บทที 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องและได้นาํ เสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี
1. การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
1.1 ความหมายของการเรี ยนร่ วม
1.2 ปรัชญาและการจัดการเรี ยนร่ วม
1.3 หลักการของการจัดการเรี ยนร่ วม
1.4 ประเภทของเด็กพิการเรี ยนร่ วม
1.5 การคัดแยกเด็กเพือการเรี ยนร่ วม
1.6 รู ปแบบของการจัดการเรี ยนร่ วม
1.7 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนร่ วม
1.8 ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
2. กฎหมายและนโยบายทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
2.1 นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 2548
2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2.3 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551
3. การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
3.1 นักเรี ยน (S : Students)
3.2 สภาพแวดล้อม (E : Environment)
3.3 กิจกรรมการเรี ยนการสอน (A : Activities)
3.4 เครื องมือ (T : Tools)
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
4.1 งานวิจยั ต่างระเทศ
4.2 งานวิจยั ในประเทศ
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การจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
1. ความหมายของการเรียนร่ วม
นักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษได้ให้ความหมายของการเรี ยนร่ วมไว้ ดังนี
คอฟแมน ก๊อตเลียบ เอการ์ ด และคูคิค (Kauffman, Gottlieb, Agard and Kukic. 1975 :
1 - 12) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นการรวมเด็กพิเศษกับเด็กปกติในด้านเวลา ด้านการเรี ยนการสอน
และด้านสังคม โดยมีพนฐานอยู
ื
บ่ นกระบวนการวางแผนทางการศึกษาทีเป็ นรายบุคคลและต่อเนื อง
มีกาํ หนดแบ่งหน้าที รั บผิดชอบกันระหว่างบุ คลากรฝ่ ายบริ หาร ฝ่ ายสอน และฝ่ ายสนับสนุ น
ทังในด้านการศึกษาปกติและด้านการศึกษาพิเศษ
เกียร์ ฮาร์ ทและซิ ไลแชน (Gearheart and Cileishahn. 1980 : 3 ; อ้างถึงใน นิ ษธยา
ทองจันทร์ . 2549 : 25) กล่าวว่า ความหมายในมโนทัศน์ของการเรี ยนร่ วม คือ การร่ วมกิจกรรม
ในชันปกติให้มากทีสุ ด โดยมีการให้ความช่วยเหลือแก่ครู ปกติ การเรี ยนร่ วมเป็ นการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษโดยมีพนฐานอยู
ื
บ่ นความเชื อว่า เด็กแต่ละคนควรได้รับการศึกษา
ในสภาพแวดล้อมทีจํากัดน้อยทีสุ ด ซึ งเขาจะได้รับการตอบสนองต่อความต้องการจําเป็ นทางการศึกษา
อย่างเหมาะสมดังนันระบบการเรี ยนร่ วมทีแท้จริ ง จะต้องมี ทงองค์
ั ประกอบของการอยู่ร่วมกัน
ในชันเรี ยนปกติและองค์ประกอบของการรับบริ การช่วยเหลือสนับสนุนจากครู การศึกษาพิเศษ
ผดุง อารยะวิญiู (2546 : 118) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วม เป็ นการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
วิธี ห นึ ง ซึ งนํา เด็ ก พิ เ ศษเข้า เรี ย นร่ ว มในชันปกติ เ พื อทดแทนวิ ธี เ ดิ ม ที จัด การเรี ย นเป็ นกลุ่ ม
ตามประเภทของความบกพร่ อง
พิมพ์พรรณ วรชุ ตินธร (2541 : 23) กล่าวว่า การเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัดให้เด็กพิเศษ
หรื อเด็กทีมีความต้องการพิเศษเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติ ร่ วมชันเรี ยนกับเด็กปกติ ทํากิ จกรรม
การเรี ยนและนันทนาการกับเด็กปกติ โดยมีแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลเพือให้ความต้องการพิเศษ
ของเด็กได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาความสามารถได้ตามศักยภาพสู งสุ ด
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544 : 3) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัดการเรี ยนร่ วม
ทีเด็กพิการเข้าเรี ยนร่ วมชันเรี ยนเดียวกัน มีมาตรฐานการเรี ยนแบบเดียวกับเด็กปกติ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2545ก : 5 - 6) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนร่ วมว่า
หมายถึ ง การจัดการเรี ยนรวมทีให้เด็กพิการทุกคนได้รับการศึกษาในระบบการศึกษาในชันเรี ยน
ปกติเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนปกติทีอยูใ่ กล้บา้ นและในชุ มชนทีอาศัยอยู่ และได้รับบริ การทางการศึกษา
ตามความต้องการพิเศษของเด็ก
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เกยูร วงศ์กอ้ ม (2548 : 3) ให้ความหมายของการจัดการเรี ยนร่ วมว่า หมายถึ ง
การจัดให้เด็ก ที มี ความต้องการพิ เศษ เข้าไปในระบบการศึ กษาปกติ เปิ ดโอกาสให้เด็ ก ที มี
ความต้องการพิเศษได้เรี ยน และทํากิจกรรมร่ วมกับเด็กปกติ โดยมีครู ปกติ และครู การศึกษาพิเศษ
ร่ วมมือและรับผิดชอบร่ วมกันในการจัดการเรี ยนการสอน
ธี ระ จันทรรัตน์ (2549 : 8) รวบรวมความหมายจากนักวิชาการว่า การเรี ยนร่ วม
หมายถึ ง การผสมผสานกัน ของการศึกษาภาคปกติ กับการศึกษาพิเศษ การบริ หารโรงเรี ยน
ในโครงการเรี ยนร่ วม จึ งไม่ใช่ การบริ หารโรงเรี ยนปกติ ทีมี เด็กพิเศษมาฝากปนอยู่ในโรงเรี ยน
แต่เป็ นการรับเอาคุณค่า ปรัชญา หลักการ และกลวิธีของการศึกษาพิเศษ เข้ามาประสมประสาน
กับศาสตร์ และศิลป์ ของบริ หารโรงเรี ยนปกติ
ศิริวรรณ ห้องศิลป์ (2550 : 9) ได้สรุ ปความหมายว่าการเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัด
ให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษได้เข้าเรี ยนร่ วมในโรงเรี ย นปกติ อาจเป็ นการเรี ย นร่ วมในชันปกติ
เต็ม เวลา บางเวลาหรื อชันเรี ย นพิเศษก็ไ ด้ โดยคํานึ งถึ งความสามารถ และความต้องการของ
เด็กแต่ละบุคคลรวมทังการปรับตัวทางสังคม เพือส่ งเสริ มวุฒิภาวะทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม
จิตใจ และสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัย และมีโอกาสร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยนปกติ โดยได้รับ
การช่วยเหลือจากครู ปกติและครู การศึกษาพิเศษในสภาพแวดล้อมทีจํากัดน้อยทีสุ ด
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (2551 : 14) ได้กาํ หนด
ความหมายของการเรี ยนร่ วมไว้วา่ การเรี ยนร่ วม หมายถึง การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบ
การศึกษาทัวไปทุกระดับ และหลากหลายรู ปแบบ รวมถึ งการจัดการศึกษาให้สามารถรองรั บ
การเรี ยนการสอนสําหรับคนทุกกลุ่มรวมทังคนพิการ
สรุ ปได้ว่า การจัดการเรี ยนร่ วมหมายถึ ง จัดการศึกษาให้กบั เด็กทีมีความต้องการ
พิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในมาตรฐานเดียวกับเด็กปกติ โดยคํานึ งถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และได้รับการสนับสนุ นช่วยเหลื อจากบุคลากรฝ่ ายต่างๆ ในโรงเรี ยนให้สามารถ
เข้าร่ วมกิจกรรมใน โรงเรี ยนได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถของเด็กพิเศษเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและดํารงชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
2. ปรัชญาและการจัดการเรียนร่ วม
ปรั ชญาพืนฐานของการจัดการเรี ยนร่ วม นักการศึ กษาพิเศษได้เสนอปรั ชญาของ
การจัดการเรี ยนร่ วมดังนี
บังอร ต้นปาน (2535 : 31) ได้เสนอปรัชญาการจัดการเรี ยนร่ วม 3 ประการ คือ
2.1 มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ เท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา ดังนันการจัดระบบ
การศึกษาต้องจัดบริ การทางการศึกษาให้แก่มนุ ษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกความบกพร่ องหรื อฐานะ
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ทางเศรษฐกิจและสังคม จึงควรจัดโครงการและปรับปรุ งการปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับความต้องการ
จําเป็ นของแต่ละบุคคล
2.2 มนุ ษ ย์ทุ กคนย่อมมี สิ ทธิ เท่ าเที ย มกันในการอยู่ร่วมกันในสัง คม ดัง นันการ
จัดเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยนและวัยเรี ยน เพือให้เด็กพิเศษอยูร่ ่ วมกับเด็กปกติ ย่อมก่อให้เกิ ด
คุณค่าและสร้างสรรค์สังคม เพราะเด็กเหล่านีจะมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการยอมรับซึ งกันและกัน
เมือเด็กเหล่านีเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่จะไม่เกิดการแบ่งแยกความแตกต่างของมนุษย์ในสังคม
2.3 การเรี ยนการสอนในชันเรี ยนย่อมสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนัน
การจัดเด็กพิเศษให้เข้าเรี ยนในชันเรี ยน จึงควรได้รับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้เป็ นการสอน
เพือบุคคลทัวไป เพือพัฒนาความพร้ อมและความรู ้ ความสามารถของผูเ้ รี ยนทุกคนให้พฒั นาการ
ทุกด้านด้วยวิธีการและกิ จกรรมทีเหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล เพือให้เกิดศักยภาพ
ทีดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมจากปรั ชญาพืนฐานดังกล่ าวนี ได้สนองตอบนโยบายการจัด
การศึกษาแผนใหม่ ซึ งมุ่งจัดการศึกษาเพือมวลชนให้อยู่ในรู ปแบบทีสมบูรณ์และมีประสิ ทธิ ภาพ
มากทีสุ ด ก่อให้เกิดคุณค่าทางการศึกษาอันสู งยิงแก่มนุ ษยชาติในการเรี ยนรู ้เพือการดํารงชี พร่ วมกัน
ในสังคมด้วยสันติและมีความสุ ข
ผดุง อารยะวิญiู (2539 : 7) ได้สรุ ป ปรัชญาพืนฐานการเรี ยนร่ วม ดังนี
2.1 ในสังคมมนุ ษย์มีทงคนปกติ
ั
และทีมีความบกพร่ องต่างๆ เมือสังคมไม่สามารถ
แยกคนทีมีความบกพร่ องออกจากสังคมปกติได้ ดังนันไม่ควรแยกการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ ง
ควรให้เด็กพิเศษเรี ยนกับเด็กปกติเท่าทีสามารถจะทําได้
2.2 เด็กพิเศษมีความต้องการและความสามารถต่างจากเด็กปกติ ดังนันควรจัดรู ปแบบ
และวิธีการให้แตกต่างไปจากเด็กปกติ เพือให้เด็กมีศกั ยภาพในการเรี ยนอย่างเต็มที
2.3 เด็ ก แต่ ล ะคนมี ค วามสามารถแตกต่ า งกันไม่ ว่า จะเป็ นเด็ ก ปกติ หรื อเด็ ก พิ เศษ
การศึกษาจะช่วยให้ความสามารถของเด็กแต่ละคนปรากฏเด่นชัดขึน
2.4 เด็กแต่ละคนมีพืนฐานต่างกันทางการเลี ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิ จ สังคม
การศึกษา สติปัญญา การศึกษาจะช่วยให้แต่ละคนได้เรี ยนรู ้เพือการปรับตัวเข้าหากันและให้ทนั กับ
การเปลียนแปลงของโลกเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม การจัดการศึกษาจึงต้องจัดเพือพัฒนาทุกด้านให้สูงสุ ด ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
ดังนัน การเตรี ยมผูพ้ ิการตังแต่เยาว์วยั เพือให้เขาพร้อมทีจะดํารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้ โดยให้โอกาส
เข้าร่ วมกิจกรรมกับเด็กปกติ ทําให้เด็กพิการมีเพือน มีความเข้าใจและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
เพือนมนุ ษย์ดว้ ยกันอันเป็ นพืนฐานทีทําให้บุคคลเหล่านันสามารถดํารงชี วิตร่ วมในสังคมอย่างมี
ความสุ ขและเป็ นความหวังของการศึกษาในปั จจุบนั
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อุบล เล่นวารี (2542 : 22) กล่าวถึงปรัชญาการเรี ยนร่ วมไว้วา่ คนพิการเป็ นส่ วนหนึ ง
ของสังคม และเราไม่สามารถขจัดคนพิการออกจากสังคมได้ จึงควรเตรี ยมผูพ้ ิการแต่เยาว์วยั ให้มี
ความพร้อมทีจะดํารงชีพอยูใ่ นสังคมได้ การให้เด็กพิการได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติจะช่วยให้
เด็กมีความเข้าใจซึ งกันและกัน เป็ นพืนฐานสําคัญทีทําให้บุคลเหล่านี สามารถดํารงชี พร่ วมกันได้
ในสังคมอย่างมีความสุ ข เมือเขาเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่
สิ ริมา หมอนไหม (2543 : 23) ได้กล่าวถึงความเชื อการจัดการศึกษาพิเศษว่า การให้
เด็กพิการได้มีโอกาสเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจซึ งกันและกัน ซึ งเป็ นพืนฐาน
สําคัญทีจะให้บุคคลเหล่านันสามารถดํารงชีวติ ร่ วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุ ข
กระทรวงศึกษาธิ การ (2543ข : 1) ได้อธิ บายปรัชญาของการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ว่า
มนุ ษย์เป็ นส่ วนหนึ งของสังคมต้องมีความเป็ นอยูเ่ กี ยวข้องกันและกัน คนต้องการเพือน เมือเล็ก
ต้องการเพือนเล่น อายุในวัยเรี ยนต้องการเพือเรี ยน เพือนเล่น เพือนร่ วมกิ จกรรม โตเป็ นผูใ้ หญ่
ต้องการเพื อนคู่ คิ ด นอกจากนี แต่ ล ะคนมี พื นฐานความสามารถไม่ เหมื อนกัน มนุ ษ ย์จึง ต้อ ง
พึงพาอาศัย กันอยู่ตลอดเวลา คนพิก ารซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของสั งคมเขาควรจะได้รับการปฏิ บ ตั ิ
อย่างคนธรรมดาทัวไป คือ ความเห็นใจ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือและการพัฒนาโดยเท่าเทียมกัน
สรุ ปได้วา่ ปรัชญาการเรี ยนร่ วม เป็ นแนวคิดทีตังอยูบ่ นพืนฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล แต่เป็ นความแตกต่างทีสามารถพัฒนาร่ วมกันได้เชื อว่าคนพิการสามารถพัฒนาได้ ถ้าได้รับ
การยอมรับให้ทาํ กิ จกรรมร่ วมกับคนปกติอย่างเท่าเทียมกันการเรี ยนร่ วม การจัดการศึกษาพิเศษ
จําเป็ นต้องจัดตามความ เหมาะสมโดยพิจารณาความต้องการและความสามารถ เพือประโยชน์
สําหรับเด็กเต็มที
3. หลักการของการจัดการเรียนร่ วม
การจัดการเรี ยนร่ วมได้มีผเู ้ สนอหลักการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี
คณะกรรมการประเมินผลการจัดการศึกษาเพือคนพิการ (2543 : 38 - 39) ได้เสนอ
หลักในการจัดการเรี ยนร่ วมไว้ดงั ต่อไปนี
3.1 จําแนกและคัดแยกเด็กพิเศษตามความต้องการจําเป็ นพิเศษ โดยความร่ วมมือและ
ประสานงานกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด แพทย์ นักจิตวิทยา และนักการศึกษา
3.2 ส่ งต่อเด็กพิเศษเข้ารับการศึกษาตามความสามารถและความต้องการจําเป็ นพิเศษ
ของแต่ละบุคคลโดยคํานึ งถึงความสะดวกและใกล้บา้ นเป็ นสําคัญและประสานงานกับสถานพยาบาล
เพือส่ งต่อเข้ารับการฟื นฟูบาํ บัด
3.3 เตรี ยมความพร้ อมในด้านความรู ้หรื อเจตคติให้กบั บุคลากร เช่น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ครู ผสู ้ อน พ่อ แม่ ผูป้ กครองและผูท้ ีเกียวข้อง โดยการอบรมหรื อประชุม
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3.4 เตรี ยมความพร้อมในด้านสื อ อุปกรณ์ทีจําเป็ นในการจัดการเรี ยนการสอน
3.5 จัดตังคณะกรรมการจัดการศึ กษาระดับ โรงเรี ยน จัดตังคณะจัดทําแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้กบั เด็กทีมีความต้องการพิเศษทุกคน
3.6 ดํา เนิ น การสอนตามแผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลไว้ เพื อพัฒ นาครู
การศึกษาพิเศษ ให้เกิดความรู ้เต็มศักยภาพ
3.7 ติ ด ตามและประเมิ น ผลตามแผนการจัด การศึ ก ษาเฉพาะบุ ค คลไว้ เพื อเป็ น
การประกัน คุ ณ ภาพว่ า การศึ ก ษาและการบริ ก ารที เด็ ก พิ เ ศษได้รั บ นัน มี ค วามสอดคล้อ งกับ
ความต้องการจําเป็ นของเด็กพิเศษแต่ละคน
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2546 : 25) ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนร่ วมมีหลักการทีควร
คํานึงถึงดังต่อไปนี
3.1 การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นการให้การศึกษาสําหรับทุกคน โดยรับเข้ามาเรี ยนร่ วมกัน
ตังแต่เข้ารับการศึกษา
3.2 จัดให้มีบริ การพิเศษตามความต้องการของแต่ละบุ คคล โดยมีหลักว่า เด็กเป็ น
ผูเ้ ลือกโรงเรี ยนไม่ใช่ โรงเรี ยนเลือกเด็ก
3.3 เด็ ก ทุ ก คนมี สิ ท ธิn ที จะเรี ย นร่ ว มกัน โดยโรงเรี ย นและครู จ ะต้อ งเป็ นผู ้ป รั บ
สภาพแวดล้อ ม หลัก สู ต รและการประเมิ น ผล เพื อให้ โ รงเรี ย นและครู ส ามารถสนองตอบต่ อ
ความต้องการของนักเรี ยนได้
3.4 การจัดการเรี ยนร่ วมเป็ นการให้การศึกษากับเด็กทุกคนในระบบเดี ยวกันโดยไม่แยก
ว่าเด็กพิเศษต้องไปเรี ยนในสถานศึกษาเฉพาะ
3.5 เด็กต้องได้รับการสนับสนุ นทุ กด้านทังด้านการแพทย์ วิชาการ สื อ สิ งอํานวย
ความสะดวก ในทุกๆด้าน
3.6 จัดให้มีบุคลากรทีสนับสนุน
ผดุง อารยะวิญiู (2546 : 40 - 41) ได้เสนอหลักการจัดการเรี ยนร่ วมมีหลักการทีควร
คํานึงถึงดังต่อไปนี
3.1 การเรี ย นร่ ว มนั นควรเริ มเมื อเด็ ก อายุ ย งั น้ อ ย ดัง นันควรเริ มเรี ย นตังแต่
ในชันประถมวัย
3.2 ให้โอกาสแก่ ครู ทีสอนเด็กปกติ ในการตัดสิ นใจว่าจะรั บเด็กที มี ความต้องการ
พิเศษเข้ามาเรี ยนในชันทีตนสอนหรื อไม่
3.3 สถานศึ ก ษาที จะบริ ก ารด้า นการเรี ย นร่ ว มต้อ งมี ค วามพร้ อ มด้า นบุ ค ลากร
โดยเฉพาะอย่างยิงครู ผทู ้ าํ หน้าทีสอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ
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3.4 ในการเตรี ยมความพร้ อมของสถานศึ กษานัน ควรมีการชี แจงทําความเข้าใจ
และอบรมครู เ จ้า หน้า ที ของโรงเรี ย นและนัก เรี ย นเกี ยวกับ โครงการการเรี ย นร่ ว มที จะเริ มขึ น
ในสถานศึกษา แห่งนัน
3.5 มีเครื องมือเครื องใช้ตลอดจนอุปกรณ์อนั จําเป็ นพร้อมมูล สถานศึกษาจะต้องมี
เครื องมือและอุปกรณ์ในการเรี ยนการสอนไว้เพียงพอ
3.6 ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเป็ นรายบุ คคล (Individual Education Plan)
เพราะการศึ กษาเป็ นรายบุ คคลนี จะช่ วยให้การศึ กษาสํา หรั บเด็กที มี ความต้องการพิเศษบรรลุ
เป้ าหมายได้
3.7 ความรั บ ผิด ชอบในการสอนเด็ ก ที มี ค วามต้องการพิ เศษนันไม่ ค วรตกอยู่ก ับ
ครู ประจําชันหรื อครู ผสู ้ อนเท่านัน แต่ควรจะอยูท่ ีทุกคน และทุกฝ่ ายทีมีส่วนเกียวข้องกับเด็ก
3.8 ในการให้บริ การการเรี ยนการสอน ถ้าไม่จาํ เป็ นไม่ควรแยกเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษออกจากเด็กปกติทงนี
ั เพือให้เด็กปกติได้เข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษ
3.9 ควรมี ก ารประเมิ น พัฒ นาการของเด็ ก และการเรี ย นของเด็ ก อย่า งสมําเสมอ
การประเมินควรมีลกั ษณะเชือถือได้
3.10 ควรศึกษาข้อบกพร่ องของการจัดการเรี ยนร่ วมอยู่เสมอและหาทางแก้ไข
ปรับปรุ งให้บริ การดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
สรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนร่ วม จะทําให้เด็กได้เรี ยนรู ้ ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ งกันและกัน
จัดการเรี ยนการสอนทีเหมาะสมตามระดับความรู ้ความสามารถและความแตกต่างของแต่ละบุคคล
เพือให้เด็กสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็ นทียอมรับของครอบครัว ชุ มชนและสังคมพึงพา
ตนเองได้และสามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
4. ประเภทของเด็กพิการเรียนร่ วม
เด็กที มีความต้องการพิเศษแต่ละประเภท และแต่ละระดับ จําเป็ นต้องมีการจัด
การเรี ยนร่ วมและการให้บริ การทีแตกต่างกันไป ในการจัดการเรี ยนร่ วมมีขอ้ ควรคํานึ ง คือเด็กทีมี
ความต้องการพิเศษทีจะจัดเข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ เพือให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองไปได้อย่างดี
ไม่ให้เกิ ดปั ญหาและอุปสรรคต่อการเรี ยนร่ วมประเภทของเด็กทีมีความต้องการพิเศษทีจะจัดให้มี
การเรี ยนร่ วม ได้มีผแู ้ นะนําไว้ดงั นี
สํานักงานคณะกรรมการฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการ (2534 : 14) ได้จาํ แนกประเภท
ของเด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 5 ประเภท ดังนี
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4.1 เด็กทีพิการทางการมองเห็ น
4.2 เด็กพิการทางการได้ยินหรื อการสื อความหมาย
4.3 เด็กทีพิการทางกายหรื อการเคลื อนไหว
4.4 เด็กทีพิการทางจิตใจหรื อพฤติกรรม
4.5 เด็กทีพิการทางสติปัญญาหรื อการเรี ยนรู ้
ผดุง อารยะวิญiู (2542 : 17) ได้จาํ แนกประเภทของเด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 12 ประเภท
ดังนี
4.1 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน
4.2 เด็กปั ญญาอ่อนทีเรี ยนหนังสื อได้
4.3 เด็กปั ญญาอ่อนทีฝึ กได้
4.4 เด็กปั ญญาอ่อนทีมีระดับสติปัญญาตํามาก
4.5 เด็กทีมีความบกพร่ องทางสายตา
4.6 เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
4.7 เด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม
4.8 เด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู ้
4.9 เด็กเจ็บป่ วยเรื อรังในโรงพยาบาล
4.10 เด็กปั ญญาเลิ ศ
4.11 เด็กออทิสติก
4.12 เด็กทีมีความบกพร่ องซําซ้อน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2543ก : 11) ได้จาํ แนกประเภท
ของเด็กพิการเรี ยนร่ วมไว้ 10 ประเภท ดังนี
4.1 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการเห็ น
4.2 เด็กทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน
4.3 เด็กทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
4.4 เด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อการเคลื อนไหว
4.5 เด็กทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
4.6 เด็กทีมีปัญหาทางพฤติกรรม
4.7 เด็กออทิสติก
4.8 เด็กสมาธิ สัน
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4.9 เด็กทีมีความบกพร่ องซําซ้อน
4.10 เด็กทีมีความสามารถพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิ ก าร (2545ก : 19 - 23) ได้จาํ แนกความพิการเพือการศึกษาได้
กําหนดคนทีมีความต้องการพิเศษการศึกษาไว้ 9 ประเภท โดยได้รวมคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ฟื นฟูสมรรถภาพคนพิการไว้ ดังนี
4.1 บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
4.1.1 คนตาบอด หมายถึ ง คนที มีส ายตาเหลื ออยู่น้อ ยมากหรื อไม่มีเลยหรื อ
เป็ นผูม้ ีสายตาภายหลังการแก้ไข 20/200
4.1.2 คนตาบอดบางส่ วน หมายถึ ง คนที มี ส ายตาบกพร่ อง แต่ ภายหลัง จาก
การแก้ไขแล้วสามารถมองเห็นได้บา้ งจึงสามารถใช้สายตาในการเรี ยนหนังสื อได้บา้ ง เป็ นผูม้ ีสายตา
ภายหลังการแก้ไข อยูร่ ะหว่าง 20/70 และ 20/200
4.1.3 คนทีมีความบกพร่ องทางการเห็น หมายถึง คนตาบอดหรื อตาบอด บางส่ วน
4.2 บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
คนทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน หมายถึง คนทีสู ญเสี ยการได้ยิน ซึ งอาจจะเป็ น
เด็กหูตึง หรื อหูหนวก คนทีจะได้รับการตัดสิ นใจว่าเป็ นคนทีมีความบกพร่ องทางการได้ยิน มีเกณฑ์
การตัดสิ นใจตามคุณลักษณะตามลําดับการสู ญเสี ยการได้ยินมี 4 ระดับ คือ
4.2.1 ระดับ 1 สู ญเสี ยการได้ยินระหว่าง 35 - 54 เดซิ เบล คนทีมีการสู ญเสี ย
การได้ยนิ ช่วงนีมักไม่ตอ้ งการการศึกษาพิเศษ แต่ตอ้ งการความช่วยเหลือในการสวมใส่ เครื องช่วยฟัง
4.2.2 ระดับ 2 สู ญเสี ยการได้ยินระหว่าง 55 - 59 เดซิ เบล คนทีสู ญเสี ยการได้ยิน
ในช่ วงนี ต้องการการศึ กษาพิเศษบ้า ง ต้องการความช่ วยเหลื อในด้า นการสวมใส่ เครื องช่ วยฟั ง
การฝึ กพูด ด้านภาษาและการแก้ไขการพูด
4.2.3 ระดับ 3 สู ญเสี ยการได้ยินระหว่าง 70 - 89 เดซิ เบล คนทีสู ญเสี ยการได้ยิน
ในช่วงนีต้องการการศึกษาพิเศษ ต้องการความช่วยเหลือในด้านการได้ยิน การพูด การแก้ไขการพูด
และบริ การพิเศษทางการศึกษา
4.2.4 ระดับ 4 สู ญเสี ยการได้ยินระหว่าง 90 เดซิ เบลหรื อมากว่า คนที สู ญเสี ย
การได้ยินในระดับนีต้องการความช่วยเหลือและบริ การพิเศษทางการศึกษา
4.3 บุคคลทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
คนทีมีความบกพร่ องทางสติปัญญา (Intellectual Disability) หมายถึ ง คนทีมี
พัฒนาการด้านร่ างกาย สังคม อารมณ์ ภาษา และสติปัญญาล่าช้ากว่าปกติเมือวัดสติปัญญาโดยใช้
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แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีระดับสติปัญญาตํากว่าปกติทวไป
ั และมีความจํากัดทางด้าน
ทักษะด้านการปรับตัว ซึ งมีความบกพร่ องทางสติปัญญาต้องเกิดก่อนอายุ 18 ปี
4.4 บุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อสุ ขภาพ
คนทีมีความบกพร่ องทางกายหรื อสุ ขภาพ หมายถึงคนทีมีความผิดปกติของแขน
ขา ลําตัว รวมไปถึงศีรษะ มีความลําบากในการเคลือนไหว ซึ งเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาในสภาพปกติ
ทังนี ไม่รวมพวกพิการทางประสาทสัมผัส ได้แก่ ตาบอด หูหนวก
4.5 บุคคลทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
คนที มี ปั ญ หาทางการเรี ย นรู ้ หมายถึ ง คนที มี ค วามบกพร่ อ งที เกี ยวเนื องกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาในเรื องใดเรื องหนึ ง หรื อมากกว่าหนึ งเรื อง ทําให้เด็กมีปัญหาในการใช้
ภาษาการฟัง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน หรื อการคิดคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ ปั ญหาดังกล่าว
มิได้มีสาเหตุมาจากความบกพร่ องทางร่ างกาย และการเคลื อนไหว สายตา การได้ยิน ระดับสติปัญญา
อารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก
4.6 บุคคลทีมีความบกพร่ องทางการพูดและภาษา
คนทีมีความบกพร่ องทางการพูด และการสื อความหมาย หมายถึง คนทีมีปั ญหา
ในการสื อความหมายกับผูอ้ ืน องค์ประกอบทีสําคัญในการพูดและการสื อความหมาย มีหลายประการ
อาทิ เช่น การได้ยนิ การรับรู ้ภาษา การใช้ภาษาและสติปัญญา ถ้าหากมีความผิดปกติเกิดขึนในส่ วนใด
จะทําให้เกิดปั ญหาในการสื อความหมายทันที
4.7 บุคคลทีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรื ออารมณ์
คนทีมีปัญหาทางพฤติกรรมทางอารมณ์ หรื อเด็กสมาธิ สันไม่ใช่ คนพิการหรื อ
คนทีมีความบกพร่ อง แต่จดั กลุ่มคนทีมีความต้องการพิเศษทางการศึกษา สถานศึกษาต้องรับและ
จัดบริ การการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพความต้องการของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับคนพิการแต่ละ
ประเภท คนกลุ่ ม ดัง กล่ า วมี อาการหรื อ พฤติ ก รรมที แสดงออกไม่ ชัด เจน ต้อ งอาศัย การสั ง เกต
การสํารวจอย่างเป็ นระบบ และมีการวัดและประเมินผลทางจิตวิทยา หรื อการวินิจฉัยทางการแพทย์
ดังนี
4.7.1 คนทีมีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึง คนทีแสดงพฤติกรรมทีเบียงเบนไปจาก
เด็กทัวไป และพฤติ กรรมที เบี ยงเบนนี ส่ งผลกระทบต่อการเรี ยนรู ้ ของเด็ กและผูอ้ ื น เป็ นผลมาจาก
ความขัดแย้ง ของเด็ ก สภาพแวดล้อมหรื อความขัดแย้ง ที เกิ ดขึ นในตัวเอง ซึ งไม่ ส ามารถเรี ย นรู ้
ขาดสัม พัน ธภาพกับ เพื อนหรื อ ผู เ้ กี ยวข้อ ง มีพ ฤติก รรมที ไม่เ หมาะสมเมื อเปรี ย บเทีย บกับ
เด็กในวัยเดี ยวกัน มี ความคับข้องใจ มีความเก็บกดทางอารมณ์ โดยแสดงออกทางร่ างกาย ซึ งบางคน
มีความบกพร่ อง ซําซ้อนอย่างเด่นชัดอีกทังเกิดขึนเป็ นเวลานาน ซึ งมีการแสดงออกหลายลักษณะ
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4.7.2 คนสมาธิ สัน หมายถึง คนทีภาวะสมาธิ บกพร่ องและมีพฤติกรรมอยูไ่ ม่สุข
ร่ วมด้วย คนทีมีความผิดปกติทางพฤติกรรมแสดงออกซําๆ จนเป็ นลักษณะเฉพาะตัว มีพฤติกรรม
ที ไม่เหมาะสมกับ อายุห รื อระดับ พัฒ นาการในเรื องของการขาดสมาธิ ความหุ น หันพลันแล่น
ยับยังตนเองไม่ค่อยได้และ/หรื อชุ มชน ไม่อยูน่ ิ งไม่สามารถให้ความสนใจต่อการเรี ยนได้อย่างจริ งจัง
และนานเพียงพอ
4.8 บุคคลออทิสติก
บุ ค คลออทิ ส ติ ก หมายถึ ง คนที มี ความบกพร่ องด้า นพัฒนาการอย่า งรุ นแรง
ในลักษณะสําคัญ 2 ประการ
4.8.1 มีความผิดปกติในลักษณะของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอืนๆ มีความ
บกพร่ องในการสื อสาร การใช้คาํ พูด การสื อภาษา
4.8.2 เด็กจะมีพฤติกรรมซําๆ ต่อการเปลี ยนแปลงพฤติ กรรม ซึ งแบ่งออกได้เป็ น
3 ลักษณะ คือ
1) สู ญเสี ยทางปฏิสัมพันธ์
(1) ไม่สามารถแสดงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ืน
(2) ไม่มีความสามารถทีจะผูกพันกับใครเพือให้เป็ นเพือนกันได้
(3) ขาดการแสวงหาเพือนทีจะเล่นสนุ กกับใคร ไม่แสดงความสนใจ
ทีจะทํางานร่ วมกับใคร ไม่สามารถทําประโยชน์ต่อส่ วนรวมกับผูอ้ ืนได้
(4) ไม่สามารถมีการติ ดต่อทางสังคมและการแสดงออกทางอารมณ์
ให้เหมาะสมเมืออยูใ่ นสังคม
2) สู ญเสี ยทางการสื อความหมาย
(1) มีค วามล่า ช้า หรื อ ไม่มีก ารพัฒ นาในด้า นภาษาและการพูด เลย
หรื อไม่สามารถใช้กิริยาท่าทางสื อความหมายกับผูอ้ ืนได้
(2) ในรายทีสามารถพูดได้แล้ว ก็ไม่สามารถสนทนาโต้ตอบกับผูอ้ ื น
ได้อย่างเข้าใจและเหมาะสม
(3) มักจะพูดซําๆ ในสิ งทีตนต้องการจะพูดและตนเองสนใจ ไม่สนใจ
ว่าผูอ้ ืนจะฟังหรื อไม่
(4) ไม่ ส ามารถเล่ น สมมุ ติ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองหรื อไม่ ส ามารถเล่ น
ลอกเลียนแบบได้อย่างเหมาะสมตามวัน
3) พฤติกรรม ความสนใจ และการกระทําซําๆ
(1) มีพฤติกรรมซําๆ อย่างเดียวหรื อมากกว่าหนึงอย่างก็ได้ มีความสนใจ
ในสิ งใดสิ งหนึง โดยเฉพาะทีผิดปกติอย่างเด่นชัด
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(2) ไม่ส ามารถยืดหยุ่นในการปฏิ บตั ิกิจวัตรประจําวัน ที เคยทํา ซําๆ
เป็ นประจําโดยต้องทําตามขันตอนเหมือนเดิมทุกครัง
(3) มีการเคลือนไหวซําๆ
(4) มีค วามสนใจเกี ยวกับ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ งของวัต ถุ ห รื อ ของเล่ น
เท่านัน
4.9 บุคคลพิการซ้อน
เด็กพิการซ้อน หมายถึ ง เด็กทีมีความบกพร่ องทางการทํางานของอวัยวะตังแต่
สองอย่างขึนไปในบุ คคลเดี ยวกัน ซึ งยังส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพและความสามารถในการดําเนิ นชี วิต
และการศึ ก ษาด้อ ยกว่า เด็ก อื นในวัย เดี ย วกัน เช่ น เด็ก ที มี ค วามบกพร่ อ งของการเคลื อนไหว
กล้ามเนื อร่ างกาย แขน ขา และมีความบกพร่ องทางการเห็น รวมถึงมีความบกพร่ องทางสติปัญญา
ด้วย ซึ งเด็กกลุ่มนี ต้องได้รับการศึกษาที เหมาะสมกับความบกพร่ อง เช่น ต้องช่วยเหลือเพิมทักษะ
ในการเคลือนไหวของกล้ามเนือ เพิมความคล่องตัวในขณะเดียวกันต้องมีหลักสู ตรพิเศษ ด้านการ
มองเห็ นด้วยซึ งหากได้รับ การศึ กษาจากโครงการเดี ย วกันที ช่ วยเหลื อเพี ยงด้า นเดี ยวเด็ กกลุ่ ม นี
ก็จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
สรุ ปได้วา่ เด็กทีมีความต้องการพิเศษ จากทีกล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปแยกได้
10 ประเภท ได้แก่ เด็ก ที มีค วามบกพร่ องทางการเห็ น เด็ก ที มีความบกพร่ องทางการได้ยิน
เด็ก ที มีค วามบกพร่ องทางสติปั ญญา เด็ก ที มีความบกพร่ องทางร่ า งกายหรื อการเคลื อนไหว
เด็ก ที มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เด็กที มี ปัญหาทางพฤติ กรรม เด็กออทิ สติ ก เด็กสมาธิ สัน เด็กที มี
ความบกพร่ อง ซําซ้อน และเด็กทีมีความสามารถพิเศษ
5. การคัดแยกเด็กเพือการเรียนร่ วม
การคัดแยกและส่ งต่อคนพิการเพือรับการศึกษา เป็ นกระบวนการทีมีความสําคัญและ
จําเป็ นอย่างยิง ทังนี เพือให้คนพิการได้รับบริ การช่วยเหลื อในระยะแรกและเตรี ยมความพร้อมให้
สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
กระทรวงศึกษาธิ การ (2543ก : 4 - 18) ได้คดั แยกคนพิการเพือรับการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ร่ างกาย อารมณ์ และสังคม โดยใช้วิธีการ
ดังต่อไปนี
5.1 การสังเกตพฤติ กรรมทัวไป จากการรายงานการตรวจสอบอย่างง่ ายๆ การนับ
จํานวนครังของโรงเรี ยน จะต้องจัดให้มีการเกิดพฤติกรรมหรื อการบันทึกอย่างละเอียด สิ งสําคัญคือ
ข้อมูลพฤติกรรมต่างๆ สําหรับเด็กทุกคน
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5.2 การตรวจสอบโดยครู เป็ นการตรวจสอบขันต้นเพือทราบถึงพัฒนาการของเด็ก
การคัดแยกเด็กแต่ละประเภท
5.2.1 การคัดแยกเด็กทีมีความบกพร่ องทางการมองเห็น เช่น ครู ยืนห่ างจากเด็ก
ระยะ 3 เมตร ยกนิวชูขึน 3 นิว แล้วให้เด็กบอกว่ามือทีชูนิวกีนิ ว ถ้าเด็กตอบไม่ได้แสดงว่าเด็กยังนับ
ไม่ได้ ถ้าเด็กบอกว่า 5 นิ ว แสดงว่าอาจมีปัญหาเกียวกับสายตาการอ่าน ครู ให้เด็กอ่านหนังสื อแล้ว
สังเกตพฤติกรรมการอ่านว่าอ่านในลักษณะใด เช่น อ่านหนังสื อจนใกล้สายตาหรื ออ่านหนังสื อผิด
(การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กใช้แบบสํารวจ)
5.2.2 การคัดแยกเด็กทีมีความบกพร่ องทางการการได้ยิน ครู ตรวจสอบได้ดงั นี
ครู ยนื ข้างหลังเด็ก ห่างจากเด็กประมาณ 1 เมตร แล้วเรี ยกชือเด็กด้วยเสี ยงดังพอประมาณ แล้วสังเกต
ว่าเด็กหันหน้ามาทางครู หรื อแสดงอาการมองมาทางแหล่งเสี ยงหรื อไม่หรื ออาจใช้เสี ยงอย่างอืน
เช่น นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ ง ฉาบ เป็ นต้น ทังนีเพือสังเกตปฏิกิริยาของเด็กทีมีต่อเสี ยงเหล่านัน
5.2.3 การคัดแยกเด็กทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายการเคลือนไหวตรวจสอบได้
ดังนี คือ ครู อาจให้เด็กเดินในระยะ 3 - 5 เมตร เพือสังเกตพฤติกรรมการเคลือนไหวของเด็กว่า
ผิดปกติหรื อไม่ทดสอบการช่วยเหลือตังเอง เช่น การแต่งกาย การสวมเสื อ กางเกง หรื อกระโปรง
รองเท้าและถุงเท้า การรับประทานอาหาร เป็ นต้น โดยครู ให้เด็กทํากิจกรรมนันๆให้ครู ดูแล้วสังเกต
พฤติ กรรมของเด็กว่าแตกต่างๆจากเด็กปกติ มากน้อยเพียงใด หากเด็กมี ความลําบากในการทํา
กิ จกรรม เช่ น รั บประทานอาหารด้วยความลําบากหรื อรับประทานอาหารด้วยตนเองไม่ได้อนั
เนืองมาจากสุ ขภาพร่ างกาย แสดงว่าเด็กอาจมีความบกพร่ องทางร่ างกายและสุ ขภาพ
5.2.4 การคัดแยกเด็ก ที มี ความบกพร่ องทางสติ ปั ญญาการอ่ าน ให้เด็ กอ่ า น
หนังสื อให้ครู ฟังในระดับทีเหมาะสมกับชันและวัยให้เด็ก ทําเลขในระดับทีเหมาะสมกับชันและ
วัยประมาณ 1 - 2 ข้อ พูดคุยกับเด็กเพือทดสอบปฏิภาณ ไหวพริ บ
5.2.5 การคัดแยกเด็กทีมีปัญหาในการเรี ยนรู ้พฤติกรรมไม่สมวัยอันอาจนําไปสู่
ความบกพร่ องทางบุ คลิ กภาพและการปรั บตัวความผิดปกติ ทางความประพฤติ ทีเป็ นปั ญหาและ
ความผิดปกติทางอารมณ์ และอาการทางประสาทในส่ วนผลสัมฤทธิn ทางการเรี ยนจะตรวจสอบได้
ดังนี
1) ผลการเรี ยนด้อยลงกว่าเดิม
2) มีการเคลือนไหวอิริยาบถมากหรื อน้อยผิดปกติ
3) ความคิดอ่านทีแปลกและไม่เป็ นจริ ง
4) มีความวิตกกังวลอย่างกะทันหันมากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล
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5) การใช้ภาษาและคําพูด เช่น มีการพัฒนาช้ากว่าวัย วกวน สับสนซําแล้ว
ซําเล่ าในคําหรื อข้อความเดี ยวกัน เสื อมถอยกว่าที เคยเป็ น จับใจความไม่ได้หรื อไม่สัมพันธ์ ก ับ
เหตุการณ์การรับรู ้เสี ยไป เช่น เกียวกับวัน เวลา สถานที และบุคคล หรื อการเห็น การได้ยินได้กลิน
รู ้รสต่างๆ
6) แยกตัวเองจากสังคมและสิ งแวดล้อม เช่น ไม่สบตาคนอืน ไม่ยิมด้วย
ไม่ชอบอยูห่ รื อทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืน
7) ความคิ ด และการกระทํา ต่ า งๆ หมกมุ่ น วนเวี ย นอยู่ ต่ อ ตนเองโดย
ไม่สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม
8) การกระทําหรื อท่าทางซําๆแบบเดียวกัน ชอบเล่นกับตัวเอง เช่น โยกตัว
ปั นนิวกระพือนิว ยักคิวหลิวตา เป่ าปาก เป็ นต้น
9) มีความอ่อนไหวต่อสิ งเร้าหรื อการเปลียนแปลงทีเกิดขึนรอบตัวได้ง่าย
แต่ปฏิกิริยาทีเกิดขึนดูไม่เหมาะสม
10) มีความบกพร่ องทางอารมณ์ในการสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน
11) สติ ปั ญ ญาและทัก ษะในด้ า นต่ า งๆ อาจเสื อมลงกว่ า เดิ ม ก็ ไ ด้ ห รื อ
บางอย่างอาจดีขึนกว่าบางอย่างก็ได้ศึกษาประวัติ การเลียงดู สภาพแวดล้อมทางบ้านและครอบครัว
รวมทังการเยี ยมบ้า นเพื อสั ง เกตลัก ษณะสั ม พัน ธภาพที บ้า น พิ จารณาจากผลทางพัฒ นาการ
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านร่ างกายกล้ามเนือเล็กและกล้ามเนือใหญ่ ในกรณี ที
เด็กได้ผา่ นการเตรี ยมความพร้อมมาแล้ว
5.2.6 การคัดแยกเด็กทีมีความบกพร่ องทางพฤติกรรมการตรวจสอบพฤติกรรม
ของเด็กอาจกระทําได้ดงั นี
1) การใช้แบบทดสอบหรื อแบบสอบถามให้เด็กเลือกตอบ
2) การสัม ภาษณ์ ใช้การพูดคุ ย ซักถามในประเด็ นที ยัง ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์หรื อข้อมูลทีต้องการจะรู ้
3) การให้เด็กได้เขียนประวัติของตนเอง โดยบรรยายเกี ยวกับครอบครัว
ความรู ้ สึกความประทับใจ หรื อสิ งทีทําให้เสี ยใจลักษณะพฤติกรรมทีมีปัญหาทีสําคัญ คือความ
ประพฤติ โดยทัวไปพฤติกรรมออกมาให้เห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกับเพือนทําร้ายเพือนไม่ส่งการบ้าน
ไม่ชอบทํางานกลุ่ม หนี เรี ยนบ่อยๆ ไม่รับผิดชอบในการทํางาน โกรธง่าย ฉุ นเฉี ยว พูดจาหยาบคาย
ไม่ตรงต่อเวลา ชอบอยูค่ นเดียว อารมณ์แปรปรวน วิตกกังวลง่ายงุ่มง่าม ก้าวร้าว ขาดความสนใจ
ในสิ งรอบๆ ตัว
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5.2.7 การคัดแยกเด็ก ออทิสติก โดยการตรวจสอบพฤติกรรมของเด็ก ด้านร่ างกาย
การตอบสนองอย่างผิดปกติต่อเสี ยง มองดูสิงของต่างๆอย่างเพลิดเพลิน ทรงตัวไม่ดี มีพฤติกรรม
แปลกซําๆ เคลือนไหวผิดปกติดา้ นสังคมปฏิ สัมพันธ์ ไม่รู้จกั อยูใ่ นสังคมและการมีความสัมพันธ์
ชอบเล่น คนเดียวแยกตัวและเล่นไม่เป็ น ยึดติดกับสิ งของ กลัวในสิ งทีไม่ควรกลัว ชอบทําในสิ งที
เด็กทัวไปไม่ทาํ เช่น การปั ดของตกจากโต๊ะด้านภาษาและการสื อความหมายมีปัญหาในการสื อสาร
และแปลความหมาย ชอบพูดซําๆและมีปัญหาในการเปล่งเสี ยง ไม่เข้าใจ การเล่นสมมุติ ใช้ภาษา
ของตนเองซึ งบุคคลทัวไปไม่เข้าใจด้านสติปัญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถร้ องเพลง และเล่น
ดนตรี ได้ ถ้าอาการไม่มากมักชอบวาดรู ป ระบายสี ได้ มีความจําในสิ งทีชอบเป็ นพิเศษ
5.2.8 การคัดแยกเด็กสมาธิ สนั เด็กสมาธิ สันเป็ นลักษณะผิดปกติของพฤติกรรม
ปั จจุบนั มีอุปกรณ์ ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีในระดับสู งใช้ตรวจนับเม็ดเลื อดแดงเพือทําการ
วินิจฉัยเด็กสมาธิ สัน พฤติกรรมของเด็กสมาธิ สันมีขนตอนในการวิ
ั
นิจฉัยคือการเก็บข้อมูลเกียวกับ
พฤติ กรรมในหลายๆ สถานการณ์ เช่ น โรงเรี ยน ทีบ้าน และการเล่นการสังเกตในโรงเรี ยน
เป็ นสิ งสําคัญมาก และครู เป็ นคนรายงาน เกียวกับพฤติกรรม เช่น
1) ช่วงความสนใจว่าเหมาะสมหรื อไม่
2) การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ์
3) การฟังคําสังหรื อกฎเกณฑ์ภายใต้สถานการณ์ทีน่าเบือต่างๆ
4) ทํางานทีครู มอบหมายให้ได้ทงชั
ั นและทีบ้าน
5) การควบคุมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ
5.2.9 การคัดแยกเด็ ก ที มี ค วามบกพร่ องซําซ้อน เด็ ก จะต้องมี ผ ลการทดสอบ
อย่างน้อยทัง 3 ด้าน คือ ผลการตรวจการได้ยินซึ งนักโสตวิทยาเป็ นผูท้ ดสอบ ผลการตรวจสายตา
ซึ งจักษุแพทย์ทดสอบ ผลสัมฤทธิn ทางการเรี ยนเป็ นรายงานผลการเรี ยนจากโรงเรี ยน การวินิจฉัย
เพือจัดการศึกษา โดยทัวไปแล้วนักการศึกษามักยึดสภาพความบกพร่ องของเด็กเป็ นเกณฑ์ หากเด็ก
มีความบกพร่ อง 2 อย่าง ให้ยึดความบกพร่ องที รุ นแรงกว่าเป็ นเกณฑ์ในการจําแนกประเภทและจัด
การศึกษาแล้วให้บริ การเสริ มสําหรับสภาพความรุ นแรงทีน้อยกว่า
สรุ ปได้ว่า การคัดแยกและส่ งต่อคนพิการเพือรั บการศึ กษา เป็ นกระบวนการที มี
ความสําคัญและมีความจําเป็ นอย่างยิง โดยพิจารณาจากความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆ เช่น ร่ างกาย
อารมณ์ และสังคม เพือให้คนพิการได้รับบริ การช่วยเหลือในระยะแรกและเตรี ยมความพร้ อมให้
สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
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6. รู ปแบบการจัดการเรียนร่ วม
ผดุง อารยะวิญiู (2542 : 17) ได้กล่าวถึง การจัดรู ปแบบการเรี ยนร่ วมไว้ 3 รู ปแบบ
ดังนี
6.1 การเรี ยนร่ วมบางเวลา (Integration) เป็ นการจัดให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
เรี ย นในโรงเรี ยนปกติ โดยอาจจัดให้อยู่ในชันพิเศษและเรี ย นร่ วมกับเด็ก ปกติ ใ นบางวิช า เช่ น
วิชาพลศึกษา ดนตรี หรื อร่ วมกิจกรรมตามโอกาสอันควร
6.2 เรี ยนร่ วมเต็มเวลา (Mainstreaming) เป็ นการจัดให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
เรี ยนในชันเดียวกับเด็กปกติตลอดเวลา ได้รับบริ การเช่นเดียวกับเด็กปกติ จุดประสงค์ของการเรี ยนร่ วม
เต็มเวลา คือ ให้เด็กเข้าใจและตอบสนองความต้องการซึ งกันและกัน
6.3 การเรี ยนรวม (Inclusion) หรื อการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education)
เป็ นแนวคิดในการจัดการศึกษาทีโรงเรี ยนจะต้องจัดการศึกษาให้กบั เด็กทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า
เด็กคนใดเป็ นเด็กปกติ หรื อเป็ นเด็ กที มี ความต้องการพิเศษ โรงเรี ยนต้องรั บเด็ กทุ ก คนและจัด
การศึกษาให้อย่างเหมาะสม
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (2541 : 12) ได้จดั การเรี ยน
การสอนสําหรับนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษรู ปแบบการจัดการเรี ยนร่ วมใน 5 ลักษณะ คือ
ลักษณะที 1 การเรี ยนร่ วมในชันเรี ยนปกติเต็มเวลา เป็ นการจัดเด็กทีมีความต้องการ
พิเศษ ซึ งได้รับการฟื นฟูสมรรถภาพจนถึงระดับทีช่ วยตัวเองได้แล้ว และได้รับการพิจารณาว่า
มี ค วามพร้ อมทางการเรี ยน มี ผลสัม ฤทธิn ทางการเรี ยนดี หรื อค่ อนข้า งดี ตลอดจนมี วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคมดีพอในทุก ๆ กลุ่มวิชา ให้เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติและเรี ยนเหมือนเด็กปกติ
ทุกประการ ซึ งถ้าเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และการเรี ยนเหมือนกับเด็กปกติโดยไม่เป็ น
ปั ญหาแล้วอาจไม่ตอ้ งกลับมาเรี ยนในชันเรี ยนพิเศษอีก
ลักษณะที 2 การเรี ยนร่ วมในชันเรี ยนปกติ และมีบริ การให้คาํ แนะนําปรึ กษาเป็ น
การจัดการเรี ยนร่ วมเต็มเวลาคล้ายคลึงกับลักษณะที 1 แต่จะมีครู การศึกษาพิเศษเป็ นผูใ้ ห้คาํ ปรึ กษา
ซึ งได้แก่ ครู การศึกษาพิเศษในโรงเรี ยน ครู เวียนสอนตามโรงเรี ยนหรื อผูเ้ ชี ยวชาญเฉพาะทางโดยครู
ประเภทนีไม่ได้เป็ นผูท้ ีทําการสอนโดยตรงแต่จะเป็ นผูค้ อยให้คาํ แนะนําช่วยเหลือครู ประจําชันและ
ครู ประจําวิชา ให้เข้าใจถึงความต้องการและความสามารถของเด็กทีมีความต้องการพิเศษทีเรี ยนร่ วม
อยูใ่ นชันเรี ยน ช่วยกําหนดวัตถุประสงค์ในการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการปฏิบตั ิต่อเด็ก การจัดสภาพแวดล้อม
และช่วยประเมินผลการพัฒนาการในการเรี ยนรู ้ของเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ลักษณะที 3 การเรี ยนร่ วมในชันปกติและรับบริ การจากครู เสริ มวิชาการ เป็ นการจัด
ครู การศึกษาพิเศษประจําอยูท่ ีห้องเสริ มวิชาการ โดยกําหนดตารางเรี ยนให้นกั เรี ยนทีมีความต้องการ
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พิ เ ศษได้เ ข้า มาเรี ย นกับ ครู เ สริ ม วิ ช าการการศึ ก ษาพิ เ ศษบางเวลาและตามความมากน้อ ยของ
ความต้องการพิเศษหรื อความจําเป็ นของเด็ก และสอนในเนื อหาทีเด็กมีปัญหา หรื อ ไม่ได้รับ
การสอนในชันเรี ยนปกติ การสอนอาจกระทําเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ นอกจากนี
ครู เสริ มวิชาการยังทําหน้าทีให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษาแก่ครู ประจําชัน หรื อประจําวิชา เกียวกับ
การเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิต่อเด็กทีมีความต้องการพิเศษด้วย
ลักษณะที 4 การจัดชันเรี ยนพิเศษในโรงเรี ยนและเรี ยนร่ วมบางเวลา เป็ นการจัด
นักเรี ยนทีมี ความต้องการพิเศษไว้ในห้องเรี ยนเดี ยวกันโดยคู่ขนานกับห้องเรี ยนปกติและจัดเป็ น
กลุ่มเล็ก ๆ มีครู การศึกษาพิเศษประจําชันและสอนเองเกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชาทีเด็กสามารถไปเรี ยน
ร่ วมกับเด็กปกติได้ เช่น พลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี - นาฏศิลป์ การงานพืนฐานอาชี พ จริ ยศึกษา
หรื อกิจกรรมพิเศษของโรงเรี ยน
ลักษณะที 5 การจัดชันเรี ย นพิ เศษในโรงเรี ย นปกติ เป็ นการจัดนักเรี ย นที มี
ความต้องการพิเศษทีมีความบกพร่ องค่อนข้างมากในประเภทเดี ยวกัน โดยจัดเป็ นกลุ่มขนาดเล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 6 คน เรี ยนในชันเรี ยนพิเศษร่ วมกันตลอดเวลา มีครู ประจําชันเป็ นผูส้ อนเองทุกวิชา
แต่อยูใ่ นโรงเรี ยนปกติ และมีการเข้าร่ วมกิจกรรมกับทางโรงเรี ยนบ้างบางโอกาส เช่น การเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ประชุมประจําสัปดาห์ รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกับเด็กปกติ
เชียร์ กีฬาและร่ วมกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ตลอดจนร่ วมพิธีการกับโรงเรี ยนด้วย
สรุ ปได้วา่ การจัดรู ปแบบเรี ยนร่ วมให้แก่เด็ก ควรพิจารณาลักษณะของความบกพร่ อง
และความสามารถของเด็กแต่ละคน ตลอดจนต้องคํานึงถึงความพร้อมของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารครู และ
ความร่ วมมือของผูเ้ ชี ยวชาญ ผูป้ กครอง ตัวเด็ก ผูบ้ ริ หาร ครู นักวิชาชี พทีเกียวข้องด้วยจึงจะช่วยให้
การจัดการเรี ยนร่ วมบรรลุผลให้ได้มากทีสุ ด การจัดการเรี ยนร่ วมนันมีวิธีการจัดหลายวิธี ซึ งจะต้อง
เลือกให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์กบั เด็กพิการ หรื อเด็กทีมีความต้องการพิเศษมากทีสุ ด ทังนี
การจัดการเรี ยนร่ วมจะจัดแบบใด
7. ประโยชน์ ของการจัดการเรียนร่ วม
ปรี ดา จันทรุ เบกษา (ม.ป.ป. : 15 - 16) ได้กล่าวถึงประโยชน์ดา้ นต่างๆ ของ
การเรี ยนร่ วมไว้ดงั นี
7.1 เพือให้เด็กพิการมีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น หรื อไม่ตอ้ งเดิ นทางไป
โรงเรี ยนพิเศษทีอยูห่ ่างไกลมากจนเป็ นภาระของผูป้ กครองทีจะต้องรับส่ ง
7.2 เพือเป็ นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผูป้ กครอง ไม่ตอ้ งเสี ยเงินส่ งบุตรพิการไปอยู่
โรงเรี ยนประจํา
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7.3 เพือให้เด็กพิการได้มีชีวติ อยูใ่ นครอบครัวกับบิดามารดา และญาติพีน้องตามปกติ
มี โ อกาสประพฤติ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที ในฐานะเป็ นสมาชิ ก ของครอบครั ว โดยไม่ เ กิ ด ความรู ้ สึ ก ว่ า
ถูกแยกออกไปด้วยเหตุแห่งความพิการ
7.4 เพือเด็กพิการจะมีโอกาสเรี ยนรู ้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ ซึ งนับว่า
เป็ นประสบการณ์ตรง เป็ นประโยชน์อย่างยิงในการเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
7.5 ครู -นักเรี ยน ผูป้ กครองและบุคลากรในโรงเรี ยนร่ วม ได้รับทราบพฤติกรรมของ
เด็กพิการทําให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเกิดประโยชน์ทงสองฝ่
ั
าย
7.6 เพือเป็ นการลดภาระของรัฐบาลเพราะการจัดตังโรงเรี ยนพิเศษต้องใช้งบประมาณ
7.7 เพือให้สังคมเข้าใจและยอมรับเด็กพิการว่ามีความสามารถเช่ นเดี ยวกับเด็กปกติ
และช่วยให้เด็กพิการอยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นประโยชน์ได้
นงลักษณ์ วิรัชชัย (2544 : 9 - 11) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรี ยนร่ วมแบบรวมพลัง
ว่ามีประโยชน์ต่อฝ่ ายต่างๆ ดังนี
7.1 ประโยชน์ต่อตัวเด็กพิการ
7.1.1 มีโอกาสเรี ยนรู ้โลกและสภาพการณ์ทีเป็ นจริ ง
7.1.2 มีโอกาสเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนใกล้บา้ น
7.1.3 มีโอกาสมีปฎิสัมพันธ์กบั เด็กปกติ มีเพือน และมีสังคม มิใช่ถูกแยกออกไป
เป็ นประชากรชันสอง
7.2 ประโยชน์ต่อตัวครู
7.2.1 ครู ผูส้ อนปกติ และครู ส อนวิช าการศึ ก ษาพิ เศษมี โอกาสทํา งานร่ วมกัน
เป็ นทีมเรี ยนรู ้จากกัน
6.2.2 ท้าทายความสามารถของครู ทีไม่เคยสอนเด็กพิการมาก่อนมีโอกาสเรี ยนรู ้
ยอมรับและเข้าใจเด็กพิการ
7.2.3 เป็ นผูน้ าํ การเปลียนแปลงทีจะนําให้เด็กปกติในชันยอมรับและเข้าใจ
7.2.4 มีโอกาสในการติดต่อประสานงานกับองค์กร หน่วยงานในชุ มชน และ
ครอบครัวมากขึน รู ้จกั เด็กและครอบครัวดีมากยิงขึน
7.2.5 ภาคภูมิใจทีได้ทาํ หน้าทีครู อย่างสมบูรณ์
7.2.6 เรี ยนรู ้จากชุมชน นําภูมิปัญญาท้องถินมาใช้ประโยชน์
7.3 ประโยชน์ต่อตัวเด็กปกติ
7.3.1 เข้าใจสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในเรื องความพิการ
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7.3.2 มีโอกาสพัฒนาคุณธรรมด้านความเมตตา กรุ ณา การให้ความช่วยเหลื อ
การทํางานเป็ นทีม และความไม่เอารัดเอาเปรี ยบ
7.3.3 มีโอกาสสัมผัสกับสภาพทีแท้จริ งของโลก
7.3.4 เข้าใจสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในเรื องความพิการ
7.4 ประโยชน์ต่อโรงเรี ยนได้ทาํ บทบาทในการพัฒนาเด็กนักเรี ยนครบทุกด้านตามที
กําหนดไว้เป็ นเป้ าหมายของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริ ง โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และ
คุม้ ค่า
7.5 ประโยชน์ต่อครอบครัว หน่วยงาน และองค์กรได้ขยายขอบข่ายการดําเนิ นงาน
มีผลทําให้การดําเนินงานตามภาระหน้าทีมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
7.6 ประโยชน์ต่อรัฐบาลประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในสิ งอืนทีจําเป็ นและรี บด่วน
สรุ ป ได้ว่า การจัด การเรี ย นร่ ว มจะให้ ป ระโยชน์ ใ นด้า นประสบการณ์ ต รงใน
ชี วิตประจําวันแก่เด็กพิเศษ ทังในการทํางานร่ วมกันและการแข่งขันกับผูอ้ ืนในสภาพทีแท้จริ ง ทํา
ให้สามารถปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตให้
สามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ขต่อไป
8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่ วม
จากการทีรัฐมีนโยบาย เด็กพิการจึงมีโอกาสให้เข้ามาเรี ยนร่ วมกับเด็กทัวไปในโรงเรี ยน
ต่างๆ เพือเปิ ดโอกาสให้เด็กพิการเหล่านี สามารถดํารงชี วิตอยูร่ วมกับนักเรี ยนทัวไปได้รับการยอมรับ
และช่ วยเหลื อจากเพือน นักเรี ยนทัวไป แต่ใ นทางปฏิ บตั ิ ก็ยงั มี ปั ญหาอยู่บ ้างโดยสํา นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545ก : 39 - 84) ได้ทาํ การวิจยั การติดตามผลการดําเนิ นงาน
ตามนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ซึ งสรุ ปปั ญหาและอุปสรรคได้ดงั นี
8.1 ด้านบุคลากร พบว่า มีปัญหาด้านกระบวนการพัฒนาครู เพือการสอนเด็กพิการ
พบว่าส่ วนใหญ่การพัฒนาครู เพือให้ครู มีศกั ยภาพ และความพร้ อมในการจัดการศึ กษาพิเศษ
โดยการให้ครู ได้มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม โดยการประชุ ม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน ในเรื องที
เกียวข้องกับการศึกษาพิเศษ ในด้านต่างๆ ได้แก่ รู ปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรี ยนการสอน
สําหรับเด็กพิการ
8.2 การผลิตสื อสําหรับบริ หารหลักสู ตร ครู ส่วนใหญ่ในทุกสังกัดไม่เคยได้เข้าร่ วม
กิ จกรรมในหัวข้อเหล่ านี มีครู จาํ นวนน้อยมากในทุกสังกัดที มีโอกาสได้เข้าร่ วมหัวข้อดังกล่ าว
ประมาณ 1-2 ครัง และเมือพิจารณาเปรี ยบเทียบเป็ นรายสังกัดจะพบว่า ครู ในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษา
พิ เศษรู ป แบบเฉพาะความพิ ก ารจะมี โ อกาสเข้า ร่ วมกิ จกรรมดัง กล่ า วมากกว่า ครู ใ นสั ง กัดอื นๆ
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การเข้าร่ วมกิจกรรมเพือการเรี ยนรู ้เกียวกับการจัดการศึกษาพิเศษของครู ในด้านต่างๆ มีภาระค่าใช้จ่าย
ครู ระดับประถมศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเองถึงร้อยละ 40
8.3 ความต้องการความรู ้ การเรี ยนรู ้ของครู เกียวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
ในด้านต่างๆ แนวคิดในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ เนือหาสาระหลักสู ตร สําหรับเด็กพิการ
แบบต่างๆ การทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การจัดทําเอกสารคู่มือการสอนเด็กพิการ การวัดผล
ประเมินผล การเรี ยนรู ้ของเด็กพิการ หลักและวิธีการบริ หารหลักสู ตรสําหรับเด็กพิการ การจัดทํา
แฟ้ มประวัติและผลงาน การคัดแยกเด็กพิการ และการวิจยั ในชันเรี ยนเพือนํามาพัฒนาการสอนเด็ก
พิการ ครู ในโรงเรี ยนเรี ยนรวมทุกสังกัดต้องการความรู ้/การเรี ยนรู ้เกียวกับหลักจิตวิทยาการสอนเด็ก
พิการ ด้านศักยภาพพบว่าโรงเรี ยนทีจัดการเรี ยนรวมทุกสังกัดขาดแคลนบุคลากรทีมีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ดงั กล่าว ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อคุณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ในบางที
พบว่า มีนกั เรี ยนพิการเพิมมากขึน
8.4 ด้านสถานที สิ งอํานวยความสะดวก พบว่า โรงเรี ยนเรี ยนรวมยังไม่ได้มีการ
เตรี ยมสถานทีรองรับคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายและต้องใช้
รถเข็นเนื องจากยังไม่มีทางลาดและห้องส้วมทีเหมาะสมกับผูพ้ ิการ ทางลาดชันบางครังชันเกินไป
ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุบ่อยครัง โรงเรี ยนแก้ปัญหาโดยเอาแผ่นยางนวมมาติดผนัง เพือให้นกั เรี ยนใช้เป็ น
ทีหยุดรถ ซึ งอาจเกิดอันตรายได้ ด้านหลักสู ตรทีใช้โรงเรี ยนในทุกสังกัดใช้หลักสู ตรปกติ
8.5 ด้านการบริ หารงบประมาณ ปั ญหาทีพบในด้านงบประมาณ คือ ด้านครุ ภณ
ั ฑ์
ทีถูกกําหนดลักษณะเฉพาะมาจากหน่ วยงานส่ วนกลางทําให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
หรื อสภาพความพิการของเด็ก โดยเฉพาะการใช้งานหรื อสภาพความพิการทีมีความบกพร่ องทาง
ร่ างกายและมีราคาแพงกว่าต่างประเทศมาก ด้านระเบียบการเงิ น ระเบียบการเงิ นไม่เอือต่อการ
ดําเนิ นงาน หรื อการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ เช่น กรณี ปัญหาเด็กมาเรี ยนไม่ต่อเนื อง ซึ งเกิดจากเมือเด็ก
กลับบ้านไปบางคนไม่กลับมาเรี ยนอีกทางโรงเรี ยนเห็ นว่าควรมีกระบวนการติดตาม หรื อให้การ
แนะแนวเพือช่วยเหลือโดยการประสานงานจัดหา สถานทีเรี ยนใกล้บา้ นให้ หรื อเป็ นค่ารถให้เด็ก
กลับมาเรี ยนต่อ ซึ งในกรณี นี โรงเรี ยนมีงบประมาณค่าหัวของนักเรี ยนนันๆ อยูแ่ ล้วแต่ไม่สามารถ
นํา มาใช้ใ นกรณี ดัง กล่ า วได้ท างโรงเรี ย นเสนอว่า ควรจะได้มี ระเบี ย บการนํา เงิ นดัง กล่ า วมาใช้
แก้ปัญหานีได้อย่างถูกต้อง เพราะงบประมาณในส่ วนนีโรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้วแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้
8.6 ด้า นการจัดการ ปั ญหาด้า นการจัดการศึ ก ษาพิเศษในรู ป แบบการเรี ยนรวม
บางโรงเรี ยนอาจไม่สําเร็ จ เพราะมีนกั เรี ยนพิการบางคนเข้าไปเรี ยนแล้วต้องกลับมาเรี ยนในโรงเรี ยน
เฉพาะความพิการตามเดิม เนื องจากนักเรี ยนทัวไปไม่ยอมรับและไม่มีความสุ ขในการเรี ยนเกิดจาก
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การทีผูบ้ ริ หารขาดความรู ้เกียวกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่ให้ความสนใจทีจะพัฒนาโครงการเรี ยนรวม
ส่ งผลให้การดําเนิ นงานไม่บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการเรี ยนรวม เพราะไม่มีกระบวนการ
ทีสร้างความเข้าใจกับนักเรี ยนทัวไป ผูป้ กครองและครู อย่างเป็ นระบบ
สรุ ปได้วา่ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมยังมีปัญหาอยูห่ ลายด้าน
ไม่วา่ จะเป็ น ด้านบุคลากร ซึ งจะต้องมีกระบวนการพัฒนาครู อย่างเป็ นระบบ บุคลากรต้องมีความรู ้
ความสามารถในการจัดการศึกษาพิเศษ มีการผลิ ตสื อทีเอืออํานวยต่อผูพ้ ิการ อาคารสถานทีและ
สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ มีความเหมาะสมกับความพิการนันๆ รวมถึงมีระบบการบริ หารจัดการ
ทีดี โดยให้ความสนใจทีจะพัฒนาโครงการเรี ยนรวม เมื อนักเรี ยนพิการเข้าไปเรี ยนกับนักเรี ยน
ทัวไปแล้ว มีความสุ ขในการเรี ยน ส่ งผลให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการเรี ยนรวม
กฎหมายและนโยบายทีเกียวข้ องกับการจัดการศึกษาเรียนร่ วม
1. นโยบายสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั9นพืน9 ฐาน พ.ศ. 2548
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ข : 133-136) ได้กาํ หนดนโยบาย
และการดําเนินงานด้านการศึกษาพิเศษของประเทศไทยโดยมีพืนฐานจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 ดังนี
มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึ ก ษาขันพื นฐานไม่ น้อยกว่า สิ บ สองปี ที รั ฐ ต้องจัดให้อย่า งทัวถึ ง และมี คุ ณ ภาพโดยไม่ เก็ บ
ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ งมีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์
สังคม การสื อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อบุคคลซึ งไม่สามารถ
พึ งตนเองได้หรื อไม่ มี ผูด้ ู แลหรื อด้อยโอกาสต้องจัดให้บุ ค คลดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ และโอกาสได้รั บ
การศึกษาขันพืนฐานเป็ นพิเศษ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสองให้จดั ตังแต่แรกเกิ ด
หรื อพบความพิการโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ ได้รับสิ งอํานวยความสะดวก
สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทาง การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
นโยบายจากมาตรา 10
1. ให้คนพิการทุกคนมีสิทธิ ได้รับการศึกษาขันพืนฐานอย่างน้อย 12 ปี
2. ให้จดั การศึกษาให้เป็ นพิเศษ
3. ให้จดั บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ มแก่เด็กพิการและครอบครัว
4. ให้ได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การและความช่ วยเหลื ออืนใดทาง
การศึกษา
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มาตรา 15 การจัดการศึกษา มี 3 รู ปแบบ คือ
1. การศึกษาในระบบ
2. การศึกษานอกระบบ
3. การศึกษาตามอัธยาศัย
นโยบายจากมาตรา 15
1. ให้จดั การศึกษาแก่คนพิการอย่างหลากหลายรู ปแบบ
2. ให้ดาํ เนิ นโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรี ยนเรี ยนร่ วมมาตรฐาน รวม 390 โรง โดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในการบริ หารจัดการ
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวข้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี
1. จัดเนื อหาสาระและกิ จกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้ รี ยน โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู ้มาใช้เพือป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
3. จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาํ ได้
คิดเป็ นทําเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง
4. จัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู ้ดา้ นต่างๆ อย่างได้สัดส่ วน
สมดุลกัน รวมทังปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงามและคุณลักษณะทีพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา
5. ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื อการเรี ยน
และสิ งอํานวยความสะดวก เพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รวมทังสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่ วนหนึ ง
ของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการเรี ยนการสอนและ
แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
มาตรา 28 หลักสู ตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทังหลักสู ตรการค้นคว้าสําหรับบุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ต้องมีลกั ษณะหลากหลาย ทังนี ให้จดั ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคลให้เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพ
นโยบายจากมาตรา 24 และมาตรา 28
1. ให้มีหลักสู ตรเฉพาะสําหรับคนพิการระดับมาก
2. ให้เพิมเนือหาสาระทัวไปให้สอดคล้องกับคนพิการแต่ละประเภท
3. ให้ปรับเนือหาสาระทัวไปให้สอดคล้องกับคนพิการและประเภท
4. ให้ใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
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S - Students (นักเรี ยน)
E - Environment (สภาพแวดล้อม)
A - Activities (กิจกรรมการเรี ยนการสอน)
T - Tools (เครื องมือ สื อ สิ งอํานวยความสะดวก)
มาตรา 37 การบริ หารและการจัดการศึ กษาขันพืนฐานให้ยึดเขตพืนทีการศึกษา
โดยคํานึ งทังปริ มาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอืนด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขันพืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชี วศึกษาในกรณี ทีเขตพืนทีการศึกษา
ไม่อาจบริ หารและจัดการได้ตามวรรคหนึ ง กระทรวงอาจจัดให้มีการศึกษาขันพืนฐาน ดังต่อไปนี
เพือส่ งเสริ มการบริ หารและการจัดการของเขตพืนทีการศึกษาก็ได้
วรรค (1) การจัดการศึกษาขันพืนฐานและสําหรับบุคคลทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
จิตใจสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื อสารและการเรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการหรื อทุพพลภาพ ฯลฯ
นโยบายจากมาตรา 37 (1)
1. ให้โรงเรี ยนและศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
(สศศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
2. เมือเขตพืนทีการศึกษาใดมีความพร้อมให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ให้การสนับสนุนให้เขตพืนทีการศึกษานันจัดการศึกษาขันพืนฐานสําหรับบุคคลพิการ
มาตรา 52 ให้กระทรวงส่ งเสริ มให้มีระบบกระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที เหมาะสมกับ การเป็ นวิ ช าชี พ ชันสู ง
โดยการกํากับและประสานงานให้สถาบันทีทําหน้าทีผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทังบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความพร้ อมและมีความเข้มแข็งในการเตรี ยมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากร
ประจําการอย่างต่อเนือง ฯลฯ
นโยบายมาตรา 52
1. ให้สถาบันราชภัฏ ยกเลิ ก การผลิ ตครู การศึ กษาพิเศษระดับ ปริ ญญาตรี และ
ให้ผลิตในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริ ญญาโททางการศึกษาพิเศษแทน
2. สนับสนุ นให้ส ถาบันราชภัฏ และมหาวิท ยาลัย ต่ างผลิ ตครู และผูเ้ ชี ยวชาญ
สาขาต่างๆ เพือพร้อมให้บริ การแก่คนพิการ
3. ให้ใช้เงินกองทุนการศึกษาเพือคนพิการสนับสนุนการพัฒนาครู และผูบ้ ริ หาร
มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กบั การศึกษาในฐานะทีมีความสําคัญ
สู งสุ ดต่อการพัฒนาทียังยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพือการศึกษา ดังนี
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วรรค (3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืนเป็ นพิเศษให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับความจําเป็ นในการจัดการศึกษาสําหรับผูเ้ รี ยนทีมีความต้องการพิเศษแก่กลุ่มตาม
มาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและ
ความเป็ นธรรม ทังนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในกฎกระทรวง
นโยบายจากมาตรา 60 (3)
1. ให้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับ
สิ งอํานวยความสะดวกสื อ บริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550 (19 ตุลาคม
2550) และยกเลิ กกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมี สิทธิ ได้รับสิ งอํานวย
ความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 2545
สรุ ปได้ว่า นโยบายและการดํา เนิ นงานด้า นการศึ ก ษาพิ เศษของประเทศไทยของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีดงั นี คือ
1. บทบาทหน้าทีของหน่วยงานทีเกียวข้องกว้างขวางขึน
2. พัฒนาเด็กพิการในลักษณะบูรณาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ
3. ทํางานร่ วมกับเขตพืนทีการศึกษาและบุคลากรอืนในลักษณะร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่ วมตัดสิ นใจและร่ วมรับผิดชอบ
2. รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุ เบกษา. 2550 : 8) ได้
บัญญัติไว้วา่
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันและได้รับความคุม้ ครองตากฎหมายเท่าเทียมกันชาย
และหญิงมีสิทธิ เท่าเทียมกัน การเลือกปฏิ บตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ งความแตกต่าง
ในเรื องถินกําเนิดเชือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรื อ สั ง คม ความเชื อทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ดเห็ นทางการเมื องอันไม่ ข ัดต่ อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทําไม่ได้
มาตรา 49 ระบุถึงสิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึกษาว่า บุคคลย่อมมีสิทธิn เสมอกัน
ในการเข้ารับการศึกษาขันพืนฐาน ไม่นอ้ ยกว่า 12 ปี ทีรัฐต้องจัดให้ทวถึ
ั งและมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพ หรื อผูอ้ ยูใ่ นสภาวะยากลําบากต้องได้รับสิ ทธิ ตาม วรรคหนึ ง
และการสนับสนุนจากรัฐเพือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอืน
มาตรา 54 ระบุถึงสิ ทธิ ในการรับบริ การสาธารณสุ ขและสวัสดิการจากรัฐว่า บุคคล
ซึ งพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ มี สิ ท ธิ เข้า ถึ ง และใช้ป ระโยชน์ จากสวัส ดิ ก ารสิ งอํา นวยความสะดวก
อันเป็ นสาธารณะ และความช่วยเหลือทีเหมาะสมจากรัฐ
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3. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสํ าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 (ราชกิจจานุ เบกษา.
2551 : 3) ได้บญั ญัติเกียวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการไว้ดงั นี
มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิ ทางการศึกษาดังนี
1. ได้รั บ การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยตังแต่ แ รกเกิ ด หรื อ พบความพิ ก าร
จนตลอดชี วิตพร้ อมทังได้รับเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก สื อ บริ การและความช่ วยเหลื อ
อืนใดทางการศึกษา
2. เลือกบริ การทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรู ปแบบการศึกษาโดยคํานึ งถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็ นพิเศษของบุคคลนัน
3. ได้รับการศึกษาทีมีมาตรฐานและประกันคุ ณภาพการศึกษา รวมทังการจัด
หลักสู ตรกระบวนการเรี ยนรู ้ การทดสอบทางการศึกษา ทีเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
จําเป็ นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
มาตรา 6 ให้ครู การศึกษาพิเศษในทุกสังกัดมีสิทธิ ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตาม
ทีกฎหมายกําหนดให้ครู การศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์ได้รับการส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
องค์ความรู ้ การศึกษาต่อเนื องและทักษะในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ทังนี ตามหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมการกําหนด
มาตรา 7 ให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนทีจัดการเรี ยนร่ วม สถานศึกษาเอกชนการ
กุศลทีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนย์การเรี ยนเฉพาะความพิการ ทีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ได้รับเงิ นอุดหนุ นและความช่วยเหลื อเป็ นพิเศษจากรัฐหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับ
เงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ ให้เป็ นไปตามทีคณะกรรมการกําหนด
มาตรา 8 ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้
สอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุ งแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลอย่างน้อยปี ละหนึ งครั ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที กําหนดในประกาศกระทรวง
สถานศึ ก ษาในทุ ก สัง กัดและศูนย์การเรี ย นเฉพาะความพิก ารอาจจัดการศึ กษาสํา หรั บ คนพิ ก าร
ทังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ในรู ปแบบทีหลากหลายทังการเรี ยนร่ วมการจัดการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการให้บริ การฟื นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพในการดํารงชี วิตอิสระ
การพัฒนาทักษะพืนฐานที จําเป็ น การฝึ กอาชี พ หรื อบริ การอื นใดให้สถานศึ กษาในทุ กสังกัด
จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับ สนุ นการเรี ย นการสอนตลอดจนบริ ก ารเทคโนโลยีสิ งอํา นวย
ความสะดวก สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษาทีคนพิการสามารถเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในทุกสังกัด มีหน้าทีรับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่ วน
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หรื อจํานวนที เหมาะสม ทังนี ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก ารที คณะกรรมการกําหนด
สถานศึ ก ษาใดปฏิ เ สธไม่ รั บ คนพิ ก ารเข้า ศึ ก ษา ให้ถื อเป็ นการเลื อกปฏิ บ ัติโดยไม่ เป็ นธรรม
ตามกฎหมายให้ส ถานศึ ก ษาหรื อหน่ วยงานที เกี ยวข้องสนับ สนุ นผูด้ ู แลคนพิ ก ารและประสาน
ความร่ วมมื อจากชุ ม ชนหรื อนัก วิช าชี พเพือให้ค นพิ การได้รับ การศึ กษาทุ ก ระดับ หรื อบริ การ
ทางการศึกษาทีสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการ
มาตรา 9 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุ นเพือส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้และเทคโนโลยี
ทีเกียวข้อง และการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถ
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้รัฐจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอืนเป็ น
พิเศษให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของคนพิการและสถานศึกษาทีจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ
มาตรา 18 ให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานทําหน้าทีเกียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทังให้มีหน้าทีดังต่อไปนี
1. ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และประสานความร่ วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในสถานศึกษา รวมทังประเมินและรายงานผลต่อคณะกรรมการ
2. สนับสนุ นให้สํานักงานเขตพืนที การศึกษาประถมศึ กษาจัดการเรี ยนร่ วม
แก่คนพิการในเขตพืนทีรับผิดชอบอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ
3. วิจยั และพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของคนพิการ
4. ผลิต วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกเพือการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการ
5. ดําเนินการเกียวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
6. ดําเนินการเกียวกับงานธุ รการของกองทุน
7. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้หน่ วยงานทางการศึ ก ษาสามารถผลิ ตและพัฒนา
เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวกเพือการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิน รวมทังบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์กรชุ มชน องค์กรวิชาชี พ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันอืนทีจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
9. ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ให้สามารถจัดการศึกษา
สําหรั บ คนพิก ารให้ส อดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษาให้สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐานสนับสนุ น กํากับ ดู แล ให้สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษปฏิ บตั ิหน้าที
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลให้ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
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เป็ นผู ้บ ัง คับ บัญ ชาข้า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ร าชการของสํ า นั ก บริ หารงาน
การศึกษาพิเศษให้เป็ นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
มาตรา 19 ให้สํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึกษา มีหน้าทีดําเนิ นการจัด
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรี ยนร่ วม การนิ เทศ กํากับ ติดตาม เพือให้คนพิการได้รับการศึกษา
อย่ า งทัวถึ ง และมี คุ ณ ภาพตามที กฎหมายกํา หนดเพื อให้ ก ารดํา เนิ น การบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์
ตามวรรคหนึ ง ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน ให้การสนับสนุ นทรั พยากร
องค์ความรู ้ และบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านแก่สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
มาตรา 20 ให้สถานศึกษาเฉพาะความพิการของรัฐมีหน้าทีจัดการศึกษาตามภารกิ จ
แก่คนพิการ โดยมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
จะเห็ น ได้ว่า การจัด การศึ ก ษาแบบเรี ย นร่ ว มเป็ นไปตามนโยบายของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2548 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
การบริ หารจัดการเรียนร่ วมโดยใช้ โครงสร้ างซีท (SEAT Framework)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ค : 23 - 26) ได้กาํ หนดแนวทาง
การดํา เนิ นงานของสถานศึ ก ษาตามกระบวนการบริ หารจัดการเรี ย นร่ วมโดยใช้โครงสร้ า งซี ท
(SEAT - Framework) มีขนตอนดั
ั
งนี
1. ประชุ มบุ คลากรทังหมดของโรงเรี ยน เพือสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติและ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
2. ตังคณะกรรมการโครงการเรี ยนร่ วม มีองค์ประกอบ 8 - 10 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษา ผูป้ กครองเด็กพิการ ผูป้ กครองเด็กทัวไป ตัวแทนครู ในโรงเรี ยน ตัวแทน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ตัวแทนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา ตัวแทนชุมชน
3. ประชุมคณะกรรมการ จัดทําวิสัยทัศน์ กําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการ
4. พัฒนาบุคลากรตามความต้องการจําเป็ นของสถานศึกษา
5. ประสานบุคลากรทุกหน่วยงาน ในการพัฒนาเด็กเรี ยนร่ วม
6. การบริ หารจัดการตามโครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2546 : 7 - 47) ได้เสนอแนวคิดการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้
โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) โดยโรงเรี ยนต้องบริ หารองค์ประกอบหลัก 4 ประการตาม
โครงสร้างซี ท เพือทําให้การจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง มีคุณภาพ
และประสิ ทธิ ภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
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1. นักเรียน (S : Students)
นักเรี ยนหมายถึง นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องและนักเรี ยนทัวไป โรงเรี ยน
ควรเตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนทัง 2 กลุ่ม ดังนี
1.1 เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง ในด้านร่ างกายวิชาการ
อารมณ์ และสังคม และการช่ วยเหลื อตนเอง หากพิการตังแต่แรกเกิ ดจําเป็ นต้องได้รับบริ การ
ช่วยเหลื อระยะแรกเริ มหรื อเตรี ยมความพร้ อมทันทีทีพบความพิการ เพือพัฒนาศักยภาพทุกด้าน
ซึ งในการให้บริ การช่ วยเหลื อระยะแรกเริ มนัน เป็ นช่ วงสําคัญที สุ ดที เด็กควรได้รับการเตรี ย ม
ความพร้อมเพราะช่วงอายุ 0 - 3 ปี เป็ นช่วงทีสมองเจริ ญเติบโตมากทีสุ ด การเตรี ยมความพร้อมทําได้
โดยกระตุน้ พัฒนาการในส่ วนทีเหลืออยู่ เมือได้รับการพัฒนา ระดับการทํางานต่างๆ (Functional
Level) จะยิงสู งขึน ในทางกลับกัน หากไม่ได้รับการพัฒนาการกระตุน้ หรื อการส่ งเสริ มส่ วนทีเหลืออยู่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการทํางานต่างๆ จะเลือนหายไปทําให้เด็กเสี ยโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ทนั ที ดังนัน การช่ วยเหลือฟื นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ ยิงทําได้ทนั ท่วงทีตงแต่
ั เมือแรกเกิ ด
และทําได้อย่างถูกต้อง จะสามารถฟื นฟูสมรรถภาพความพิการได้อย่างเห็ นผลชัดเจน ในกรณี ที
เด็กพิการภายหลังเช่น อยู่ในระดับมัธยมศึกษาแล้วตาบอด การเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนในช่วง
วัยรุ่ นนันต้องคํานึ งถึ งจิ ตใจและการยอมรั บความพิการหรื อความบกพร่ องทีเกิ ดขึนภายหลังด้วย
ซึ งถื อเป็ นเรื องยากและมีผลต่อจิ ตใจมากรวมทังต้องมี การเตรี ยมทักษะที จําเป็ นต่อการดํารงชี วิต
เช่น การทําความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลือนไหว (Orientation and Mobilities : O & M)
เพือให้เด็กมี ความสามารถในการดํารงชี วิตอิสระ (Independent Living) และช่ วยเหลื อตัวเอง
ได้มากทีสุ ดและเร็ วทีสุ ด เป็ นต้น
1.2 เตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนทัวไป ทางโรงเรี ยนจะต้องเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยน
ทัวไปในโรงเรี ยน โดยการให้ขอ้ มูลเพือให้นกั เรี ยนทัวไปมี ความรู ้ ความเข้าใจเกิ ดการยอมรั บ
สามารถให้ค วามช่ วยเหลื อและปฏิ บ ตั ิ ต่อนัก เรี ย นพิ ก ารหรื อที มี ค วามบกพร่ องอย่า งถู ก วิธี และ
เท่าทีจําเป็ น ทีผ่านมาพบว่า การทีคนส่ วนใหญ่มีทศั นคติเชิ งลบต่อคนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
เช่น สมเพช เวทนา สงสาร กลัว ไม่ไว้วางใจ มักเกิดจากความไม่รู้ หรื อไม่มีขอ้ มูลทีถูกต้อง ดังนัน
ครู ควรทําความเข้าใจและอธิ บายเกี ยวกับลักษณะความพิการให้นกั เรี ยนทัวไปในชันเรี ยนได้รู้จกั
และควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที ช่ วยให้เด็กทํากิ จกรรมร่ วมกันเพือให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้
และช่ วยเหลื อซึ งกันและกัน ครู อาจจัดสถานการณ์ จาํ ลองให้นักเรี ยนทดลองเป็ นคนพิการและ
ทํากิ จกรรมต่างๆ จากนันให้อภิปรายถึงความรู ้ สึกของนักเรี ยนแต่ละคนกิจกรรมเช่ นนี จะช่วยให้
นักเรี ยนทัวไปได้เข้าใจถึงความคับข้องใจ ความไม่สะดวกและความลําบากของเพือนพิการหรื อทีมี
ความบกพร่ องมากขึน กิ จกรรมอืนทีช่ วยให้นกั เรี ยนทัวไปเข้าใจและยอมรับเพือนพิการหรื อทีมี

36
ความบกพร่ องมากขึน เช่น การเชิญผูท้ ีทํางานทีเกียวข้องกับเด็กพิการมาบรรยายให้ฟัง พร้อมทังให้
ดูภาพยนตร์ สไลด์ แผ่นภาพ บทความ และสื ออืนๆ ประกอบ เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามปั ญหา
ต่างๆ การจัดนิ ทรรศการ หนังสื อและเรื องราวเกี ยวกับคนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง เพือให้
นักเรี ยนในชันเรี ยนและนักเรี ยนทุ กคนในโรงเรี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ การทัศนศึกษาสถานทีดูแล
คนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องเพือให้นกั เรี ยนได้เห็นและเรี ยนรู ้วา่ คนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
มีความเป็ นอยูอ่ ย่างไร นอกจากนีควรสอนทักษะการช่วยเหลือเบืองต้นในการช่วยเหลือเพือนพิการ
หรื อทีมีความบกพร่ องเบืองต้นให้กบั นักเรี ยนทัวไปด้วย
สรุ ปได้ว่า ด้านนักเรี ยนต้องมีการเตรี ยมความพร้ อมนักเรี ยนพิการหรื อนักเรี ยนที มี
ความต้องการพิเศษและนักเรี ยนทัวไป ในด้านร่ างกาย วิชาการ อารมณ์และสังคมและ การช่วยเหลือ
ตนเอง โดยได้รับการตรวจสุ ขภาพ คัดกรองประเภทความบกพร่ อง และการจัดเตรี ยมความพร้อม
สําหรับนักเรี ยนทัวไป ให้มีความรู ้และสอนทักษะการช่วยเหลือเพือนพิการ
2. สภาพแวดล้ อม (E : Environment)
สภาพแวดล้อมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรจัดให้นกั เรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
เรี ยนในสภาพแวดล้อมทีมีขีดจํากัดน้อยทีสุ ด (Least Restrictive Environment : LRE)โรงเรี ยนควร
พยายามให้เด็กได้เรี ยนร่ วมในชันเรี ยนทัวไปมากทีสุ ด หากไม่สามารถจัดให้เด็กเรี ยนร่ วมได้เต็มเวลา
ก็อาจจัดเป็ นบางเวลาได้ ทังนี ขึ นอยู่ก ับ ความต้องการจํา เป็ นพิเศษของนัก เรี ย นพิ ก ารหรื อที มี
ความบกพร่ องเป็ นเฉพาะบุคคล โดยทัวไป ควรจัดให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าเรี ยนในชันเรี ยนทัวไป
โดยแยกนัก เรี ย นออกไปจากเพื อนทัวไปให้น้อยที สุ ดโรงเรี ย นควรปรั บ สภาพแวดล้อมโดยใช้
หลักวิชาการคือ พิจารณาถึงสภาพความบกพร่ องของนักเรี ยนแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น นักเรี ยน
ทีมีการเห็ นเลื อนรางควรมีโป๊ ะไฟทีโต๊ะเรี ยนและจัดให้นกั เรี ยนมานังแถวหน้าสุ ด รวมทังไม่ให้
แสงสะท้อนจากหน้าต่างเข้ามารบกวนเวลาขณะทีนักเรี ยนดูกระดานดํา นักเรี ยนทีมีความบกพร่ อง
ทางการได้ยินควรจัดให้นงประมาณแถวที
ั
2 หรื อ 3 โดยนังมุมใดมุมหนึ งของห้อง เพือให้นกั เรี ยน
สามารถมองครู และเพือนนักเรี ยนในห้องได้ทวถึ
ั ง นักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกายทีนังรถเข็น
เมือจําเป็ นต้องเรี ยนวิชาเกษตรและนักเรี ยนต้องปลูกผักสวนครัว ครู ควรยกระดับแปลงผักให้สูงขึน
จากพืนและอยูใ่ นระดับเดียวกับทีนังเก้าอีรถเข็น เพือให้นกั เรี ยนสามารถปลูกผักได้สะดวก นอกจากนี
ควรคํา นึ ง ถึ ง พาหนะที ใช้ใ นการรั บ ส่ ง นัก เรี ย นจากบ้า นไปโรงเรี ย นและจากโรงเรี ย นไปบ้า น
ไปทัศนศึกษาและกิจกรรมอืนๆ ทีนักเรี ยนจะต้องเคลือนย้าย นอกจากนีจะต้องมีการบริ หารจัดการ
ตารางเวลาเรี ยนและห้องเรี ยน เช่ น ห้องเรี ยนสําหรั บการเรี ยนร่ วมควรอยู่ชันล่ างของอาคาร
พืนห้องเรี ยนควรราบเรี ยบและมีการปรับระดับเพือความสะดวกในการใช้รถเข็นห้องนํา โต๊ะ เก้าอี
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และคํานึ งถึ งการถ่ายเทของอากาศ แสงจากธรรมชาติ แสงไฟ เป็ นต้นเกณฑ์มาตรฐานการจัด
ภายนอกอาคาร มีดงั นี
2.1.1 เกณฑ์มาตรฐานการจัดภายนอกอาคาร
1) สถานทีตัง จะเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการอย่างยิง
ถ้าปรับระดับพืนทีให้อยูใ่ นระดับเดียวกับประตูทางเข้า เพราะจะช่วยให้คนพิการเข้าออกได้สะดวก
ยิงขึน
2) ชนิ ดของตัวอาคาร นิ ยมอาคารชันเดียวมากกว่าอาคารหลายชันและ
ถ้าตัวอาคารมีมากกว่า 1 ชัน ควรมีทางลาดหรื อลิฟต์เพืออํานวยความสะดวกแก่คนพิการทีต้องใช้
เก้าอีรถเข็น (Wheel Chair)
3) ทางเข้า ควรอยูใ่ นระดับเดียวกับประตู ถ้าอยูค่ นละระดับควรมีทางลาด
และบันได หากเป็ นห้องชุ ดทางเข้าควรมีทางไปถึงห้องโถงชันล่าง บริ เวณทางเข้าทีใช้ในเวลากลางคืน
ควรมีแสงสว่างไม่นอ้ ยกว่า 5 แรงเทียน เพือช่วยให้คนทีมีสายตาเลือนรางมองเห็นได้ชดั เจนขึน
นอกจากนี พืนผิว ทางเข้าควรปราศจากใบไม้ ขยะ และวัสดุชินเล็กๆ ทีอาจทําให้คนพิการลืนหรื อ
สะดุดหกล้มได้
4) ทางเดิน ควรกว้างอย่างน้อย 1.525 เมตร (60 นิ ว) เพือให้เก้าอีรถเข็น
2 ตัวสวนทางกันได้ ทางเดินไม่ควรมีทางชันเกินร้ อยละ 5 และควรเป็ นพืนระดับเดี ยวกันตลอด
โดยไม่มีบนั ไดคัน พืนทางเดิ นที เป็ นกรวดหรื อหิ นอาจไม่ปลอดภัยต่อคนพิการ สําหรั บคนที มี
สายตาเลื อนราง สี และลวดลายของทางเดินควรเป็ นแบบง่ายๆ เพือไม่ให้เกิ ดความสับสนควรมีที
สังเกตตรงทางเดินทีไม่สะท้อนแสงตลอดแนวขอบทางเดินซึ งกว้างไม่ตากว่
ํ า 0.610 เมตร ควรใช้
วัสดุทีมีพืนผิวแตกต่างกันตรงทางแยก จะช่วยคนทีมีสายตาเลือนรางได้ดีขึน และหากทางเดินมา
ประจบกันมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัวที (T) ให้ทาํ ทางลาดจากทัง 3 ทิศทาง
5) ทางข้าม ต้องมีทางลาดจากทางเดินสู่ ถนน ในบริ เวณทางข้ามไม่ควรมี
ท่อนําตรงทางเดินและทางข้าม หากจําเป็ นต้องมีควรมีสัญลักษณ์เตือนทีเห็นได้ชดั เจนตรงขอบทางลาด
ควรมีพืนผิวและสี ทีแตกต่างออกไป อาจไม่ตอ้ งใช้สีทา แต่ใช้วสั ดุทีแตกต่างออกไป เช่นใช้หินแกรนิ ต
สี เทาอ่อนตรงขอบทางลาดบนถนนแอสฟัลต์สีดาํ เป็ นต้น
6) ลานจอดรถ ควรมีทีจอดรถให้ใกล้กบั ตัวอาคารมากทีสุ ดและควรทํา
เครื องหมายสากลทีบอกให้คนพิการทราบว่าเขาสามารถใช้สถานทีนันได้ โดยเฉพาะสําหรับคน
ทีต้องใช้เก้าอีรถเข็น ช่วงจอดรถสําหรับรถแต่ละคันควรกว้าง 3.660 เมตร (12 ฟุต) เพือให้คนพิการ
ทีใช้เก้าอีรถเข็นเข็นผ่านได้
7) เกาะกลางถนน ใช้เกณฑ์เดียวกับทางเดิน
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8) ต้นไม้ หลีกเลียงการปลูกต้นไม้ทีให้ผลหรื อเมล็ดทีมีหนามซึ งอาจร่ วง
ตกลงพืน หรื อปลูกต้นไม้ทีมีรากโผล่เหนื อพืนดิ นใกล้ทางเดิ น ควรปลูกต้นไม้ห่างจากทางเดิ น
อย่างน้อย 2.140 เมตร (7 ฟุต) และมีรัว อิฐ ซี เมนต์ ล้อมรอบบริ เวณต้นไม้สูงพอทีจะป้ องกันไม่ให้
คนพิการตกลงไปในหลุมปลูกต้นไม้
9) ร่ องนํา ไม่ควรมี ร่องนําบนทางเดิ น หากจําเป็ นต้องมี ช่องตะแกรง
ปิ ดร่ องนํา ช่ องตะแกรงไม่ควรกว้างเกิน 1.30 ซม. เพือป้ องกันไม่ให้ปลายไม้เท้า ไม้คายั
ํ นหรื อ
ล้อรถเข็นตกลงไปในช่องตะแกรง
2.1.2 เกณฑ์มาตรฐานการจัดภายในอาคาร
1) ประตู ประตูทงหมดควรเปิ
ั
ดได้ง่าย และหากประตูเป็ นแบบปิ ดเอง
ก็ควรปิ ดอย่างช้าๆ เพือให้เวลาแก่คนพิการได้ผา่ นช่องประตูเข้ามา ประตูควรเปิ ดกว้างอย่างน้อย
0.815 เมตร และควรเปิ ดอ้าได้ ประตูสองบานไม่เหมาะสําหรับคนทีมีความบกพร่ องทางร่ างกาย
หากจําเป็ นต้องมีก็ควรเปิ ดได้ง่าย ประตูแต่ละบานควรกว้างอย่างน้อย 0.815 เมตร นอกจากนี ควรมี
วัสดุพวกยางทาบด้านล่างของประตูสูงขึนมาจากพืน 0.460 เมตร เพือสามารถใช้ไม้คายั
ํ นไม้เท้า
เครื องช่วยเดินหรื อส่ วนใดส่ วนหนึ งของเก้าอีรถเข็นดันได้ ทีดึงประตูควรเป็ นท่อนยาวตามแนวตัง
แทนทีจะเป็ นลูกบิดทรงกลมเล็กๆ เพือช่วยให้คนพิการทีต้องใช้เก้าอีรถเข็นเปิ ดประตูได้ในระดับ
ต่างกัน และควรมีสีทีแตกต่างจากส่ วนอืนของประตู เพือคนทีมีสายตาเลือนรางเห็นได้ง่าย หากเป็ น
ประตูกระจกควรมีเครื องหมายบอกไว้ เช่ น ใช้สีทีตัดกับสี ของประตู เพือช่วยให้คนทีมีสายตา
เลือนรางมองเห็นได้ชดั ขึน ไม่ควรมีธรณี ประตู หากจําเป็ นต้องมีไม่ควรสู งเกิน0.635 ซม. เพราะ
คนพิการทีใช้เก้าอีรถเข็นไม่สามารถเข็นเข้าออกได้หากสู งกว่านี และควรมีสัญลักษณ์ เตือนว่าเป็ น
ธรณี ประตู
2) ทางลาด (ทังภายในและภายนอกอาคาร) พืนของทางลาดควรทําด้วย
วัสดุทีไม่ลืน เช่น ซี เมนต์ ความชันสู งสุ ดควรเป็ น 1 : 12 กว้างอย่างน้อย 0.815 เมตร ทีจับควรมี
ความยาวตลอดทางลาดทังด้านบนและล่างออกไปอีกไม่น้อยกว่า 0.300 เมตร และปลายราวจับ
ทัง 2 ข้าง ควรงอเข้าหรื อลง บริ เวณด้านล่างของทางลาดควรมีพืนทีระดับเดียวกันต่อไปอีก 1.800 เมตร
และด้านบน 1.220 เมตร ถ้าทางลาดยาวมากควรมีพืนทีระดับเดียวกันคันทุก9.145 เมตร หรื อเมือ
เป็ นทางเลียวก็ตอ้ งเป็ นพืนทีมีระดับเดียวกัน ทังนี เพือความปลอดภัยและเพือให้คนพิการหยุดพัก
ความยาวของพืนทีทีคันอย่างน้อย 1.220 เมตร ความกว้างเท่าทางลาดสําหรับคนพิการทีต้องใช้เก้าอี
รถเข็นความชันควรเป็ น 1 :20 ฉะนันหากไม่สามารถมีทางลาดทีมีความชันตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก็ควรมีทางลาดทีมีความชัน 1 : 20
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3) บันได หากสามารถเลียงได้ไม่ควรมีบนั ได สําหรับคนพิการทีสามารถ
ใช้บนั ไดได้ ขันบันไดควรมีลกั ษณะมน และส่ วนยืนของพืนขันบันไดแต่ละขันไม่ควรเกิน0.040
เมตร (1 3/5 นิ ว) บันไดแต่ละขันควรสู งไม่เกิน 0.190 เมตร (7 ½ นิ ว) ถ้าเป็ นบันไดทีอยูภ่ ายใน
อาคาร และไม่เกิน 0.165 เมตร (6 ½ นิ ว) ถ้าเป็ นบันไดภายนอกอาคาร แต่หากน้อยกว่า0.105 เมตร
(4 นิ ว) ก็จะเป็ นอันตรายได้ ขันบันไดภายในอาคารควรกว้างอย่างน้อย 0.255 เมตร(10 นิ ว) และ
ภายนอกอาคารควรกว้างอย่างน้อย 0.280 เมตร (11 นิ ว) ความสู งของบันไดไม่ควรเกิน2.440 เมตร
(8 ฟุต) ควรมีสัญลักษณ์เตือนทีสัมผัสได้ เพือบอกให้ทราบว่าทางเดินข้างหน้าจะเป็ นบันไดลงไปสู่
ชันล่าง ควรมีราวจับทัง 2 ข้างของบันได (ใช้มาตรฐานเดี ยวกับราวจับตรงทางลาด) นอกจากนี
ราวจับควรสู งกว่าขันบันไดประมาณ 0.815 เมตร (2 ฟุต 8 นิว) ถึง 0.915 เมตร (3 ฟุต) และหากมี
เด็กจํานวนมากที ต้องใช้บนั ได ควรมี ราวจับอีกอันทีสู งจากขันบันได 0.610 เมตร (24 นิ ว)
ง. ทางเดินสาธารณะภายในตัวอาคาร ควรมีราวจับอย่างน้อย 1 ด้านและ2 ระดับ คือ สู งจากพืน
0.660 เมตร (26 นิ ว) และ 0.815 เมตร (32 นิ ว) เส้นผ่าศูนย์กลางของราวจับไม่ควรเกิน 0.040 เมตร
(1 ½ นิ ว) และสามารถจับได้สะดวก ควรห่ างจากฝาผนังประมาณ 0.040เมตร (1 ½ นิว) ทางเดิน
ควรกว้าง 2.430 เมตร (8 - 12 ฟุต) และไม่ควรมีสิงกีดขวาง
4) พืน ควรเป็ นพืนเรี ยบแต่ไม่ลืน ทําด้วยวัสดุทีไม่กะเทาะหรื อหลุดง่าย
พืนที ดี ทีสุ ดควรเป็ นพืนยาง ไม่ควรใช้วสั ดุ ทีเป็ นมันและสะท้อนแสง และหากพืนบริ เวณใด
เป็ นอันตรายต่อคนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นก็ควรจะมีสัญลักษณ์เตือนบอกทีสามารถสัมผัสได้
5) แสงสว่าง แสงสว่างทีใช้สาํ หรับคนทัวไปเพียงพอแล้วสําหรับคนพิการ
ทัวไป แต่สําหรับผูม้ ีสายตาเลื อนรางต้องใช้ไฟที มีแสงสว่างมากกว่าปกติ ควรใช้วสั ดุ ทีพืนผิว
มีคุณสมบัติในการขจัดแสงสะท้อน แสงส่ องเข้าตาหรื อเงา และควรใช้แสงสว่างบอกตําแหน่ ง
บันได ราวจับทางแยก นอกจากนีควรหลีกเลียงการใช้ไฟกะพริ บ
6) ห้องนํา ควรกว้างอย่างน้อย 1.525 เมตร (5 ฟุต) และลึก 1.525 เมตร
(5 ฟุต) ควรมีราวจับตรงด้านข้างและด้านหลังของโถส้วม ซึ งทําด้วยท่อเหล็กยาวอย่างน้อย 0.610 เมตร
(2 ฟุต) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.032 - 0.038 เมตร (1 ¼ - 1 ½ นิ ว) เพราะคนพิการจะทิงนําหนักลงบน
ราวจับมากเวลาใช้ส้วม ราวจับด้านหลังโถส้วม ควรสู งจากทีนังโถส้ วมประมาณ0.280 เมตร
(11 นิ ว) สําหรับราวจับด้านข้างให้ติดทํามุม 50 องศากับพืน ทีกดตรงโถส้วมควรติดกับฝาผนัง
ห้องนํา เพราะคนพิการทีใช้เก้าอีรถเข็นสามารถกดได้ง่าย ทีนังโถส้วมควรสู งจากพืน0.255 เมตร
(10 นิ ว) สําหรับห้องนําผูช้ าย ทีปั สสาวะไม่ควรสู งเกิน 0.485 เมตร (19 นิ ว) จากพืนอ่างล้างมือ
ควรสู งจากพืน 0.610 เมตร (2 ฟุต) กระจกควรสู งจากระดับพืน 0.915 เมตร (3 ฟุต) ถ้าจําเป็ นควร
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ติดกระจก 2 ระดับ กระดาษเช็ดมือและสบู่ควรวางในทีตําพอทีคนพิการใช้เก้าอีรถเข็นเอือมถึ ง
มีการถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ มีแสงสว่างอย่างน้อย 30 แรงเทียน ก๊อกนําควรมีสีชดั เจนหรื อ
ตัวอักษรนูนขึนมาให้สัมผัสได้ ในห้องนําสิ งสําคัญคือ ประตูห้องนําควรกว้าง 0.815 เมตร(32 นิ ว)
ควรเปิ ดออกด้านนอก และทีล็อกประตูควรเปิ ดออกได้จากภายนอกในกรณี เกิ ดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
พืนห้องนําควรเป็ นระดับเดียวกันทังหมด และถ้ามีแต่โถส้วมแบบนังยองๆ ก็อาจดัดแปลงทําเป็ น
ทีนังสู งขึนและเลือนเข้าไปคร่ อมเมือใช้
7) โทรศัพ ท์ ควรติ ดตังให้ตาพอสํ
ํ
า หรั บ คนพิ ก ารที ใช้เก้า อี รถเข็น
เอือมไปหยิบหูฟังและหมุนหมายเลขโทรศัพท์ได้ โทรศัพท์สูงจากพืนประมาณ 1.625 เมตร(64 นิ ว)
หากเป็ นโทรศัพท์ส าธารณะควรติ ดตังตรงฝาผนัง และหากเป็ นตูก้ ็ ไม่ ควรมี ป ระตูและไม่ ยกพื น
ซึ งทําให้คนพิการทีนังเก้าอีรถเข็น เข็นเข้าไม่ได้ ควรใช้แสงสว่างอย่างน้อย 50 แรงเทียนส่ องตรง
ทีหมุนและทีบอกวิธีใช้ และควรมีตวั เลขนูนเหนืออักษรเบรลล์กาํ กับตรงทีหมุนหรื อกดตัวเลข
8) สวิตช์ ไฟและปุ่ มต่างๆ ควรให้ตาพอที
ํ
คนพิก ารที ใช้เก้าอี รถเข็น
เอือมเปิ ดปิ ดได้ และมีอกั ษรเบรลล์กาํ กับสําหรับคนทีมีความบกพร่ องทางการเห็น
9) ระบบเตือนภัย ควรเป็ นระบบทีทังได้ยินและมองเห็น เสี ยงควรดังพอ
ทีคนหูตึงจะได้ยนิ และระบบเตือนภัยทีมองเห็น ควรจัดเป็ นแสงกระพริ บน้อยกว่า 5 ครังต่อวินาที มี
ประตูทางออกฉุ กเฉิ นจัดไว้ให้คนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นสามารถสัมผัสและทราบได้วา่ เป็ น
ประตูทางออกฉุ กเฉิ น
10) ลิ ฟต์ หากคนพิการอาศัยอยู่ภายในอาคารทีมีสองชันขึนไป ควรมี
ลิฟต์ขนาด 2.325 เมตร (25 ตารางฟุต) ปุ่ มกดควรอยูต่ าพอที
ํ
คนพิการทีนังเก้าอีรถเข็นสามารถกดได้
คือ อยูส่ ู งไม่เกิน 1.220 เมตร (4 ฟุต) จากพืน ประตูลิฟต์ควรเปิ ดกว้างได้อย่างน้อย 0.815 เมตร
(2 ฟุต 8 นิ ว) และเปิ ดนาน 3 - 4 นาที ควรมีราวจับทัง 3 ด้านภายในลิฟต์และสู งจากพืน 0.915 เมตร
(3 ฟุต) ปุ่ มกดภายในลิฟต์ ควรอยูส่ ู งจากพืนไม่เกิน 1.500 เมตร (4 ฟุต 11 นิ ว) และอยูห่ ่ างจากฝา
ประตู 0.510 เมตร (1 ฟุต 8 นิ ว) ควรมีอกั ษรเบรลล์กาํ กับทีปุ่ มกดและมีเสี ยงบอกว่าลิ ฟต์ขึน
(หนึ งครัง) หรื อลง (2 ครัง) และลูกศรบอกว่าขึนหรื อลง ควรมีแสงทีเห็ นได้ชดั เจนเมือกดควร
มีเสี ยงบอกว่าลิฟต์ขึนลงชันไหนและควรมีแสงสว่างภายในลิฟต์อย่างน้อย 5 แรงเทียน
2.2 บุคคลทีเกียวข้องในสภาพแวดล้อมของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และ
บุคลากรอืนในโรงเรี ยน โรงเรี ยนทัวไปทีมีการจัดการเรี ยนร่ วมผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญยิง
ในโรงเรี ยนทีจะเป็ นผูน้ าํ และสร้างบรรยากาศของการยอมรับนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยน หากทางโรงเรี ยนมีการจัดตังคณะกรรมการโรงเรี ยนไว้แล้วผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
จะต้องนํา เสนอเรื องการจัดการเรี ย นร่ วมให้ค ณะกรรมการโรงเรี ย นทราบและพิ จารณาแต่ ง ตัง
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คณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วมประจําโรงเรี ยน ซึ งควรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารผูเ้ ชี ยวชาญ ครู ทวไป
ั
ครู การศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผูป้ กครอง และบุคลากรภายนอก เพือกําหนดนโยบายในการจัดการเรี ยน
ร่ วม แนวทางการดําเนินงาน จัดสรรงบประมาณ บทบาทและหน้าทีของบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
และรู ปแบบในการจัดการเรี ยนร่ วม เมือคณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วมประจําโรงเรี ยนประชุ ม
กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนิ นงานในการจัดการเรี ยนร่ วมเรี ยบร้อยแล้ว ทางโรงเรี ยนต้อง
จัดกระประชุ มชี แจงถึ งนโยบายของโรงเรี ยนและมอบหมายหน้าทีให้บุคลากรทีเกี ยวข้อง โดยให้
ถือเป็ นปริ มาณงาน พร้ อมทังให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็ นและร่ วมเป็ นเจ้าของโครงการ
นอกจากนี ทางโรงเรี ยนต้องจัดทําป้ ายประกาศนําเสนอในลักษณะของโปสเตอร์ แผ่นพับ วีดิโอ
หรื อจัดป้ ายนิ เทศ เพือประชาสัมพันธ์ โครงการให้บุคคลทีเกี ยวข้องรั บทราบเกี ยวกับนโยบาย
ประชาสัมพันธ์ให้ผูป้ กครองของเด็กพิการหรื อทีมีความบกพร่ องอาสาเป็ นวิทยากร หรื อหากมี
กิ จกรรมการดําเนิ นงานด้านคนพิการในสังคมที สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนร่ วมจะได้เผยแพร่
ให้ทุกคนรั บทราบครู ทวไปและครู
ั
การศึ กษาพิเศษต้องเป็ นที ปรึ กษาซึ งกันและกัน โดยทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีม
สรุ ปได้วา่ การจัดสภาพแวดล้อมทีดีและเหมาะสมจะสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
เช่นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ อาคารเรี ยน ห้องเรี ยนภูมิทศั น์บริ เวณ รอบๆ โรงเรี ยนรวมทั.ง
สิ งสาธารณูปโภคอืนๆ เช่น การจัดทําทางลาด การสร้างห้องนํ.า และบุคคลทีเกียวข้องมีความสําคัญ
ในชี วิตของเด็ก ได้แก่ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู และบุคลากรอืนๆ ในโรงเรี ยนทีมีส่วนร่ วมให้ความร่ วมมือ
พัฒนาตามระบบการจัดการของคณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วม
3. กิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities)
กิจกรรมการเรี ยนการสอน คือ กิจกรรมภายในและภายนอกห้องเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ ง
ของการจัดการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นที จะช่ วยให้นัก เรี ยนทัวไปและนักเรี ยนพิก ารหรื อที มี
ความบกพร่ องได้รับการพัฒนา ทังในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ งประกอบด้วย
3.1 การบริ หารจัดการหลักสู ตร แบ่งออกเป็ น
3.1.1 การปรับหลักสู ตรทัวไป คือ ปรับหลักสู ตรทีใช้กบั นักเรี ยนทัวไปใช้กบั
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง เช่น สําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการเห็นอาจปรับ
จากการวาดรู ปมาเป็ นการปั นแทน สําหรับนักเรี ยนทีมี ความบกพร่ องทางการได้ยินอาจปรับให้
ไม่ตอ้ งอ่านออกเสี ยง
3.1.2 การจัดทําหลักสู ตรเฉพาะ คือ หลักสู ตรทีเป็ นแนวทางการศึกษาตังแต่
ระดับอนุ บาลจนถึ งมัธยมศึ กษาตอนปลาย (หลักสู ตรสําหรับหรื อหลักสู ตรคู่ขนาน) ซึ งถื อเป็ น
หลักสู ตรเฉพาะบุคคล โดยพิจารณาจากระดับของความพิการจากแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
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ของนักเรี ยน โรงเรี ยนอาจประยุกต์ตามแนวทางของกรมวิชาการ สําหรับเด็กทีมีความบกพร่ อง
ทางสติปัญญาหลายคนไม่สามารถเรี ยนรู ้ได้ตามหลักสู ตรทัวไปจึงจําเป็ นต้องจัดทําหลักสู ตรขึนมา
ใหม่โดยเฉพาะ เช่ น เด็กที มี ความบกพร่ องทางสติ ปัญญาที ค่อนข้างรุ นแรงจะต้องมี การจัดทํา
หลักสู ตรเฉพาะ ซึ งไม่ใช่หลักสู ตรตัดต่อหรื อนําหลักสู ตรในระดับประถมศึกษายึดไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจะค่อยๆ ลดลง แต่ถา้ เป็ นเรื องของทักษะการดํารงชี วิต ทักษะการเตรี ยม
ความพร้อมในด้านอาชีพจะตําในช่วงแรกๆ แล้วจะค่อยๆ เพิมมากขึน โดยการจัดเป็ นชันเรี ยนทัวไป
ให้มีลกั ษณะคู่ขนานไปกับระดับชันเรี ยนทีเพือนนักเรี ยนทัวไปเรี ยนอยู่
3.1.3 การจัดทําหลักสู ตรเพิมเติมสอนทักษะเฉพาะทีจําเป็ นให้แก่นกั เรี ยนพิการ
หรื อทีมีความบกพร่ อง เช่น ทักษะการดํารงชี วิต ได้แก่ การรับประทานอาหารการดูแลบ้านเรื อน
การทําความสะอาดร่ างกาย การไปซื อของ การใช้โทรศัพท์สาธารณะการใช้บริ การของไปรษณี ย ์
ธนาคาร ทักษะการอ่านเขี ย นอักษรเบรลล์ ทักษะการทําความคุ น้ เคยกับสภาพแวดล้อมและ
การเคลื อนไหว ทักษะการใช้แว่นขยาย สําหรั บนักเรี ยนที มีความบกพร่ องทางการเห็ นทักษะ
ทางสังคมสําหรับนักเรี ยนออทิสติก ภาษามือสําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องทางการได้ยินเป็ น
ต้น
3.2 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP)
เป็ นแผนการจัดการศึ ก ษาที สอดคล้องกับ ความต้องการจํา เป็ นพิ เศษของนักเรี ยนพิ การหรื อที มี
ความบกพร่ อง ซึ งมีรายละเอียดเกี ยวกับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลื อ
อื นใดทางการศึ ก ษาที นัก เรี ย นพิ ก ารหรื อ ที มี ค วามบกพร่ อ งต้อ งการ เรี ย กชื อย่อ ว่า IEP
กระทรวงศึกษาธิ การได้ออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ ง
อํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลื ออืนใดทางการศึกษา ซึ งสถานศึกษาจะต้อง
จัดทํา IEPให้กบั นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องเป็ นเฉพาะบุคคลทุกคน โดยต้องตรวจสอบ
เพื อบ่ ง ชี จุ ดเด่ นและจุ ด ด้อยของนัก เรี ย น รวมถึ ง ความต้องการจํา เป็ นพิ เศษ นอกจากนี
กฎกระทรวงศึกษาสําหรับคนพิการ พุทธศักราช 2545 โดยให้มีการจัดสรรงบประมาณแต่ละปี เป็ น
เงินอุดหนุ นสําหรับคนพิการ ในอัตราทีมากกว่า แต่ไม่เกิน 5 เท่า ของเงินอุดหนุ นด้านสื อและวัสดุ
การศึกษาทีจัดสรร ให้แก่นกั เรี ยนทัวไปต่อคนวัตถุประสงค์ในการใช้ IEP มีอยู่ 2 ประการ คือ
3.2.1 เป็ นแผนการจัดการศึกษาทีเขียนขึนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับเด็กคนใด
คนหนึ งโดยเฉพาะ IEP หรื อทีประชุ มเด็กเฉพาะกรณี เกียวกับเด็ก ใน IEP จะมีขอ้ มูลในการจัด
เด็กเข้ารับบริ การการศึกษาและบริ การทีเกียวข้องอืนๆ
3.2.2 เป็ นเครื องมือในการจัดการกับกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอน
ทังหมด ฉะนัน IEP ในแง่ทีเป็ นส่ วนสําคัญของกระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอนจะมี
ส่ วนเกียวข้องกับการประเมินผลและวิธีการสอนเหตุผลในการจัดทํา IEP
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1) เพือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้
คนพิการมีสิทธิ ได้รับสิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา
และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสําหรับคนพิการ
พุทธศักราช 2545 และมาตรา 10 วรรค 3 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542
และฉบับปรับปรุ ง พุทธศักราช 2545 ซึ งกําหนดให้มีสิงอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และสิ ทธิ
ในการรับบริ การช่วยเหลือตามความต้องการจําเป็ นพิเศษของแต่ละบุคคล
2) เพือประกันความเหมาะสมในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการหรื อทีมี
ความบกพร่ องตามความต้องการพิเศษทางการเรี ยนรู ้ของเด็กแต่ละบุคคล
3) เพือประกันว่าได้มีการจัดบริ การทางการศึ กษาพิเศษต่างๆ ตามทีระบุ
ไว้จริ ง
4) เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินการควบคุมและติดตามผลการให้บริ การ
3.3 แผนการสอนเฉพาะบุคคล (Individual Implementation Plan : IIP) เป็ นแผนการสอน
ทีจัดขึ นเฉพาะเจาะจงสําหรั บนักเรี ยนพิการหรื อที มี ความบกพร่ องคนนันๆ ในวิชาหรื อทักษะ
ทีเป็ นจุ ดอ่อน แผนการสอนเฉพาะบุ คคลนี จัดทําขึ นเพือช่ วยให้นักเรี ยนบรรลุ จุดประสงค์และ
เป้ าหมายทีกําหนดไว้ใน IEP
3.4 การตรวจสอบทางการศึกษา (Educational Assessment) หมายถึง กระบวนการทีใช้
วิธีการต่างๆ หลายวิธี ในการรวบรวมข้อมูลทังหมดทีเกียวกับนักเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์ในการทีจะ
กําหนดปั ญหาและหาข้อเท็จจริ งเกียวกับปั ญหา 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการพฤติกรรม และร่ างกาย
รวมทัง ตัดสิ นใจเกี ยวกับนักเรี ยนในเรื องการส่ งต่อ การคัดแยก การกําหนดประเภทเด็กที มี
ความต้องการพิเศษ การวางแผนการสอน และการประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน
3.5 เทคนิ ค การสอน เทคนิ ค การสอนที ควรนํา มาใช้ก ับ นัก เรี ย นพิ ก ารหรื อที มี
ความบกพร่ องเป็ นพิเศษ มีดงั นี
3.5.1 การวิเคราะห์งาน (Task Analysis) เป็ นเครื องมือ 2 อย่าง คือ เป็ นเทคนิ ค
การสอน และเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบหรื อประเมินเด็กว่ามีทกั ษะในเรื องนันๆ แล้วหรื อไม่
การวิเคราะห์งาน สามารถใช้ได้หลายกรณี โดยทัวไปคนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการวิเคราะห์งาน
ใช้สอนเฉพาะทักษะ การดํารงชี วิตหรื อการฝี มือ ในการวิเคราะห์งานจะช่วยให้ครู ตรวจสอบได้วา่
เด็กจะต้องมีพนฐานวิ
ื
ชาความรู ้อะไรก่อนมาเรี ยนเนือหานี
3.5.2 การสอนโดยเพือนช่วยสอน (Peer Tutoring) การสอนโดยเพือนช่วยสอน
(Peer Tutoring) หมายถึ ง วิธีการสอนทีให้นกั เรี ยนช่ วยสอนให้เพือเกิ ดการเรี ยนรู ้ ในเรื องต่างๆ
แบบตัวต่อตัว หรื อ 1 : 1 โดยเพือนช่วยสอนอาจเป็ นนักเรี ยนชันสู งกว่าหรื อนักเรี ยนชันเดียวกัน
อายุเท่ากันแต่มีความสามารถสู งกว่ามาช่วยสอน
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3.5.3 ระบบเพือนช่ วยเพือน (Buddy System) ในการจัดการเรี ยนการสอน
โดยเพือนช่วยเพือนในด้านวิชาการยังต้องอาศัยความร่ วมมือของเพือนนักเรี ยนทุกคนในการส่ งเสริ ม
กําลังใจและช่วยเหลืออํานวยความสะดวกเพือนนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องในเรื องทัวไป
เช่น นําทางไปห้องเรี ยน ห้องนํา และโรงอาหาร อ่านหนังสื อบนกระดานหรื อแผ่นใสสื อสารกับ
ผูอ้ ื น เขี ยนตัวอักษรปกติ ให้ เป็ นต้น อาจกล่าวได้ว่าระบบเพือนช่ วยเพือนเป็ นการฝึ กทักษะ
ทางสังคมระหว่างเพือนนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องและนักเรี ยนทัวไป การจัดการเรี ยน
การสอนระบบเพือนช่ วยเพือนจะทําให้นกั เรี ยนเกิ ดความสัมพันธ์ อนั ดี ต่อกัน นักเรี ยนทัวไปได้
เรี ยนรู ้ วิธีการช่ วยเหลือบุคคลพิการหรื อทีมีความบกพร่ องทีถูกต้องและเหมาะสมในขณะเดียวกัน
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องได้เรี ยนรู ้วธิ ี การปฏิบตั ิต่อเพือนทีให้ความช่วยเหลือหรื ออํานวย
ความสะดวกแก่ตนเองอย่างถูกวิธีอย่างไรก็ตาม ครู ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนระบบเพือนช่ วยเพือน
พึงระมัดระวังปั ญหาบางประการทีอาจเกิดขึนได้ ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
รอคอยเวลาทีจะมีผูม้ าช่วยเหลื อตลอดเวลา ส่ วนนักเรี ยนผูป้ ฏิ บตั ิหน้าทีเพือนช่วยเพือนอาจทุ่มเท
เวลาในการช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกให้เพือนมากเกินไป ในทางตรงกันข้ามนักเรี ยนผูน้ นั
อาจเกิดความรําคาญและมีทศั นคติทีไม่ดีต่อเพือนได้ ในบางกรณี นกั เรี ยนผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีเพือนช่วยเพือน
ต้องการจะช่ วยเหลื อและอํานวยความสะดวกให้เพือนอย่างเต็มทีหรื อเกิ ดความรู ้ สึกว่าหากทํางาน
ร่ วมกันกับเพือนอาจต้องใช้มากกว่า จึงทํากิจกรรมต่างๆ แทนเพือนเกือบทุกกิจกรรมอาจส่ งผลให้
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องเกิ ดความรู ้ สึกว่าตนเองทําอะไรไม่ได้ดีพอและรู ้สึกว่าตนเอง
ด้อยค่าไปในทีสุ ด ดังนันครู ผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนระบบเพือนช่ วยเพือนจึงควรให้ความรู ้ ในการ
ปฏิบตั ิตนระหว่างเพือนให้เข้าใจก่อน หากพบว่าเกิดปั ญหาใดๆ ครู ควรช่วยเหลือและแนะนําเพือให้
การจัดการเรี ยนการสอนระบบดังกล่าวเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลอย่างแท้จริ ง
3.6 การรายงานความก้าวหน้าของนักเรี ยน การติดตามความก้าวหน้าของนักเรี ยน
ในปั จจุบนั ใช้วธิ ี การทบทวนและปรับ IEP ปี ละอย่างน้อย 2 ครัง รวมทังมีการรายงานความก้าวหน้า
ของนักเรี ยนโดยสรุ ปจาก IIP ทีใช้สอนเด็กในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ ทักษะ และกิ จกรรมต่างๆ
ซึ งจะมีการระบุว่าจะประเมินโดยวิธีใดและใช้เกณฑ์อะไร โดยอาจนําเสนอในรู ปของกราฟแท่ง
กราฟเส้นประกอบการบรรยาย หรื อคิดเป็ นคะแนนและเกรดในชันประถมศึกษาครู ทวไปและครู
ั
การศึกษาพิเศษทีร่ วมกันสอนนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องเรี ยนร่ วมอาจแยกกันประเมินผล
นักเรี ยน กล่าวคือ ครู แต่ละคนประเมินผลและให้เกรดนักเรี ยนเฉพาะส่ วนของตนเอง พร้อมทังมี
รายละเอี ยดเกี ยวกับพัฒนาการของนักเรี ยนพิการหรื อที มี ความบกพร่ องประกอบด้วยแล้วจึ งนํา
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ผลการประเมินของครู แต่ละคนมาตัดสิ นใจร่ วมกัน วิธีนีจะทําให้ผลการเรี ยนของนักเรี ยนพิการหรื อ
ทีมีความบกพร่ องเป็ นทียอมรับของทุกฝ่ าย รวมถึงพ่อแม่ของตัวนักเรี ยนเอง
3.7 การจัดกิ จกรรมการสอนนอกห้องเรี ยนและชุ มชน นอกจากกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนทีครู จดั ภายในชันเรี ยนและภายในโรงเรี ยนแล้ว ยังมีกิจกรรมนอกโรงเรี ยนซึ งทางโรงเรี ยน
ควรมีการบริ หารจัดการในเรื องเกียวกับความปลอดภัย ยานพาหนะ ทีพัก ฯลฯเพือช่วยให้การเข้าร่ วม
กิ จ กรรมนอกสถานที ของนั ก เรี ยนพิ ก ารหรื อที มี ค วามบกพร่ อ งเป็ นไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ลักษณะกิจกรรมกับนักเรี ยนทัวไปในสนามเด็กเล่น กิจกรรมห้องสมุดให้มีการปรับ
ห้องสมุดโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology : ICT)
เข้ามาใช้ใ ห้ป ระโยชน์ เพือให้ค นพิก ารทุ ก ประเภทมี โอกาสเข้า ถึ ง ข้อมู ล ข่า วสารจัดให้มี บ ริ ก าร
หนังสื อในรู ปแบบของหนังสื อเสี ยง เป็ นต้น
3.8 การประกันคุณภาพ
3.8.1 โรงเรี ยนควรจัดตังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนการร่ วม
ขึนมา โดยทีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ควรมีขนตอนการทํ
ั
างานดังนี
1) ประชุ มเพือแถลงนโยบายกับผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรอืนในโรงเรี ยนและ
ผูป้ กครอง
2) จัดทําป้ ายนิเทศ แผ่นพับเพือให้ผเู ้ กียวข้องได้รับทราบนโยบาย
3) ประชุ ม ปรึ กษาหารื อเกี ยวกับองค์ประกอบหรื อตัวบ่ งชี และเกณฑ์
ในการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนร่ วมอย่างชัดเจน
4) กําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนร่ วม
(1) การจัด อบรมบุ ค ลกรในโรงเรี ย นให้มี ค วามรู ้ เกี ยวกับ การจัด
การเรี ยนร่ วม
(2) จัดห้องสอนเสริ ม
(3) จัดประชุมครู /ผูป้ กครองอย่างน้อย 2 ครัง/ 1 ปี การศึกษา
(4) จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
(5) จัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
(6) ประเมินผลการดําเนิ นกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมทังดูความสอดคล้อง
ของวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมด้วย
(7) นําเสนอผลการประกันคุณภาพให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรอืนๆ ทราบ
(8) หากมีหน่ วยงานภายนอกมาขอดู แลผลการประกันคุ ณภาพการ
จัดการเรี ยนร่ วม ก็สามารถนําเสนอผลการประกันคุ ณภาพให้แก่หน่ วยงานภายนอกได้รับทราบ
กลไกในการดําเนินงาน
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(9) กลไกในการดําเนิ นงาน เมื อคณะกรรมการการประกันคุ ณภาพ
ได้มี ก ารประชุ ม และรั บ ทราบนโยบายร่ วมกันแล้ว การดํา เนิ นงานในเรื องการกํา หนดระบบ
การประกันคุณภาพการจัดการเรี ยนร่ วมนันเป็ นระบบการประเมินผลภายใน โดยให้ความสําคัญกับ
การประเมินตนเอง (Self - Evaluation) กระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน
ในด้านการจัดการเรี ยนร่ วมนัน จะต้องเริ มจากขันตอนดังนี
- การวางแผน (Plan) การวางแผนเป็ นสิ งสําคัญมากสําหรับการจัด
การเรี ยนร่ วม เนื องจากการจัดการเรี ยนร่ วมนันต้องมีบุคคลหลายกลุ่มเข้ามาทํางานร่ วมกันตังแต่
ผูบ้ ริ หาร ครู ทวไป
ั
ครู การศึ ก ษาพิเศษ ผูป้ กครองนักเรี ยนทัวไปและนักเรี ยนพิการหรื อที มี
ความบกพร่ องซึ งการทํางานในลักษณะนี เราเรี ยกว่า Collaboration
- การปฏิ บตั ิ งาน (Do) การปฏิ บตั ิ ตามแผนงานทีกําหนดขึ น ซึ ง
คณะทํางานจะต้องมีแผนงานทีเป็ นรู ปธรรม มีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละส่ วนงานอย่างชัดเจน
อาจจัดทําเป็ น ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน โดยกําหนดวัน เดือน ปี ของการเริ มต้นปฏิบตั ิงานและกําหนด
วันสิ นสุ ดเพือจะได้วดั และประเมินผลการปฏิบตั ิงานในขันต่อไป
- การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบตนเองนันต้องมีฐานข้อมูล
ในการรับอย่างชัดเจน คณะทํางานต้องกําหนดองค์ประกอบหรื อตัวชี วัด รวมทังเกณฑ์ในการชีวัด
ที ชัดเจน คณะทํา งานอาจกํา หนดองค์ป ระกอบและเกณฑ์ ใ นการประเมิ นผลการปฏิ บ ัติง าน
ด้วยตนเอง
- การปรับปรุ งแก้ไข (Action) การปรับปรุ งแก้ไขเกิดจากการตรวจสอบ
ขันตอนการปฏิ บตั ิงานจากการประเมิน แล้วนําผลทีได้มาปรับปรุ งแก้ไข เพือให้การปฏิ บตั ิงาน
มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน
- การรายงานผลการประเมิ น คณะทํา งานจะต้องจัดรายงานผล
การประเมินตนเอง (Self Study Report) กําหนดแบบการนําเสนอและรู ปแบบการเผยแพร่ โดยต้อง
เผยแพร่ ให้บุคลากรทุกกลุ่มและทุกคนรับทราบ
(10) กิจกรรมการประกันคุณภาพ การจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพนัน
จะต้องมีการประชุมเพือทําความเข้าใจกับบุคลากรทุกกลุ่ม ถือว่าการประชุ มหรื อการจัดการประชุ ม
เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารเรื องการประกัน คุ ณ ภาพการจัดการเรี ย นร่ ว มเป็ นกิ จกรรมแรกที คณะกรรมการ
การประกัน คุ ณ ภาพการจัด การเรี ย นร่ ว มจะต้อ งทํา จากนันควรมี ก ารให้ ข ้อ มู ล สารสนเทศ
แก่บุคลากรทุกคนให้รับทราบ โดยมีวธิ ี การดังนี
- จัดป้ ายนิ เทศ เพือประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลสารสนเทศในโรงเรี ยน
ซึ งควรจัดเป็ นระยะๆ แสดงให้เห็นผลการดําเนินงานของการประกันคุณภาพอย่างต่อเนือง
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-

จัดทําแผ่นพับเพือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงเรี ยนและ

บุคคลทัวไปได้รับทราบ
- จัดประชุ มครู / ผูป้ กครอง/ นักเรี ยน เพือให้รับทราบในเรื อง
การประกันคุณภาพของการจัดการเรี ยนร่ วม
- จัดอบรมครู ใ ห้มีค วามรู ้ ใ นเรื องการจัดการเรี ย นร่ วม ความรู ้
ด้านการศึกษาพิเศษ โดยอาจเชิญวิทยากร ผูเ้ ชียวชาญมาบรรยาย
- ส่ งครู / บุคลากรไปอบรม สัมมนา ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการความรู ้
ในด้านการจัดการเรี ยนร่ วม การศึกษาพิเศษ ตามหน่วยงานต่างๆ
3.9 การรับนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องเข้าเรี ยนปฏิ ทินงานการรับคนพิการ
(คณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพือการศึกษา. 2543 : 38 - 39)
3.10 การจัด ตารางเวลาให้ บ ริ ก ารสอนเสริ ม จํา นวนเด็ ก ที ครู ส อนเสริ ม จะต้อ ง
ให้บริ การควรเริ มจากจํานวน 5 - 6 คนในสัปดาห์แรกๆ แล้ว ค่อยๆ เพิมจํานวนเด็กขึนในสัปดาห์
ต่อมาทีละสัปดาห์ แต่ควรจัดให้บริ การตามจํานวนทีต้องรับผิดชอบภายใน 6 สัปดาห์
สรุ ปได้วา่ กิจกรรมการเรี ยนการสอน คือการบริ หารจัดการหลักสู ตร การใช้ การปรับ
และการพัฒนาหลักสู ตรเฉพาะ สําหรับนักเรี ยนพิการหรื อนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องมากเป็ นเฉพาะ
บุคคล กระบวนการเรี ยนการสอน การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education
Program : IEP) การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล(Individual Implementation Plan : IIP)
การดําเนิ นการสอน เทคนิ คการสอน การวัดประเมินผลและการรายงานผลความก้าวหน้าของ
นักเรี ยนต่อผูป้ กครองและชุมชน
4. เครืองมือ (T : Tools)
เครื องมือ หมายถึง สิ งทีนํามาเป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมช่วยให้
นักเรี ยนพิการหรื อทีมี ความบกพร่ องเกิ ดการเรี ยนรู ้ และดํารงชี วิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เป็ นการช่วยสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ เครื องมือดังกล่าวหมายถึงสิ งต่อไปนี
4.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็ นการกําหนดทิศทางในการปฏิบตั ิงานและระบบ
การให้บริ การที ชัดเจนทําให้บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยนและบุ คคลทัวไป รวมทังพ่อแม่รับรู ้ ว่า
โรงเรี ยนมีโครงการเรี ยนร่ วม ซึ งควรกําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและ
รัฐบาล
4.2 งบประมาณ โรงเรี ยนจําเป็ นต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็ นการเฉพาะเพือการ
จัดการเรี ยนร่ วมให้กบั เด็กพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
4.2.1 การสรรหาแหล่งเงิน อาจได้มาจากงบประมาณจาก ต้นสังกัด
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1) งบประมาณประจําปี ของโรงเรี ยนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
2) ชมรม/มูลนิธิ/สมาคม
3) องค์กรเอกชน
4) ชุมชน
5) ผูป้ กครอง
6) การจัดกิ จกรรมหาทุนควรจัดขึนเดื อนละ 1 ครัง ให้ผูป้ กครองของ
นักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง
4.2.2 การจัดสรรงบประมาณ โรงเรี ยนต้องมีการประชุ มวางแผนในการใช้จ่ายเงิน
และมี การจัดสรรงบประมาณ (เงิ นนอกงบประมาณ) ซึ งจะได้จากหน่ วยงานอืนๆ ที ให้การ
สนับสนุนหรื อจากการหาทุนของโรงเรี ยนเอง
4.2.3 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ
4.2.4 การวิเคราะห์งบประมาณ โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1) วางแผนในการใช้จ่ายเงิน
2) วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินก่อนใช้จริ ง
3) นําไปใช้
4) วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินหลังการใช้จริ ง
5) ประเมินการใช้จ่ายจริ ง
4.3 ระบบการบริ หารจัดการ หากทางโรงเรี ยนได้มีการจัดตังคณะกรรมการโรงเรี ยน
ไว้แล้ว ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องนําเสนอเรื องการจัดการเรี ยนร่ วม จัดตังคณะกรรมการวางแผน
โดยนํา เสนอให้มี การแต่ง ตังผูแ้ ทนผูป้ กครองนักเรี ยนพิ การหรื อที มี ค วามบกพร่ องเข้า ร่ วมเป็ น
กรรมการเพิมอย่างน้อย 1 คน และในคณะกรรมการโรงเรี ยนควรจะมีผปู ้ กครองของนักเรี ยนพิการ
หรื อที มีความบกพร่ องเข้าร่ วมในคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน จัดประชุ มบุ คลากรและ
ผูป้ กครองนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ อง แต่งตังคณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วมประจําโรงเรี ยน
โดยให้มีอาํ นาจหน้าที กําหนดนโยบายในการจัดการเรี ยนร่ วมเพือเสนอผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
คณะกรรมการโรงเรี ยน กําหนดแนวทางการดําเนิ นงานจัดสรรงบประมาณ กําหนดบทบาทและ
หน้าทีของบุ คลากรทุกคนในโรงเรี ยน กําหนดรู ปแบบในการจัดการเรี ยนร่ วม และร่ วมมื อกับ
หน่ วยงานและบุคลากรภายนอกทีเกียวข้อง แต่งตังผูร้ ับผิดชอบการจัดการเรี ยนร่ วมแทนหัวหน้า
โครงการทําหน้าทีประสานงานและเลขานุ การของคณะกรรมการจัดการเรี ยนร่ วม 1 คนแต่งตัง
คณะจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลประมาณ 5 - 7 คน ต่อเด็ก 1 คน โดยมีผอู ้ าํ นวยการ
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และมีครู หรื อตัวแทนครู ทีสอนนักเรี ยนพิการครู การศึกษาพิเศษ ผูป้ กครอง นักจิตวิทยา ผูเ้ ชี ยวชาญอืน
ทีเกียวข้องและพ่อหรื อแม่ของเด็กร่ วมเป็ นกรรมการ โดยให้ครู การศึกษาพิเศษเป็ นผูป้ ระสานงาน
ในการจัดทํา IEP และดําเนิ นการสอนตาม IEP โดยจัดทํา IEP สําหรับนักเรี ยนพิการหรื อทีมี
ความบกพร่ อง
4.4 กฎกระทรวง ได้แก่ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการ
มีสิทธิ ได้รับ สิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ และความช่วยเหลืออืนใดทางการศึกษา
4.5 เทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวก (Assistive Technology : AT) หมายถึง เทคโนโลยี
ทีคนพิการใช้ ซึ งได้มีการพัฒนาและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเพือช่ วยให้คนพิการดํารงชี วิต
อิสระสามารถปฏิบตั ิงานและผลิตงานต่างๆ ออกมาได้ เรี ยกว่า เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก
โดยอาจจะเป็ นเทคโนโลยีระดับพืนฐานหรื อระดับสู งก็ได้ ทังนีอาจเป็ นเครื องมือทีสามารถหาซื อได้
ตามร้ านค้าทัวไป เช่ น โทรศัพท์ทีหน้าปั ดมีตวั เลขและตัวอักษรขนาดใหญ่เพือช่วยให้คนทีเห็ น
เลื อนรางเห็ นได้ชัดเจนขึน สรุ ปได้ว่า เทคโนโลยีอาํ นวยความสะดวก หมายถึ งเทคโนโลยี
ทีคนพิการเลือกใช้เพือช่วยในการปฏิบตั ิงานและดํารงชีวติ อิสระให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
4.6 สิ งอํานวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึ ง อุปกรณ์ เครื องมือโครงสร้าง
ทางสถาปั ตยกรรม สิ งแวดล้อม เพือช่วยให้คนพิการแต่ละประเภทได้รับการศึกษาโดยสะดวกและ
สอดคล้องตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล
4.7 สื อ หมายถึง สื อทางการศึกษา ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีเพือการศึกษาหรื อ
เครื องมือช่วยให้คนพิการเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมเกิดความเข้าใจดีขึนและรวดเร็ ว
4.8 บริ การ หมายถึง บริ การต่างๆ ทีช่วยสนับสนุ นการศึกษาของคนพิการแต่ละ
ประเภท เช่ น บริ การฝึ กอบรม บริ การเตรี ยมความพร้ อมทางการเรี ยนรู ้ บริ การบําบัดฟื นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
4.9 ตํารา อาจจัดทําในรู ปแบบอืนทีนอกเหนื อไปจากตัวพิมพ์ เช่ น หนังสื อเสี ยง
สําหรับคนตาบอด และนักเรี ยนทีมีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
4.10 ความช่ วยเหลื ออืนใดทางการศึกษา หมายถึ ง มาตรการอืนทีนอกเหนื อจาก
สิ งอํานวยความสะดวก สื อ บริ การ ทีช่วยส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของคนพิการ
4.11 ครู การศึกษาพิเศษ หมายถึง ครู ทีได้รับการศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษในระดับ
ปริ ญญาตรี ขึนไปหรื อผูท้ ีได้รับการอบรมตามหลักสู ตรทีกระทรวงศึกษาธิ การกําหนดทีปฏิ บตั ิหน้าที
เป็ นครู เดินสอน ครู สอนเสริ ม หรื อครู สอนนักเรี ยนพิการหรื อทีมีความบกพร่ องในชันเรี ยนพิเศษ
ในโรงเรี ยนทัวไป
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สรุ ปได้วา่ เครื องมือ คือ สิ งทีนํามาเป็ นในการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมช่วยให้นกั เรี ยน
พิการหรื อทีมีความบกพร่ องเกิดการเรี ยนรู ้ และดํารงชีวติ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เป็ นการช่วย
สนับสนุ นให้นกั เรี ยนได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพได้แก่ นโยบาย งบประมาณ ระบบการบริ หาร
จัดการ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก สื ออุปกรณ์ สื อสิ งพิมพ์ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และความช่ วยเหลื ออื นใดทางการศึ กษา การบริ ก าร บริ การสอนเสริ ม กิ จกรรมบําบัดและ
กายภาพบําบัด การจัดครู การศึกษาพิเศษ และนักวิชาชีพทีเกียวข้อง
สรุ ปได้วา่ แนวคิดการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework)
ไม่เพียงแต่ทาํ ให้นกั เรี ยนพิการหรื อผูท้ ี มี ความบกพร่ องมีพฒั นาการดี ขึนเท่านันและเด็กปกติ ก็มี
ผลสัมฤทธิn ดีขึนด้วย เกิดการยอมรับซึ งกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทีดีต่อกัน ทําให้เด็กปรับ
พฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม ลดความรุ นแรง เด็กพิเศษมีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง ได้พฒั นาการ
ทางสังคม พัฒนาทักษะ ทังด้านการสื อสารและทางวิชาการ ทําให้พฤติกรรมเป็ นไปตามความเหมาะสม
โดยโรงเรี ยนต้องบริ หารองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ผูเ้ รี ยน หรื อ นักเรี ยน (S : Students)
สภาพแวดล้อม (E : Environment) กิจกรรมการเรี ยนการสอน (A : Activities) และเครื องมือ (T : Tools)
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
1. งานวิจัยต่ างประเทศ
ไบร์ ท (Bright. 1986 : 47 - 48 ; อ้างถึงใน เกษม ทองสัมฤทธิn . 2540 : 45) ได้
ศึก ษาวิจ ยั เกี ยวกับ คุ ณ ลัก ษณะของโครงการเรี ย นร่ ว มที ประสบผลสํ า เร็ จ โดยได้จ ดั ทํา
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนแรกถามเกียวกับคุณลักษณะของโครงการทีประสบผลสําเร็ จ ซึ ง
ได้รวบรวมลักษณะทีสําคัญ 6 ประการ คือ 1) การฝึ กเตรี ยมเพือการเรี ยนร่ วม 2) เจตคติเชิ งบวกต่อ
การเรี ยนร่ วม 3) การจัดประสบการณ์ ให้เด็กได้รับการฝึ กเพือทําความคุ น้ เคย 4) สัดส่ วนของ
จํานวนครู และ นักเรี ยนทีเหมาะสม 5) การจัดให้มีบริ การเสริ มเพือสนับสนุ นการเรี ยนร่ วมและ
6) การประเมินเด็กได้เร็ วทีสุ ด และการควบคุ มติดตามผล ส่ วนทีสอง เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ
เจตคติทีมีต่อโครงการเรี ยนร่ วมผลการศึกษา พบว่า โครงการศึกษาที ประสบผลสําเร็ จนัน จะมี
ลักษณะทัวไป 3 ประการ คือ 1) เจตคติทีดี ต่อการเรี ยนร่ วม 2) การจัดประสบการณ์ ให้ได้รับการ
ฝึ กเพือทํา ความคุ น้ เคย 3) การจัดให้บริ การเสริ มเพือสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม และนอกจากนัน
พบว่า การจัดประสบการณ์ ใ ห้ไ ด้รับ การฝึ กเพื อทํา ความคุ น้ เคย สัด ส่ ว นของครู ต่อ จํา นวน
นักเรี ยนทีเหมาะสม (ซึ งไม่แตกต่างจากชันเรี ยนปกติ) และการประเมินเด็กได้เร็ วที สุ ด และการ
ควบคุ มติดตามผลทีใช้อยู่ในโครงการยังจัดอยู่ในระดับตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดไว้
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แบลคแมน (Blackman. 1990 : 53 ; อ้างถึงใน มัจฉรี โอสถานนท์. 2538 : 29) ได้ศึกษา
ทัศนคติ ข องครู จ ากโรงเรี ย นในชนบท โรงเรี ย นในเขตชานเมือ ง และโรงเรี ย นในเขตชันใน
ต่อ เด็ก ที มีค วามต้อ งการพิเ ศษและพบว่า ครู จ ากโรงเรี ย นทัง 3 เขต มีท ศั นคติต ่อ เด็ก ที มี
ความต้องการพิเศษไม่แตกต่างกัน เมือพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอนของครู พบว่า ครู ทีมี
ประสบการณ์ในการสอน 5 ปี ขึนไป มีทศั นคติในทางบวกมากกว่าครู ทีมีประสบการณ์ในการสอน
ตํากว่า 5 ปี ผูว้ ิจยั ยังพบว่าครู ทีสอนในโครงการเรี ยนร่ วมต้องการข้อมูลตลอดจนความรู ้ความเข้าใจ
เกี ยวกับ เด็ก ที มี ความต้องการพิเศษ ดังนัน การเปิ ดอบรมครู ก่อนเปิ ดดําเนิ นการโครงการเรี ยนร่ วม
จึงเป็ นสิ งจําเป็ น
จัฟเฟอร์ (Juffer. 1991 : 135 ; อ้างถึงใน ทองคํา ผดุงสุ ข. 2531 : 51) ได้ศึกษาทัศนคติ
ของผูป้ กครองของเด็กที มีค วามต้องการพิเศษทีมีต่อการเรี ยนร่ วมในรัฐวิสคอนซิ น สหรัฐอเมริ กา
และพบว่าผูป้ กครองส่ วนใหญ่ พอใจในโครงการเรี ยนร่ วมทีโครงการจัดให้ ซึ งเป็ นโครงการเรี ยนร่ วม
ระหว่างเด็กทีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติ แต่ยงั มีผูป้ กครองส่ วนหนึ งซึ งเป็ นส่ วนน้อยไม่พอใจ
กับโครงการเรี ยนร่ วมแบบเต็มเวลา (Full Integration) และต้องการให้บุตรธิ ดาของตนเรี ยนในชันพิเศษ
สํ า หรั บ เด็ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษโดยเฉพาะผู ้วิ จ ัย ยัง พบอี ก ว่ า ทัศ นคติ ต่ อ การเรี ยนร่ ว มมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกต่อวิธีอบรมเลียงดูบุตรของผูป้ กครอง กล่าวคือ ผูป้ กครองทีเลี ยงลูกแบบ
ตามใจ มี ท ัศ นคติ ใ นทางลบต่ อ การเรี ย นร่ ว มเต็ ม เวลา มากกว่ า ผู ้ป กครองที เลี ยงลู ก แบบ
ประชาธิ ป ไตย ผูป้ กครองกลุ่ ม แรกมี ค วามประสงค์จะให้ บุ ตรเรี ย นในห้อ งพิเ ศษ ซึ งเป็ นห้อ ง
สํา หรับ เด็ก ที มีค วามต้องการพิเศษโดยเฉพาะ ส่ วนผูป้ กครองกลุ ่ม หลัง ต้องการให้บุตรของตน
เรี ยนร่ วมเต็มเวลา
ฮึดดี น (Hedeen. 1995 : 8) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการเรี ยนการสอน
กับการให้การสนับสนุ นการเรี ยนร่ วม จากการศึกษาพบว่า เด็กทีมีความต้องการพิเศษทีเรี ยนร่ วม
ในโรงเรี ยนปกติ ทีได้รับการจัดหลักสู ตรการเรี ยนการสอนที เหมาะสม และให้เด็กมีส่วนร่ วม
ในการทํากิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์เพิมขึน และสามารถปรับตัวเข้ากับเพือนในวัยเดียวกันได้ดีขึน
วิลเลียมส์ (Williams. 1988 : Abstract ; อ้างถึงใน จุฑาภัค มีฉลาด. 2546 : 58) ได้ทาํ
การวิจยั เรื องการรั บรู ้ ของครู ในชันเรี ยนปกติ ในเรื องการเตรี ยมตัว เพือทํางานในชันเรี ยนร่ วม
ในฐานะเป็ นรายวิชาทีเตรี ยมก่อนการเข้าปฏิบตั ิงาน พบว่า ครู ทีจะปฏิ บตั ิงานในชันเรี ยนร่ วมของ
เด็กพิการเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติจะต้องมีความเข้าใจ ความต้องการของเด็กพิการเป็ นอย่างดีไม่วา่ จะ
เป็ นในด้านของความต้องการแสดงความสามารถให้คนอืนได้ประจักษ์ ความต้องการความก้าวหน้า
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ทางวิชาการและอาชีพ ความต้องการเพือน ครู ทีรักและเอาใจใส่ ตลอดจนความต้องการ ความช่วยเหลือ
ทางด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลความพิการของตน
2. งานวิจัยในประเทศ
เบญจา ชลธาร์ นนท์ (2548 : 72 - 79) ได้ประเมินระดับปฏิบตั ิงานตามโครงการสร้างซี ท
ของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม 390 โรงเรี ยน ในการสังเคราะห์งานด้านการจัดการเรี ยนร่ วม
สู่ ภาคปฏิบตั ิ เพือนําสู่ นโยบายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สําหรับเด็กและเยาวชนพิการพบว่า
2.1 ด้านนักเรี ยน ส่ วนใหญ่มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมสําหรับนักเรี ยนพิการและ
นักเรี ยนปกติ เช่นการประสานงานทางการแพทย์ การฝึ กทักษะทําความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลือนไหว การสื อสาร การสังคม และการช่วยเหลื อตนเอง สําหรับนักเรี ยนปกติมีการ
ประชุมทําความเข้าใจ จัดกิจกรรมการสอนร่ วมกัน จัดป้ ายนิ เทศ และสอดแทรกในขณะทําการสอน
เป็ นต้น
2.2 ด้านสภาพแวดล้อม ส่ วนใหญ่ดาํ เนิ นการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทังใน
และนอกอาคาร เช่น ปูกระเบือง ทาสี ปูเสื อ บริ การนําเย็น ปรับแสงสว่าง ทางขึนลง มุง้ ลวด
สนามเด็กเล่น ห้องนํา แหล่งเรี ยนรู ้ สื อ อุปกรณ์ ของเล่น ห้องเสริ มวิชาการ ห้องเรี ยนการศึกษาพิเศษ
เพือเอืออํานวยความสะดวกและเพือความสวยงาม
2.3 ด้านกิจกรรมการเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการทําหลักสู ตรเฉพาะ แต่มีการ
ปรั บ วิ ธี ก ารสอนให้ส อดคล้องกับ นัก เรี ย นพิ ก ารที เรี ย นร่ วมแต่ ล ะบุ ค คลปรั บ ยืดหยุ่นหลัก สู ต ร
ความยากง่ายให้เหมาะสมกับนักเรี ยน มีการจัดทําหลักสู ตรเพิมเติม เน้นทักษะการช่วยเหลือตนเอง
เช่นการแต่งกาย การขับถ่าย การรับประทานอาหาร การใช้อุปกรณ์ของเล่น การพัฒนากล้ามเนื อ
การทําความคุน้ เคยกับสภาพแวดล้อม การเคลือนไหว และการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ เป็ นต้น มีการ
จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) เก็บข้อมูล
นักเรี ยนใช้เทคนิ ควิธีสอนทีเหมาะสม จัดกิจกรรมนอกห้องและในชุ มชน รายงานความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพ และการจัดตารางบริ การเสริ มให้โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิ
2.4 ด้านเครื องมือมีการจัดทํานโยบาย แผน โครงการ ระบบบริ การ ชัดเจนจัดสรร
งบประมาณ เฉพาะบุคคลในโรงเรี ยนมีส่วนร่ วม จัดสภาพแวดล้อมให้มีขีดจํากัดน้อยทีสุ ดจัดสื อ
สําหรับนักเรี ยนพิการ เทคโนโลยีสิงอํานวยความสะดวก สามารถดําเนิ นการได้ระดับมากรวมทัง
การพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม ศึกษาดูงาน ฝึ กทักษะเฉพาะด้าน ฝึ กกิจกรรมบําบัดและจัดหา
บุคลากรช่วยเหลือ เป็ นต้นจากการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การดําเนิ นการจัดการ
เรี ยนร่ วมนันโรงเรี ยนต้องมีการเตรี ยมความพร้อม กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน โครงการ
ชัดเจน จัดระบบการดําเนิ นงานให้ครอบคลุมภารกิจ ปรับทัศนคติของบุคลากรทีเกียวข้อง ทังใน
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และนอกโรงเรี ยนปรับหลักสู ตรวิธีสอน การวัดผล การบริ หารจัดการและการประสานงานในการจัดการ
กับบุคลากรนอกโรงเรี ยน การดําเนิ นการดังกล่าวจะเน้นองค์ประกอบสําคัญทีทําให้การจัดการเรี ยนร่ วม
ระหว่างเด็กทีมีความต้องการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลสําเร็ จ ซึ งผลการศึกษาวิจยั ในครังนี จะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินการจัดการเรี ยนร่ วม และกําหนดยุทธศาสตร์ การกํากับติดตามของ
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาต่อไป
นงลักษณ์ มีศิลป์ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึ กษาพิเศษโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า สภาพการดําเนิ นงานตามมาตรฐาน
การศึ กษาพิเศษโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึกษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวม ส่ วนใหญ่โรงเรี ยนมีการดําเนิ นงานทังในด้าน
กระบวนการเรี ยนการสอนและด้านการบริ หารจัดการ โดยในด้านกระบวนการเรี ยนการสอน
มีการดําเนิ นงานมากทีสุ ดตามลําดับ คือจัดกิ จกรรมการเรี ยน การสอนทีส่ งเสริ มการเรี ยนร่ วม
วัดและประเมิ นผลตามสภาพที แท้จริ งเพือพัฒนานักเรี ยนเป็ น รายบุ คคล และวางแผนพัฒนา
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ส่ วนทีดําเนิ นงานน้อยทีสุ ด คือ จัด
บรรยากาศส่ งเสริ มการเรี ยนร่ วม สําหรั บการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการมี การดําเนิ นงาน
มากทีสุ ดตามลําดับ คือ ส่ งเสริ มและสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ จัดกิจกรรม
สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษในการเรี ยนร่ วม และสนับสนุ นให้
ครู การศึกษาพิเศษใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ส่ วนทีดําเนิ นงาน
น้อยที สุ ด คือ จัดให้มีสิงอํานวยความสะดวกทางการศึ กษาพิเศษ ส่ วนปั ญหาการดําเนิ นงาน
ตามมาตรฐานการศึ กษาพิเศษโรงเรี ยนเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1 และ เขต 2 ในภาพรวมส่ วนใหญ่ โรงเรี ยนมีปัญหา
การดํา เนิ น งานทังในด้า นกระบวนการเรี ย นการสอนและด้า นการบริ ห ารจัด การโดยในด้า น
กระบวนการเรี ยนการสอนมีปัญหาการดําเนิ นงานมากทีสุ ดตามลําดับคือ วางแผนพัฒนานักเรี ยน
เป็ นรายบุ ค คลโดยจัดทําแผนการศึ กษาเฉพาะบุ คคล จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนที ส่ ง เสริ ม
การเรี ยนร่ วม และจัดกิ จกรรมเตรี ยมความพร้อมและหรื อฟื นฟูสมรรถภาพนักเรี ยนเพือการเรี ยนร่ วม
ส่ วนทีมีปัญหาการดําเนิ นงานน้อยทีสุ ด คือ จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถตามศักยภาพเป็ น
รายบุ คคล สําหรั บปั ญหาการดําเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการมีปัญหาการดําเนิ นงานมากทีสุ ด
ตามลํา ดับ คื อ สนับสนุ นให้ค รู ก ารศึ ก ษาพิ เศษใช้ก ระบวนการวิจยั ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมพัฒนาครู การศึกษาพิเศษ และส่ งเสริ มการใช้สือ
ทางการศึกษาพิเศษ ส่ วนทีมีปัญหาการดําเนิ นงานน้อยทีสุ ด คือ จัดให้มีสิงอํานวยความสะดวก
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ทางการศึกษาพิเศษ การเสริ มแรงทางบวกและการปรับสิ นไหม สามารถลดพฤติกรรมก้าวร้ าว
ของนักเรี ยนลงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
สมศรี พนมวิจิตร (2546 : 89 - 91) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยน
ที จัด การศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ที มี ค วามต้อ งการพิ เ ศษเรี ย นร่ ว มกับ เด็ ก ปกติ สั ง กัด สํ า นัก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานวิชาการในโรงเรี ยนทีจัดการศึกษา
สําหรับเด็กทีมีความต้องการพิเศษเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก ด้านหลักสู ตรและ
การนําหลักสู ตรไปใช้มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนมี ปัญหา
อยูใ่ นระดับมาก ด้านสื อการเรี ยนการสอนมีปัญหาอยูใ่ นระดับมาก และด้านการวัดผลและประเมินผล
มี ปั ญหาอยู่ในระดับมากที สุ ด เปรี ยบเที ยบปั ญหาจําแนกตามขนาดโรงเรี ยนมี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที .05
อารี ย ์ เพลินชัยวานิช (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการ
บริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดี เด่นของภาคเหนื อตอนล่าง ปี การศึกษา 2548 พบว่า
สภาพปั จจัยในการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดีเด่นของภาคเหนื อตอนล่าง ปี การศึกษา
2548 ทัง 4 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมหรื อคุณลักษณะทีดีและจําเป็ นของผูบ้ ริ หาร ด้านคุณลักษณะ
ทีจําเป็ นของครู ด้านการจัดหรื อใช้สิงอํานวยความสะดวก สื อ บริ การและความช่วยเหลืออืนใด
ทางการศึกษา และด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT) ทังในภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก สภาพความสําเร็ จในการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดี เด่ น
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือแยกเป็ นรายด้าน คือ ด้านความพึงพอใจทีมีต่อสภาพการจัด
การเรี ยนร่ วมและความก้าวหน้าของเด็กทีมีความต้องการพิเศษอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน ปั จจัย
ทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการบริ หารในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมดี เด่ นในภาพรวม คื อ
ด้านการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมโดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT) และด้านคุณลักษณะทีจําเป็ นของครู
(TEACHER)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548ค : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการวิจยั
และพัฒ นาหลัก สู ตรสํ า หรั บ บุ ค คลออทิ ส ติ ก เพื อสร้ า งหลัก สู ต รและศึ ก ษาผลการใช้ห ลัก สู ต ร
ผลการศึกษาพบว่า ในด้านหลักการของหลักสู ตร 1) เป็ นการจัดการศึกษาแบบองค์รวมประกอบด้วย
การแก้ไขปั ญหาอันเนื องมาจากสภาพความบกพร่ อง พร้ อมส่ งเสริ มการพัฒนาการให้ครอบคลุ ม
ทุกด้าน ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ได้เรี ยนรู ้ ทางวิชาการโดยบูรณาการการเรี ยนรู ้ แทรกเข้าไปอยูใ่ นการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ตลอดเวลา 2) เป็ นการจัดการศึกษาทีสามารถจัดให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
โดยยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญทีสุ ด
การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับความต้องการจําเป็ นพิเศษของผูเ้ รี ยนเป็ นเฉพาะบุคคล ในส่ วนของ
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การบริ หาร การเพิมประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการโดยใช้รูปแบบการบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
อย่างเป็ นระบบและครอบคลุ มองค์ป ระกอบในการจัดการศึ กษาเพือให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
โรงเรี ยนดําเนิ นงานโดยใช้กรอบแนวความคิดสําคัญ 2 ประการคือ การบริ หารจัดการเรี ยนร่ วม
โดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ซึ งเน้นบริ หารจัดการองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน คือ
นักเรี ยน สภาพแวดล้อม) กิจกรรมการเรี ยนการสอนและเครื องมือและการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน(School- Based Management-SBM)
บรรจง อักขราสา (2550 : 124 - 127) ได้ศึกษาสภาพการดําเนิ นงานและปั ญหา
การจัดการเรี ยนร่ วม โดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) สําหรับบุคคลออทิสติกในโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสังกัดสํานักงานเขพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 พบว่า 1) ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับ สภาพการดําเนิ นงานการจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติก โดยใช้
โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วม สังกัดสํานักงาน เขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 - 5 จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สถานศึกษา ครู การศึกษา
พิเศษ และครู ผสู ้ อนนักเรี ยนทัวไปโดยรวมและรายข้อ พบว่า สภาพการดําเนิ นงานตามความคิดเห็น
ของผูบ้ ริ หาร ครู ก ารศึ ก ษาพิ เศษและครู ผูส้ อนนัก เรี ย นทัวไป ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
โดยครู การศึ กษาพิเศษเห็ นว่ามี การดําเนิ นการมากที สุ ด ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และครู ผูส้ อน
นักเรี ยนทัวไป เมือแยกเป็ นรายด้านตามโครงสร้างซี ท (SEAT) พบว่า กลุ่มประชากรเป้ าหมาย
ทังสามเห็นว่า มีการดําเนิ นการด้านนักเรี ยนและด้านการจัดสภาพแวดล้อมมากทีสุ ดรองลงมาคือ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและด้านเครื องมือ 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับปั ญหา
การดําเนิ นงานจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติก จากความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษและครู ผู ้ส อนนัก เรี ย นทัวไปโดยรวมและรายข้อ จากการศึ ก ษาพบว่ า
ครู การศึ กษาพิเศษ มี ปัญหามากที สุ ดรองลงมา คื อ ครู ผูส้ อนนักเรี ยนทัวไป และผูบ้ ริ หาร
มี ปั ญ หาน้ อ ย โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งทังสามเห็ น ว่า ปั ญ หาการเรี ย นร่ ว มตามโครงสร้ า งซี ท (SEAT
Framework) เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี คือ ด้านนักเรี ยนมีปัญหามากทีสุ ด รองลงมาคือ
เครื องมือ และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดสภาพแวดล้อม 3) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี ยวกับปั ญหาการดําเนิ นงานจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับบุคคลออทิสติก จากความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษและครู ผู ้ส อนนัก เรี ย นทัวไปโดยรวมและรายข้อ
จากการศึกษาพบว่า ครู การศึกษาพิเศษ มีปัญหามากทีสุ ดรองลงมา คือ ครู ผสู ้ อนนักเรี ยนทัวไป และ
ผูบ้ ริ หารมีปัญหาน้อยทีสุ ด โดยกลุ่มตัวอย่างทังสามเห็นว่าปั ญหาการเรี ยนร่ วมตามโครงสร้างซี ท
เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี คือ ด้านนักเรี ยนมีปัญหามากทีสุ ด รองลงมาคือเครื องมือ
และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการจัดสภาพแวดล้อม
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วิวฒั น์ไชย ศรี วพิ ฒั น์ (2550 : 94 - 105) ได้ศึกษาสภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ กษาประถมศึ กษา ชลบุ รีพบว่าสภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้
โครงสร้างซี ท ของโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ตามความคิดเห็ น
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง 2) การเปรี ยบเทียบ
สภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้างซี ท (SEAT) ของโรงเรี ยนสังกัด
สํา นัก งานเขตพืนที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาชลบุ รีจาํ แนกตามความคิ ดเห็ นของครู ตามขนาด
ของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) โดยรวมพบว่า
สภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้ า งซี ท (SEAT Framework)
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิ ติยกเว้น องค์ประกอบด้าน เครื องมือ พบว่าแตกต่างกัน
อย่า งมี นัยสํา คัญทางสถิ ติที ระดับ.05 3) การเปรี ยบเที ย บสภาพการบริ หารโรงเรี ยนแกนนําจัด
การเรี ยนร่ วมภายใต้โครงสร้ างซี ท (SEAT Framework) จําแนกตามประสบการณ์ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาทีผ่านการอบรมและทีไม่ผา่ นการอบรม โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน และจําแนกตาม
ประสบการณ์ ข องครู ที ผ่านการอบรมและที ไม่ผ่า นการอบรมโรงเรี ย นแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วม
ภายใต้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) โดยภาพรวมพบว่า แตกต่างกัน
กิ งกาญจน์ ฟูเกษม (2551 : 75 - 84) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมสําหรับนักเรี ยนทีมีความจําเป็ นพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาชลบุรีพบว่าผูบ้ ริ หารและครู ผสู ้ อนมีความคิดเห็นต่อของสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม ทังด้านนักเรี ยน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยน
การสอนและด้านเครื องมือโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
พรพิมล ชินประสิ ทธิn. (2551 : 53 - 56) ได้ศึกษาปั ญหาการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
ของโรงเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ผลการวิจยั พบว่า
1) ปั ญหาการจัดการศึ กษาแบบเรี ยนร่ วมของโรงเรี ยน ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ตามโครงสร้างซี ท 4 ด้านในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เมือพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อย ดังนี อันดับแรกด้านเครื องมือ อันดับสอง
ด้านกิ จกรรมการเรี ยนการสอน อันดับสามด้านนักเรี ยนและอันดับสุ ดท้ายด้านสภาพแวดล้อม
2) เมือเปรี ยบเทียบปั ญหาการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ตามขนาดโรงเรี ยนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 โดยโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีระดับปั ญหาการจัดการศึกษา
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แบบเรี ยนร่ วมต่างกับโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่สภาพแวดล้อม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง กับการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม
สรุ ปได้วา่ การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม เป็ นรู ปแบบการเรี ยน เพือให้เด็กทีมีความต้องการพิเศษ
ได้มี โอกาสเรี ย นร่ วมกับ เด็ ก ปกติ ซึ งเป็ นการจัดการศึ ก ษาที เหมาะสม ที ให้โอกาสเด็ ก ที มี
ความต้องการพิเศษได้เข้าร่ วมเรี ยนรู ้ พัฒนาตนเอง เพือให้อยูร่ ่ วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ งการจัด
การศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ในสถานศึกษาจะดําเนิ นการได้บรรลุตามนโยบายนัน จะต้องมีปัจจัยและ
ความร่ วมมือจากบุคลากรของสถานศึกษา การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองสนับสนุ นส่ งเสริ ม การ
จัดเตรี ยมบุ คลากร อบรมครู การเตรี ยมนักเรี ยนทีเข้าเรี ยนร่ วม ตลอดจนการจัดหลักสู ตรให้
เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพือให้เด็กเกิ ดการเรี ยนรู ้ เต็มตามศักยภาพและสมารถ
พัฒนาตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ทําให้การดําเนิ นการจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วมใน
โรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ จึงจําเป็ นทีจะต้องศึกษาสภาพและปั ญหาในการจัดการศึกษาแบบการเรี ยน
ร่ วมของโรงเรี ยน เพือนําเป็ นข้อมูลในการวางแผน พัฒนา การจัดการศึกษาแบบเรี ยนร่ วม ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษาสภาพการบริ หารจัดการโรงเรี ยนแกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม โดยใช้โครงสร้างซี ท (SEAT Framework) ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษาตราด ใน 4 ด้าน คือ ด้านผูเ้ รี ยน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรี ยน
การสอน และด้านเครื องมือ

