห้องสอนเสริ มตามกําหนดตารางเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนมาเรี ยนสอนเสริ ม
กับครู บางเวลา และบางวิชา ครู สอนเสริ มอาจสอนเนื, อหา หรื อทักษะทีนกั เรี ยนพิการหรื อทีมีความ
บกพร่ อ งมี ค วามต้อ งการจํา เป็ นพิ เศษที จ ะต้องเรี ย นรู้ หรื อ พัฒ นาให้เ กิ ด ขึ, น เช่ น ทัก ษะการทํา
ความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือนไหว (Orientation & Mobility :O&M) สําหรับ
นักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการเห็น หรื อภาษามือสําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการได้
ยินโดยอาจสอนเป็ นเฉพาะบุคคล หรื อเป็ นกลุ่มเล็กๆก็ได้ ในปั จจุบนั ครู สอนเสริ มจะใช้เวลาสอน
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องร่ วมกับครู ในชั,นเรี ยนมากกว่าทีจะนํานักเรี ยนเหล่านี, ออกมา
สอนในห้องสอนเสริ ม นอกจากนี, ครู สอนเสริ มจะเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนําปรึ กษา และสาธิ ตการสอนแก่
ครู ทวั ไปด้วย
รู ปแบบที 5 ชั,นเรี ยนพิเศษและชั,นเรี ยนปกติ นักเรี ยนเรี ยนในชั,นเรี ยนพิเศษและ
เข้าเรี ยนร่ วมในชั,นเรี ยนปกติมากน้อยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับระดับความสามารถ
ของนักเรี ยน โดยอาจเรี ยนร่ วมในบางวิชา เช่ น พลศึก ษา ศิลปศึกษา ดนตรี -นาฏศิล ป์ การงาน
พื,นฐานอาชีพ จริ ยศึกษา ครู การศึกษาพิเศษและครู ทวั ไปร่ วมกันทํางาน ร่ วมกันรับผิดชอบ รู ปแบบ
นี,จดั ได้ท,งั ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
วารี ถิระจิตร (2545 : 16-19) ได้จดั แบ่งรู ปแบบการเรี ยนเป็ น 5 รู ปแบบ คือ
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รู ปแบบที 1 การเรี ยนร่ วมในชั,นเรี ยนปกติเต็มเวลา การจัดบริ การสําหรับเด็กพิเศษ
ลัก ษณะนี, จัด ให้ ก ับ เด็ ก ที มี ค วามพิ ก ารไม่ ม ากหลัง จากเด็ ก ได้รั บ การบํา บัด รั ก ษาหรื อฟื, นฟู
สมรรถภาพในด้านทีจาํ เป็ นก็สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ ทั,งนี, อาจมีอุปกรณ์ เครื องมือพิเศษ
ช่วยทางด้านการศึกษา เช่นเครื องช่วยฟัง รวมทั,งการให้บริ การแนะแนวแก่ครู ในชั,นเรี ยนปกติดว้ ย
ในกรณี เด็ก ปั ญญาเลิ ศ เด็กที มีค วามสามารถพิเศษเฉพาะทางและเด็ก ทีมี ความคิดสร้ างสรรค์ ก็
สามารถเรี ยนร่ วมในลักษณะนี, เพียงแต่ปรับเปลียนโปรแกรมการสอนและวิธีการสอนให้เหมาะกับ
สภาพความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละประเภท
รู ปแบบที 2 การเรี ยนร่ วมในชั,นเรี ยน โดยได้รับการบริ การพิเศษ การจัดบริ การ
โดยให้เด็กพิเศษเรี ยนในชั,นเรี ยนปกติเป็ นเวลา โดยได้รับการบริ การต่างๆเพิมเติม เช่ นได้รับการ
สอนเสริ มบางวิชาจากครู การศึกษาพิเศษเช่ น การฝึ กพูด ฝึ กให้คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการ
เคลือนไหว และโปรแกรมพิเศษของเด็กปัญญาเลิศเป็ นต้น โดยเด็กได้รับบริ การเป็ นรายบุคคล
และเป็ นกลุ่ม
รู ปแบบที 3 การเรี ยนร่ วมในชั, นพิ เ ศษในโรงเรี ยนปกติ จัด ให้ แ ก่ เ ด็ ก ที มี
ความสามารถสู งจนไม่สามารถเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติได้ ควรจัดบริ การพิเศษให้ เช่น กายภาพบําบัด
อาชี วบําบัด การแก้ไขการพูด การฝึ กฟั ง ตลอดจนการเพิมความรู้สําหรับเด็กทีมีความสามารถสู ง
เป็ นต้น
รู ปแบบที 4 การจัดโรงเรี ยนพิเศษ เด็กทีมีความบกพร่ องมาก และไม่สามารถเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติได้ครู การศึกษาพิเศษทีสอนจําเป็ นต้องมีความรู้พิเศษสอนประจําในโรงเรี ยนพิเศษ
รู ป แบบที 5 การจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษนอกโรงเรี ยน คื อ การจัด การศึ ก ษาใน
โรงพยาบาล สถานพักฟื, น สถานรับเลี,ยงดูเด็กและทีบา้ นเป็ นต้น เป็ นการจัดให้แก่เด็กพิการทางกาย
และสุ ขภาพหรื อเด็กปัญญาอ่อน
นอกจากรู ปแบบดังกล่าวข้างต้น โจน และคอลินส์ (Jone and Collins,1966) (อ้าง
ถึงในวารี ถิระจิตร,2545 : 16-19 ) ได้เสนอแนะรู ปแบบเรี ยนร่ วมดังนี,คือ
1. รู ปแบบชั,นพิเศษเต็มเวลา
2. รู ปแบบชั,นพิเศษแบบผสม
3. รู ปแบบห้องเสริ มความรู้
4. รู ปแบบครู เดินสอน
5. รู ปแบบให้คาํ ปรึ กษาแนะนําสําหรับครู
การจัดรู ปแบบเรี ยนร่ วมให้แก่เด็กควรพิจารณาลักษณะของความบกพร่ องของเด็ก
ตลอดจนต้องคํานึงถึงความพร้อมของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ครู และความร่ วมมือของผูเ้ ชียวชาญอืนๆ
ด้วย จึงจะช่วยให้การจัดการเรี ยนร่ วมบรรลุผลให้ได้มากทีสุด
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ผดุง อารยะวิญMู (2544 : 45-46) ได้แบ่งรู ปแบบการเรี ยนร่ วมสําหรับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ 3 ลักษณะ คือ
1. การเรี ยนร่ วมเต็มเวลา (Mainstreaming) เป็ นการส่ งเสริ มเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในห้องปกติหอ้ งละประมาณ 1-2 คน การเรี ยนร่ วมในลักษณะนี,มีขอ้ ดี
คือ เด็กทั,ง 2 ประเภทได้อยูด่ ว้ ยกันทําให้เกิดความเข้าใจกัน ช่วยเหลือซึ งกันและกันเป็ นการเตรี ยม
เด็กให้อยูใ่ นสังคมเดียวกัน เมือเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ แต่เรี ยนร่ วมลักษณะนี,มีขอ้ เสี ย เช่น ครู ปกติไม่
เข้าใจเด็ก ทําให้สอนเด็กได้ไม่ดี ผูป้ กครองเด็กปกติอาจรังเกียจเด็กทีมีความต้องการพิเศษ เด็กอาจ
เรี ยนไม่ทนั เพือนเป็ นต้น ดังนั,นเพือให้การเรี ยนร่ วมให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่เด็กโรงเรี ยนจะต้อง
เตรี ยมความพร้อมทุกด้านก่อนเปิ ดดําเนินการเรี ยนร่ วม เช่น
1.1 เตรี ยมเด็กทีมีความต้องการพิเศษให้มีความพร้อมใกล้เคียงกับเด็กปกติใน
ทุกด้าน
1.2 ชี,แจงให้ผปู้ กครองเด็กทั,ง 2 ฝ่ ายเข้าใจนโยบาย
1.3 แนะนําครู ผสู้ อนในการปรับหลักสู ตร วิธีสอนและวิธีวดั ผล
1.4 ชี, แจงให้เด็กทั,ง 2 ฝ่ ายเข้าใจซึ งกันและกันและเข้าใจปรัชญาของการเรี ยน
ร่ วม เป็ นต้น
2. การเรี ยนรวม (Inclusion) การเรี ยนรวมเป็ นแนวคิดทีค่อนข้างใหม่เป็ นแนวคิด
เชิงปรัชญาคล้ายกับการเรี ยนร่ วม แต่การเรี ยนร่ วม (Mainstreaming) อาจเน้นเฉพาะการให้เด็กเรี ยน
รวมกันเฉพาะในห้องเรี ยน ในโรงเรี ยนเดียวกัน แต่การเรี ยนรวม (Inclusion) มุ่งเน้นให้เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ และเด็กปกติได้ดาํ รงชีพอยูร่ ่ วมกันตั,งแต่เกิดจนตาย นัน คือวัยเด็ก เด็กเจริ ญเติบโตคู่
กัน มาในสั ง คมเข้า โรงเรี ย น และเรี ย นหนัง สื อ ด้ว ยกัน ในระดับ อนุ บ าล ระดับ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาหรื อสู งกว่า และเมือสําเร็ จการศึกษาแล้วสามารถดํารงชีพอยูใ่ นสังคมด้วยกัน โดยไม่มี
การแบ่งแยก หรื อรังเกียจ หรื อรังเกียจ ซึงกันและกัน
3. การเรี ยนร่ วมบางเวลา (Integration) เด็กทีมีความต้องการพิเศษจะเรี ยนร่ วมกับ
เด็กปกติในบางเวลาหรื อบางวันในวิชาศิลปะ ดนตรี ลูกเสื อ-เนตรนารี หรื อกิจกรรรมนอกหลักสู ตร
อืนๆ
จากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
หมายถึ ง การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน การใช้
เทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรม และการนิเทศการเรี ยนการสอน
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การเตรียมบุคลากร
การจัด การเรี ย นร่ ว มในโรงเรี ย นปกติ จ ะประสบความสํา เร็ จได้ต้อ งขึ, นอยู่ก ับ
องค์ประกอบต่างๆหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง คือด้านบุคลากร ซึ งเป็ นองค์ประกอบหลักทีมี
ความสําคัญ ทั,งนี, การจัดการเรี ยนร่ วมต้องอาศัยความร่ วมมือจากบุคลกรหลายฝ่ ายประสานการ
ทํางานและร่ วมมือกัน จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้องจัดเตรี ยมบุคลากรทีเหมาะสม นอกจากบุคลากรที
ทางโรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้วตามปกติแล้วควรจะมีบุคลากรอืนร่ วมปฏิบตั ิงานด้วยกัน เพือให้การจัดการ
เรี ยนร่ วมประสบความสําเร็ จตามทีคาดหวังไว้
กระทรวงศึกษาธิ การ (อ้างถึ งใน วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์,2548 : 30-31) ได้
กล่าวถึงบุคลากรทีเกียวข้องกับการเรี ยนร่ วมว่า บุคลากร หมายถึง บุคคลทีมีหน้าทีจดั ดําเนินงานการ
เรี ย นร่ ว ม ซึ งได้แ ก่ บุ ค คลต่ อ ไปนี, คื อ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ได้แ ก่ ครู ใ หญ่ อาจารย์ใ หญ่ หรื อ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน และผูช้ ่วยผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ีความสําคัญอย่างยิง ทีจะทําให้การเรี ยนร่ วมในชั,น
ปกติประสบความสําเร็ จได้จะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเรี ยนร่ วมอย่างพอเพียง เข้าใจ
การปฏิบตั ิงานทีจาํ เป็ นต่อการเรี ยนการสอน ทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ ายภายในโรงเรี ยนและ
จัดหาบริ การสนับสนุนเพือเสริ มงานเรี ยนร่ วมให้สัมฤทธิผลได้ โดยจัดให้มีครู ตา่ งๆตามความจําเป็ น
เรี ยงตามลําดับ คือ
1. ครู ประจําชั,นปกติ นอกจากจะมีความรู้ ใ นด้านการสอนเด็กปกติ แล้ว ควรจะ
ได้รับการฝึ กอบรมให้มีความรู้พ,ืนฐานและวิธีสอนเด็กพิการทีเรี ยนร่ วมในชั,นของตน และเข้าใจ
วิธีการประสานงานกับบุคคลอืนๆทีเกียวข้องด้วย
2. ครู ประจําชั,นพิเศษ คือ ผูท้ าํ หน้าทีสอนเด็กพิการในชั,นเรี ยนพิเศษเต็มเวลาหรื อ
บางเวลา ปรับพฤติกรรมเด็กทีมีปัญหาในโรงเรี ยน ครู ช, นั พิเศษนี,มีวฒ
ุ ิหรื อได้รับการฝึ กอบรมทางมา
ทางสาขาวิชาการสอนเด็กพิการ หรื อทางการศึกษาพิเศษ
3. ครู เสริ มวิชาการ คือ ครู การศึกษาพิเศษทีมีหน้าทีสอนเสริ ม เพือช่วยให้การเรี ยน
ของเด็ก พิก ารที เรี ย นร่ วมในชั,นปกติ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิง ขึ, น ให้ค วามช่ ว ยเหลื อแก่ เด็ก ตามความ
ต้องการและความจําเป็ น โดยจัดตารางการเรี ยนการสอนวิชาอย่างสมําเสมอ ครู สอนเสริ มจะมีห้อง
เสริ มวิชาการ สําหรับให้เด็กพิการเข้ารับการช่วยเหลือ เพือการแก้ไขปัญหาด้านการเรี ยน
ส่ ว นครู อืน ๆ เช่ น ครู ส อนพูด ครู ที ป รึ ก ษา ครู แนะแนว ครู จิต วิท ยา ครู สัง คม
สงเคราะห์ ครู ผูป้ ระสานงานและผูช้ ่ วยครู โรงเรี ยนควรจัดหาให้ตามความเหมาะสมกับ ความ
ต้องการในการช่วยเหลือเด็กทีจดั เข้าเรี ยนร่ วมในแต่ละประเภทได้ หรื อจัดตามสภาพเศรษฐกิจของ
โรงเรี ยนและผูป้ กครองตามความเหมาะสมหรื อทําการอบรมครู ทีมีอยูแ่ ล้วให้ปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว
อีกทางหนึง
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ผดุง อาระยะวิญMู (2542 : 229-231) กล่าวว่า บุคลากรมีความจําเป็ นในการจัดการ
เรี ยนร่ วม นอกจากบุคลากรทีมีอยูแ่ ล้วในโรงเรี ยนปกติ ควรมีบุคลากรทีเกียวข้องดังนี,
1. ครู ประจําการพิเศษ ทําหน้าทีสอนประจําชั,นพิเศษในโรงเรี ยนเนืองจากการชั,น
พิเศษจัดตามสภาพความบกพร่ องของเด็ก ดังนั,นครู ประจําชั,นพิเศษควรได้รับการฝึ กอบรมมาเฉพาะ
ด้าน เช่น สอนเด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ การสอนเด็กปัญญาอ่อน
2. ครู เวียนสอน (หรื อครู เดินสอน) ครู ทีเดินทางจากโรงเรี ยนหนึ งไปยังโรงเรี ยน
อีกแห่ งหนึ ง หรื อหลายๆแห่ ง เพือทําหน้าทีสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ การจัดครู เวียนสอน
มักจะจัดในกรณี ทีมี จาํ นวนเด็กที มีความต้องการพิเศษน้อยในแต่ละโรงเรี ย น ครู เวียนสอนจะมี
ตารางการปฏิบตั ิงานทีแน่นอนและจะวนเวียนกลับมาสอนทีโรงเรี ยนเดิ มอีกครู เวียนสอนอาจไม่
สั ง กัด โรงเรี ยนใดโรงเรี ยนหนึ งโดยตรงแต่ อ าจสั ง กัด หน่ ว ยงานกลาง เช่ น สํ า นัก งานการ
ประถมศึกษาจังหวัด เป็ นต้น ซึงขึ,นอยูก่ บั การจัดระบบงานบริ หารงานบุคคลของหน่วยงานทางด้าน
การศึกษา
3. ครู เสริ มวิชาการ เป็ นครู ทีทาํ หน้าทีสอนเด็กเพิมเติม จากการทีเด็กได้เรี ยนใน
ห้องปกติ ครู เสริ มวิชาการจะปฏิ บตั ิงานในห้องเสริ ม (หรื อศูนย์วิชาการ) นักเรี ยนแต่ละคนจะมี
ตารางเฉพาะทีจะเข้ามาเรี ยนกับครู เสริ มวิชาการ นักเรี ยนแต่ละคนอาจใช้เวลาในห้องวันละ 1-2 คาบ
(คาบละ 50 นาที) หรื อมากกว่า ขึ,นอยู่ก บั ความต้องการของเด็ก นอกจากสอนเด็ก ในห้องเสริ ม
วิชาการแล้ว ครู เสริ มวิชาการยังประสานงาน ตลอดจนให้คาํ แนะนําครู ปกติในการปฏิบตั ิต่อเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
4. ครู ทีปรึ กษา มีหน้าทีให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่ครู ทีสอนเด็กปกติในการปฏิบตั ิต่อ
เด็กทีมีความต้องการพิเศษ ตลอดจนวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนสําหรับเด็ก และประสานงาน
กับครู อืนในโรงเรี ยน ครู ทีปรึ กษาอาจไม่สอนเด็กโดยตรง
5. ครู แนะแนว มีหน้าทีให้คาํ แนะนําในด้านการปรับตัว ตลอดจนแนะแนวด้าน
การศึกษา การประกอบอาชี พ และการเตรี ยมความพร้อมด้านอาชี พ และการศึกษาต่อของเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
6. ครู สอนพูด/แก้ไขการพูด มีหน้าทีในการสอนพูด และหรื อแก้ไขการพูดแก่เด็กที
มีความต้องการพิเศษ
7. ครู ผชู้ ่วย มีหน้าทีช่วยครู โดยเฉพาะการดูแลเด็ก เมือเด็กประกอบกิจกรรม
8. นักจิตวิทยา มีหน้าทีทดสอบทางจิตวิทยา ซึ งมีความจําเป็ นในการคัดแยกและ
จําแนกประเภทเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ขอบข่ายหน้าทีอาจรวมไปถึงการให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่
เด็กและครู หรื อ การบําบัดทางจิตวิทยาแก่เด็ก ทั,งนี, ข, ึนอยูก่ บั สภาพความต้องการ และการจัดสรร
ตําแหน่ง และความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านการศึกษา
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9. นักโสตสัมผัสวิทยา มีหน้าทีในการตรวจวัดการได้ยินของเด็กเลือกเครื องช่วย
ฟังให้กบั เด็ก ตลอดจนเสนอแนะในการแก้ไขการพูด และการสอนภาษาแก่เด็กทีมีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ
10. นักกายภาพบําบัด มีหน้าทีในการให้บริ การบําบัดทางกายภาพแก่เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ
11. นัก กิ จ กรรมบํา บัด มี ห น้า ที ใ นการฝึ กการมื อ และนิ, ว มื อ แก่ เ ด็ ก ที มี ค วาม
ต้องการพิเศษ
12. นักสังคมสงเคราะห์ มีหน้าทีในการแนะนํา และช่วยเหลือเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ และปัญหาเกียวกับครอบครัว
13. แพทย์ อาจเป็ นแพทย์ทวั ไป หรื อแพทย์ทีมีความชํานาญเฉพาะด้านทําหน้าที
ตรวจวินิจฉัยและวางแผน เพือการบําบัดรักษาต่อไป
14. จิตแพทย์ ทําหน้าทีช่วยเหลือเด็กทีมีปัญหาทางจิต โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กทีมี
ปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม
บุคลากรทีกล่าวมาแล้วนี,เป็ นทั,งบุคลากรทางการศึกษา และทางการแพทย์บุคลากร
บางคนอาจประจําอยูท่ ีโรงเรี ยน บางตําแหน่งอาจสังกัดทีสํานักงานกลางหรื อจะเป็ นความร่ วมมือ
จากโรงพยาบาลก็ได้ โรงเรี ยนอาจไม่จาํ เป็ นต้องได้รับบริ การจากบุคลากรทั,ง 14 ประเภททีกล่าวมา
นี, อาจพิจารณาตําแหน่ ง ทีจาํ เป็ นก่อน ซึ งทั,งนี, ข, ึ นอยู่กบั ความต้องการของสถานศึกษาในการใช้
บริ การจากบุคลากรเหล่านี,
ในส่ วน เรโนลด์ และเบิร์ช Reymolds and Birch,1982 (อ้างถึงใน อาพร ศรี นูเดช,
พรมณี หาญหัก, ปริ ศนา สันคํา ,2553 : 2-3) กล่าวว่า องค์ประกอบทีจะทําให้การเรี ยนร่ วมระหว่าง
เด็กทีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลสําเร็ จมี 10 ประการ คือ
1. ครู การศึกษาพิเศษ และครู ปกติจะต้องทํางานประสานกัน และร่ วมมือกันอย่างดี
2. หากครู ที ส อนเด็กปกติ มีปั ญหาในการสอนเด็ก ที มี ความต้องการพิเศษ ทาง
โรงเรี ยนควรหาทางแก้ไข
3. ครู ผสู้ อนควรมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรี ยนรวม กล่าวคือ
3.1 ครู มีความเชือว่าเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา
3.2 ครู มีความตั,งใจในการสอน
3.3 ครู มีการวางแผนการศึกษาอย่างรอบครอบ
3.4 ครู จดั การเรี ยนการสอนให้มีความยืดหยุน่ ได้ รวมทั,งขนาดของชั,นเรี ยน
3.5 ครู ต ระหนัก ว่ า พัฒ นาการของเด็ ก ด้า นอารมณ์ สั ง คม มี ค วามสํ า คัญ
เช่นเดียวกับผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยน
4. การอบรมครู ปกติให้มีความรู้ ความเข้าใจเกียวกับความต้องการพิเศษ
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5. การเรี ยนร่ วมควรได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
6. การประเมินผลการเรี ยนความก้าวหน้าในการเรี ยนของเด็กควรกระทําอย่า ง
สมําเสมอ
7. การใช้ประโยชน์แห่งทรัพยากรจากชุมชนให้มากทีสุดเท่าทีจะทําได้
8. ผูป้ กครองควรมีส่วนร่ วมและรับรู้เกียวกับการเรี ยนร่ วม
9.โรงเรี ยนควรมีความพร้อมก่อนลงมือจัดการเรี ยนร่ วม
10. การคัดเลื อกเด็กก่อนเข้าเรี ยนร่ วม ควรพิจารณาถึ งความพร้ อมของเด็กเป็ น
สําคัญ
นอกจากนี, สํานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิ การ (2541ก : 13-14) กล่าวถึงบทบาท และหน้าทีของครู
การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี,
1. วิเคราะห์นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยใช้ขอ้ มูลจากแหล่งทีเกียวข้อง เช่น
ผูป้ กครอง แพทย์ นักจิตวิทยา ผูน้ กั การศึกษาพิเศษ หรื อาจใช้เครื องมือคัดแยกทีครุ ผสู้ อนสามารถ
คัดแยกได้และมีการวิเคราะห์ท,งั จุดเด่น จุดด้อยของผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
2. จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (Individual Education Plan :IEP)ในรู ป
คณะกรรมการซึงประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อนของนักเรี ยน ผูท้ ีมีคุณวุฒิและความรู้ใน
สาขาที ตรงกับ ความบกพร่ องของนัก เรี ย น นัก เรี ย นที มี ค วามต้องการพิเศษและผูป้ กครองของ
นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
3. จัดทําแผนการสอนเฉพาะรายบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP)
โดยครู ประจําวิชาเป็ นผูจ้ ดั ทําให้กบั นักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษทุกคนให้สอดคล้องกับแผนการ
ศึกษาเฉพาะรายบุคคล จัดเป็ นรายชัว โมงหรื อรายสัปดาห์กไ็ ด้
4. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสมตามความจําเป็ น โดยใช้เทคนิคการ
วิธีการทีถูกต้องเหมาะสมกับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท
5. จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับลักษณะความบกพร่ องของนักเรี ยนและเอื,อต่อ
การเรี ยนรู้การมีปฏิสัมพันธ์ทีดีระหว่างครู กบั นักเรี ยน นักเรี ยนกับนักเรี ยน นักเรี ยนกับชุ มชนและ
ร่ วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุ ข
6. วัดและประเมิ น ผลนัก เรี ย นบุ ค คล ด้ว ยวิธี ก ารที หลากหลาย รวมทั,ง การใช้
เครื องมือทีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอย่างต่อเนือง
ส่ วนผดุง อารยะวิญMู (2542 : 35-38) ได้ระบุขอ้ ควรจําเกียวกับการเรี ยนร่ วมทีอา้ ง
ถึงบทบาทหน้าทีของครู ในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมว่า ครู ทีสอนเด็กปกติมีบทบาทสําคัญมากทีจะทําให้
เด็กทีเรี ยนร่ วมประสบผลสําเร็ จ ครู เหล่านี,ควรมีส่วนร่ วมใน
1. การทดสอบเด็ก
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2. การให้ขอ้ มูลเกียวกับเด็ก
3. การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล
4. การส่ งเด็กเข้าเรี ยน
5. การเรี ยนการสอน
6. การประเมินผล
7. การจัดสภาพแวดล้อม
นอกจากนี, ยงั กล่าวด้วยว่า ในการเตรี ยมการเรี ยนร่ วม ควรเตรี ยมผูป้ กครองทั,งเด็ก
ปกติและเด็กทีมีความต้องการพิเศษด้วย
จากแนวคิ ดดัง กล่ า ว จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่า การเตรี ย มบุ ค ลากร หมายถึ ง การ
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานละพัฒนาครู ผสู้ อนรวมทั,งการนิ เทศ จัดหาเอกสาร เพือสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ผปู้ กครองในการส่ งเด็กทีมีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
จากความหมายข้างต้นและภาระหน้าทีของผูท้ ีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วมที
กล่าวมาซึ งมีบุคลากรสองกลุ่มทีมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก และผูว้ ิจยั ได้ให้ความสําคัญมาก คือ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผสู้ อน เพราะผูบ้ ริ หารถือเป็ นหัวใจในการบริ หารการจัดการเรี ยนร่ วมให้
เกิดผลสัมฤทธิT อํานวยความสะดวก แก้ปัญหาทีเกิดขึ,นกับโรงเรี ยนตลอดจนเป็ นทีปรึ กษาของครู
ผูป้ กครองและนักเรี ยนอีกด้วย ส่ วนครู ผสู้ อนมีความใกล้ชิดกับนักเรี ยนจะทราบอุปสรรค และความ
ต้องการของนักเรี ยนปกติ และนักเรี ยนเรี ยนร่ วม ให้คาํ ปรึ กษาแก่นกั เรี ยน นําปั ญหาทีเกิดขึ,นเสนอ
ต่อผูบ้ ริ หาร ในกรณี ทีเกินความรับผิดชอบ ประสานงานหรื อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรื อ
บุคคลทีมีส่วนเกียวข้อง ส่ งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอน ตลอดจนแก้ไขพฤติกรรมใน
ทางบวกของนักเรี ยน ภายใต้การอํานวยการของผูบ้ ริ หาร ดังนั,นจึงเห็นได้วา่ บุคคลทั,งสองกลุ่มนี,
จะต้องเกียวข้องกับนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดมากกว่าบุคคลกลุ่มอืนๆ
การจัดเตรียมและใช้ สือประกอบการเรียนการสอน
การทีผูส้ อนมีท กั ษะและเลื อกใช้สือการสอนได้อย่างถูกต้องเร้ า ความสนใจกับ
ผู้เ รี ยนที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษ สื อจะช่ ว ยทํา ให้ ผู้เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ ไ ด้เ ร็ ว ขึ, น บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ทีผสู้ อนได้กาํ หนดไว้ผสู้ อนสามารถนําสื อการสอนไปใช้ในขั,นตอนของการสอน เช่น
ขั,นการนํา เข้า สู่ เรื อง ขั,นสอนเนื, อหา ขั,นการสรุ ป บทเรี ย น ฯลฯ การใช้สื อประกอบการสอนจะ
ประสบผลสําเร็ จได้มากน้อยเพียงไรขึ,นอยูก่ บั วิธีการเตรี ยม การเลือกและการใช้ของผูส้ อนแต่ละ
ครั,งถือเป็ นสําคัญยิง
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (2551 : 22) กล่ าวถึ ง สื อการเรี ย นรู้ ว่า สื อการเรี ย นรู้ เป็ น
เครื อ งมื อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น การจัด การกระบวนการเรี ย นรู้ ให้ ผู้เ รี ยนเข้า ถึ ง ความรู้ ทัก ษะ
กระบวนการและคุ ณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสื อการเรี ยนรู้ มี
หลากหลายประเภท ทั,งสื อธรรมชาติ สื อสิ งพิมพ์ สื อเทคโนโลยี และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ต่างๆ ที
มีในท้องถิน การเลือกใช้สือควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ และลีลาการเรี ยนรู้ที
หลากหลายของผูเ้ รี ยน
การจัดหาสื อการเรี ยนรู้ ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนสามารถจัดทํา และพัฒนาขึ,นเอง หรื อ
ปรับปรุ งเลื อกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื อต่างๆ ทีมีอยู่รอบตัว เพือนํามาใช้ประกอบในการจัดการ
เรี ยนรู้ ทีสามารถส่ งเสริ ม และสื อสารให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่า ง
พอเพียง เพือพัฒนาให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง สถานศึกษา เขตพื,นทีการศึกษา หน่วยงาน
ทีเกียวข้อง และผูม้ ีหน้าทีจดั การศึกษาขั,นพื,นฐาน ควรดําเนินการดังนี,
1. จัดให้มีแหล่งการเรี ยนรู้ ศูนย์สือการเรี ยนรู้ ระบบสารสนเทศการเรี ยนรู้และ
เครื อข่าย การเรี ยนรู้ทีมีประสิ ทธิภาพทั,งในสถานศึกษาและในชุมชน เพือการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปลียนประสบการณ์การเรี ยนรู้ ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิน ชุมชน สังคมโลก
2. จัดทําและจัดหาสื อการเรี ยนรู้สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รี ยน เสริ มความรู้
ให้ผสู้ อน รวมทั,งจัดหาสิ งทีมีอยูใ่ นท้องถินมาประยุกต์ใช้เป็ นสื อการเรี ยนรู้
3. เลื อกและใช้สือการเรี ยนรู้ทีมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับวิธีการเรี ยนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรี ยนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้ รี ยน
4. ประเมินคุณภาพของสื อการเรี ยนรู้ทีเลือกใช้อย่างเป็ นระบบ
5. ศึกษาค้นคว้า วิจยั เพือพัฒนาสื อการเรี ยนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
6. จัดให้มีการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพเกียวกับสื อและ
การใช้สือ การเรี ยนรู้เป็ นระยะๆ และสมําเสมอ
ในการจัดทํา การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื อการเรี ยนรู้ทีใช้ใน
สถานศึ ก ษา ควรคํา นึ ง ถึ ง หลัก การสํา คัญ ของสื อการเรี ย นรู้ เช่ น ความสอดคล้อ งกับ หลัก สู ต ร
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผเู้ รี ยน เนื, อหามี
ความถูกต้องและทันสมัยไม่กระทบความมัน คงของชาติ ไม่ขดั ต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาทีถูกต้อง
รู ปแบบการนําเสนอทีเข้าใจง่าย และน่าสนใจ
นอกจากนี, วารี รัตน์ แก้วอุไร (2550 : 1-2) ได้นาํ เสนอหลักการใช้สือการเรี ยนการ
สอนซึงแบ่งได้เป็ น 4 ขั,นตอน ดังนี,
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1. การเตรี ยม
2. การเลือก
3. การใช้
4. การติดตามผล
หลักเกณฑ์ทวั ไปสําหรับการใช้สือการสอน มีดงั นี,
1. การเตรี ยม
1.1 สํารวจอุปกรณ์ทุกชิ,นให้อยูใ่ นสภาพดี ใช้งานได้
1.2 ทดลองใช้ให้คล่องแคล่ว
1.3 สํารวจและจัดเตรี ยมห้องเรี ยนสําหรับใช้อุปกรณ์ให้เกิดความคล่องตัว
2. การเลือก
2.1 เลือกสื อให้เหมาะสมกับระดับวัย ระดับสติปัญญา และปลอดภัยในการใช้
2.2 เลือกขนาด สื อต้องมีขนาดใหญ่พอสําหรับการสอนจริ งในชั,นเรี ยนทีใหญ่
ผูส้ อนจะต้องคํานึงถึงจํานวนผูเ้ รี ยนในชั,นจริ งว่า ทุกคนในชั,นจะมองเห็นสื อได้ชดั เจนหรื อไม่
2.3 การใช้สือทีเคลือนไหวได้ จะช่วยเร้าความสนใจแก่ผเู้ รี ยนได้ดีเป็ นพิเศษ
2.4 ใช้สือในปริ มาณทีพอเหมาะ และตรงเป้ าหมายกับเรื องทีจะสอน
2.5 ใช้สือทีสัมพันธ์กบั บทเรี ยน และตรงกับจุดมุง่ หมายของเรื องทีจะสอน
3. การใช้
3.1 ใช้ตามลําดับก่อนหลังอย่างคล่องแคล่ว และแสดงให้เห็นทัว กันทั,งชั,นอย่าง
ชัดเจน การยกภาพให้ผเู้ รี ยนดูควรยกให้สูงในระดับอกของผูส้ อนและอยูข่ า้ งหน้าชั,นเรี ยน
3.2 สื อขนาดใหญ่ตอ้ งมีทีต,งั หรื อทีแขวนเพือให้เห็นชัดเจน
3.3 ใช้ไม้บรรทัดชี, สือ โดยผูส้ อนยืนชิดไปด้านใดด้านหนึงไม่ยนื บังสื อเหล่านั,น
3.4 ในบางครั, งต้องเตรี ยมความพร้อมในการใช้สือของผูเ้ รี ยนไว้ล่วงหน้า จึงจะ
ทําให้ผเู้ รี ยนทําตามจุดมุง่ หมายของผูส้ อนได้
3.5 ควรใช้สือให้คุม้ ค่ากับทีได้เตรี ยมมา กล่าวคือ พยายามใช้ให้เป็ นประโยชน์
ทีสุ ด เช่ น ใช้แผนภูมิส่ วนประกอบของต้นไม้ในขั,นสอนแล้ว อาจใช้แผนภูมิ น, นั ๆ ในขั,นสรุ ป
บทเรี ยนอีกแต่ตอ้ งมีวธิ ีใช้ตา่ งกันไปกับขั,นสอน เป็ นต้น
3.6 ให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ เช่น ให้อธิ บายภาพ สะกดและอ่านบัตร
คํา เลือกภาพ จับคู่ เป็ นต้น
3.7 ในโอกาสที ต้อ งการแจกสื อ ไปตามโต๊ ะ ผู้เ รี ย น เช่ น เที ย นไข ไม้ขี ด
กระดาษ ฯลฯ ผูส้ อนควรจะฝึ กให้ผเู้ รี ยนแจกกันเองได้ โดยผูส้ อนให้ผเู้ รี ยนหยิบส่ วนของตนไว้
ทีเหลือส่ งต่อไป
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3.8 ในกรณี ทีตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนมาใช้สือหน้าชั,น ควรฝึ กให้ผเู้ รี ยนหันหน้า เข้า
หาชั,นเรี ยน และไม่ยืนบังตาของเพือนจากสื อต่าง ๆ ทีใช้ นอกจากนี, ควรกําชับถึงความปลอดภัย
และความระมัดระวังเป็ นพิเศษในด้านความเสี ยหาย
4. การติ ดตามผล เป็ นการติดตามผลของการใช้สือการสอน เพือให้ท ราบว่า
ผูเ้ รี ยนได้รับความรู้จากสื อนั,นมากน้อยเพียงใด มีขอ้ บกพร่ องอย่างไร
ประโยชน์ ของการใช้ สือการสอน
การใช้สือการสอนทีเหมาะสมและใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ผเู้ รี ยนได้ดงั นี,
1. การใช้สือการสอนจะกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยน ซึ งจะเป็ น
แนวทางให้ผเู้ รี ยนได้รับความรู้และเกิดประโยชน์
2. การใช้สือการสอนจะให้โอกาสแก่ผเู้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างทัว ถึง
3. การใช้สือการสอนช่วยทําให้ผเู้ รี ยนเกิดแนวคิดและความเข้าใจทีถูกต้องและ
รวดเร็ ว
4. ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะในการศึกษาหาความรู้ได้ดว้ ยตนเองจากสื อการสอน
5. การใช้สือการสอนสามารถทําให้ผเู้ รี ยนเกิ ดการจําเรื องราวและสิ งต่าง ๆ ได้
นาน แม่นยําและถูกต้อง
6. การใช้สือการสอนมีส่วนช่วยในการเพิมพูนประสบการณ์เดิมของผูเ้ รี ยนและ
เปลียน ทัศนคติไปในทางทีพึงปรารถนาได้
ซึ งสอดคล้อ งกับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า (2551 : 1) ที ช, ี ให้ ท ราบ
ประโยชน์ของการใช้สือการเรี ยนการสอนเพิม เติมดังนี,
1. ทําให้เนื,อหาความรู้ทีสอนมีความหมายต่อผูเ้ รี ยนมากขึ,น
2. ทําให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ได้มากขึ,นในเวลาทีจาํ กัด
3. เร้าความสนใจของผูเ้ รี ยน
4. เป็ นเครื องชี,แนะการตอบสนองของผูเ้ รี ยนไม่วา่ จะเป็ นการสอนแบบใด
5. ทําให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาทักษะและกระบวนการต่างๆในการแก้ไข
6. เอาชนะขีดจํากัดต่างทางกายภาพ เช่น ทําสิ งซับซ้อนให้ง่ายขึ,น ทํานามธรรมให้
เป็ นรู ปธรรม ทําสิ งทีเคลือนไหวให้เร็ วหรื อช้าลงได้ ขยายส่ วนหรื อย่อส่ วนได้ นําสิ งทีอยูไ่ กลหรื อลี,
ลับมาศึกษาได้
7. เป็ นเครื องมือของครู ในการวินิจฉัยผลการเรี ยนและช่วยการสอนได้
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ส่ วนการประเมินสื อ วารี รัตน์ แก้วอุไร (2550 : 2) ให้คาํ แนะนําว่ามีคุณลักษณะที
ใช้ในการประเมินสื อดังนี,
1. ลัก ษณะของสื อมี ค วามเหมาะสมในแง่ ข องขนาด สี ภาพ ความทัน สมัย ใน
เนื,อหา
2. ความพร้อมในการเตรี ยมสื อเพือนําเสนอ
2.1 ความคล่องแคล่วในการใช้
2.2 ความสามารถในการใช้สือได้ตามลําดับก่อนหลัง
3. ความสามารถในการใช้สือ
3.1 สามารถใช้ได้ตรงตามความมุง่ หมาย
3.2 ช่วยให้ผเู้ รี ยนเข้าใจได้ง่ายและประหยัดเวลา
3.3 ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สือ
4. การตอบสนองของผูเ้ รี ยนต่อการนําสื อมาใช้ของผูส้ อน
จากแนวคิดดังกล่าว จึงสามารถสรุ ปได้วา่ การจัดเตรี ยมและใช้สือประกอบการ
เรี ยนการสอน หมายถึง ผลิต จัดหา ชือการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ การประเมินการใช้สือและ
การปรับปรุ งสื อการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผล
กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : 23-24) ได้จาํ แนกการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ดังนี,
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนต้องอยูบ่ นหลักการพื,นฐานสอง
ประการคือการประเมินเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนและเพือตัดสิ นผลการเรี ยน
ในการพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนให้ประสบผลสําเร็ จนั,น ผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี,วดั
เพือให้บรรลุตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูเ้ รี ยนซึงเป็ นเป้ าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ในทุกระดับไม่วา่ จะเป็ นระดับชั,น
เรี ยน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื,นทีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโดยใช้ผลการประเมินเป็ นข้อมูล และสารสนเทศทีแสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็ จทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ตลอดจนข้อมูลทีเป็ นประโยชน์
ต่อการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนเกิดการพัฒนา และเรี ยนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั,นเรี ยน
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื,นทีการศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี,
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1. การประเมินระดับชั,นเรี ยน เป็ นการวัดและประเมินผลทีอยูใ่ นกระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ผูส้ อนดําเนินการเป็ นปกติและสมําเสมอ ในการจัดการเรี ยนการสอน ใช้เทคนิคการ
ประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ,นงาน/ ภาระงาน แฟ้ มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบฯลฯ โดยผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมินเอง
หรื อเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนประเมินตนเอง เพือนประเมินเพือน ผูป้ กครองร่ วมประเมิน ในกรณี ทีไม่
ผ่านตัวชี,วดั ให้มีการสอนซ่อมเสริ ม
การประเมินระดับชั,นเรี ยนเป็ นการตรวจสอบว่า ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาการความก้าวหน้า
ในการเรี ยนรู้อนั เป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ งที
จะต้องได้รับ การพัฒ นาปรั บ ปรุ ง และส่ ง เสริ ม ในด้า นใด นอกจากนี, ยัง เป็ นข้อ มูล ให้ผูส้ อนใช้
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนด้วย ทั,งนี,โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี,วดั
2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็ นการประเมินทีสถานศึกษาดําเนิ นการเพือ
ตัดสิ นผล การเรี ยนของผูเ้ รี ยนเป็ นรายปี /รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน นอกจากนี, เพือให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ว่าส่ งผลต่อการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมายหรื อไม่ ผูเ้ รี ยนมีจุดพัฒนา
ในด้านใด รวมทั,งสามารถนําผลการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในสถานศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ
ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็ นข้อมูลและสารสนเทศ เพือการปรับปรุ งนโยบาย หลักสู ตร
โครงการ หรื อวิธีการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนเพือการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื,นทีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั,น
พื,นฐาน ผูป้ กครองและชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื,นทีการศึกษา เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับ
เขตพื,นทีการศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน เพือใช้เป็ น
ข้อมูลพื,นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื,นทีการศึกษา ตามภาระความรับผิดชอบ
สามารถดําเนิ นการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิT ของผูเ้ รี ยนด้วยข้อสอบมาตรฐานทีจดั ทําและ
ดําเนินการโดยเขตพื,นทีการศึกษา หรื อด้วยความร่ วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดําเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี, ยงั ได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขต
พื,นทีการศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ
เป็ นการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผเู้ รี ยนทุก
คนทีเรี ยน
ในชั,นประถมศึกษาปี ที 3 ชั,นประถมศึกษาปี ที 6 ชั,นมัธยมศึกษาปี ที 3 และชั,น
มัธยมศึกษาปี ที 6 เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็ นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพ
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การศึกษาในระดับต่าง ๆ เพือนําไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจน
เป็ นข้อมูลสนับสนุนการตัดสิ นใจในระดับนโยบายของประเทศ
ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็ นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบทบทวนพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ถือเป็ นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาทีจะต้อง
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุ งแก้ไข ส่ งเสริ มสนับสนุน เพือให้ผเู้ รี ยนได้พฒั นาเต็มตามศักยภาพ
บนพื,นฐาน ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีจาํ แนกตามสภาพปั ญหา และความต้องการ ได้แก่
กลุ่มผูเ้ รี ยนทัว ไป กลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีผลสัมฤทธิT ทางการเรี ยนตํา
กลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีปัญหาด้านวินยั และพฤติกรรม กลุ่มผูเ้ รี ยนทีปฏิเสธโรงเรี ยน กลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่ างกายและสติปัญญา เป็ นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็ น
หัวใจของสถานศึกษาในการดําเนิ นการช่ วยเหลือผูเ้ รี ยนได้ทนั ท่วงที เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาและประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
สถานศึกษาในฐานะผูร้ ับผิดชอบจัดการศึกษา จะต้องจัดทําระเบียบว่าด้วยการวัด
และประเมินผลการเรี ยนของสถานศึกษาให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ิ
ทีเป็ นข้อกําหนดของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั,นพื,นฐาน เพือให้บุคลากรทีเกียวข้องทุกฝ่ ายถือ
ปฏิบตั ิร่วมกัน
กรมสามัญศึกษา (อ้างถึงใน วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์,2548 : 26-27) ได้กล่าวว่า
การวัดและประเมินผลการเรี ยนของบุคคลทีมีความบกพร่ องทีเรี ยนร่ วมชั,น ต่างไปจากการวัดผล
ของเด็กปกติ ทั,งนี,ข, ึนอยูก่ บั ความสามารถทีแตกต่างกันออกไปของเด็กแต่ละคน ซึ งการวัดผลของ
เด็กจะถูกกําหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ซึ งเด็กแต่ละคนจะมีแผนการจัดการศึกษา
นี, ไม่จาํ เป็ นจะต้องเหมือนกับเด็กปกติ โดยมีหลักการประเมินผล ลักษณะสําคัญของการประเมินผล
และวิธีการสอน ดังนี,
1. การประเมินผลจะต้องคํานึงถึงระดับสติปัญญาทีแตกต่างกัน เพราะการเรี ยนรู้ที
ต่างกัน
2. การประเมินผลจะต้องสะท้อนการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ งแวดล้อม
และความสามารถทีปรากฏออกมา มิใช่สะท้อนขนาดหรื อปริ มาณความรู้
3. การประเมินผลจะต้องให้ขอ้ มูลทีเทียงตรงกับผูเ้ รี ยน
4. การประเมินผลจากสภาพจริ ง ควรเน้นให้นกั เรี ยนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
5. ผลสัม ฤทธิT ของนักเรี ยนเป็ นผลงานมาจากการเรี ย นการสอนทีสอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งในชีวติ ประจําวัน
6. การประเมินผลจากสภาพจริ ง จะต้องเอื,อต่อแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
ลักษณะสําคัญของการประเมินผล
1. เน้นการพัฒนาเด็กอย่างชัดเจน
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2. ตอบสนองหลักสู ตรทีเน้นสภาพจริ ง
3. เน้นสถานการณ์ทีเป็ นจริ ง
4. ตอบสนองการเรี ยนรู้และความสามารถของนักเรี ยน
5. ความร่ วมมือระหว่างผูป้ กครอง ครู นักเรี ยน และบุคลากรในวิชาชีพ
6. ไม่นาํ ผลสัมฤทธิTไปเปรี ยบเทียบกับเด็กคนอืน
7. การประเมินผลโดยดูความก้าวหน้าของการพัฒนาการ
8. การประเมินผลจากสภาพโดยรวมของเด็ก
วิธีการสอบ
1. ให้สอบปากเปล่า
2. ทําข้อสอบโดยไม่จาํ กัดเวลา
3. กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนใหม่
4. ให้สอบในห้องพิเศษ
Zigmond,Vallecorsa and Silverman,1983 (อ้างถึงใน ผดุง อารยะวิญMู, 2542ก :
244-245) ได้กาํ หนดกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษไว้ 12
ขั,น ตามลําดับดังนี,คือ
1. ตัดสิ นใจว่าจะประเมินผลด้านใด
2. จัดลําดับทักษะทีตอ้ งการประเมิน
3. ตัดสิ นใจว่าจะเริ มต้นทีใด
4. เลือกเครื องมือทีจะใช้ในการทดสอบ
5. เตรี ยมพร้อมก่อนทดสอบ
6. ลงมือทดสอบ
7. รวมคะแนน
8. วิเคราะห์คะแนนและสรุ ปผล
9. ค้นหาสาเหตุของความบกพร่ อง
10. ทดสอบเพิม เติม
11. กําหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน
12. ดําเนินการสอนตามแผนทีกาํ หนด
การประเมินผลโดยใช้เทคนิ ค 12 ขั,นดังกล่าวนี, จะช่วยให้ครู ทราบว่าจะเริ มสอน
เด็กทีมีความต้องการพิเศษอย่างไรและเริ ม ณ จุดใด อย่างไรก็ตาม การประเมินผลเป็ นโครงการ
ต่อเนื อง นัน คือ ครู จะต้องทําการประเมินผลอย่างสมําเสมอ เมือครู ประเมินผล และทราบความ
บกพร่ องของเด็กแล้ว ครู กก็ าํ หนดจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถของ
เด็ก ครู สอนตามเนื, อหาทีกาํ หนดซึ งสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ครู ทดสอบ และประเมินผลการ
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เรี ยนของเด็กเมือครู ทราบข้อบกพร่ องของเด็กแล้ว ครู หาทางแก้ไขโดยกําหนดจุดประสงค์ใหม่ ครู
ทําการสอบ และวัดผลอีกเป็ นเช่นนี,เรื อยไป ดังนั,นการประเมินผลจึงเป็ นขบวนการทีตอ่ เนือง
ส่ ว นศรี ย า นิ ย มธรรม (2541 : 13-14) ได้เ สนอแนะการประเมิ น ผลตาม
ความสามารถทีแท้จริ งของนักเรี ยน (Authentic Assessment of Student Performance) โดยกล่าวว่า
ในขณะทีการเรี ยนการสอนเน้นให้นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางการวัดและประเมินผลควรเน้นทีความ
สนใจของเด็ก ผลของการเรี ยนรู้ โดยวัดจากผลงานของเด็กซึ งแสดงถึงความสามารถทีแท้จริ งอัน
เป็ นผลจากการเรี ยนรู้ของเขา
วิธีการวัดและประเมินผลทีใช้กนั มาเป็ นเวลานานแล้ว คือ การให้เด็กทําข้อสอบ
ซึ งอาจจะเป็ นข้อสอบอัตนัย หรื อปรนัย ส่ วนใหญ่เป็ นการวัดความรู้ความเข้าใจในสิ งทีเรี ยนมา ซึ ง
อาจไม่เกียวข้องกับความต้องการหรื อความสนใจของเด็กหรื ออาจไม่เกียวกับการนําความรู้ทีได้
เรี ยนรู้มาไปใช้ในชีวติ จริ งก็ได้
ดังนั,นแนวโน้มในการประเมินผล จึงเน้นประเมินความสามารถทีแท้จริ งของเด็ก
โดยประเมินจากผลงานของเด็ก ซึ งสะท้อนให้เห็นความคิด ความเข้าใจ การนําไปใช้และแนวโน้ม
ความสนใจของเด็ก การประเมินผลได้ตดั สิ นใจจากคะแนนที เด็กสอบได้ใ นระยะเวลาที เด็กทํา
ข้อสอบเพียงสั,นๆเท่านั,น แต่ประเมินจากความสามารถของเด็ก โดยสังเกตจากพฤติกรรมหลาย
อย่างเป็ นเวลานาน การประเมินผลวิธีน, ี มีจุดเน้น ดังนี,
1. มุ่งประเมินผลความสามารถของนัก เรี ยน ในการบูรณาการทักษะหลายด้า น
เพือให้งานของนักเรี ยนประสบผลสําเร็ จ
2. มุง่ เน้นกระบวนการเรี ยนรู้ ทักษะความคิดขั,นสู ง และทักษะในการแก้ปัญหาซึ ง
อาจแสดงออกในรู ปของผลผลิตทีเด็กสร้างขึ,น
3. มุ่งเน้นการใช้ดุลยพินิจของเด็ก โดยพิจารณาจากการทีเด็กสามารถคิดกําหนด
เป้ าหมายในการทํางานของตนเองดําเนินงานเป็ นขั,นตอนตามเป้ าหมายและสามารถประเมินผลของ
ตนเองได้
4. ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการประเมินผลและต้องกําหนดเกณฑ์ล่วงหน้า
วิธีการประเมินผลทีตดั สิ นจากคะแนนสอบเป็ นหลักนั,น ไม่เหมาะกับเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษหลายประการ ประการสําคัญคือ ผลการเรี ยนไม่สามารถนํามาเกียวกับเกณฑ์ปกติ
(norms) ของเด็ก ปกติ ไ ด้ ไม่ส ามารถนํา มาเที ย บกับ กลุ่ ม ซึ งเป็ นเด็ก ปกติ ไ ด้ เนื องจากหลัก สู ต ร
สํา หรั บเด็ก ทีมี ค วามต้องการพิเศษได้รับ การปรั บปรุ ง หรื อเปลี ยนแปลงให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของเด็กทีมีความต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ซึงหลักสู ตรดังกล่าวอาจแตกต่างไปจากหลักสู ตร
ทีใช้กบั เด็กปกติดงั นั,นการประเมิน โดยวิธีการสอน จึงไม่เหมาะสมทีจะนํามาใช้ประเมินผลการ
เรี ยนสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
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จากแนวคิดดังกล่าวจึงสามารถสรุ ปได้วา่ การวัดและการประเมินผลสําหรับเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษต้องประกอบด้วย การปรับเกณฑ์ การใช้เครื องมือ วิธีการวัดผลและประเมินผล
ทีหลากหลาย และการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการวัดและประเมินผล
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
สิ งแวดล้อม หมายถึ ง สถานทีต, งั ของโรงเรี ย น อาคารเรี ยนและสิ งอํา นวยความ
สะดวกทางกายภาพที เ หมาะสมกับ สภาพความบกพร่ อ งของเด็ก แต่ล ะประเภทในท้องถิ นนั,น
กระทรวงศึกษาธิการ (อ้างถึงใน วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์,2548 : 33-34 ) ดังรายละเอียดต่อไปนี,
1. อาคารเรี ย น เป็ นตัวอาคารถาวรสร้ า งถู ก สุ ข ลัก ษณะอยู่ใ นสภาพใช้ก ารได้ดี
ประกอบด้วยห้องเรี ยนสําหรับชั,นเรี ยนพิเศษ มีพ,ืนทีตามสภาพการใช้สอยไม่ตาํ กว่า 24-64 ตาราง
เมตร จัดเป็ นสัดส่ วน เพือความสะดวกในการจัดการเรี ยนการสอน สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี มีแสง
สว่างพอเหมาะ ควรมีห้องเพือการบําบัดพิเศษ เช่น ห้องแก้ไขการพูด ห้องกายภาพบําบัดและห้อง
กิจกรรมบําบัด ห้องเสริ มวิชาการ คือห้องทีมีสือการเรี ยนการสอนทีช่วยเสริ มการเรี ยนสําหรับเด็กที
มีความต้องการพิเศษ และมีครู ทีมีความชํานาญทางการศึกษาพิเศษประจําอยู่ จัดให้มีห้องนํ,า ห้อง
ส้วม สําหรับเด็กทีมีค วามพิก ารทางร่ างกาย ซึ ง ต้องใช้เครื องช่ วยพยุงหรื อเก้าอี,ล้อเลื อนในหนึ ง
อาคารควรมีอย่างน้อยหนึงห้อง มีอากาศถ่ายเทเพียงพอ
2. สิ งอํานวยความสะดวก สําหรับเด็กพิการประเภทการได้ยิน การมองเห็นและ
สติปัญญา อาจใช้ร่วมกับเด็กปกติ แต่สําหรับเด็กพิการทางร่ างกายควรดัดแปลงสิ งอํานวยความ
สะดวกทางกายภาพ คือ
2.1 พื,น ควรปูดว้ ยกระเบื,องยาง หรื อวัสดุทีไม่ลืนสําหรับเด็กพิการทางร่ างกาย
ทีตอ้ งใช้เครื องพยุงและไม้ค, าํ
2.2 ทางลาดขึ, น -ลง ยกพื, น หรื อ บัน ไดตั,ง แต่ 2 ขั,น ขึ, น ไป สํา หรั บ เด็ ก ที ใ ช้
ล้อเลือนหรื อไม้ค, าํ ยันควรมีราวจับอย่างน้อยหนึงข้าง
2.3 ทางเดิน/ทางเท้าภายใน และภายนอกอาคารควรปรับให้ลาดเชือมต่อกับพื,น
โดยตลอด
2.4 ครุ ภณั ฑ์ประจําห้องเรี ยน
2.5 ครุ ภัณ ฑ์ ป ระกอบห้ อ งกายภาพบํา บัด พิ เ ศษ ห้ อ งแก้ไ ขการพู ด ห้ อ ง
กายภาพบําบัด และห้องกิจกรรมบําบัด
2.6 ครุ ภณ
ั ฑ์ทีเป็ นส่ วนประกอบจําเป็ นในห้องนํ,า ห้องส้วม เช่น กระจก อ่าง
ล้างมือราวจับใกล้โถส้วม ทีนงั โถส้วมแบบราบ
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ส่ วนผดุง อารยะวิญMู (2542 : 51-54) กล่าวถึงการจัดห้องเรี ยน ซึงหมายถึงการจัด
วางตําแหน่งโต๊ะ เก้าอี, ตลอดจนอุปกรณ์บางอย่างในห้องเรี ยนให้เหมาะสม การจัดมุมใดมุมหนึ ง
ของห้องเรี ยน เช่น มุมอ่านหนังสื อ มุมอิสระ การจัดโต๊ะและเก้าอี,ในลักษณะทีทาํ ให้ครู และนักเรี ยน
เคลื อนไหวได้ส ะดวก ถ้ามี นัก เรี ยนทีนังรถเข็นเรี ยนร่ วมอยู่จะต้องดัดแปลงสถานทีหากจํา เป็ น
เพื อ ให้เ ด็ ก เคลื อ นย้า ยในห้อ งเรี ย นหรื อ เข้า ออกนอกห้ อ งเรี ย นได้โ ดยสะดวก การจัด ที นัง ให้
เหมาะสมกับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กบกพร่ องการได้ยินให้นงั แถวหน้า เด็กทีเสี ย
สมาธิง่ายไม่ควรนัง ใกล้หน้าต่างหรื อประตู
สมศักดิT ไชยโชติ (2550 : 47-48) กล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อมแก่เด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษโดยการพิจ ารณาความพร้ อมของโรงเรี ย นใน 3 ด้า น คื อ สภาพทัว ไปในบริ เวณ
โรงเรี ยน ห้องเรี ยนเครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ไว้ดงั นี,
1. สภาพทัว ไปในบริ เวณโรงเรี ยน ก่อนจัดการเรี ยนร่ วมทางโรงเรี ยนจะต้องตรวจดู
ว่า สภาพทัว ไป ในบริ เวณโรงเรี ย นเอื, ออํา นวยต่ อเด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษที จะเรี ย นร่ ว มใน
โรงเรี ยนหรื อไม่เช่น หากจะรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายจะต้องตรวจดูวา่ ทีทางลาดรถเข็น
หรื อไม่ ในบริ เวณรอบอาคารเรี ยนและโรงเรี ยนเป็ นต้นห้องนํ,าจะต้องมีราวจับทีเหมาะกับเด็ก หาก
มีโครงการจะรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางสายตาเข้าเรี ยนควรปรับทางเดินให้เรี ยบ เพือเด็กจะได้ฝึก
การเคลือนไหวสะดวกขึ,น เป็ นต้น รวมทั,งขจัดสิ งทีจะเป็ นอันตรายต่อเด็กทุกชนิด
2. ห้องเรี ยน ในการรับเด็กเข้าเรี ยนร่ วมประเภทเรี ยนร่ วมเต็มเวลาไม่จาํ เป็ นต้องมี
ห้องพิเศษ เพราะเด็กเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กทัว ไปในห้องเดียวกันมากนักหากจะให้ได้ผลดี ควรมีห้อง
ละ 1-2 คน แต่ถ้ามีเด็กทีมีความต้องการพิเศษทีมีความบกพร่ องมากขึ,น ควรจัดเป็ นชั,นพิเศษใน
โรงเรี ยนทัว ไปให้มีเด็กห้องละ 4-5 คน มีครู การศึกษาพิเศษประจํา 1 คน ถ้าจําเป็ นต้องใช้ห้องเรี ยน
เพิม ควรจัดหาสถานทีเงียบ ไม่มีเสี ยงรบกวน ไม่มีสิงรบกวนทางสายตา เป็ นต้น
3. เครื องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ หากเด็กมีความบกพร่ องไม่มากนักไม่จาํ เป็ นต้องมี
อุปกรณ์เพิม เติม เด็กใช้ทุกอย่างเช่นเดียวกับเด็กทัว ไปหากเด็กมีความบกพร่ องมาก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง เด็กในห้องพิเศษ อาจจําเป็ นต้องได้รับบริ การเพิมเติมและใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่าง เช่น ห้องฝึ กพูด
ทีชะระบบ loop สําหรับเด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยินเครื องมือกายภาพบําบัด เป็ นต้น ครู
การศึกษาพิเศษ หรื อผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้าน จะให้คาํ แนะนําเกียวกับวัสดุอุปกรณ์ได้เป็ นอย่างดี
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง การปรับ
สภาพแวดล้อม อาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องนํ,า รวมถึงการจัดชั,นเรี ยน ห้องสอนเสริ ม ห้องเล่น
ห้องนํ,า และแหล่งเรี ยนรู้ทีเหมาะสมสําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
สรุ ปจากเนื, อหาทั,ง 6 ด้าน ของการวิจยั เป็ นส่ วนทีผวู้ ิจยั เห็นว่าน่าศึกษา และหาข้อ
ค้นพบจึงได้กาํ หนดการสร้างเครื องมือ เพือการสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเป็ นรายด้านของการวิจยั ใน
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ครั,งนี,ซ ึงคาดว่ากลุ่มตัวอย่างของงานวิจยั สามารถให้คาํ ตอบทีตรงประเด็น ทั,งด้านสภาพ และปั ญหา
การจัดการเรี ยนร่ วมตลอดจนข้อเสนอแนะอืนๆ ทีเกิดประโยชน์กบั การจัดการเรี ยนร่ วมต่อไป

งานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
จากการค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม ทีผวู้ จิ ยั รวบรวบไว้ดงั นี,
วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง สภาพและปั ญหา
การจัดการเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัด ปัตตานียะลาและสตูล ผลการวิจยั พบว่า
1.สภาพการจัดการเรี ยนร่ วม ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน โรงเรี ยนส่ วนใหญ่
จัดการเรี ยนร่ วมแบบเต็ม เวลาและครู ใ ช้เทคนิ คการสอนที เปิ ดโอกาสให้นักเรี ย นมีส่ วนร่ วมใน
กิ จกรรมการเรี ยนเพือให้เกิ ดทัก ษะการอยู่ร่วมกับ บุคคลอื นในสัง คม การวัดผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ด้านบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการเรี ยนร่ วม ผูบ้ ริ หารเห็ น
ความสําคัญของการจัดการเรี ยนร่ วม และสนองต่อนโยบายการจัดการเรี ยนร่ วม ด้านสิ งแวดล้อม
อาคารเรี ยนอยูใ่ นสภาพดี เหมาะแก่การเรี ยนการสอน และมีความสะดวก ปลอดภัย ด้านงบประมาณ
โรงเรี ยนได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อย
2.ระดับปั ญหาด้า นการจัดการเรี ย นร่ วม ด้านกิ จกรรมการเรี ย นการสอน ด้า น
บุคลากรทีเกียวข้อง ด้านสิ งแวดล้อม และด้านงบประมาณ อยูใ่ นระดับปานกลาง
3.ข้อเสนอแนะ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการอสน หลักสู ตรควรเน้นการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชนและบุคลากร ด้านบุคลากร ควรจัดหาครู ทีผ่านการอบรมหรื อมีความรู้ทางการศึกษา
พิเศษรับผิดชอบโดยตรง ด้านสิ งแวดล้อม ควรจัดสื อ สิ งอํานวยความสะดวกเป็ นการเฉพาะกับ
นักเรี ยนร่ วม ด้านงบประมาณ ควรสนับสนุ นในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและต่อเนื อง
สําหรับการจัดซื, อสื อ/วัสดุ
สมพงษ์ ยันตะบุศย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง สภาพและปั ญหาการ
ดําเนิ นงานจัดการเรี ยนการร่ วมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรี ยนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขต
พื,นทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับสภาพและปั ญหาการดําเนินงานจัดการเรี ยนการร่ วมของเด็กพิเศษกับเด็ก
ปกติในโรงเรี ยนแกนนํา สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
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2. สภาพและปั ญหาการดําเนิ นงานจัดการเรี ยนการร่ วมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติ
ในโรงเรี ย นแกนนํา สังกัดสํา นัก งานเขตพื,นที ก ารศึ ก ษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 ตามความคิ ดเห็ นของ
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการและครู ผสู้ อน ทั,งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. สภาพการดําเนิ นงานจัดการเรี ยนการร่ วมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรี ยน
แกนนํา ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ และครู ผสู้ อนสํานักงานเขต
พื,นทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 โดยรวมแตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าแตกต่างกัน ใน
ด้านบุคลากร ด้านหลักสู ตร ด้านการจัดการการเรี ยนการสอน และด้านสื อการเรี ยนการสอน และ
แตกต่างกันในด้านอาคารสถานที ด้านการวัดผลและประเมินผล และด้านความสัมพันธ์กบั ชุ มชน
ส่ วนปัญหาการดําเนินงานจัดการเรี ยนร่ วมของเด็กพิเศษกับเด็กปกติ ในโรงเรี ยนแกนนํา ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริ หาร หัวหน้ากลุ่มบริ หารงานวิชาการ และครู ผสู้ อนในโรงเรี ยนแกนนําทีมีขนาด
แตกต่างกัน สังกัดสํานักงานเขตพื,นทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 ทั,งโดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่
แตกต่างกัน
4. การวิจยั ครั,งนี, ได้เสนอแนะเพือพัฒนาการดําเนิ นงานการจัดการเรี ยนร่ วมของ
เด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรี ยนแกนนํา ในด้านอาคารสถานที ด้านบุคลากร ด้านหลัดสู ตร ด้าน
สื อการเรี ยนการสอน ด้านการวัดและประเมินผลและด้านความสัมพันธ์กบั ชุมชน
สุ ภาพร ทองบ่อ (2551 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื อง ปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วมโรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ตามความ
คิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และจําแนกเป็ นรายด้าน 4 ด้าน เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย คือ ด้านกิจกรรม
การเรี ยนการสอน ด้านนักเรี ยน และด้านสภาพแวดล้อม ส่ วนระดับปั ญหาการจัดการเรี ยนร่ วม
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
จําแนกเป็ นรายด้าน เรี ยงลําดับค่าเฉลียจากมากไปน้อยคือ ด้านเครื องมือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ด้านนักเรี ยน และด้านสภาพแวดล้อม
2. การเปรี ยบเที ย บระดับ ปั ญ หาการจัด การเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน สั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผสู้ อน และผูป้ กครองเด็กทีมีความ
ต้องการพิเศษ โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมด้านนักเรี ยนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยครู ผสู้ อนมีปัญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วมมากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษปั ญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมมากกว่าผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ส่ วนครู ผสู้ อนและผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ มีปัญหา
การจัดการเรี ยนร่ วมไม่แตกต่างกัน

54
3. การเปรี ยบเที ย บระดั บ ปั ญ หาการจัด การเรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนสั ง กั ด
กรุ งเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรี ยน โดยรวมมีปัญหาการจัดการเรี ยนร่ วมทั,งโดยรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 โดยโรงเรี ยนขนาดใหญ่มีปัญหามากกว่า
โรงเรี ยนขนาดเล็กและโรงเรี ยนขนาดกลาง
งานวิจยั ของ ประภาพร เศิกศิริ (2542 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เรื องปั ญหาการจัดการ
เรี ยนร่ วม ในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้าราชการครู โดยส่ วนร่ วมและจําแนกตามสถานภาพมีปัญหาการจัดการเรี ยน
ร่ วมในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดยโสธร โดยรวมและเป็ นราย
ด้าน 4 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นครู ผสู้ อนมีปัญหาด้านการวัดและประเมินผลอยูใ่ นระดับ
มาก โดนมีปัญหาเป็ นรายข้ออยูร่ ะดับมากหรื อปานกลาง และมีคา่ เฉลียสู งสุ ด ในแต่ละด้าน คือ การ
กําหนดหน้าทีความรับผิดชอบของบุคลากร ในโครงการเรี ยนร่ วมมีความไม่เหมาะสม ไม่มีการ
เสริ มแรงทางบวก และสร้ างความไม่มนั ใจในตนเองให้แก่เด็กทีมีความต้องการพิเศษครู ผูส้ อนมี
ความรู้ และประสบการณ์ ใ นการใช้สื อ สํา หรั บ เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษน้อ ย และไม่ มี ก าร
ประเมินผล เพือปรับปรุ งแก้ไขแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
2. ข้าราชการครู ได้เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหาทีสําคัญดังนี, คือ ด้าน
หลักสู ตร และการนําไปใช้ หลักสู ตรควรมีการปรับปรุ ง ให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
เด็กแต่ละประเภท ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ควรมีการอบรมเกียวกับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเด็กพิเศษ ให้กบั ครู ทุกคนทีอยูใ่ นโรงเรี ยนโครงการเรี ยนร่ วม ด้านสื อการเรี ยนการ
สอน ควรมี ง บประมาณในการจัด ทํา สื อ การเรี ย นการสอนให้ เ พี ย งพอ และด้า นการวัด และ
ประเมินผล ควรมีเกณฑ์การประเมินผลทีชดั เจน
ประภัสสร ทัสนพงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื องศึกษาปั ญหาการจัด
การศึ ก ษาพิ เ ศษในโรงเรี ยนเรี ยนร่ ว ม สั ง กัด สํ า นัก งานเขตพื, น ที ก ารศึ ก ษาสกลนคร เขต 2
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม มีปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษ
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า นพบว่ า มี ปั ญ หาในระดับ มาก ในด้ า น
สภาพแวดล้อม ด้านเครื องมือ /สื อ / นวัตกรรม และด้านผูเ้ รี ยน ส่ วนด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอน
มีปัญหาระดับปานกลาง
2. ผูบ้ ริ หารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม มีปั ญหาการจัดการศึ กษาพิเศษ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีปัญหาสภาพแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่ วนด้านอืนๆไม่แตกต่างกัน เมือเปรี ยบเทียบระหว่างประสบการณ์

55
การทํางานทีตาํ กว่า 5 ปี และ 5 ปี ขึ,นไป พบว่าผูบ้ ริ หาร และครู ผสู้ อนทีมีประสบการณ์ ต่างกันมี
ปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เมือพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า เกือบทุกด้าน มีปัญหาแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ยกเว้น
ด้านผูเ้ รี ยน
3. ผูบ้ ริ ห ารและครู ผูส้ อนในโรงเรี ย นเรี ย นร่ ว ม มี ปั ญ หาเพิ ม เติ ม ที สํ า คัญ คื อ
ผูป้ กครองมีรายได้น้อย ขาดแคลนและมีปัญหาทางครอบครัวจึงทําให้นกั เรี ยนขาดเรี ยนบ่อย ขาด
แคลนงบประมาณสนับสนุนด้านสื อและนวัตกรรม ครู ผสู้ อนมีความรู้ดา้ นการศึกษาพิเศษน้อย และ
ขาดการเอาใจใส่ ดูแลจกผูป้ กครองทียากจน และผูป้ กครองไม่ยอมรับความจริ งว่าเด็กในปกครอง
เป็ นเด็กพิเศษ ข้อเสนอแนะทีสําคัญได้แก่ หน่วยงานทีรับผิดชอบควรจัดอบรมบ่อย ควรผลิตครู ทีมี
วุฒิการศึกษาพิเศษให้เพียงพอกับความต้องการ และควรจัดห้องเรี ยนเฉพาะเด็กพิเศษ
ชนม์ พานิ ชชอบ (2544 : บทคัดย่อ) ทีได้ทาํ การวิจยั เรื องปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอนของเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการจัดการ
เรี ยนการสอนของเด็กพิการทั,ง 7 ประเภท ทีเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา มีปัญหา
กอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงลําดับจากมากทีสุด 3 ลําดับ ในแต่ละด้านดังนี, ด้านหลักสู ตร
คือ การนําหลักสู ตปกติมาใช้ในการเรี ยนการสอนเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติ การปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติ และการปรับปรุ งเนื, อหาและ
กิจกรรมในหลักสู ตรให้สอดคล้องกับเด็กพิการทุกระดับชั,น ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คือ การจัดครู เข้าสอนเด็กพิการร่ วมกับเด็กพิการตามความเหมาะสม ความถนัด และความสามารถ
เฉพาะ การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความต้องการของเด็ก
พิการเรี ยนร่ วม และการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตามลําดับขั,นการเรี ยนรู้ ของเด็กพิการเรี ยน
ร่ วม ด้านสื อการเรี ยนการสอนและละวัสดุ อุปกรณ์ คือ การจัดสื อการเรี ยนการสอนเด็กพิการให้
เพียงพอกับความต้องการของครู ผสู้ อน การนําสื อการเรี ยนการสอนทีมีอยูใ่ นโรงเรี ยนมาใช้สอนเด็ก
พิการ และการพัฒนาครู ทีสอนเด็กพิการให้มีความรู้เกียวกับการใช้สือการเรี ยนการสอนอย่างถูกวิธี
ด้านการวัดและประเมินผล คือ การวัดผลเด็กพิการร่ วมกับเด็กปกติ การจัดให้มีเอกสารการวัดผล
และประเมินผลเด็กพิการ ให้ครู ผสู้ อนได้ศึกษา และปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้เหมาะสม
กับเด็กพิการ ด้านบุคลากร คือ จํานวนบุคลากรทีทาํ งานเกียวกับเด็กพิการ ในโรงเรี ยนอย่างเพียงพอ
การพัฒนาบุ ค ลากร ให้มี ค วามรู้ ใ นด้า นการจัดการเรี ย นการสอนของเด็ก พิการเรี ย นร่ วมกับ ใน
โรงเรี ยนและการเตรี ยมความพร้อมให้บุคลากรทีจดั การเรี ยนการสอนให้เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็ก
ปกติ ด้านอาคารสถานทีและสภาพแวดล้อม คือ การจัดและปรับสภาพอาคารให้เหมาะสมกับสภาพ
ของเด็ก พิ ก ารที เ รี ย นร่ ว มในโรงเรี ย น การจัด ให้มี ห้อ งเรี ย นพิ เศษเฉพาะ สํา หรั บ เด็ ก พิก ารใน
โรงเรี ยน และการจัดบริ เวณและสภาพแวดล้อมให้พร้อม และเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน
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ของเด็กพิการเรี ยนร่ วม เมือเปรี ยบเทียบปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนของเด็กพิการแต่ละประเภท
ทีเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า โรงเรี ยนทีมีเด็กพิการทางมองเห็น ทางการได้
ยิน ทางสติปัญญา ทางร่ างกาย ทางการพูดและภาษา และพิการซํ,าซ้อนเรี ยนร่ วม ซึ งมีปัญหาการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับปานกลางในทุกด้าน
วีระพงษ์ เทียมวงษ์ (2547 : บทคัดย่อ) ปั ญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัด
การศึกษาพิเศษ รู ปแบบการเรี ยนร่ วม ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาในการจัดการศึกษาพิเศษ รู ปแบบ
การเรี ยนร่ วม ตามความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา สั ง กัด สํ า นัก งาน
ประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านทีมีปัญหามาก คือ ด้านประสานงาน ด้านทีมีปัญหาระดับปานกลาง คือ ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริ หาร
1. แนวทางในการพัฒนาการการจัดการศึกษาพิเศษ รู ปแบบการเรี ยนร่ วม ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
มีดงั นี,
1.1 ด้านการบริ หาร ผูบ้ ริ หารทุกคนควรได้รับการฝึ กอบรมด้านหลักสู ตรการจัด
การศึกษาพิเศษ ควรจัดสวัสดิการให้กบั บุคลากร ให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานด้านการ
จัดการศึกษาพิเศษ
1.2 ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ควรจัดทําแผนการสอนพร้อมคู่มือสําหรับใช้
สอน จัดเตรี ยมความพร้อมและฟื, นฟูสมรรถภาพเด็กทุกคน สนับสนุนให้ครู ใช้กระบวนการวิจยั ใน
การพัฒนาการเรี ยนรู้
1.3 ด้านสภาพแวดล้อม จัดเตรี ยมสื อ อุปกรณ์ และสิ งอํานวยความสะดวก ให้
สอดคล้องกับการบริ การเด็กทีมีความต้องการพิเศษ ปรับปรุ งอาคารเรี ยนและอาคารประกอบ ไม่ให้
เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยน และจัดห้องเสริ มวิชาการก่อนจัดการเรี ยนร่ วม
1.4 ด้านการประสานงาน ประสานงานให้มีโครงการฝึ กอบรมให้ความรู้ ดา้ น
การศึ ก ษาพิเ ศษแก่ ผูป้ กครอง ชุ ม ชน ติ ด ต่ อ ประสานงานการอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ด้า น
การศึกษาพิเศษ รู ปแบบเรี ยนร่ วม และให้องค์กรทุกองค์กรทีเกียวข้องร่ วมมือกันอย่างใกล้ชิด

