
 

 

 บทที่ 4 
การบริหาร และการจัดการศึกษาพิเศษ 

4.1 หลักการบริหารการศึกษาพิเศษ 
 การบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีหลักการเชนเดียวกับการบริหารงานการศึกษาทั่วไป    
ทั้งน้ีมีงานหลักอยูสามประการคือ บุคลากร งาน และสภาพแวดลอมของสงคม (Leo E. 
connor. 1966 : 10)  

 โดยที่พิจารณางานบุคลากรในรูปของสุขภาพทางรางกาย ความสามารถทางสติปญญา
และประสิทธิภาพทางอารมณ ในขณะที่มีการกระทําเกี่ยวเนื่องและตอบโตกับงานและสภาพ   
แวดลอมของสังคม 

 บุคลากร  บุคลากรในงานการศึกษาพิเศษ จะตองมีทักษะและประสบการณมีทัศนคติ
ที่ดีในการเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความสามารถในขบวนการทํางานกลุม และสามารถ
ชี้แนะ และประเมินผลผูรวมงานได ที่สําคัญอยางยิ่งคืองานในสวนที่จะตองมีการตัดสินใจ         
ผูบริหารงานการศึกษาพิเศษจะตองปฏิบัติ โดยมีพ้ืนฐานของผลการวิจัย มาตรฐานและ
ประสบการณที่กวางขวาง เปนหลัก 

 การที่จะสามารถเปนผูบริหารงานการศึกษาพิเศษไดดีนั้นจําเปนจะตองมีความเขาใจ
ลักษณะธรรมชาติของความรับผิดชอบและความศรัทธาเกี่ยวกับเด็กพิเศษตลอดถึงความรูใน
ทฤษฎีตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งสรุปไดวาการบริหารงานการศึกษา
พิเศษเปนศิลปะ และวิทยาศาสตรของการเปนผูนํา เน่ืองจากการศึกษาพิเศษเปนงานที่ตองใช
ความมานะพยายามทั้งในดานภายในโรงเรียนและในสังคม 

 งาน หมายถึงตัวงานหรือกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติหรือดําเนินการ และหนาที่รับผิดชอบ 
เชน โรงเรียนสอนคนหูตึง จะตองมีงานหลักสูตร วิธีสอน การจัดชั้นเรียน การรับนักเรียน      
การคัดเลือกครู การจัดการบริการพิเศษ การแบงงานใหบุคลากรตาง ๆ ในโรงเรียน การดูแล
อาคารสถานที่ เปนตน 



 สภาพแวดลอมของสังคม เปนแรงกดดันในการจัดการศึกษาพิเศษ แนวโนมของการ
จัดและการบริหารการศึกษาพิเศษจะมีทิศทางมาจากสภาพความตองการของสังคม ปญหาที่
เกิดขึ้นภายในสังคม ปรัชญา หลักการ และการสนับสนุนของสังคม ตัวอยางเชน การเกิดโรค
หัดเยอรมันระบาดในหลายประเทศเมื่อสามสิบกวาปที่ผานมา ทําใหมีเด็กที่บกพรองทางการได
ยินวัยทารกเกิดจํานวนมาก สามปตอมาตองเตรียมจัดโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษาให      
ถัดมาก็จัดโรงเรียนประถมศึกษา และอีกไมกี่ปขางหนาก็ตองจัดเตรียมทางดานอาชีพใหเพ่ือให
สามารถประกอบอาชีพได 

 

4.2 หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 หนาที่หลักแปดประการของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ คือ 
 1. การวางแผนและการประเมินผล ซึ่งครอบคลุมอยูตลอดขบวนการของโรงเรียน 
ดวยเปนองคประกอบของหนาที่ ที่บงหรือมีผลกระทบตอหนาที่อ่ืน ๆ ในการวางแผนและ
ประเมินผล   นี่จําเปนตองอาศัยทรัพยากรบุคคล ผลงานการวิจัย ประสบการณ หรือในบาง
คราวตองคํานึงถึงงบประมาณ และเอกสารขาวที่ออกเปนครั้งคราวดวย 

 2. การจัดหนวยงานและบริการ ไดแกการจัดซื้อ การแจงหนาที่ความรับผิดชอบ      
การพิจารณารับนักเรียน การพิจารณาเปดบริการและวิชา การวางระเบียบปฏิบัติ และการ
ตัดสิน เปนตน 

 3. การบริหารบุคคลและการนิเทศก  ไดแก งานการคัดเลือกบุคคล การสงเสริม
ความกาวหนา การจัดบุคลากรทดแทน การทําทะเบียนประวัติ และการฝกอบรมสัมมนา 

 ในการคัดเลือกบุคคล หรือสงเสริมความกาวหนานั้นควรมีการติดตอสัมพันธกับ
วิทยาลัยหรือ มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาพิเศษอยูดวย ทั้งน้ีเพ่ือจะไดมีบุคลากร
ที่มีความสามารถตรงสาขางาน และจะไดมีโครงการฝกอบรมสัมมนาโดยผูชํานาญการเพื่อ
สงเสริมความกาวหนาทางวิชาการ ผลในบั้นปลายก็คือ มาตรฐานและผลงานที่ดีเดนของ
โรงเรียนน่ันเอง 

 4. งานธุรการและการเงิน งานธุรการและการเงินเปนงานที่บริการและสนับสนุนงาน
การสอน งานนี้ความจําเปนเพราะเหตุจํากัดทางการเงิน บุคลากร หรืออาคารสถานที่ ซึ่ง
เกิดขึ้นบอย ๆ กับงานการศึกษาพิเศษ เปนหนาที่ที่ผูบริหารงานการศึกษาพิเศษจะแสดง
ความสามารถในการปรับปรุงและหาทางอื่น ๆ มาชดเชยอยางเต็มความสามารถ 

                         ES 203 114 



 5. งานบริการชวยเหลืออ่ืนๆ ไดแกงานบริการทางแพทย นักจิตวิทยา นักบําบัด    
ตาง ๆ การจัดพาหนะรับสง โครงการอาหาร เปนตน จัดเปนงานสําคัญสําหรับการจัดการศึกษา
พิเศษ ในกรณีที่โรงเรียนไมสามารถชวยเหลือตนเองได ในการจัดการใหมีบริการเหลานี้ 
โรงเรียนก็ควรขอความชวยเหลือรวมมือจากหนวยงานอื่นหรือสถาบันสงเคราะหอ่ืน ๆ เชน 
สภากาชาด สภาสังคมสงเคราะห เปนตน 

 6. ประชาสัมพันธและแนะนํา ถือเปนหนาที่หน่ึงของงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งหมาย
รวมถึงการประชาสัมพันธ หนังสือพิมพ การพบปะสนทนาระหวางครู การกลาวสุนทรพจน 
ตลอดถึงการเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ทั้งน้ีเพราะการประชาสัมพันธ 
เปนงานการใหขาวสาร รายละเอียดและความรู เหตุการณตาง ๆ เปนการเสริมคุณธรรมและ
ความสัมพันธในระหวางคณะทํางาน ตลอดถึงระหวางโรงเรียนและชุมนุมชนดวย 

 7. การประสานงานและการนํา หนาที่ในการประสานงานและการนํา ในการ
ปฏิบัติงานเปนลักษณะเดนของผูบริหารงานการศึกษาพิเศษ เนื่องจากงานการศึกษาพิเศษนั้น
จะตองมีการติดตอเกี่ยวกับการจัดที่เรียน ที่ทํางานอาชีพ การวิเคราะหระดับและอาการของเด็ก
พิเศษ การสงหรือขอขอมูล เพ่ือทําระเบียบสะสมหรือทะเบียนประวัติ การจัดโครงการแนะแนว 
การจัดโครงการฝกอาชีพ เปนตน 

 8. การสอนดวยวิธีพิเศษ  การปรับวิธีสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย ตลอด
ถึงการชวยเหลือครูใหม การทดลอง เทคนิคใหม และการประเมินผล เปนหนาที่ที่ทาทายความ
พยายามของผูบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษเปนอยางยิ่ง 

 โดยทฤษฎีแลวหนาที่ทั้งแปดประการนี้จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางกันและกัน 
และในบางกรณีหนาที่สองอยางหรือมากกวาอาจรวมอยูในเหตุการณจนไมสามารถแยกความ
แตกตางได 

 
4.3 การเลือกผูบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 หลักในการเลือกผูบริหารงานการศึกษาพิเศษ สามารถใชหลักของการเลือกผูบริหาร
งานการศึกษาทั่ว ๆ ไปไดเปนอยางดี ภิญโญ สาธร (2519 : 458) เขียนไวในหนังสือ         
หลักบริหารการศึกษา กลาวถึงการแสวงหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตําแหนงงานวา 

 ตําแหนงสําคัญที่สุดคือตําแหนงบริหาร เชน หัวหนาฝาย หัวหนาแผนกวิชา หัวหนา
หมวดวิชา หรือผูชวยครูใหญ หรือ ผูชวยอาจารยใหญ ในการคัดเลือกผูบริหารงานดังกลาว 
ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบสม่ําเสมอ ความจงรักภักดีตอโรงเรียน ความเสียสละ ความรัก

ES 203 115 



เกียรติยศชื่อเสียง ความสนใจในงานบริหารและความภาคภูมิใจในโรงเรียนเปนความจําเปน
อยางยิ่ง รองลงมาคือความสามารถ ซึ่งแบงงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

 1.  ความสามารถทั่วไป ไดแกความกระฉับกระเฉง วองไว ความรูสึกและการตื่นตัวอยู
เสมอ ความสนใจในเรื่องทุกเรื่องอยางละเล็กละนอยตามความสําคัญของเร่ือง โดยไมปลอยสิ่ง
ใดใหผานไปเฉย ๆ ความสามารถในการโอนออนผอนปรน รูจักเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวให
เขากับสถานการณ การวางตัวในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน และความกลาหาญพรอมที่จะตอสู
อุปสรรคโดยมีจิตใจมั่นคง 

 2. ความสามารถเฉพาะอยาง ไดแกความถนัดและความรูเฉพาะ หรือสิ่งที่ไดเรียนรูมา   
ในทางเทคนิคตาง ๆ 

 3. มีใบรับรอง เกี่ยวกับกิจกรรมตอไปน้ี 
3.1 ทักษะในการจัดและพัฒนากลุม 
3.2 ทักษะความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับความตองการและ          

ความจําเปน 
3.3 ทักษะการวางแผนรวมกับกลุม 
3.4 ทักษะในการประเมินผล 
3.5 ทักษะการพิจารณาในคุณธรรมและคานิยม 

 ขอเสนอแนะของทานผูทรงคุณวุฒิทั้งสองทานที่ไดกลาวถึง ถือไดวาเปนหลักการ
สําคัญที่จะใชในการพิจารณาเลือกผูบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขอเสนอเพิ่มเติมที่ควรนํามา
พิจารณาดวยเปนอยางยิ่ง ก็คือ งานการศึกษาพิเศษ เปนการที่ตางไปจากงานการศึกษาทั่วไป 
ตรงที่ ตัวนักเรียนเปนเด็กพิเศษ ซึ่งมีความบกพรอง ผิดปกติ หรือพิการ ตาง ๆ ซึ่งเปนขอ
แตกตางจากเด็กปกติ ผูที่จะทํางานกับเด็กพิเศษได จะตองเปนผูที่มีจิตใจเมตตากรุณา มีความ
รักเด็ก มีความอดทน และเสียสละอยางสูง และจะตองมีความยืดม่ัน มีหลักการ และการรูจักรอ
คอย เนื่องจากผลงานทางการศึกษาพิเศษนั้นเปนไปอยางชา ๆ เปนลักษะเฉพาะ ไมสามารถ
หวังผลสําเร็จ เชนงานการศึกษาของเด็กปกติได คือ เด็กปกตินั้น พอสิ้นปการศึกษา ก็เห็นผล
การสอนไดทันที จากการทดสอบและการเลื่อนชั้น แตเด็กพิเศษนอกจากแตละคนจะพัฒนาได
ไมเทากันแลว ผลสําเร็จเม่ือสิ้นปการศึกษาก็มีไมมาก เทียบกับผลการเรียนของเด็กปกติไมได
เลย ดังนั้นผูบริหารงานการศึกษาพิเศษจะตองมีคุณสมบัติขางตนเปนพิเศษ นอกจากนี้ ถาหาก
สามารถจะเลือกได ผูที่ศึกษาทางการศึกษาพิเศษมาโดยตรง และประกอบดวยคุณสมบัติและ
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คุณลักษณะทั้งหมด ตามที่ตองการเทานั้นที่ควรจะไดรับเลือกใหเปนผูบริหารโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 

 หลักการศึกษาที่เปนพื้นฐานปรัชญาสําหรับผูบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 1. กิจกรรมการศึกษาใด ๆ จะประสบความสําเร็จไดจะตองมีการยอมรับและบูรณาการ
อยูในแผนงานทั้งหมดของโรงเรียน 
 2. เด็กทุกคนไดรับการพิจารณาดวยมโนทัศนแบบเปนบุคคลหนึ่งบุคคล (a total child) 
 3. เนื่องจากผลของความแตกตางระหวางบุคคลจึงจําเปนตองจัดกิจกรรมการชวยเหลือ
เปนรายบุคคล 
 4. เด็กทุกคนตองไดรับการยอมรับและบูรณาการอยูในกิจกรรมทางสังคมของโรงเรียน 
 5. การพิจารณาจัดเด็กพิเศษเขาชั้นเรียน ทดสอบ หรือบริการ อาจใชขอบัญญัติหรือ
การตัดสินใจ ที่นอกเหนือจากระเบียบสําหรับเด็กปกติได 
 6. การใชทรัพยากรที่มีอยูแลวในชุมนุมชนหรือ โรงเรียนเพ่ือการศึกษาพิเศษน้ัน       
จะตองพัฒนามนุษยสัมพันธ และขบวนการเปนกรณีเฉพาะดวย 
 7. ในการจัดการประชุม สัมมนา เพ่ือสรางความสัมพันธและใหคําปรึกษาแนะนํา แก
ผูปกครองของเด็กพิเศษนั้น จําเปนตองใชทักษะ เทคนิค และขบวนการ เพ่ิมเติม เปนพิเศษ
มากกวาการจัดประชุมสัมมนาผูปกครองเด็กปกติหรือ การประชุมครู และผูปกครอง 
 8. การปรับปรุงหรือเสริมการสรางหลักสูตรสําหรับเด็กพิเศษ เปนผลมาจากความ
ตองการเบื้องตนของเด็กพิเศษไมวาความแตกตางของเขาจะเปนทางดานรางกาย อารมณ 
หรือสมอง ก็ตาม 
 9. การเลือกซื้อหรือจัดหาอุปกรณและสื่อการเรียนที่เปนอุปกรณและสื่อการเรียนเฉพาะ
การศึกษาพิเศษ ตองไดรับการพิจารณาในการเลือกซื้อและจัดหา เปนอยางดี 
 10. บริการบางอยางที่ไมสามารถจัดใหกับนักเรียนปกติทั้งโรงเรียนได เชน พาหนะ 
รับสง การพักผอน อาหารกลางวัน และความสะดวกเปนพิเศษอ่ืน ๆ ควรไดรับการพิจารณาจัด
ใหเปนพิเศษสําหรับเด็กพิเศษ 
 11. การบรรจุครู เพ่ือสอนเด็กพิเศษตองมีเกณฑในการเลือกอยางเหมาะสม และการ
มอบงานใหทําก็ตองเหมาะสมดวย 
 12. การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหสนองตอบตอความตองการของเด็กพิเศษ 
จําเปนตอง มีหนวยบริการ ซึ่งทําหนาที่ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 13. เน่ืองจากธรรมชาติและปญหาของเด็กพิเศษ เปนกรณีเฉพาะและแตกตางไปจาก
เด็กสามัญทั่วไป โรงเรียนควรจัดใหมีบันทึกประวัติหรือรายงานเพิ่มเติมดวย เพ่ือประโยชนใน
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การจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางถูกตองและเหมาะสม หรือเพ่ือการศึกษาตอ และการประกอบ
อาชีพ 
 14. ตองมีการวางแผนกิจกรรมและการประเมินผลที่ตอเน่ืองอยูเสมอ โดยวิเคราะห 
และจัดใหเหมาะสมกับลักษณะของเด็กพิเศษนั้น ๆ 

 
4.4 การบริหารงานของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 อํานาหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลและประสานการจัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการ
จัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือคนพิการและดอยโอกาสใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ 
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาพิเศษตอคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ประสาน สงเสริม และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จัดระบบสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับกอง
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการ และผูดอยโอกาส 
 3. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการ
เรียนรูของคนพิการและผูดอยโอกาส 
 4. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
 5. บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการของสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 
 6. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย 

  ภายในแบงสวนงานออกเปน 7 กุลม กับ 35 ดาน  
 1. กลุมบริหารงานทั่วไปและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 4 ดาน 
 2. กลุมแผนงานและงบประมาณ : 6 ดาน 
 3. กลุมสื่อและเทคโนโลยี : 6 ดาน 
 4. กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ : 6 ดาน 
 5. กลุมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส : 5 ดาน 
 6. กลุมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  5 ดาน 
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 7. กลุมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม : 3 ดาน 

 แตละกลุมมีภารงาน 
 1. กลุมบริหารงานทั่วไปและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ    
มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ดังนี้ 

 หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมการบริหารงานทั่วไปและเลขานุการคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาพิเศษ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส อันเปนหนาที่หลักของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหดําเนินไปอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติงานตามภารกิจที่กําหนดขึ้นเพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส อันไดแก คณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
พิเศษ และเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียน
รวม โดยแบงความรับผิดชอบออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1.1 ดานชวยอํานวยการและบริหารงานทั่วไป 
1.2 ดานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
1.3 ดานคาตอบแทน มีหนาที่เกี่ยวกับดําเนินการใหขาราชการครูซึ่งดํารงตําแหนงครู

การศึกษา และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวมไดรับเงิน พ.ค.ศ. ซึ่งเปนเงินเพ่ิมพิเศษที่จาย
ควบกับเงินเดือนตามระเบียบ ก.ค. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงของครูการศึกษาพิเศษ และ
ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม พ.ศ. 2539 

1.4 ดานกิจการพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานทั่วไปของสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับการประชาสัมพันธ เผยแพร
ผลการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ การประสานงานในกิจกรรมคนพิการและผูดอยโอกาส 
การแสดงผลผลิตนักเรียน งานวันคนพิการสากล และงานที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของ
กลุมใดโดยเฉพาะ 

 2. กลุมแผนงานและงบประมาณ: มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวมดังนี้ 
 วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา จัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ แผนเปาหมายบริการ
สาธารณะเพื่อคนพิการและผูดอยโอกาส โดยวิเคราะหวางระบบสารสนเทศดวยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหบริการขอมูลสารสนเทศ ไดชัดเจน รวดเร็ว ตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ และพัฒนาระบบการจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากร ในรูปแบบ
ระบบมุงเนนผลงาน ดวยการวิเคราะห วิจัย ติดตาม ประเมินผลทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัด
วางเครือขาย พรอมจัดทําแผนพัฒนาเชิงรุกเกี่ยวกับโครงการความรวมมือกับองคกร
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ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และสอดคลองกับ
ความตองการของคนพิการ 9 ประเภท และผูดอยโอกาส 10 ประเภท โดยแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน 6 ดาน" ดังนี้ 

2.1 ดานแผนงานและโครงการ 
2.2 ดานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
2.3 ดานขอมูลและสารสนเทศ 
2.4 ดานวิจัยติดตามและประเมินผล 
2.6 ดานแผนความรวมมือและโครงการตางประเทศ 
2.7 ดานกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 

 3. กลุมสื่อและเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ดังนี้ 
 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนารวมทั้งเผยแพรและสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วิเคราะห ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข กําหนดมาตรฐานคุณ
ลักษณะเฉพาะสําหรับจัดหา และจัดทํารายการสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
จัดระบบกระจายสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการตามกฎกระทรวง เพ่ือสนับสนุนและอํานวยความสะดวก โดยแบงความ
รับผิดชอบออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
  3.1 ดานบริหารทั่วไปกลุมสื่อและเทคโนโลยี 
  3.2 ดานวิจัย ติดตาม ประเมินผลสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ    
คนพิการ 
  3.3 ดานกําหนดมาตรฐานสื่อเทคโนโลยี 
  3.4 ดานศูนยกระจาย สื่อและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  3.5 ดานผลิตพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
  3.6 ดานบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 

 4. กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ดังนี้ 
  จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
พิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประสาน สงเสริม และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการวิจัย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ ปฏิบัติงานรวมกับ หรือ
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สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย โดยแบงงาน
ความรับผิดชอบออกเปน 6 ดาน ดังนี้ 
  4.1 ดานมาตรฐานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  4.2 ดานหลักสูตรสําหรับคนพิการ แบงออกเปน 2 งาน ดังนี้ 
   -   งานหลักสูตรการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   - งานหลักสูตรฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการใชบริการคนพิการตาม            
กฎกระทรวงฯ 
  4.3 ดานวิจัย พัฒนา และประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ แบงออกเปน 
4 งานดังนี้  
   -  งานวิจัยพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
   -  งานวิจัยพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
   -  งานสงเสริมการวิจัย 
   -  งานสงเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
  4.4 ดานประสานและพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
  4.5 ดานการจัดการเรียนรวม / เรียนรวม 
  4.6 ดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรังในโรงพยาบาล 

 5. กลุมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส มีบทบาทหนาที่โดยรวมดังนี้ 
  จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
พิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ประสาน สงเสริม และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูดอยโอกาส ปฏิบัติงานรวมกับ 
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย โดยแบง
ความรับผิดชอบออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
  5.1 ดานประสานและสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
  5.2 ดานการสรางและพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
  5.3 ดานการจัดโครงการตามพระราชดําริและงานนโยบายพิเศษ 
  5.4 ดานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
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  5.5 ดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูดอยโอกาส 

 6. กลุมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ ของสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ โดยรวม ดังนี้ 
 การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่ง
รับผิดชอบดานงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. การจัดแผนโครงสรางอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง 
การสรรหาคัดเลือก การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการและความดีความชอบ การจัด
สวัสดิการ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาบุคลากร กํากับติดตาม ดูแล เกี่ยวกับวินัย นิติกรรม
สัญญาและงานคดีของขาราชการ รวมทั้งงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส ในสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยแบงความรับผิดชอบ
ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
  6.1 ดานเลขานุการ  
  6.2 ดานสรรหา คัดเลือก บรรจุแตงตั้ง และอัตรากําลัง 
  6.3 ดานทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
  6.4 ดานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  6.5 ดานวินัยและนิติกร 

 7. กลุมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวม ดังนี้ 
  เปนที่ปรึกษางานกอสรางอาคารสถานที่และสวนประกอบตาง ๆ ของสถานศึกษา
และศูนยการศึกษาพิเศษ งานที่ปรึกษา หมายถึง การสํารวจสภาพื้นที่ อาคาร จัดออกแบบ
อาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด คือ ทั้งดานสถาปตยกรรมหลักและภูมิทัศน งานดานวิศวกรรม              
โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม เขียนแบบและประมาณราคา งานออกแบบสําหรับการตั้ง
โครงการงบประมาณประจําป ราคากลางการประกวดราคา ควบคุมงานหรือติดตามงานดาน
กอสรางสวนประกอบตาง ๆ รวมทั้งใหคําแนะนําหรือเสนอแนะดานกอสรางเปนบริการตอ
สถานศึกษาและศูนยการศึกษาพิเศษ 
  กลุมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม แบงงานในความรับผิดชอบออกเปน 3 ดาน 

7.1 ดานสถาปตยกรรม 
7.2 ดานวิศวกรรม 
7.3 ดานประมาณราคาและควบคุมงาน 
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4.5 การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

     1. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น (Visval impairment)   
 หลักสูตร มีเนื้อหาเชนเดียวกับเด็กปกติ แตวิธีการสอนตลอดจนอุปกรณการสอนอาจ
แตกตางไปจากเด็กปกติบาง ในระดับประถมศึกษาควรเนนการฝกทางดานการฟง เพ่ือชดเชย
กับการรับรูทางสายตาที่สูญเสียไปจึงควรเนนเกี่ยวกับการจําแนกความแตกตางโดยการฟงให
มาก 
 การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น ควรกระทําดังนี้ 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการทั่วไปตามหลักสูตรปกติโดยใชสื่อและวิธีการที่
เหมาะสม แตอาจไมครอบคลุมทุกเรื่อง บางเนื้อหาอาจมีขอจํากัด เชน วิชาพละศึกษา         
คัดลายมือ นาฏศิลป เด็กกลุมน้ีทําไมไดหรือทําไดนอย 
 2. จัดประสบการณและสภาพแวดลอมในและนอกสถานที่ตองมีการแนะนําสิ่งแวดลอม 
เปนการปองกันอันตรายจากอุบัติเหตุ เด็กจะไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ จากสภาพแวดลอมและปรับตัว
ไดอยางเหมาะสม 
 3. ฝกความรูสึกจากการรับรู การฟงเสียงที่อยูใกลตัวสิ่งแวดลอม จําแนกทิศทางของ
เสียง คาดคะเนระยะทางของเสียง ฟงเพ่ือเลือกเสียงที่ตองการ การสัมผัสรูปทรงขนาดสูงต่ํา
ใหญเล็กอวนผอม การสัมผัสพื้นผิวเรียบขรุขระ การสัมผัสความรูสึกเย็น รอน อุน การดมกลิ่น 
การใชสายตาที่เหลืออยูเชนฝกการประสานสายตาและกลามเนื้อมือ การปนดินนํ้ามัน วาดภาพ       
กรอกน้ํา 
 4. การเคลื่อนไหวรางกาย เชน การวิ่ง กระโดดขาม เดินแถว มวนตัว กระโจน หมุนตัว 
เลี้ยวซาย ขวา ตรง 
 5. การพัฒนาความคิดรวบยอด เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น จะมีความลําบาก
มากในการสรางความคิดรวบยอดในเรื่องตําแหนง ที่ตั้ง ทิศทาง หากไมไดรับการพัฒนา เชน 
การสอนเด็กวาสามเหลี่ยมมุมฉากมีดานสามดาน และมุมสามมุม มุมหนึ่งกวาง 90 ๐   และมุม
อ่ืนอีก 2 มุม กวางมุมละ 45 ๐ เด็กจะไมเขาใจวาทานกําลังพูดถึงอะไร หากยังไมเขาใจวา
สามเหลี่ยมดานมุม 90 ๐   และ 45 ๐ มากอนควรจะสอนความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอวัยวะตาง ๆ 
ทิศทาง ซายขวา 
 6. ลูกคิด ลูกคิดเปนเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรที่ใชสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการ
เห็นไดดีมากจะชวยใหวิชาคณิตศาสตรเปนสิ่งที่มีความหมายและนาสนใจที่จะเรียน สามารถ
เพ่ิมความรวดเร็ว ความถูกตองในการแกโจทยคณิตศาสตร ตลอดจนการใชกลามเนื้อเล็กของ
นิ้วมือรวมดวย 
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 7. อักษรเบลล (Braill) การสอนเบรลลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเด็กมีความบกพรอง
ทางการเห็น มีพัฒนาการดานการคลํา ทักษะการใชนิ้วมืออยางดีมากอน มิฉะน้ันการเรียนจะ
ประสบผลสําเร็จไดยาก 
 8. หนังสือแถบเสียง (Talking Book) หนังสือแถบเสียงเปนสื่อการเรียนรูที่เปนแถบ
เสียงเพ่ือสงเสริมความรู และทักษะการฟง การคิด ใหแกเด็ก 
 9. การพิมพดีด เด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นที่มีอายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ทุกคน 
ควรเรียนพิมพดีด เพราะพิมพดีดจะเปนหนทางที่เขาสามารถสื่อสารกับคนตาปกติที่อานอักษร
เบรลลไมได ทักษะการพิมพดีดบางคนเมื่อโตขึ้นเขาสามารถใชประกอบอาชีพได การสอน
พิมพดีดกับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็นสอนเชนเดียวกับคนตาดี 
 10. การสอนกิจวัตรประจําวัน การหัดใหเด็กสามารถชวยเหลือตนเอง ดูแลตนเองใน     
กิจวัตรประจําวันได เชน การรับประทานอาหาร การดื่นน้ํา การลางมือ การลางปาก การเช็ด
ปาก การแปรงฟน การใชหองน้ํา 
 11. การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ครูสามารถแนะแนวเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น
และเด็กปกติใหมีความเอ้ืออาทรตอกัน อันเปนคุณธรรมที่สําคัญของการอยูรวมกัน เด็กที่มี
ความบกพรองทางเห็นจะสามารถพัฒนาความสามารถและพึ่งพาตนเองไดมากยิ่งขึ้นหากได
เลียนแบบ รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ เฉกเชนเด็กปกติ 
 12. การฝกทักษะการใชไมเทาขาว ปจจุบันไมเทาขาวเปนสัญลักษณของคนตาบอดที่
ทั่วโลกยอมรับ ครูจะตองหาวิธีสนับสนุนหรือสงเสริมใหเด็กตาบอดใชไมเทาขาวในการเดินทาง 
การใชไมเทาขาวอยางถูกวิธีจะทําใหเขาไดรับความสะดวก ปลอดภัยและเปนอิสระ (กระทรวง-
ศึกษาธิการ. 2541 : 4) 

 2. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน (Hearing 
Impairment) 
  หลักสูตร ควรครอบคลุมการฝกฟง การฝกสายตา การฝกทักษะทางการพูด การฝก
ทักษะทางภาษา สวนเนื้อหาวิชา เชน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฯลฯ ควรครอบคลุมเน้ือหาที่
ใกลเคียงกับเด็กปกติ แตวิธีสอนเครื่องมืออุปกรณที่จําเปนอาจแตกตางจากเด็กปกติ 
  เด็กหูตึงที่เรียนในชั้นพิเศษนั้น ควรเนนทักษะในการสื่อความหมายควบคูไปกับดาน
วิชาการในทํานองเดียวกันหลักสูตรควรเนนเกี่ยวกับการฝกฟง การแกไขการพูด การอานริม
ฝปาก โดยใชเน้ือหาจากวิชาอ่ืน ๆ ที่มีสอนในโรงเรียน 
  สําหรับเด็กหูหนวก ถึงแมจะใชวิธีการสื่อสารดวยภาษามือหรือวิธีการสื่อสารระบบรวม
เด็กทุกคนควรมีโอกาสเรียนรูและฝกพูดดวย เด็กควรมีเครื่องชวยฟง ไดรับการฝกพูด ไดรับ
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การฟนฟู สมรรถภาพทางการพูดโดยใชเครื่องมือตาง ๆ แตสิ่งที่ขาดไมไดที่จะตองกําหนดไว
ใน     หลักสูตรของเด็กทั้ง 2 กลุม คือการฝกอาชีพ ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ       มีการฝกอาชีพเบื้องตน อาจเปนวิชาบังคับหรือเปนวิชาเลือก หรืออาจมีทั้งวิชา
บังคับและวิชาเลือกก็ไดทั้งสองอยาง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541 : 5) 

  วิธีสอนเด็กที่บกพรองทางการไดยิน 
  เวลาพูดควรใหเด็กเห็นหนาครู เพราะเด็กตองอานคําพูด และควรสรุปประเด็นขอความ
สําคัญสั้น ๆ ลงบนกระดาษคําสั่งการบานเพื่อใหเด็กเขาใจงาย ในการบรรยายควรเขียนเร่ือง     
ลงบนกระดานทุกครั้ง จะทําใหเด็กเขาใจครูกําลังพูดเรื่องอะไร ควรมีเอกสารประกอบการสอน  
ทุกครั้ง สรุปใจความสําคัญหากมีการถามตอบควรอานซ้ํา ควรสรุปประเด็นการอภิปรายทุกครั้ง 
หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะตองเขียนบอกเด็กใหชัดเจน ตรวจสอบทุกครั้งวาเขาใจเรื่องที่
สอนหรือไม ใหเด็กเขารวมกิจกรรมกลุม ตรวจสอบเครื่องชวยฟงทํางานหรือไม (ผดุง อารยะ
วิญู, 2542) 
  วิธีการสื่อความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินมี 7 วิธีคือ 1. การพูด 
(Speech) เหมาะสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมากนัก เด็กหูตึงเล็กนอยไปถึง
หูตึงปานกลาง หากเด็กหูตึงมากหรือหูหนวกจะใชวิธีสื่อสารดวยการพูดไมไดผล 2. ภาษามือ 
(Sign Language)  เหมาะสําหรับเด็กที่สูญเสียการไดยินมากหรือหูหนวกซึ่งไมสามารถสื่อสาร
กับผูอ่ืนไดดวยการพูด จึงใชภาษามือแทน ผูที่เขาใจภาษามือตองมีความรูเกี่ยวกับภาษามือ   
3.การใชภาษาทาทาง (Gestures) หมายถึง การใชทาทางที่คิดขึ้นมาเองมักเปนไปโดย
ธรรมชาติ โดยไมใชภาษามือ และไมใชเสียง แตใชสายตาเปนสําคัญในการรับภาษา             
4. การสะกดนิ้วมือ (Finger Spelling) คือการที่บุคคลทําทาดวยน้ิวมือเปนรูปตาง ๆ แทนตัว
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต ตลอดจนสัญลักษณอ่ืนของภาษาประจําชาติ เพ่ือการสื่อภาษา 
โดยทั่วไปแลวตัวอักษรที่สะกดดวยน้ิวมือ (Manual Alphabets) ของภาษาใดจะมีจํานวน
เทากับตัวอักษรของภาษานั้น  5. การอานริม  ฝปาก (Lip Reading) คือ ศิลปะของการเขา
คําพูด โดยการแปลความจากการสังเกตการเคลื่อนไหว ไดแกใบหนา ลิ้น ขากรรไกร และคอ 
ซึ่งเปนสวนสําคัญอยางยิ่งของการรับคําพูดโดยทางตา 6. ทาแนะคําพูด (Cued Spelling) 
วิธีการสื่อสารชนิดหนึ่งที่ประดิษฐขึ้นมาใชในการสื่อสารประกอบดวยทามือ 8 ทา แทนเสียง
พยัญชนะตําแหนงของมือ 4 ตําแหนง คือ บริเวณขาง ใบหนา คอ คาง และปาก แทนเสียงสระ 
เพ่ือใหผูมีความบกพรองทางการไดยินสังเกตทามือเหลานั้นประกอบกับการอานริมฝปากของผู
พูดไปพรอม ๆ กัน 7. การสื่อสารรวม (Total Communication) เปนระบบการสื่อสารอยางหนึ่ง
ของคนหูหนวก โดยใชวิธีสื่อสารหลายวิธีรวมกันกับการพูดหรือใชวิธีพูดรวมกับภาษามือและ
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ภาษาทาทาง อ่ืน ๆ ซึ่งผูพูดจะพูดและใชภาษามือไปพรอมกับการพูด และในขณะเดียวกันก็
อาจแสดงความรูสึกออกทางสีหนาและใชทาทาง อ่ืน ๆ ประกอบ 
  การฟนฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน เชน การฝกฟง การพูด การ   
แกไขการพูด การฝกฟงควรฝกจากงายไปหายาก ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน ฝกจําแนก
เสียงความเขาใจเสียงที่ไดยินในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541 : 6)  
  การฝกพูด มีขั้นตอนการสอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 สอนความพรอมในการพูด ความพรอมในการพูด หมายถึง การฝก
สวนประกอบเบื้องตนที่มีความสําคัญตอการพูด ไดแก การผอนคลายกลามเน้ือ การฝกหายใจ
ที่ถูกตอง       การบริหารลิ้น การกลั้นหายใจ การฝกเสียงสั้นยาว การฝกเสียงต่ํา การฝกการ
เปลงเสียง การฝกความดังของเสียง 
  ขั้นที่ 2 สอนเสียงสระ ซึ่งอาจแบงออกเปนกลุมดังนี้ 
   กลุมที่ 1  ไดแก  สระ  อา อี ออ โอ  อู 
   กลุมที่ 2  ไดแก  สระ  อะ อิ เอาะ โอะ อุ 
   กลุมที่ 3  ไดแก  สระ  แอ เอ เออ อื  
   กลุมที่ 4  ไดแก  สระ  แอะ เอะ เออะ อึ 
   กลุมที่ 5  ไดแก  สระประสม เอียะ เอีย เอือะ เอือ 
        อัวะ อัว 
   กลุมที่ 6  ไดแก  สระเกิน อํา ไอ ใอ  เอา 
        ฤ ฤา  ฦ ฦา 
  การแบงกลุมสระขางบนแบงตามลักษณะของรูปปาก และความยากงายในการเปลง
เสียง 
  ขั้นที่ 3  สอนเสียงพยัญชนะตน ซึ่งอาจจะแบงออกเปนกลุมดังนี้ 
   กลุมที่ 1  ไดแก  เสียง  b ph t th 
   กลุมที่ 2  ไดแก  เสียง  p f  d h 
   กลุมที่ 3  ไดแก  เสียง  m n w s 
   กลุมที่ 4  ไดแก  เสียง  ch c k kh 
   กลุมที่ 5  ไดแก  เสียง  l r j n 
  การแบงกลุมพยัญชนะขางบนนี้ แบงตามความยากงายในการเปลงเสียงและลักษณะ
ของการมองเห็นรูปปากในขณะเปลงเสียง 
  ขั้นที่ 4  สอนเสียงพยัญชนะทาย หรือเสียงตัวสะกดซึ่งมีอยู 8 เสียง คือ n  m j w k c b 
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  ขั้นที่ 5  สอนเปนคํา หลังจากเด็กออกเสียงได ทั้งเสียงสระและพยัญชนะแลวก็ให
นักเรียนออกเสียงเปนคําในขณะเดียวกันก็สอนเสียงวรรณยุกตไปดวย 
  ขั้นที่ 6  สอนเปนวลีและประโยค ซึ่งเปนขั้นที่สูงขึ้นและคอนขางยาก จะสอนไดก็
ตอเม่ือเด็กผานขั้นตอนที่ 1-5 มาแลว 
  วิธีแกไขการพูดไมชัด 
  เม่ือเราพบวาเด็กพูดไมชัดในพยัญชนะ หรือสระใด ก็ตองแกไขการออกเสียงสระ
พยัญชนะนั้น ๆ โดยอาศัยความรูเกี่ยวกับฐานที่เกิดของเสียง ลักษณะในการเปลงเสียงพูด      
การวางลิ้นใหถูกตองตามตําแหนงในการออกเสียง และลักษณะของลมหายใจ ตลอดจนทิศทาง
ของลมในชองปาก ขณะออกเสียงพยัญชนะหรือสระแตละเสียง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, 
เลม 5) 
 3. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา (Mental 
Retardation) 
  หลักสูตรเด็กที่บกพรองทางสติปญญาที่เรียนได ในระดับประถมควรเนนการพัฒนา
ทักษะเบื้องตน ทักษะทางสังคม การชวยเหลือตนเอง การฝกอาชีพ หลักสูตรเด็กที่บกพรอง
ทางสติปญญาระดับฝกได เนนการชวยเหลือตนเอง การสื่อความหมาย การใชอวัยวะตาง ๆ 
ของรางกาย ทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน  
  หลักการจัดการศึกษาเด็กปญญาออนขั้นปานกลาง และขั้นเล็กนอย เน่ืองจากเด็ก
ปญญาออนมีสติปญญาต่ํา มีความสามารถทางการเรียนรูดานวิชาการนอย แตถาไดรับการ     
ฝกอบรมที่ถูกตอง เพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองไดอยางเต็มที่ ก็สามารถชวยตนเองได
ตามสมควร ซึ่งจะชวยแบงเบาภาระของครอบครัวและสังคมได และจะดํารงตนในสังคมไดอยาง
มีความสุข 
  จุดมุงหมายของการสอน เพ่ือใหเด็กชวยตนเองได รักษาสุขภาพอนามัย เลน และอยู
รวมกับคนอื่นได อานเขียนคิดเลขเบื้องตนได  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน ปรับตัวใหเขากับ
คนอ่ืนได 
  วิธีสอน 1. สอนเปนรายบุคคล 2. สอนตามความสามารถ 3. สอนตามลําดับกอนหลัง  
4. ยึดหลัก 3R คือ สอนซ้ํา (Repetition), สองสิ่งที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน (Routine), และ
สอนใหสนุกและหยุดพักชวงสั้น ๆ (Relaxation) 5. สอนไปแลวทบทวนความรูเดิมซ้ําอีก        
6. มีการประเมินผลอยางสม่ําเสมอ 7. เม่ือเด็กทําอะไรไดตองใหรางวัล 8. มีการจูงใจ           
9. ใชเวลาทํากิจกรรมไมมาก 15-20 นาที 
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 การสอนเด็กที่บกพรองทางสติปญญา 
  1. สอนใหรูจักชวยตนเอง เชนแตงตัว รับประทานอาหาร อาบนํ้า 
  2. การปรับตัวเขากับสมาชิก และเพื่อนบาน 
  3. การเรียนรูกิจกรรมที่เปนอาชีพ เชน ทํางานบาน ทําสวน ซักรีด การลางภาชนะ การ
รูจักใชเงิน 
  4. ทักษะดานศิลปะ ระบายสี ตัดกระดาษ วาดภาพ ดนตรีการรองเพลงใหจังหวะ 
สังคมสอนเรื่องวันหยุด การคมนาคมวันสําคัญ ภาษาการพูด ฟงเรื่องอภิปรายจากภาพ 
ทักทาย กิจกรรมเกี่ยวกับเกมเนนพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว นันทนาการ การเลนกลางแจง
และในรม 
  5. การสอนเนื้อหาวิชา เชน คิดเลข อาน ดานวิชาการไมจําเปนสําหรับเด็กประเภท    
ฝกได แตจําเปนสําหรับเด็กที่บกพรองทางสติปญญาที่เรียนได  

 4. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว 
  หลักสูตรในระดับประถมศึกษาอาจเปนหลักสูตรที่ใชสําหรับเด็กปกติ เนนทักษะทาง
สังคมเพราะเด็ดขาดทักษะการติดตอกับเด็กปกติ กรมสามัญศึกษาไดใหแนวทางในดาน
หลักสูตรพิเศษสําหรับเด็กที่บกพรองทางรางกายเนื่องจากสมอง และมีสติปญญาต่ําในระดับ
อายุทางพัฒนาการ 0-7 ปวาควรมีโครงสรางเนื้อหาดานทักษะกลไกลกลามเนื้อมัดใหญ 
กลามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการชวยเหลือตนเองและสังคม ทักษะการพูดการใชภาษา การใช
ปญญา การเตรียมความพรอมทางวิชาการ (ผดุง อารยะวิญู. 2542 : 60) 
 การเรียนการสอนเด็กที่บกพรองทางรางกาย 
  1.  การกําหนดจุดประสงคการเรียนรูกิจกรรม อุปกรณการเรียนควรยืดหยุนตาม
สภาพแวดลอม และความสามารถของผูเรียน 
  2. ผูสอนควรจัดแผนการเรียนผสมผสานแบบตัวตอตัวไปกับการสอนแบบกลุมยอย
กลุมใหญ 
  3. ควรคํานึงถึงวิธีสอนเชิงพฤติกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางคอยเปนคอยไป 
และเพิ่มความเชื่อม่ันดวยวิธีการเสริมแรงกระตุน 
  4. ใหผูเรียนนําทักษะในชั้นเรียนไปฝกใชในชีวิตประจําวัน  

 5. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีปญญาทางการเรียนรู (Learning 
Disabilities) 
  หลักสูตรสําหรับเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูควรครอบคลุมเน้ือหาดาน 

                         ES 203 128 



  1. การพัฒนาการรับรูและการเคลื่อนไหว ดานกลไกลการทํางานของกลามเนื้อมัดใหญ 
และกลามเน้ือมัดเล็ก การประสานงานกลามเน้ือมือกับสายตา 
  2. ภาษา รวมทั้งการฟง พูด อาน สะกดคํา และการเขียน 
  3. วิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคม 
  4. ดานการงานพื้นฐานอาชีพ 

5. ทักษะทางสังคม  
   การเรียนการสอนครูควรทําแผนการเรียนผสมผสาน ตัวตอตัว กลุมยอย กลุมใหญ 
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตามศักยภาพ และมีปฏิสัมพันธทางสังคม การกําหนดจุดประสงคการ
เรียน กิจกรรม อุปกรณการเรียน ควรยืดหยุนตามเหตุการณ สภาพแวดลอม ความสนใจ และ
ความสามารถของผูเรียนแตละคน (วารี ถิระจิตร. 2541 : 79) 

6. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม 
  การปรับพฤติกรรม (Behavior modification) คือขบวนการในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กจากพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเปนพฤติกรรมที่พึงประสงค ดังนี้ 
  แรงเสริมบวก เชนใหรางวัลชมเชย เม่ือแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 
  แรงเสริมลบเชนเด็กแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพที่เด็กไมพึงพอใจ 
  การหยุดยั้ง เปนการงดใหรางวัลแกพฤติกรรมไมพึงประสงค การสะสมเหรียญหรือ
คะแนน การแกไขผลการกระทําของเด็ก แกไขในปริมาณที่มากกวาเดิม การงดใหรางวัลใน
ชวงเวลาจํากัด การเซ็นสัญญาระหวางครูกับนักเรียนวาจะไมทําพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การ
ลงโทษ การหลอหลอมพฤติกรรม เชน ครูแสดงอาการสนใจเลือกเฉพาะพฤติกรรมที่พึง
ประสงค การเปนแบบอยางที่ดี หลังจากปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคออกแลวจึงคอยสอน
ตอไป 

7. การจัดการเรียนการสอนเด็กออทิสติก (Autistic Children) 
  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  1. การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถของเด็ก ควร
เนนแกไขปญหาดานทักษะสรางความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ทักษะในการพูดใชภาษา ทักษะ
ของกลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก อารมณสังคม ทักษะการปรับตัว ตอบสนอง
สิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 
  2. การดํารงชีพในสังคม เชน การขึ้นรถ การจายตลาด ซื้อของ 
  3. การตอบสนองความตองการของเด็ก ควรมีบริการหลาย ๆ ดาน 
  4. การชวยเหลือเบื้องตน 
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  5. การทํางานเปนทีม 
8. การจัดการเรียนการสอนเด็กสมาธิสั้น (Attention Deficit and Hyperactivity 

Disorder : ADHD) หรือ ADD ยอมาจาก Attention Defficit 
  การชวยเหลือเด็ก ADHD ซึ่งมีปญหาในชั้นเรียนดังน้ันครูควร เขียนคําสั่งใหชัดเจนไว
บนกระดาน แบงคําสั่งเปนลําดับขั้นยอย ๆ จัดใหเด็กนั่งหนาชั้นเรียน ใหเวลาเพิ่มขึ้นในการ
ทดสอบการทํางาน เตือนใหสงการบานทุกวัน เลือกใชหนังสือที่ไมซับซอน ใหรางวัลพฤติกรรม
ที่พึงประสงค อยาลงโทษเด็กหากมีปญหาเกี่ยวกับการสะเพรา ประมาทเลินเลอ 
  ดานจิตวิทยา และพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมเปนการบําบัดที่ดีที่สุด เชนการลด     
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค 
  การฝกทักษะทางสังคม เปนวิธีหน่ึงที่เปนประโยชนสําหรับเด็กในชั้นเรียน ชวยใหเด็ก     
ควบคุมพฤติกรรมที่กาวราวของตนเองได โดยแสดงใหเด็กเห็นวาพฤติกรรมของตนเองมี
ผลกระทบตอผูอ่ืนอยางไร และสอนพฤติกรรมใหม ๆ ที่เหมาะสมใหกับเด็ก  
  9. การจัดการเรียนการสอนเด็กที่พิการซ้ําซอน 
  เด็กที่มีความบกพรองรุนแรงนั้นการจัดการเรียนการสอนจะตางจากเด็กปกติ ควร
มุงเนนการฟนฟูสมรรถภาพ ดานการชวยเหลือตนเอง การสื่อสาร การเคลื่อนไหว การปรับ
พฤติกรรม การแกปญหาทางสังคม 
  การจัดการเรียนการสอนเด็กพิการซ้ําซอน ที่บกพรองทั้งการไดยินและการเห็น ควรมี
ขอบขายดานการชวยตนเอง การสื่อความหมาย ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะทางสังคม                      
ดานความรูความคิด ดานอาชีพ นันทนาการ การสอนควรเนนความสามารถของแตละบุคคล   
การรับรูที่เหลืออยูคือการสัมผัส ครูควรวางแผนการศึกษาโดยการใชการสัมผัสเปนสําคัญ 
จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล การเรียนการสอนสวนมากเปนการเตรียมความพรอมในดาน
ตาง ๆ รวมไปถึงทักษะในการชวยตัวเอง 

4.6 สื่อและอุปกรณสําหรับเด็กพิเศษ 
  อุปกรณที่จําเปนสําหรับเด็กพิเศษ อาจแยกกลาวตามประเภทของความบกพรอง ดังนี้ 
  1. สําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสายตา เครื่องมือและอุปกรณที่ทางโรงเรียนควร
จัดหาอาจไดแก ดินสอสําหรับเด็กตาบอด (Stylus) และแผนรองเขียน (Slate) 
  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณดานการเรียนการสอน เชน เครื่องมือเรขาคณิต ลูกคิดอุปกรณ    
ที่เกี่ยวกับอักษรเบรลล หนังสือที่มีตัวอักษรขนาดใหญ อักษรนูน  เปนตน 
  2. เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ทางโรงเรียนควรจัดเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือที่จําเปน ดังน้ี เครื่องชวยฟง (เด็กอาจจัดหามาเอง) กระจกเงาขนาดใหญ ควรเปน

                         ES 203 130 



ประเภทมีขาตั้งหรือเคลื่อนยายไดสะดวก เครื่องขยายเสียง อาจเปนแบบลูป (Loop) หรือแบบ 
F. M. ก็ได เครื่องมือในการบันทึกเสียงเพ่ือแกไขการพูดโดยเฉพาะ เชน Phonic mirror, Nasal 
indicator, Sindicator เปนตน เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ เชน กลอง ฉิ่ง ฉาบ เครื่องมือและ
อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนเห็นวาจําเปน 
  3. เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย ทางโรงเรียนควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ         
ที่จําเปน ดังน้ี โตะเวา เกาอ้ีเลื่อน ไมเทาและไมค้ํายัน (นักเรียนอาจเตรียมมาเอง) ดินสอขนาด
ใหญ ที่เปดหนาหนังสือ เครื่องชวยเตือน 
  อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนเห็นวามีความจําเปน ตลอดจนอุปกรณดานการเรียน    
การสอน 
     4. เด็กปญญาออน เด็กปญญาออนที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจใชเครื่องมือ
และอุปกรณเดียวกันกับเด็กปกติ แตควรจัดหาใหเพียงพอและมีความแข็งแรงคงทน เน่ืองจาก
ครูตองใชอุปกรณบอย ๆ สวนเด็กปญญาออนที่มีระดับสติปญญาต่ํามาก ควรมีอุปกรณและ
เครื่องมือ ดังน้ี เตียง ควรมีทั้งเตียงตรงปกติ และเตียงลาดเอียง ซึ่งขึ้นอยูกับความตองการใช             
เปล สําหรับใชในการเคลื่อนยายเด็ก เตียงออกกําลังกาย ไมกระดานฝกการทรงตัว อุปกรณ        
ที่จําเปนอ่ืน ๆ 
  5. เด็กที่มีความบกพรองดานอ่ืน เด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม ใชเครื่องมือและอุปกรณ
รวมกับเด็กปกติ แตเม่ือเด็กตองการบําบัดทางจิตวิทยา ดนตรีบําบัดหรือการบําบัดโดยการเลน 
ทางโรงเรียนควรเตรียมอุปกรณและเครื่องมือเฉพาะเหลานี้ดวย โดยขอคําแนะนําจาก
นักจิตวิทยาและนักบําบัด โดยตรงในการจัดเตรียมอุปกรณ สวนเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูเด็ก 
ออทิสติค อาจใชเครื่องมือรวมกับเด็กปกติได สวนเครื่องมือที่ใชในการบําบัดรักษาเฉพาะนั้น 
ควรรับคําแนะนําจากนักจิตวิทยาและนักบําบัดโดยตรง 
   

4.7 กิจกรรมเสริมและบริการที่เก่ียวของ 
  กิจกรรมเสริม ตามหลักการพัฒนาเด็กที่ถูกตอง ตองพัฒนาทั้ง 4 ดาน ดานรางกาย 
อารมณ สังคม สติปญญา ดังน้ัน หนวยงานที่จัดการศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษตอง    
จัดกิจกรรมตามตารางเรียน และจัดกิจกรรมเสริม ไดแก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2541 : 14) 
  1. ศิลปบําบัด (Art Therapy) 
  2. ดนตรีบําบัด (Music Therapy) 
  3. กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy) 
  4. การบริหารสมอง (Brain Gym) 
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  5. นันทนาการ (Recreation) 
  บริการที่เก่ียวของ 
  บริการที่เกี่ยวของที่ควรจัดใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษไดแกบริการตอไปน้ี 
  1. การแกไขการพูด มีความจําเปนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน       
เด็กปญญาออน เด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย และเด็กที่มีความบกพรองทางการพูดอ่ืน ๆ 
  2. บริการแนะแนวเปนบริการที่ชวยเหลือเด็กในการปรับตัวและการแกปญหาตาง ๆ 
ทางดานอารมณและสังคมของเด็กเพื่อใหเด็กปรับตัวไดดีขึ้น จําเปนสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษทุกประเภท 
  3. บริการทางดานจิตวิทยาเปนบริการในดานการปรับพฤติกรรมของเด็ก จําเปน
สําหรับเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม เด็กปญญาออนหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภท
อ่ืนที่มีปญหาทางพฤติกรรมรวม 
  4. กายภาพบําบัด จําเปนสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว เชน เด็กที่มีความ      
บกพรองทางรางกาย เด็กปญญาออน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญญาออนระดับปานกลางและ
รุนแรง หรือเด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นที่มีปญหาในการเคลื่อนไหว กายภาพบําบัด
เปนการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือ และขอตอ เพ่ือใหเด็กสามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวได
ดีขึ้น 
  5. กิจกรรมบําบัด เปนการแกไขลักษณะทาทาง และฝกการใชมือและน้ิวมือ เพ่ือใหเด็ก
สามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได จําเปนสําหรับเด็กปญญาออน ที่มีความบกพรองทาง      
รางกายบางคน เด็กที่มีความตองการพิเศษประเภทอื่นที่มีปญหาในการใชมือ และนิ้วมือ  
   

4.8 การวัดและประเมินผล 
 การวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษโดยใชแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
 เน่ืองจากเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความแตกตางกันเปนรายบุคคล ดังน้ันจึงจําเปนที่
ครูผูสอนจะตองเขาใจวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลที่เหมาะสมกับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งเนนการประเมินนักเรียนรายบุคคลในลักษณะของการศึกษา
ความกาวหนาทางการเรียนรูมากกวาการประเมินเพ่ือตัดสินเชิงคุณคา  ซึ่งหากการวัดและ
ประเมินผลกระทําอยางเหมาะสมและสามารถใหขอมูลที่เชื่อถือไดแลว ผลที่ไดจากการวัดผล
และประเมินผลการเรียน การสอน จึงสามารถเชื่อมโยงการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษใหไดรับโอกาสทางการ
เรียนรูเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล 
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  การประเมินผลการเรียนการสอนสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การทดสอบภาค
ความรู ภาคปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ การตรวจผลงานและการตรวจแบบฝกหัด      
เปนตน สําหรับการประเมินผลโดยใชแฟมสะสมงานเปนแนวทางหนึ่งที่ใชในการประเมินผล
การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการประเมินนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ในลักษณะของ
การประเมินรายบุคคลเพื่อมุงวัดวานักเรียนสามารถทําอะไรไดมากกวาวัดวาจําอะไรได ดังน้ัน 
จึงไมใชแบบทดสอบแตเปนการวัดผลการเรียนรูจากการวบรวมผลงานหรือหลักฐานของการ
สรางงาน/ความรูและทักษะที่เปนปจจุบันของนักเรียนที่มีความตองการพิเศษแตละคน ซึ่งมี
จุดเริ่มตนของการพัฒนาแตกตางกัน ทั้งนี้จะตองมีผลงานหรือหลักฐานปรากฏชัด ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงความรูความเขาใจ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่ไดเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น
ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

  จุดประสงคในการประเมินโดยใชแฟมสะสมงาน 
  ในการประเมินโดยแฟมสะสมงานแตละครั้งตองกําหนดจุดประสงคใหชัดเจน อาจเปน
จุดประสงคเดียวหรือหลายจุดประสงคก็ได เชน 
  1. การประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน 
  2. การประเมินความกาวหนาของผูเรียนแตละคนหรือใหระดับคะแนน การประเมิน
ความสําเร็จของผูเรียนแตละคน 
  3. วินิจฉัยความตองการจําเปนของผูเรียน ใหขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนการสอนใน
หองเรียน ปรับปรุงประสิทธิภาพของการสอน 
  4. สงเสริมครูใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและฝกใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นสะทอน
กลับเกี่ยวกับงาน ในระดับหองเรียนหรือระดับโรงเรียน สนับสนุนพัฒนาการในวิชาชีพครู 
  5. สงเสริมผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหผูเรียนไดประเมินตนเองหรือรวมกับ
ครูในการประเมินตนเอง จูงใจการปฏิบัติงานของผูเรียน 
  6. สื่อสารกับผูปกครองและทีมงานในการพิจารณาเด็ก เพ่ือชวยใหครู ผูปกครอง      
และทีมงานพูดคุยเกี่ยวกับงานของผูเรียนไดโดยมีหลักฐานแสดงผลงาน 
  กระบวนการจัดทําแฟมสะสมงาน 
  1. จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
  2. กําหนดจุดประสงคในการประเมินผลโดยใช Portfolio 
  3. พิจารณากําหนดประเภทและลักษณะชิ้นงาน จํานวนชิ้นงานที่จะรวบรวม 
  4. การสรางชิ้นงานโดยนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
  5. จัดระบบการเก็บรวบรวม เชน แยกตามจุดประสงคการเรียนรู 
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  6. กําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ อาจเปน 1 เดือน 2 เดือน 
  7. คัดเลือกผลงานโดยนักเรียนเปนผูคัดเลือก 
  8. การจัดระบบของ Portfolio ประกอบดวย 3 สวน คือ 
   สวนที่ 1   สวนนํา ประกอบดวย ปก คํานํา  สารบัญ และประวัตินักเรียน 
   สวนที่ 2  สวนเนื้อหา ประกอบดวย รายงานสรุปผลงานในแฟม ตัวอยางผลงาน    
ที่คัดเลือกแลว แบบสรุปความคิดเห็นของครู เพ่ือน หรือผูปกครอง 
   สวนที่ 3  ขอมูลเพ่ิมเติม เชน ความคิดเห็นหรือความรูสึกตอการเรียน ขอมูลจาก
แบบบันทึกตาง ๆ เกณฑการประเมินผลงาน ขอมูลการประเมินของครู เพ่ือนนักเรียน 
ผูปกครองหรือทีมงาน 
  9. การประเมินตนเอง ซึ่งจะสะทอนความคิดเห็นหรือความรูสึกตอผลงาน รวมทั้งให     
นักเรียนไดประเมินจุดเดนจุดดอยของผลงาน 
  10. การสรุปผลการประเมิน โดยอาจเปนการแสดงใหเห็นความกาวหนาของพัฒนาการ
หรือเปนการประเมินสรุปรวมตามจุดประสงคของการประเมินในลักษณะของการนําเสนอ
จุดเดน จุดดอยของแฟมสะสมงาน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 
  11. การเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน (จุไรรัตน คงปน. 2544 : 57) 

  เกณฑการประเมินหรือแนวทางการใหคะแนน 
  การประเมินผลการเรียนโดยใช  Portfolio เปนการประเมินผลงาน/ชิ้นงานที่นักเรียนที่
มีความบกพรองเปนผูแสดง ผลิต หรือสรางชิ้นงานขึ้นมาดวยตนเองวาประสบผลสําเร็จหรือมี
ความกาวหนาเพิ่มขึ้นจากเดิมเทาไร ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผลการประเมินจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาและจุดมุงหมายในการพัฒนานักเรียนตามที่กําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบระหวางกอนใหชิ้นงานและหลังจากใหชิ้นงาน วาการปฏิบัติงานและ/
หรือชิ้นงานที่ นักเรียนสรางขึ้นนั้นไดแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดานความรู 
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและมีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
จากเดิมหรือไมเพียงใด เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือไม     
ดังน้ัน สําหรับการประเมิน นักเรียนที่มีความตองการพิเศษควรใชเกณฑบรรยายความ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียนในเชิงคุณภาพของพัฒนาการดานตาง ๆ ตามเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลมากกวาการตัดสินเชิงปริมาณ และควรเปนเกณฑการประเมิน
นักเรียนเปนรายบุคคลหรือกลุมยอยที่มีสภาพคลายคลึงกัน ดังน้ันจึงอาจมีหลายเกณฑให
เหมาะสมกับเด็กแตละคน อยางไรก็ตามการกําหนดประเด็นที่ใชในการพิจารณาผลงานตอง
กําหนดใหชัดเจนและสามารถสะทอนคุณภาพของผลงานนักเรียนได โดยอาจบรรยายคุณภาพ
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ของงานตามประเด็นตอไปน้ี ความรูความเขาใจในงานที่ทํา กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช 
ทักษะในการทํางาน และผลสําเร็จของงาน เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542:36) 
 

4.9 การคัดแยกเด็กพิเศษ 
 การคัดแยกและสงตอคนพิการเพื่อรับการศึกษา เปนกระบวนการที่มีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง ทั้งน้ีเพ่ือใหคนพิการไดรับบริการชวยเหลือในระยะแรกและเตรียมความพรอม        
ใหสามารถเขารับการศึกษาไดเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543 : 55) 
 การคัดแยก เพ่ือจะพิจารณาเด็กในดานตาง ๆ เชน รางกาย อารมณ และสังคม อาจใช
วิธีการดังตอไปน้ี 
 1. การสังเกตพฤติกรรมทั่วไป จากการรายงานการตรวจสอบงาย ๆ การนับจํานวน
ครั้งของการเกิดพฤติกรรมโดยการบันทึกอยางละเอียด สิ่งสําคัญคือครูควรมีขอมูลพฤติกรรม
ตาง ๆ ของเด็กทุกคน 
 2. การตรวจสอบโดยครู เปนการตรวจสอบขั้นตนเพื่อทราบถึงพัฒนาการของเด็ก 

 การคัดแยกเด็กแตละประเภท 
 1. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น เชน ครูยืนหางจากเด็กระยะ 3 เมตร ยก
นิ้วชูขึ้น 3 นิ้ว แลวใหเด็กบอกวานิ้วมือที่ชูขึ้นมีกี่นิ้ว ถาเด็กตอบไมไดแสดงวาเด็กอาจยังนับ 
ไมได หรือมองไมเห็นใหครูถามซ้ําอีกที แตถาเด็กบอกวา 5 นิ้ว แสดงวาอาจมีปญหาเกี่ยวกับ
สายตา 
 หรือครูอาจทดสอบโดยใหเด็กอานหนังสือแลวสังเกตพฤติกรรมการอานวาอานใน
ลักษณะใด เชน อานหนังสือจนใกลสายตาหรืออานหนังสือผิด และตรวจสอบพฤติกรรมเด็ก
โดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมการบกพรองทางการเห็นตอไปอีก 

 2. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
 การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน ครูตรวจสอบไดดังนี้ ครูยืนขางหลัง
เด็ก หางจากเด็กประมาณ 1 เมตร แลวเรียกชื่อเด็กดวยเสียงดังพอประมาณ แลวสังเกตวาเด็ก
หันหนามาทางครู หรือแสดงอาการมองมาทางแหลงที่มาของเสียงหรือไม หรืออาจจะใชเสียง
อยางอ่ืน เชน นาฬิกาปลุก กลอง ฉิ่ง ฉาบ เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือสังเกตปฏิกิริยาของเด็กที่มีตอเสียง
เหลานั้น และตรวจสอบพฤติกรรมเด็กโดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมการบกพรองทางการไดยิน 
ตอไปอีก 
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 3. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย 
    การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย ครูอาจตรวจสอบโดยใหเด็กเดินใน
ระยะ 3-5 เมตร เพ่ือสังเกตพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวของเด็กวาผิดปกติหรือไม หรือการ
ทดสอบการชวยเหลือตนเอง เชน การแตงตัว การสวมเสื้อ กางเกง หรือกระโปรง รองเทา และ
ถุงเทา การรับประทานอาหาร เปนตน โดยครูใหเด็กทํากิจกรรมนั้น ๆ ใหครูดูแลวสังเกต
พฤติกรรมของเด็กวาแตกตางจากเด็กปกติมากนอยเพียงใด หากเด็กมีความลําบากในการทํา
กิจกรรม เชน รับประทานอาหารดวยความลําบากหรือรับประทานอาหารดวยตนเองไมไดอัน
เนื่องมากจากสุขภาพรางกาย แสดงวาเด็กอาจมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ และ
ตรวจสอบพฤติกรรมเด็กโดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมการบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
ตอไปอีก 

 4. การคัดแยกเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 การคัดแยกเด็กที่บกพรองทางสติปญญา โดยครูใหเด็กอานหนังสือใหครูฟงในระดับที่
เหมาะสมกับชั้นและวัย และใหเด็กทําเลข ในระดับที่เหมาะสมกับชั้นและวัย ประมาณ 1-2 ขอ 
พูดคุยกับเด็กเพื่อทดสอบปฏิภาณไหวพริบ และตรวจสอบพฤติกรรมเด็กโดยใชแบบสํารวจ      
พฤติกรรมการบกพรองทางสติปญญา ตอไปอีก 

 5. การคัดแยกเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
  การคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู ครูอาจสังเกตไดจากพฤติกรรมตอไปน้ี 
  1. ผลการเรียนดอยลงกวาเดิม 
  2. มีการเคลื่อนไหวอิริยาบถมากหรือนอยผิดปกติ 
  3. มีความคิดความอานที่แปลกและไมเปนจริง 
  4. มีความวิตกกังวลมากเกินไปอยางไมสมเหตุสมผล 
  5. การใชภาษาและคําพูด เชน มีพัฒนาการชากวาวัย วกวน สับสนซ้ําแลวซํ้าเลาใน
คําหรือขอความเดียวกัน เสื่อมถอยกวาที่เคยเปน จับใจความไมไดหรือไมสัมพันธกับเหตุการณ 
  6. การรับรูเสียไป เชน เกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และบุคคล หรือการเห็น การได
ยิน ไดกลิ่น รูรสตาง ๆ 
  7. แยกตัวเองจากสังคมและสิ่งแวดลอม เชน ไมสบตาคนอื่น ไมยิ้มดวย ไมชอบอยู
หรือทํากิจกรรมรวมกับผูอ่ืน 
  8. ความคิดและการกระทําตาง ๆ หมกมุนวนเวียนอยูแตในตนเองโดยไมสัมพันธ
กับสิ่งแวดลอม 
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  9. มีการกระทําหรือทาทางซ้ํา ๆ แบบเดียวกัน ชอบเลนกับตัวเอง เชน โยกตัว     
ปนมือ ยักคิ้วหลิ่วตา เปาปาก เปนตน 
  10. มีความออนไหวตอสิ่งเราหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวไดงาย         
แตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดูไมเหมาะสม 
  11. มีความบกพรองทางอารมณในการสัมพันธกับผูอ่ืน 
  12. สติปญญาและทักษะในดานตาง ๆ อาจเสื่อมลงกวาเดิมก็ไดหรือบางอยางอาจ    
ดีกวาอยางอ่ืนก็ได 
  ถาเด็กมีพฤติกรรมดังกลาวใหศึกษาประวัติ การเลี้ยงดู สภาพแวดลอมทางบานและ
ครอบครัว รวมทั้งการเยี่ยมบาน เพ่ือสังเกตลักษณะสัมพันธภาพที่บาน 
  การพิจารณาจากผลทางพัฒนาการ ดานสังคม ดานอารมณ ดานสติปญญา       
ดานรางกาย กลามเน้ือเล็กและกลามเน้ือใหญในกรณีที่เด็กไดผานการเตรียมความพรอม
มาแลว และตรวจสอบพฤติกรรมเด็กโดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมการบกพรองในการเรียนรู 
ตอไปอีก 

 6. การคัดแยกเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม 
  การตรวจสอบพฤติกรรมของเด็กอาจกระทําได ดังนี้ 
  1. การใชแบบทดสอบหรือแบบสอบถามใหเด็กเลือกตอบ 
  2. การสัมภาษณ ใชการพูดคุย ซักถามในประเด็นที่ยังไมครบถวนสมบูรณหรือ
ขอมูลที่ตองการจะรู 
  3. การใหเด็กเขียนประวัติของตนเอง โดยบรรยายเกี่ยวกับครอบครัว ความรูสึก 
ความประทับใจ หรือสิ่งที่ทําใหเสียใจ 
  ลักษณะพฤติกรรมที่เปนปญหา คือ 
  ความประพฤติ โดยทั่วไปพฤติกรรมออกมาใหเห็น คือชอบทะเลาะวิวาทกับเพ่ือน     
ทํารายเพื่อน ไมสงการบาน ไมชอบทํางานกลุม หนีเรียนบอย ๆ ไมรับผิดชอบในการทํางาน    
โกรธงาย ฉุนเฉียว พูดจากหยาบคาย ไมตรงตอเวลา ชอบอยูคนเดียว อารมณแปรปรวน         
วิตกกังวลงาย งุมงาม กาวราว ขาดความสนใจในสิ่งรอบตัว และตรวจสอบพฤติกรรมเด็กโดย
ใชแบบสํารวจพฤติกรรมเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรม ตอไปอีก 

 7. การคัดแยกเด็กออทิสติก ครูอาจสังเกตพฤติกรรมของเด็ก ในดานตางๆ ดังนี้ 
  ดานรางกาย การตอบสนองอยางผิดปกติตอเสียง มองดูสิ่งของอยางเพลิดเพลิน      
ทรงตัวไมดี มีพฤติกรรม แปลกซ้ํา ๆ เคลื่อนไหวผิดปกติ 
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  ดานสังคมปฏิสัมพันธ เด็กไมรูจักอยูในสังคม และการมีความสัมพันธ ชอบเลนคน
เดียวแยกตัวและเลนไมเปน ยึดติดกับสิ่งของ กลัวในสิ่งที่ไมควรกลัว ชอบทําในสิ่งที่เด็กทั่วไป
ไมทํา เชน การปดของตกจากโตะ 
  ดานภาษาและสื่อความหมาย มีปญหาในการสื่อสารและแปลความหมาย ชอบพูด 
ซ้ํา ๆ และมีปญหาในการเปลงเสียง ไมเขาใจการเลนสมมุติ ใชภาษาของตนเองซึ่งบุคคลทั่วไป
ไมเขาใจ 
  ดานสติปญญา เด็กบางคนรักดนตรี สามารถรองเพลงและเลนดนตรีได  ถาอาการ 
ไมมากมักชอบวาดรูประบายสี มีความจําในสิ่งที่ชอบเปนพิเศษ และตรวจสอบพฤติกรรมเด็ก
โดยใชแบบสํารวจพฤติกรรมเด็กออทิสติก ตอไปอีก 

 8. การคัดแยกเด็กสมาธิสั้น 
  เด็กสมาธิสั้นเปนลักษณะความผิดปกติของพฤติกรรม ปจจุบันมีอุปกรณทาง
การแพทยซึ่งใขเทคโนโลยีระดับสูงที่จะตรวจนับเม็ดเลือดแดงเพื่อทําการวิจัยเด็กสมาธิสั้น 
พฤติกรรมของเด็กสมาธิสั้นที่กลาวมาแลวมีขั้นตอนในการวินิจฉัยคือ การเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเหลานั้นในหลาย ๆ สถานการณ เชน โรงเรียน ที่บาน และการเลน การสังเกตใน
โรงเรียนนับเปนสิ่งสําคัญมาก ซึ่งครูเปนผูบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ 
  1. ชวงความสนใจวาเหมาะสมหรือไม 
  2. การควบคุมการแสดงออกและควบคุมอารมณ 
  3. การฟงคําสั่งหรือกฎเกณฑภายใตสถานการณที่นาเบื่อตาง ๆ 
  4. ทํางานที่ครูมอบหมายใหไดทั้งในชั้นและที่บาน 
  5. การควบคุมตนเองในสถานการณตาง ๆ 
 9. การคัดแยกที่มีความบกพิการซ้ําซอน เด็กจะตองมีการทดสอบอยางนอย 3 ดาน 
คือ ดานการไดยินโดยนักโสตวิทยา ดานการเห็นโดยจักษุแพทยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งเปนรายงานผลการเรียนจากโรงเรียน การวินิจฉัยเพ่ือจัดการศึกษาโดยทั่วไปแลวนักการ
ศึกษามักยึดสภาพความบกพรองของเด็กเปนเกณฑ หากเด็กมีความบกพรอง 2 อยาง ใหยึด
ความ บกพรอง   ที่รุนแรงกวาเปนเกณฑในการจําแนกประเภทในการจัดการศึกษาแลว
ใหบริการเสริมสําหรับสภาพความบกพรองที่รุนแรงนอยกวา 
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4.10 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ใชชื่อภาษาอังกฤษวา Individual Education Plan         
ใชอักษรยอวา (IEP) คือ แผนการจัดการศึกษาที่จัดขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร โดยไดรับ
ความรวมมือจากผูปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย จัดทําเนื้อหา
ของหลักสูตรและความชวยเหลือพิเศษขึ้นใหเหมาะสมกับความตองการของเด็กเฉพาะแตละ
คน ดังนั้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) จึงไมใชแผนการสอนประจําวัน แตจะเปนแผนการ
ศึกษาตลอดป ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาเด็กมีการพัฒนาขึ้น แผนไมจําเปนตองอยูคงที่
ตลอดไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับการลงความเห็นของผูที่เกี่ยวของ
และแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ไมใชรายงานประเมินผลการเรียน แตเปนการแสดงถึงความ
ตองการจําเปนของเด็กที่ตองการและความเรียนและรับบริการพิเศษมากหรือนอย 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 1. เพ่ือชวยใหเด็กไดเรียนรูตามความสามารถของเด็กและชวยใหเด็ก ไดมีโอกาส
พัฒนาตามสภาพความแตกตางของแตละบุคคล 
 2. เพ่ือเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความกาวหนาทางการเรียนและพัฒนาการของ
เด็กแตละคนใหเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผน 
 3. เพ่ือเปนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสําหรับเด็กคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ และจะมี
ขอมูลในการจัดเด็กเขารับบริการการศึกษา บริการที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ 

ประโยชนของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 สําหรับครูผูสอน 
 1. ชวยใหครูรูหนาที่ของตนเองในดานตาง ๆ 
 2. ทําใหครูทราบวาจะสอนอะไรใหกับเด็กแตละคนตามศักยภาพที่เปนจริงอยางเปน
ระบบและไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 
 3. ครูสามารถสงเสริมใหมีการจัดสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการที่จําเปนและ
เหมาะสมกับเด็กแตละบุคคล 
 4. ครูกํากับ ติดตาม และประเมินความกาวหนาของเด็กแตละบุคคลไดตามแผนการ
ศึกษา 
 สําหรับนักเรียน 
 1. นักเรียนจะไดทราบวาตนเองจะไดรับอะไรบาง 
 2.  ทราบวาตนเองจะตองเรียนอะไร 
 3.  ไดรับสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก และบริการความชวยเหลืออ่ืนใดตามกฎหมาย 
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 4. ไดรับการบําบัด ฟนฟูที่สอดคลองกับความจําเปน 

 สําหรับผูปกครอง 
 1. ผูปกครองทราบวาโรงเรียนจะสอนอะไรแกเด็ก และผูปกครองจะสงเสริมลูกของ
ตนเองอยางไรใหเปนขั้นตอนที่ตอเน่ือง 
 2.  ผูปกครองสามารถขอรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืน
ใดที่สอดคลองกับความตองการจําเปนของบุตรตนเอง 
 3.  ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไดอยางเหมาะสม 
 สําหรับผูบริหาร 
 1. ทําใหผูบริหารทราบวาจะตองเตรียมบุคลากรจํานวนเทาใดที่จะใหบริการกับเด็ก 
 2.  ผูบริหารมีสวนรวมในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลใหกับเด็กที่มีความ        
บกพรองอยางเหมาะสม 
 3. ผูบริหารมีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดการศึกษาใหกับบุคคลที่มี
ความบกพรองอยางเหมาะสม 
 สําหรับโรงเรียน 
 1. ทําใหโรงเรียนทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับชนิดของโปรแกรมและบริการที่จะตองจัด          
ใหกับเด็ก 
 บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดทํา IEP 
 1.  ครูการศึกษาพิเศษ 
 2.  ครูประจําวิชา 
 3.  ผูบริหาร 
 4.  นักแกไขการพูด 
 5.  นักกิจกรรมบําบัด 
 6.  นักกายภาพบําบัด 
 7.  นักจิตวิทยา 
 8.  แพทย 
 9.  ผูปกครอง 
 ลักษณะที่สําคัญของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 1.  เด็กพิการแตละคนจะมีแผนการศึกษาที่ไมเหมือนกันและอาจจะเปลี่ยนแปลงไมคง
อยูตลอดไป เพราะเด็กมีการเรียนรูที่ดีขึ้น 
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 2.  การจัดทําแผนนั้นจะมีเปาหมายประจําป โดยกําหนดจุดประสงคระยะยาวและระยะ
สั้น ซึ่งจะไมบอกถึงสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่ครูจะตองใชฝกกับเด็ก 
 3. ในแผนการศึกษาจะเชื่อมโยงการบริการที่เกี่ยวของกับความตองการจําเปนของเด็ก
แตละคน เชน บริการทางดานการฟนฟูสมรรถภาพ การบริการทางการศึกษา 
 4.  จะตองมีวิธีการประเมินผลประจําป เพ่ือพิจารณาความกาวหนา 
 5. ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะระบุระดับความสามารถทางการศึกษาและ        
พฤติกรรมของเด็ก โดยการประเมินทุก ๆ ดาน 
 6.  จะมีการแสดงกําหนดเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการใหบริการ 
 7. แสดงเกณฑ วัตถุประสงค ขั้นตอนการประเมินผลอยางเหมาะสมตามแผน 1 ป       
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 8. จะทําหนาที่เปนเอกสารที่ยืนยันการยินยอมใหทางของโรงเรียนจัดการศึกษา           
ใหกับเด็ก 
 9.  เปนเครื่องมือสื่อสารในการกําหนดการจัดการพิเศษใหกับเด็กโดยเปนที่ยอมรับของ    
ผูปกครองและนักการศึกษา 

 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะตองดูจากผลความกาวหนาทางการ
เรียนรูของเด็กในชวงเวลาหนึ่ง หรือแมแตในวันหน่ึง ๆ พูดงาย ๆ ก็คือ ครูตองรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก เพ่ือประเมินดุวาเด็กมีการตอบสนองตอแผนอยางไร จะเห็นไดจาก
วิธีวัดผลที่ดี โดยจะตองศึกษาวิธีการวัดผล ดังนี้ (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ. 2545 : 12) 

1.  การวัดผลเปนตัวบงชี้ถึงทักษะและความบกพรองของเด็ก 
2.  เด็กทุกคนไมวาจะพิการหรือไมก็ตองการวัดผล 
3.  ควรศึกษาพฤติกรรมหลาย ๆ ดาน (เชน ภาษา การเคลื่อนไหวและสังคม) ในธรรม 

ชาติที่เปนจริง 
4.  วิธีการวัดผลตองเหมาะสมกับเด็กแตละคน เชน เด็กหูหนวกไมสามารถใช

แบบทดสอบวัดสติปญญาฉบับมาตรฐานที่ใชกันทั่วไปได เปนตน 
5.  การวัดผลควรอยูบนรากฐานของขอมูลที่มีความเปนปรนัย จะตองเปนพฤติกรรมที่

เด็กทําหรือพูดจริง 
6.  การวัดผลอาจทําเปนทีม โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรที่เกี่ยวของหลาย ๆ 

ฝายในลักษณะของสหวิทยาการเพื่อรวมกันชวยเหลือเด็กพิการ 
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 การนําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 
 การนําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาใหเปนรูปธรรมไดนั้น
จะตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน สถานศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบไปดวย 

1.1 กรรมการสถานศึกษา 
1.2 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.3  ผูชวยสถานศึกษา 
1.4  ครูการศึกษาพิเศษ 
1.5 ครูผูไดรับมอบหมาย 
1.6 นักวิชาชีพ 
1.7 ผูปกครอง 
1.8 นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 

 2.  ดําเนินการประชุมและพิจารณาขอมูลเบื้องตนทุกดานของเด็ก 
 3.  ประเมินความสามารถพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก บริการความชวยเหลือ 
อ่ืน ๆ ที่เด็กตองการ 
 4.  จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ตามความเหมาะสมของเด็ก 
 5.  ดําเนินการตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 โดยทั่วไปการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลดําเนินไปตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
 1. ทางโรงเรียนประกาศใหประชาชนทราบวาทางโรงเรียนมีบริการทดสอบดานใดบาง 
หากทางโรงเรียนใดมีบริการทางกาทดสอบควรแจงใหประชาชนทราบวาจะรับบริการได ณที่ใด 
 2. ทําการทดสอบเด็ก เปนการทดสอบเบื้องตน เพ่ือพิจารณาวาเด็กควรไดรับบริการ
ทางการศึกษาพิเศษ หรือการศึกษาสําหรับเด็กปกติ 
 3. สงเด็กไปรับบริการทดสอบโดยละเอียด หากเด็กตองการทดสอบเพิ่มเติม เด็กควร
ไดรับบริการได ณ ที่ใด 
 4. ขออนุญาตจากผูปกครองกอนทําการทดสอบเด็ก 
 5. ทดสอบเด็กโดยละเอียด การทดสอบในขั้นน้ีเปนการทดสอบเพื่อจําแนกประเภทเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษ ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถของเด็ก และจุดออนของเด็ก ทั้งนี้
เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของเด็ก 
 6. แจงผลการทดสอบแกผูเกี่ยวของและนัดประชุม 
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 7. ประชุมผูที่เกี่ยวของเพ่ือจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ผูที่เขารวมประชุม ไดแก 
ครูผูสอน ครูใหญหรือผูแทน นักจิตวิทยา และผูปกครองเด็ก การจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลจะมีการตกลงกันในรายละเอียดในที่ประชุมนี้ 
 8. เริ่มใชแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 9. ประเมินผลการเรียนของเด็ก 
 10. ทบทวนแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล และ/หรือ จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะ      
บุคคลใหม 
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1. แจงใหประชาชนทราบ 

2. การทดสอบเบื้องตน 

3. สงตอ 

4. ขออนุญาตผูปกครอง 

5. ทดสอบเด็กโดยละเอียด 

    เริ่มตน 
         ไมตองการ  

      การศึกษาพิเศษ 

6. แจงผลการทดสอบ 

7. ประชุมจัดทําแผน ฯ 

8. เร่ิมใชแผน ฯ  

9. ประเมินผล 

     ปรับปรุง 

    แผนจัดทํา 

      แผนไม 

10. ทบทวนแผน ฯ 

 
แสดงขั้นตอนการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(ผดุง อารยะวิญู. 2533: 173) 
 
 
 

 
 

                         ES 203 144 



 เน้ือหาสาระของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ควรประกอบดวยเน้ือหาสาระตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับตัว
เด็ก ดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเด็ก เชน ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปเกิด       
ที่อยู ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เปนตน 
 2. บริการที่เด็กจะไดรับ หมายถึง บริการในทางการศึกษาและบริการที่เกี่ยวของ 
บริการทางการศึกษาเปนโครงการศึกษาพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดใหนั่นคือจะตองระบุวาเด็ก
ไดรับการบรรจุเขาศึกษาในโครงการใดโครงการหนึ่งตอไปน้ี 
  2.1 โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
  2.2 โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสายตา 
  2.3 โครงการสําหรับเด็กปญญาออน 
  2.4 โครงการสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย 
  2.5 โครงการสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
  2.6 โครงการสําหรับเด็กที่มีปญหาทางอารมณ 
  2.7 โครงการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนเปดบริการ 
  บริการที่เกี่ยวของหมายถึงบริการอื่นที่ทางโรงเรียนจัดควบคูไปกับบริการทาง
การศึกษาพิเศษ บริการที่เกี่ยวของอาจไดแก 

                  1.1 การแกไขการพูด 
                        1.2 การบําบัดทางกายภาพ 

                  1.3 อาชีวบําบัด 
                  1.4 ดนตรีบําบัด 
                  1.5 พฤติกรรมบําบัด 
                  1.6 บริการอานหนังสือใหเด็กตาบอดฟง 
                  1.8 บริการลามสําหรับเด็กหูหนวก 
                  1.9 บริการรถรับสงนักเรียน 
                  1.10 บริการแนะแนวและใหคําปรึกษา 
                  1.11 บริการอ่ืน ๆ ที่ทางโรงเรียนจัด 

 3. การเรียนรวมในชั้นปกติ หากเปนไปไดควรใหเด็กมีโอกาสเรียนรวมในชั้นปกติให
มากที่สุดเทาที่จะทําได ดังนั้นในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะตองระบุวาจะใหเด็กเรียนรวมใน
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ลักษณะใดเรียนรวมเต็มเวลา หรือเรียนรวมบางเวลา การเรียนรวม คิดเปนเวลารอยละเทาใด
ของเวลาทั้งหมด และจะใหเรียนรวมในวิชาใดบาง เชน 

 3.1 วิชาทักษะ (เลข, ภาษาไทย ฯลฯ) 
 3.2 พลศึกษา 
 3.3 ศิลปะ 
 3.4 การงานพื้นฐานอาชีพ 
 3.5 ดนตรี 
 3.6 ลูกเสือ เนตรนารี 
 3.7 วิชาอ่ืนที่ทางโรงเรียนเปดสอน 

 4. ระดับความสามารถของเด็ก ในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจะตองระบุระดับ
ความสามารถของเด็ก นั่นคือระบุวาเด็กมีความรูความสามารถในระดับใด ซึ่งมักจะพบไดจาก
ผลการทดสอบในดานตาง ๆ ดานที่สําคัญที่ควรระบุมีดังนี้ 
  4.1 พ้ืนความรูดานวิชาทักษะ เชน การอาน คณิตศาสตร เปนตน 
  4.2 การพูดและภาษา 
  4.3 วุฒิภาวะทางสังคม 
  4.4 การใชประสาทสัมผัสในการรับรู 

1.5 การเคลื่อนไหว รวมไปถึงการเดิน การวิ่ง การหยิบจับสิ่งของ 
1.6 การชวยตัวเอง 
1.7 วุฒิภาวะทางอารมณ 
1.8 การเตรียมอาชีพ 

 การที่ครูทราบระดับความสามารถของเด็กจะชวยใหครูสามารถจัดเนื้อหา ตลอดจน    
หลักสูตรที่จะใชสอนเด็กไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการและความสามารถ
ของเด็กจึงจะทําใหเด็กเรียนรูไดมากที่สุด 
 5. จุดมุงหมายระยะยาว โดยปกติแลวจุดมุงหมายระยะยาวมักกําหนดไวไมเกิน 1 ป 
ดังน้ันในระยะเวลาของการเรียน 1 ป ครูตองการใหเด็กมีทักษะแลความสามารถเพิ่มขึ้นจาก
เดิมเทาใดควรกําหนดไว ตัวอยางจุดมุงหมาย เชน 
  เด็กจะสามารถแตงตัวเองได 
  เด็กจะสามารถทําเลขในหนังสือแบบเรียนเลขคณิตชั้น ป. 2 ได 
  เด็กจะสามารถอานหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้น ป. 1 ได 
  เด็กจะสามารถอานออกเสียงพยัญชนะไดทุกเสียง เปนตน 
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  การกําหนดจุดมุงหมายระยะยาวจะตองสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็ก 
จุดมุงหมายไมควรกําหนดไวสูงเกินไป เพราะบางทีไมสามารถบรรลุเปาหมายนั้นได หรือไม
ควรตั้งต่ําเกินไป เพราะอาจทําใหเด็กไมสนใจบทเรียนเน่ืองจากเด็กสามารถบรรลุเปาหมายได
ในเวลารวดเร็ว จุดมุงหมายระยะยาวนี้จะตองมีการทบทวนปละ 1 ครั้งเปนอยางนอย 
 6. จุดมุงหมายระยะสั้น  โดยปกติแลวจุดมุงหมายระยะสั้นเปนจุดมุงหมายใน 1 ภาค
เรียน การกําหนดจุดมุงหมายระยะสั้นตองยึดจุดมุงหมายระยะยาวเปนหลัก เชน ในจุดมุงหมาย
ระยะยาวกําหนดวาจะใหเด็ก (ปญญาออน) สามารถแตงตัวไดเองโดยไมมีคนคอยชวยเหลือ ใน
จุดมุงหมายระยะสั้นจะตองกําหนดวา การที่เด็กแตงตัวไดนั้น เด็กจะสามารถทําอะไรไดบาง          
ตัวอยาง เชน  
  เด็กจะสามารถหยิบเสื้อ สวมเสื้อไดเอง 
  เด็กจะสามารถกลัดกระดุมไดถูกตอง 
  เด็กจะสามารถสวมกางเกงได 
  เด็กจะสามารถสวมรองเทาได 
  เด็กจะสามารถผูกเชือกรองเทาได เปนตน 
 ดังน้ันกิจกรรมการเรียนการสอน หรือทักษะตาง ๆ ที่เด็กจะตองกระทํา จะตองเปนไป
ตามจุดประสงคระยะสั้นที่กําหนดไว ซึ่งเด็กจะตองฝกกลามเนื้อมือและกลามเน้ือ แขน ขา 
ตลอดจนนิ้วมือ เพ่ือใหมีความแข็งแรงพอที่จะชวยตนเองในการแตงตัวได 
 7. เกณฑการวัดผล ควรมีการวัดอยางนอยปละครั้ง แตโดยทั่วไปแลวจะมีการวัดผล
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือบางทีก็บอยกวานั้น จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลคือเพื่อ
สํารวจวา เด็กสามารถเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม การวัดผลอาจใชแบบทดสอบ
มาตรฐานก็ได หากแบบทดสอบนั้นเหมาะสมที่จะนํามาใชกับเด็ก แตการวัดผลสวนมากใช
แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น แตสิ่งสําคัญเกี่ยวกับการวัดผลที่ตองกําหนดไวในแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคลคือเกณฑในการตัดสิน    ซึ่งจะตองกําหนดไวควบคูไปกับวิธีวัดผล เชน 
 

วิธีวัดผล เกณฑ 
1. แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้น 1. นักเรียนตอบขอทดสอบได 90% 
2. ครูสังเกตพฤติกรรมเด็ก 2. วันละ 5 นาที เปนเวลา 5 วัน 
3. การนับของครู 3. นักเรียนกระโดดได 10 ครั้ง 
4. การนับของครู 4. นักเรียนออกเสียงควบกล้ํา ร ไดถูก 9 ครั้ง  

     ใน 10 ครั้ง 
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5. ครูตั้งคําถาม 5. นักเรียนตอบได 100% 

 การวัดผลจะชวยใหครูทราบความกาวหนาของเด็กในดานการเรียนรู ผลการประเมินจะ
ชวยใหครูปรับปรุงแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือชวยในการกําหนดแผนใหมไดอยาง
เหมาะสม 
 8. ระยะเวลา ระยะเวลา หมายถึง ชวงเวลาที่ครูนําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลไปใช     
ดังนั้น แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลตองกําหนดวันเริ่มตนและวันสิ้นสุด ซึ่งอาจกําหนดเปนรายป 
หรือใน 1 ภาคเรียนก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
 9. การลงลายมือกํากับ แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลควรระบุผูรับผิดชอบ ซึ่งอาจเปน
ครูผูสอนหรือเปนคณะกรรมการที่ประกอบดวย ครูใหญ ครูแนะแนว ครูผูสอน และผูปกครอง 
เปนตน ผูรับผิดชอบหมายถึงผูที่เห็นดวยกับแผนนี้ และลงลายมือชื่อกํากับไวในตอนทายของ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 10. ขอมูลอ่ืน ๆ  ขอมูลอ่ืน ๆ หมายถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับเด็ก ซึ่งอาจเปนประโยชน
ตอผูใชแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล หากบรรจุขอมูลที่เกี่ยวของไว ขอมูลที่จําเปนที่ควรไดรับ
การบรรจุไวในแผนการศึกษานี้ ไดแก ประวัติการเจ็บปวย รายชื่อแบบทดสอบที่ใชในการ
วินิจฉัยเด็ก การปรับพฤติกรรม โครงการสอนรายสัปดาหหรือรายเดือน เปนตน ขอมูลดังกลาว
จะบรรจุหรือไมบรรจุไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลก็ได ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางโรงเรียน 
สวนขอมูลในขอ 1 - 9 นั้น จําเปนตองไดรับการบรรจุไวในแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (ผดุง 
อารยวิญู. 2533 : 170) 
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