
 
 
 

 
2.1 ปรัชญาการศึกษาพิเศษ 
พุทธปรัชญา (Buddhism) 
 พุทธปรัชญาเปนปรัชญาของศาสนาพุทธ ซึ่งเกิดขึ้นกวา 2500 ป มาแลว ทามกลาง
ความสับสนวุนวายของสังคมชมพูทวีปทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประชาชนบาง
กลุมถูกกดขี่และมีชีวิตอยูอยางทุกขเวทนา บางกลุมมัวเมาในความสุข บางกลุมเบื่อหนายตอ
ความไรสาระของชีวิต จึงออกจากสังคมไปอยูปาเพ่ือคนหาชีวิตนิรันดร 
 ดานสังคมแบงคนออกเปน 4 วรรณะ โดยใชชาติกําเนิดตามคําสอนของศาสนา
พราหมณ วรรณะที่สูงที่สุด ไดแก วรรณะพราหมณ รองลงมา ไดแก วรรณะกษัตริย วรรณะ
แพศย และวรรณะศูทร คนจัณฑาลหรือพวกนอกวรรณะไมมีสิทธิที่จะรับการศึกษา จากสภาพ
การเหลื่อมล้ําของสังคมเปนเหตุใหเจาชายสิทธัตถะราชโอรสของพระเจาสุทโธทนะ ผูครอง
แควนศากยะคิดคนหาทางที่จะชวยดับทุกขโดยการเสด็จออกบรรพชา จนในที่สุดคนพบทาง
แหงการดับทุกข ตรัสรูเปนพระพุทธเจา 
 จุดมุงหมายหลักทางพุทธปรัชญา คือ การดับทุกข เพ่ือใหการดํารงชีวิตมีความทุกข
นอยที่สุดหรือจนถึงขั้นนิพพาน คือ สามารถดับทุกขไดโดยส้ินเชิงดวยการทําความเขาใจ และ
ปฏิบัติตามหลักอริยสัจ 4 ซึ่งเปนหลักธรรมะที่ชี้ใหเห็นทุกข เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข และ 
ทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกข พระพุทธศาสนายังสงเสริมสิทธิมนุษยชนไมมีการแบงชั้นวรรณะ
ถือวาทุกคนเทาเทียมกัน สามารถศึกษาหาความรูเปนคนดีได รูจักใชปญญาในการดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองเหมาะสม อยางมีเหตุผลโดยการเดินทางสายกลาง 
 

แนวคิดทางการศึกษา 
  1. จุดมุงหมายของการศึกษา ของพุทธปรัชญาเนนการนิพพาน แตการนิพพาน
ไมใชเร่ืองที่งายนัก ซึ่งหมายถึงเปนการสูงสุดของผูที่ไมครองเรือน สําหรับผูครองเรือนควรดับ
ปญหาของชีวิตใหไดพอควร เพ่ือจะไดประสบชีวิตที่รมเย็นหรือแกปญหาท่ีตรงสาเหตุของ
ปญหาท่ีเกิดขึ้น จุดมุงหมายของการศึกษายอมเปนสิ่งเดียวกับเปาหมายของชีวิต ในเม่ือ

การบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

บทที่ 2  
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  1.1 ใหผูเรียนรูจักตนเอง รูจักทุกข หรือปญหาของคนอันเกิดจากอกุศลมูล ลด
อกุศลมูลใหหมดไป พัฒนาความรู ความจํา ความคิดเพ่ือใหเปนไปในแนวทางที่เหมาะสม 
(สาโรช บัวศรี, 2518: 7 อางถึงในศศิธร ทองคํา, 2549) 
  1.2 มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม เพ่ือใหเกิดความรมเย็นแกชีวิตในสังคม
ตลอดจนเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไมตื่นตระหนกไปกับความเปลี่ยนแปลงนั้น ถา
ผูเรียนเขาใจในหลักธรรมเหลาน้ี (หลักไตรลักษณ อิทธิบาท 4 สาราณียธรรม 6 อปริหาร       
นิยกรรม 7 และสัปปุริสธรรม) (ศศิมา ปรีดีดิลก, 2523: 14) ก็จะเขาใจสังคมไดดีขึ้น มีความ
รับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน เพราะมนุษยไมไดอยูคนเดียวแตอยูรวมกับผูอ่ืนดวย มนุษยจึงตอง
ขจัดความเห็นแกตัวและรวมมือกันสรางสันติสุขใหสังคม 
 2. หลักสูตร เปนหลักสูตรที่ไมแนนไปดวยเน้ือหาวิชาการมาก เปดโอกาสใหเด็กได
เรียนรูตามศักยภาพตามความถนัด โดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติจริง มีการเลนกีฬา การแสดงที่ 
แตละคนไดแสดงเปนตัวเอง เปนการบูรณาการเน้ือหาผานการเลน เชน ความสุขจากการ     
เลนดนตรี เปนความสุขที่เราใหแกตัวเอง เปนทางออมที่จะใหคนมีวิถีชีวิตแบบพุทธ 
 3. บทบาทของครู ในทัศนะของพุทธปรัชญา ครูเปนมัคคุเทศกเปนกัลยาณมิตร 
บางครั้งอาจมีการถายทอดวิชาแบบใหทองจํา เปนการสอนแบบซํ้า ๆ แตสนับสนุนใหศิษย
นําไปขบคิดไตรตรองใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณดวยการปฏิบัติ พรอมทั้งครูตองเปน
ตัวอยางที่ดีทางจริยธรรม มีความรู ความประพฤติดี 
 4. ผูเรียน ที่แทจริงในทัศนะของชาวพุทธตองเปนผูรอบรู ทั้งทางโลกและทางธรรม 
คุณสมบัติของผูเรียนที่แทในทัศนะพุทธมีอยู 5 ประการ คือ 

  ⋅ ฟงมาก  - รูจักการเปนผูฟง 

  ⋅ จําได   - ทําซํ้า ๆ จนจําได 

  ⋅ คลองปาก  - ทองจําจนขึ้นใจ 

  ⋅ พุงขึ้นใจ  - สามารถนําขอมูลที่จําไดมาใช 

  ⋅ พบดวยทฤษฎี  - สามารถทําตามที่เขาใจได 
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 ผูเรียนจะตองเคารพเชื่อฟงคําสั่งสอน ศึกษาเลาเรียนดวยความเคารพ อดทน ขยัน 
หม่ันเพียร มีความตื่นตัวในการแสวงหาความรู พิจารณาไตรตรองอยางมีเหตุผล 
 5. โรงเรียน เปนสถานที่ที่จัดกระบวนการศึกษาอยางมีระบบ โรงเรียนตองมีลักษณะ
เปนธรรมชาติ มีสภาพแวดลอมที่สะอาด สงบ มีความเหมาะสมกับสภาพความบกพรอง
ของเด็กและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนตองเปดกวางไปสูชุมชน
และมีบทบาทใกลชิดกับผูปกครอง (สุมน อมรวิวัฒน, 2529 อางถึงใน ศศิธร ทองคํา และมาลี 
สินนอก, 2549)  
 6. กระบวนการเรียนการสอน ตามแนวพุทธมี 3 ขั้นตอน เรียกวา ไตรสิกขา ไดแก 
ศีลสิกขา จิตสิกขา ปญญาสิกขา 

    ⋅ ศีลสิกขา (ศีล) – การฝกอบรมในดานความประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีวะ 

    ⋅ จิตสิกขา (สมาธิ) – การฝกอบรมทางจิตใจ การปลูกฝงคุณธรรม เสริมสราง
คุณภาพ และสมรรถภาพของจิต 

    ⋅ ปญญสิกขา (ปญญา) – การฝกอบรมทางปญญา ใหเกิดความรูความเขาใจสิ่ง
ทั้งหลายตามความเปนจริงของความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่นําการแกไขปญหาตามแนวทาง
เหตุผล รูเทาทันโลกและชีวิต จนสามารถทําจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนจากความยึดม่ันในสิ่ง   
ตาง ๆ ดับกิเลส ดับทุกขได เปนอยูดวยจิตใจอิสระ ผองใส เบิกบาน 
 
ปรัชญาจินตนิยม (Romanticism) 
 จินตนิยม (Romanticism) เปนลัทธิที่มีความเชื่อถือเอาการสรางสรรคโดยจิตนาการ
เสรีเปนหลักสําคัญ มนุษยควรทําตามความรูสึกของตน คนเราแตละคนจะมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว การแสดงออกซ่ึงเอกลักษณเปนสิ่งประเสริฐ สื่อที่ใชในการแสดงออก ไดแก ศิลปะ
แขนงตาง ๆ  
 ลัทธิจินตนิยมเช่ือในการแสดงออกซึ่งความรูสึกและอารมณอยางเต็มที่ทั้งในดาน 
ความรัก ศิลปะ และความเพอฝนที่เต็มไปดวยจินตนาการ เปนสําคัญโดยปราศจากเหตุผล   
และหลักการทางวิทยาศาสตร คือ แสวงหาความเปนจริงดวยความรูสึกและจินตนาการใช
เหตุผล 
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 แนวคิดทางการศึกษา 
 1. จุดมุงหมาย ของการศึกษาของลัทธิจินตนิยมเนนความรูสึก ความภาคภูมิใจ 
ความรักในวิชาชีพ จุดมุงหมายของการศึกษา คือ มุงใหผูเรียนไดศึกษาดานสุขภาพ มี
เปาหมายเพื่อเสริมสรางสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให
ยั่งยืน สงเสริมใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพในลักษณะที่มีความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอสถาบัน
ของตน 
 2. หลักสูตร เนนฝกประสบการณหรือคนหาประเด็นความรูเก่ียวกับสิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดรูและมีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนี้ยังเนนดานศิลปะหรือวิชา       
ที่สงเสริมอุดมคติ และคานิยมในบุคคล 
 3. ครู ถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญ เพราะเปนผูมีความรู เปนผูใหความรูทุกอยางแก
ผูเรียน และจะตองสรางความรูสึกใหผูเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดจากวิชาที่เรียน 
 4. ผูเรียน ตองเปนผูมีความสุภาพ ออนโยน อดทน เรียบรอย เชื่อฟง เคารพและ
ปฏิบัติตามคําส่ังของครู ประพฤติปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีงาม 
 5. โรงเรียน เปนแหลงของการเรียนรูและถายทอดวิชาความรูใหแกผูเรียนสราง
ทัศนคติที่ดี เนนใหผูเรียนเปนผูมีความซื่อสัตย และรักสถาบันของตน 
 6. กระบวนการเรียนการสอน ยึดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ผูเรียนจะ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคําส่ังของครูอยางเครงครัด การเรียนการสอนเนนความสําคัญอยูที่
เน้ือหาวิชา และเนนทักษะในการสอนและการใชอุปกรณการสอนของครูตองเปนแบบอยางที่ดี
แกผูเรียน 
 
 แนวคิดทางการศึกษาพิเศษ 
 1. จุดมุงหมายของการศึกษาของลัทธิจินตนิยม เนนความรูสึก ความภาคภูมิใจ 
ความรักในวิชาชีพ จุดมุงหมายของการศึกษา คือ มุงใหผูเรียนไดศึกษาดานชวยเหลือตนเอง    
มีเปาหมายเพ่ือการดูแลตนเอง และการดํารงชีวิตในสังคมอยางปกติสุข สงเสริมใหมีทัศนคติที่ดี
ตอตนเอง มีความซื่อสัตย และจงรักในสถาบันของตน 
 2. หลักสูตร เนนฝกประสบการณ และคนหาประเด็นความรูเก่ียวกับสิ่งที่ตองการให
ผูเรียนไดรูและมีความสามารถตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากน้ียังเนนดานศิลปะ 
วิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแกบุคคลน้ัน ๆ  
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 3. ครู ถือวาเปนบุคคลท่ีสําคัญ เพราะเปนผูมีความรู เปนผูใหความรูทุกอยางแก
ผูเรียน และจะตองสรางความรูสึกใหผูเรียนมีความภาคภูมิในผลงานที่เกิดจากวิชาที่เรียน 
 4. ผูเรียน ตองเปนผูมีความสุภาพ ออนโยน อดทน เรียบรอย เชื่อฟง เคารพและ
ปฏิบัติตามคําส่ังของครู ประพฤติปฏิบัติแตในสิ่งที่ดีงาม 
  5. โรงเรียน เปนแหลงของการเรียนรูและถายทอดวิชาความรูใหแกผูเรียน สราง
ทัศนคติที่ดี เนนใหผูเรียนเปนผูมีความซื่อสัตย และรักสถาบันของตน 
 6. กระบวนการเรียนการสอน ยึดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน ผูเรียนจะ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามคําส่ังของครูอยางเครงครัด การเรียนการสอนเนนความสําคัญอยูที่
เน้ือหาวิชา และเนนทักษะในการสอน และการใชอุปกรณการสอนของครู ควรเปนอุปกรณการ
สอนที่สื่อการเรียนรูไดดี ทําใหเกิดความเขาใจดีแกนักเรียน 
 
ลัทธิพรตนิยม (Asceticism) 
 ลัทธิพรตนิยมมีความเชื่อวาการบําเพ็ญพรตเทาน้ันที่จะชวยใหมนุษยมีความสุขได
ตามเปาหมายชีวิตที่วางไว และถือคติวา “อยาทําใหใครเดือดรอน แตจงชวยเหลือทุกคนเทาที่
จะทําได” 
 
 แนวคิดทางการศึกษาพิเศษ 
 1. จุดมุงหมาย ของการจัดการศึกษาลัทธิพรตนิยม เนนความเชื่อทางศาสนา ความ
เสียสละ สามารถรักษาสุขภาพอนามัย เพ่ือใหผูเรียนสามารถปองกันโรคและความปลอดภัย   
ในชีวิต และสามารถตอบสนองความตองการพิเศษของผูเรียนใหไดมากที่สุด 
 2. หลักสูตร เนนเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม และเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
เปนเนื้อหาที่ปรับจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 เนนความสามารถในการ
ปฏิบัติจริงและความรู รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค 
 3. ครู เปนบุคคลที่มีความสําคัญมาก เปนผูใหความรูและสอนการฝกปฏิบัติประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี เห็นใจ เสียสละ อดทน มีความอดกลั้น ชวยเหลือนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป 
 4. ผูเรียน เปนผูปฏิบัติตามคําส่ังของครูอยางเครงครัด เปนผูรับฟงที่ดี ปฏิบัติตน   
อยูในกฎ ระเบียบ วินัย และมีความอดทน และสามารถใหการศึกษาพิเศษสนองตอบตาม 
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 5. โรงเรียน เปนแหลงการเรียนรูและถายทอดคานิยมที่เก่ียวของกับการเสียสละ 
อดทน มีความเมตตา มีกฎระเบียบวินัยใหผูเรียนไดยึดปฏิบัติ 
 6. การบวนการเรียนการสอน เนนบทบาทของครูเปนสําคัญ ครูสามารถอธิบาย
และปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง เนนการฝกหัดใหมีทักษะพ้ืนฐานในดานตาง ๆ สอดแทรก   
การสอนศีลธรรมจรรยา และการเปนผูเสียสละ ซึ่งนักเรียนจะจดจําและปฏิบัติตนตามอยาง   
เต็มความสามารถท่ีมีอยูในตนเอง 
 
ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) 

แนวคิดทางการศึกษาพิเศษ  
 1. จุดมุงหมายทางการศึกษา ลัทธิปฏิบัตินิยมใหความสําคัญและเนนจุดมุงหมาย
เฉพาะมากกวาจุดมุงหมายทั่วไปของการศึกษา เชื่อวาจุดมุงหมายเฉพาะจะชวยสงเสริมใหเด็ก
ไดเรียนรูประสบการณตาง ๆ ไดเขาใจและสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณและชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงได ลัทธิปฏิบัตินิยมเนนการนําไปปฏิบัติไดคนหาความจริงจากประสบการณ 
แสวงหาความรูเพ่ือนํามาชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น มุงใหผูเรียนรูจักคิดแกปญหา รูจักปรับตัวตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการทํางานรวมกันและ      
อยูรวมกันอยางมีความสุข 
 2. หลักสูตร มีลักษณะเปนหลักสูตรที่ใชรวมกันได สามารถยืดหยุนหรือปรับเนื้อหา
และวิธีการสอนใหเหมาะสมกับสภาพสังคมน้ัน ๆ มีเน้ือหาที่สามารถบูรณาการทั้งเรื่องความรู 
เร่ืองชีวิต สังคม และเรื่องประสบการณที่นักเรียนจะไดรับจากหลักสูตร นอกจากน้ันยังสงเสริม
และฝกฝน ทักษะ และพัฒนาการดานตาง ๆ ของผูเรียน โดยจัดภาคทฤษฎีใหสอดคลองกับ
ภาคปฏิบัติ มีการพัฒนาหลักสูตรตลอดเวลา เพ่ือใหตรงกับความตองการของสังคม และ
สอดคลองกับวิชาที่เสริมสรางประสบการณทางสังคม ไดแก วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร เปนตน 
 3. ครู เปนหัวหนากลุมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ พรอมกับนักเรียน คือ การเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกเร่ือง ครูตองมีพ้ืนฐานในเนื้อหาวิชาที่สอนเปน
อยางดี คอยใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งหากิจกรรม สื่อ และวิธีการสอนรูปแบบตาง ๆ เพ่ือจูง
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 4. ผูเรียน ตามแนวคิดลัทธิปฏิบัตินิยมตองเปนผูแสวงหาและเรียนรูดวยตนเอง       
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก มี         
มนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม นักเรียนตองเรียนรูและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมไดอยางดี 
 5. โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนโดยเนนรูปแบบจําลองที่ดีงามของสังคม จัด
สิ่งแวดลอมที่เหมือนหรือใกลเคียงกับสภาพจริงของสังคม เพ่ือใหเด็กเกิดความคุนเคยและ
ไดรับประสบการณที่ดีที่โรงเรียนจัดให เม่ือเด็กจบจากโรงเรียนแลวจะสามารถปรับตัวเขาสังคม
ไดอยางดี และควรจัดประสบการณใหเด็กอยางตอเน่ือง 
 6. กระบวนการเรียนการสอน ยึดหลักผูเรียนเปนศูยนกลาง เนนความสนใจและ
ความถนัดของเด็กเปนสําคัญ ใหความสําคัญของกิจกรรมที่จัดใหเด็กมากกวาการเรียนจาก
ตํารา ครูเปนผูแนะนําวิธีการศึกษาและวิธีการแกปญหา ครูและเด็กรวมมือกันในการเรียนรู การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรใหเนนการพัฒนาเด็กเพ่ือใหเด็กรูจักคิด มีความคิดสรางสรรค 
เปดโอกาสใหเด็กไดรูจักเลือกวิธีการเรียนรู และศึกษาคนควาดวยตนเอง การเรียนการสอนใช
การอภิปายปญหา โดยทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น นอกจากน้ียังสนับสนุน     
การเรียนโดยการทดลองและการเรียนนอกสถานที่ เพ่ือเด็กจะไดรูจากประสบการณจริง 
 
ความคิดไตรตรองหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ความคิดไตรตรองหรือการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนการคิดโดยใชสติปญญา
ไตรตรองอยางรอบคอบ โดยการหาหลักฐานที่มีขอมูลเชื่อถือได หรือมีเหตุผลมาพิจารณา
ตัดสินการกระทําตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม  
 Waston และ Glaser (อางถึงใน นิรมล พงศเศรษฐสันต, 2543: 18) อธิบาย
กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณวาประกอบดวย 
 1. ทัศนคติ (Attitude) คือ มีทัศนคติที่ดีตอการตั้งคําถาม รูวาอะไรเปนปญหา และ
ยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่อางวาเปนจริง 
 2. ความรู (Knowledge) คือ มีความรูตอขออางอิง และขอสรุปจากหลักฐานหลายๆ 
อยางที่นํามาใช 
 3. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการนําทัศนคติและความรูทั้งสองอยางมาใช 

                                                                                                                                                    ES 612 96 



 ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการคิด       
5 ดาน คือ  
 1. การอนุมาน (Inferences) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจําแนก
ระดับความนาจะเปนของขอสรุปที่คาดคะเนจากสถานการณที่กําหนดใหวาขอสรุปนั้น 
  จริง   เปนไปไดอยางแนนอน 
  นาจะจริง  นาจะเปนไปได 
  ขอมูลไมเพียงพอ ขอมูลไมเพียงพอที่จะสรุปได 
  นาจะเท็จ  นาจะเปนไปไมได 
  เท็จ   เปนไปไมไดอยางแนนอน 
 2. การยอมรับขอตกลงเบื้องตน (Recognition of assumption) หมายถึง ความ 
สามารถของนักเรียนในการจําแนกขอความใดวาเปนขอตกลงเบื้องตนกับขอความใดหรือไม 
เปนขอตกลงเบื้องตนสําหรับสถานการณที่กําหนดให 
 3. การนิรนัย (Deduction) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการจําแนกวา 
ขอสรุปใดเปนผลจากความสัมพันธของสถานการณที่กําหนดใหไดอยางแนนอน และขอสรุปใด
ไมเปนผลของความสัมพันธนั้น 
 4. การแปลความ (Interpretation) หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการแปล
ความวาขอสรุปใดเปนหรือไมเปนลักษณะหรือคุณสมบัติที่สรุปไดจากสถานการณที่กําหนดไว
ลวงหนา 
 5. การประเมินการอางเหตุผล (Evaluation of Argument) หมายถึง ความสามารถ
ของนักเรียนในการจําแนกวา ขอความใดเปนการอางเหตุผลที่หนักแนนกับขอความที่เปนการ
อางเหตุผลที่ไมหนักแนน 
 
การคิดวิเคราะห (Analysis)  
 การคิดวิเคราะห เปนความสามารถในการคิดจําแนกรายละเอียด เรื่องราว เหตุการณ
สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวออกเปนสวนยอย ๆ ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กําหนดให เพ่ือคนหา
ความจริงที่แอบแฝงอยู พฤติกรรมขั้นการวิเคราะหนี้ บลูม (Bloom, 1956, as cited in Gilbert, 
N., 1989: 72) ไดจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 
 1. การวิเคราะหความสําคัญ เปนความสามารถในการวิเคราะหวาเ ร่ืองน้ีมี
ความสําคัญตรงไหน รวมทั้งการหาคุณลักษณะที่เดนชัดของเร่ืองราวในแงมุมตาง ๆ ตาม
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 2. การวิเคราะหความสัมพันธ เปนความสามารถในการคนหา ความเก่ียวของ
ระหวางคุณลักษณะสําคัญใด ๆ ของเรื่องราวและสิ่งตาง ๆ วามีความติดตอเก่ียวพันกันอยางไร 
มีอะไรเปนเหตุ อะไรเปนผล (ภัทรา นิคมานนท, 2529: 112 อางถึงใน ศุภรัสม์ิ ศิรพุทธิพันธ, 
2549: 1)  
 3. ความวิเคราะหหลักการ เปนความสามารถแยกแยะหาโครงสรางและระบบของ
วัตถุ สิ่งของ เร่ืองราว และการกระทําตาง ๆ วายึดอะไรเปนหลักหรือแกนกลาง (ตาย เซี่ยงฉี่, 
2526: 106 อางถึงใน ศุภรัสม์ิ ศิรพุทธิพันธ, 2549: 1)  
 ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถ
ในการสืบคนขอเท็จจริง เพ่ือตอบคําถามเก่ียวกับบางสิ่งบางอยาง ซึ่งมีหลักการดังนี้ 
  - โดยการตีความ (Interpretation) 
  - การจําแนกแยกแยะ (Classification)  
  - การทําความเขาใจ (Understanding) 
 กับองคประกอบของสิ่งน้ันและองคประกอบอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกัน รวมทั้งเชื่อมโยง
ความสัมพันธเชิงหาเหตุและผล (Causal relationship) ที่ไมขัดแยงระหวางองคประกอบ
เหลาน้ันดวยเหตุผลที่หนักแนน นาเชื่อถือ (เกรียงศักด์ิ, 2542: 100-101 อางถึงใน ศุภรัสม์ิ   
ศิรพุทธิพันธ, 2549: 1)  
 
การคิดสังเคราะห (Synthesis) 
 การสังเคราะหเปนการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศมาผสมผสานกัน และยัง
ผสมผสานกับขอมูลสารสนเทศเดิม และความรูเดิมของบุคคลน้ัน ๆ โดยมีขั้นตอนของ
กระบวนการสังเคราะหความรู ดังนี้ 

 ⋅ เม่ือมีขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมเขามาสูการรับรูของมนุษย กระบวนการ
จัดการความรูก็เร่ิมตนขึ้น ดวยการตีความหรือแปลขอมูลนั้น ๆ จากน้ันก็สรุปวาเปนขอมูล
เก่ียวกับอะไร มีความสําคัญ ความสัมพันธเก่ียวของกับเปาหมายที่เราตองการหรือไม ถาไมใช
ก็จะตัดออกไป 

 ⋅ กระบวนการทํางานของสมองในระดับการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) ถา
ขอมูลไดรับการระบุแลววามีสวนเก่ียวของ ขอมูลก็จะถูกสงผานไปยังกระบวนการคัดกรอง    
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 ⋅ การบวนการคัดกรองเชิงเหตุผล สมองจะดึงเอาความรูที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ มาเปน
หลักในการเปรียบเทียบ ถาเหตุผลของขอมูลใหมต่ํากวาก็จะถูกตัดออกไป แตถาขอมูลใหม      
มีความเปนเหตุเปนผลดีกวาหรือเทาเทียมกับขอมูลที่จะถูกรับเขามาในกระบวนการตอไป 
 กระบวนการน้ีถือเปนกระบวนการทํางานของสมองในระดับความคิดอยางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เพ่ือพิจารณาตัดสินวาเปนขอมูลที่เหมาะสมหรือไมอยางไร 
และรวมถึงการที่สามารถระบุไดวาของมูลที่ไดเพียงพอตอการนําไปใชประโยชนในลําดับตอไป
หรือไม 
 กระบวนการสังเคระหขอมูลเปนการผสมผสานระหวางความรูเดิมกับความรูใหมที่
รับเขามา การผสมผสานมีอยูหลายกรณี คือ 

 ⋅ถาขอมูลใหมมีความสอดคลองกับความรูเดิมก็จะทําใหความรูเดิมไดรับการย้ําใหมี
ความชัดเจน หรือทําใหความรูนั้นฝงรากลึกอยูในความจําระยะยาวมากขึ้น 

 ⋅ ถาขอมูลใหมมีความแตกตางกับความรูเดิมแตมีความเปนเหตุเปนผลเทากัน ก็อาจ
เปนความรูใหมที่จะถูกเก็บไวเปนความจําระยะส้ัน รอการพิสูจนซ้ําหรือรอมีขอมูลสนับสนุน   
เนนย้ําตอไป 

 ⋅ ถาขอมูลใหมมีความขดแยงกับความรูเดิมชนิดตรงขาม ปกติมักจะถูกตัดออกไป  
แตถาขอมูลใหมมีเหตุผลที่ดีกวา ชัดเจนกวาและนาเชื่อถือมากกวาก็จะกลายเปนความรูใหม    
ที่เขามาทดแทน ความรูเดิมอยูในความจําระยะสั้นเพ่ือรอการพิสูจนซ้ํา หรือรอมีขอมูล
สนับสนุนเนนย้ําตอไป 
 
การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  
 เปนการคิดขั้นสูงมีลักษณะเปนความคิดอเนกนัย จึงทําใหคิดตามจินตนาการ คิด
แปลกใหม คิดไดหลากหลาย และรอบดาน ซึ่งนําไปสูการแกปญหาหรือการคนพบวิธีการหรือ
สิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม 
 ความคิดสรางสรรคประกอบดวยองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการคือ (Guilford, 
1969: 145-151 อางถึงใน พรพิมล จงสมาน, 2549) 
 1. ความคิดคลองแคลว (Fluency) หมายถึง ความสามารถในการคิดหาคําตอบได
รวดเร็ว และมีปริมาณมากในเวลาที่จํากัด แบงออกเปน 
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  1.1 ความคิดคลองแคลวทางดานถอยคํา (Word Fluency) เปนความสามารถ
ในการใชคําอยางคลองแคลว 
  1.2 ความคิดคลองแคลวดานการโยงความสัมพันธ (Associational Fluency) 
เปนความสามารถในการคิดหาถอยคําที่เหมือนกันหรือคลายกันไดมากที่สุด ภายในเวลาท่ี
กําหนด 
  1.3 ความคิดคลองแคลวดานการแสดงออก (Expressional Fluency) เปน
ความสามารถในการใชวลีหรือประโยค และนํามาเรียงกันอยางรวดเร็ว เพ่ือใหไดประโยชน      
ที่ตองการ 
  1.4 ความคิดคลองแคลวดานการคิด (Ideational Fluency) เปนความสามารถ
ในการคิดสิ่งที่ตองการภายในเวลาที่กําหนด ความคลองในการคิดมีความสําคัญตอการ
แกปญหา เพราะสามารถคิดไดหลากหลายวิธี จนกวาจะพบวิธีการที่ถูกตองตามที่ตองการ 
 2. ความคิดยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการหาคําตอบ
ไดหลายประเภท ดังนี้ 
  2.1 ความคิดยืดหยุนที่เกิดขึ้นทันที (Spontaneous Flexibility) เปนความ 
สามารถที่จะพยายามคิดไดหลายอยาง อยางอิสระ คิดไดหลายทิศทาง 
  2.2 ความคิดยืดหยุนทางดานการดัดแปลง (Adaptive Flexibility) เปนความ 
สามารถที่จะคิดไดหลากหลาย สามารถคิดดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเปนหลายสิ่งได คนที่มี
ความคิดยืดหยุนจะคิดไดไมซ้ํากัน 
 3. ความคิดริเร่ิม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดที่แปลกใหมและแตกตาง
ไปจากความคิดธรรมดา เปนความคิดที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคม ความคิดริเร่ิมอาจ
เกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาดัดแปลงประยุกตใหเกิดเปนสิ่งใหมขึ้น 
 4. ความคิดละเอียดละออ (Elaboration) หมายถึง ความคิดในรายละเอียด เพ่ือ
ตกแตงหรือขยายความคิดหลัก ใหไดความหมายสมบูรณยิ่งขึ้น ความคิดละเอียดละออเปน
คุณลักษณะที่จําเปนอยางยิ่ง ในการสรางสรรคผลงานที่มีความแปลกใหมใหสําเร็จ 
 
 องคประกอบที่มีอิทธิพลสําคัญตอความคิดสรางสรรค 
 1. องคประกอบที่เปนสวนของความสามารถ (Abilities) หรือทักษะทางการคิด ซึ่ง
เปนศักยภาพสวนบุคคล 
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 2. องคประกอบทางแรงจูงใจ (Motivation) จะอยูในลักษณะที่เอ้ือซ่ึงกันและกันเสมอ 
คือ ตองมีศักยภาพทางการคิด มีความอดทน ความอยากรูอยากเห็น กลาเสี่ยง ซึ่งเปน
คุณลักษณะทางอารมณหรือสภาพแรงจูงใจที่เอ้ืออํานวยตอการคิดสรางสรรคควบคูไปดวย
เสมอ 
 วิธีสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค Blaunt and Klausmier (1965 อางถึงใน 
พรพิมล จงสมาน, 2549: 5) 
 1. สนับสนุนและกระตุนการแสดงความคิดหลาย ๆ ดาน 
 2. เนนสถานการณที่สงเสริมความสามารถ ซึ่งจะนําไปสูความคิดสรางสรรค เชน 
ความคิดริเริ่ม เปนตน ไมจํากัดการแสดงออกของนักเรียนใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน 
 3. อยาพยายามหลอหลอมหรือกําหนดแบบใหนักเรียนมีความคิด และมีบุคลิกภาพ
เหมือนกันไปหมดทุกคน ควรสนับสนุนและสงเสริมการคิดที่แปลก ๆ ใหม ๆ 
 4. อยาเขมงวดกวดขันหรือยึดม่ันอยูกับจารีตประเพณี ซึ่งยอมรับการกระทําหรือ
ผลงานอยูเพียง 1, 2 หรือ 3 อยางเทาน้ัน 
 5. อยาสนับสนุนหรือใหรางวัลแตเฉพาะผลงานหรือการกระทํา ซึ่งมีผูทดลองทําเปน 
ที่นิยมกันแลว ผลงานแปลก ๆ ใหม ๆ ก็ควรมีโอกาสไดรับรางวัลหรือคําชมเชยดวย 
 การสงเสริมความคิดสรางสรรคของครู (Hallman, 1971: 220-224 อางถึงใน พรพิมล 
จงสมาน, 2549: 5)  
 ครูมีสวนชวยสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรคดังนี้ 
 1. ใหนักเรียนมีโอกาสเรียนรูดวยความริเริ่มของตนเอง เปนการกระตุนใหนักเรียน
อยากคนพบและอยากทดลอง 
 2. จัดบรรยากาศในการเรียนรูแบบเสรี ใหนักเรียนมีอิสระในการคิดและการ
แสดงออกตามความสนใจ และความสามารถของแตละคน 
 3. สนับสนุนใหนักเรียนเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นดวยตนเอง 
 4. ยั่วยุใหนักเรียนคิดหาความสัมพันธระหวางขอมูลในรูปแบบที่แปลกใหมจากเดิม 
สงเสริมความคิดจินตนาการ สงเสริมใหคิดวิธีแกปญหาแปลก ๆ ใหม ๆ 
 5. ไมเขมงวดกับผลงานหรือคําตอบที่ไดจากการคนพบของนักเรียน ครูตองยอมรับ
วาความผิดพลาดเปนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได 
 6. ยั่วยุใหนักเรียนคิดวิธีหาคําตอบ หรือแกปญหาหลาย ๆ วิธี 
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 7. สนับสนุนใหนักเรียนรูจักประเมินผลสัมฤทธิ์และความกาวหนาของตนดวยตนเอง 
มีความรับผิดชอบและรูจักประเมินตนเอง พยายามหลีกเลี่ยงการใชเกณฑมาตรฐาน 
 8. สงเสริมใหนักเรียนไวตอการรับรูในสิ่งเรา 
 9. สงเสริมใหนักเรียนตอบคําถามประเภทปลายเปดที่มีความหมายและไมมีคําตอบที่
เปนความจริงแนนอนตายตัว 
 10. เปดโอกาสใหนักเรียนไดเตรียมความคิด และเครื่องมือในการแกปญหาดวย
ตนเอง 
 
 อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
  1. อุปสรรคดานการรับรู (Perceptual Block) การที่เราไมสามารถมองเห็นปญหา     
ที่แทจริงได เปนเหตุใหการแกปญหาดําเนินไปโดยปราศจากเปาหมายที่ชัดเจนและแนนอน 
 2. อุปสรรคดานวัฒนธรรม (Cultural Block) เปนผลเนื่องจากกฎเกณฑทางสังคม   
ซึ่งเปนส่ิงกําหนดใหบุคคลตองมีพฤติกรรมอยูในกรอบ ระเบียบแบบแผน ทําใหมีผลตอการ   
สกัดก้ันความทาทายตอการคิดคนและความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนคุณลักษณะดานความคิด
สรางสรรคของบุคคล 
 3. อุปสรรคดานอารมณ (Emotional Block) เปนอุปสรรคที่สําคัญประการหนึ่งเพราะ
อารมณ ไดแก ความโกรธ ความรัก ความเกลียด และความกลัว มีความสําคัญมากตอปญหา
และเหตุผล ซึ่งจะเปนตัวสกัดก้ันความคิดและเหตุผลและความคิดสรางสรรคของบุคคล 
 

2.2 หลักการบริหารการศึกษาพิเศษ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มุงเนนใหมีการจัดการศึกษาท่ีตอง
เปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ
คุณธรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2542: 8) ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัด
การศึกษาตามยุคสมัยทามกลางกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ประเทศไทยไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางของการบริหารการศึกษาในรูปแบบใหม คือในรูปของเขตพ้ืนที่การศึกษา (the 
educational area services) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการจัด
โครงสรางการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในการ
ปฏิบัติ มีการกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีระบบชัดเจนตามกรอบงาน และบทบาทหนาที่ของ
บุคลากร เพ่ือสงผลตอประสิทธิภาพสูงสุดของระบบการบริหารจัดการการศึกษารูปใหมนี้ อาจ
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 ผูบริหารหรือผูนํา ถือไดวาเปนบุคคลสําคัญในการดําเนินการในองคการตาง ๆ ทั้งที่
เปนรูปนัย (formal organization) และองคการอรูปนัย (informal organization) เปนผูที่มี
อิทธิพลที่จะนําและรวมปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชาหรือผูอ่ืนใหบรรลุจุดประสงคขององคการ 
(ถวิล มาตรเลี่ยม, 2542: 7) หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา ผูนํา (leader) จะตองนํา (lead) ผูตาม 
(follow) ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด ดวยเหตุที่ผูนํามีความสําคัญและมีอิทธิพลตอ 
การบริหารงานในองคการ จึงตองมีความสามารถ มีหลักเกณฑในการบริหารเปนอยางดี จึงจะ
ทําใหองคการประสบความสําเร็จหรือบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดได 
 ความสําเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยูกับความสามารถในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนจะสําเร็จมากนอยเพียงใดนั้น
ยอมขึ้นอยูกับผูนํา (เอกชัย ก่ีสุขพันธ, 2527: 81) ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลสําคัญที่ตอง
รับผิดชอบในการดําเนินงานในหนวยงานนั้น ๆ ดังน้ัน หนวยงานใดก็ตามที่มีการพัฒนาให
เจริญกาวหนาและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก หนวยงานน้ันก็ตองมีผูบริหาร 
ที่มากดวยความสามารถ เปนผูนําในการปฏิบัติงานใหบรรลุ เปาหมายได คือตองมี
ความสามารถที่ดีกวาบุคคลอ่ืน (กวี วงศพุฒ, 2539: 47) ซึ่งปจจุบันผูบริหารที่มีความสามารถ
ดังกลาวยังมีนอยมาก แตก็เปนสิ่งที่สามารถฝกฝนและพัฒนาเรียนรูได เพ่ือใหผูบริหารโรงเรียน
เปนทั้งผูบริหารและผูนําที่มีประสิทธิผล ในปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและ
สังคมไทยมีผลกระทบตอสังคมในโรงเรียน ทั้งที่ผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียนตางมีความรู
ความสามารถ ตลอดจนมีความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม การที่ผูบริหารจะเนนแตการ
ใชอํานาจหนาที่ การบังคับบัญชาสั่งการในการบริหารการศึกษาในโรงเรียน ยอมไมกอใหเกิด
ผลดีในเชิงคุณภาพของสังคมในโรงเรียนได สังคมในโรงเรียนยุคใหมนี้ มุงเนนคุณภาพในการ       
จัดการศึกษา ตองการผูบริหารท่ีมีลักษณะเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถนําโรงเรียน
และบุคลากรไปสูทิศทางที่ดีกวา เปนผูนําที่ทําแตสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม สรางและพัฒนาผูนําใน
ทุกระดับของโรงเรียน สรางความรักความผูกพัน และความเสียสละทุมเทใหครูและนักเรียนเพ่ือ
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 โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
สวนใหญจะมีปญหาในการจัดการศึกษา จะมีคุณภาพนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ทั้ง ๆ ที่
โรงเรียนสวนใหญมีสภาพและทรัพยากรตาง ๆ คอนขางจะพรอมที่จะสนับสนุนและเอื้ออํานวย
ตอการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ไดทําการวิเคราะหและสรุปผลวา ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมีหลาย
ประการ เชน ระบบการบริหาร ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน ฯลฯ แตปจจัยที่
สําคัญที่สุด คือ ผูบริหารโรงเรียน เพราะผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญในการควบคุม 
กํากับ ดูแล การจัดการศึกษาในโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 
2541: 8) ดังน้ัน กระบวนการดําเนินการตาง ๆ ในโรงเรียนขึ้นอยูกับผูบริหารทั้งสิ้น ถา
ผูบริหารไมมีความสามารถที่จะดําเนินงานตามนโยบายของการจัดการศึกษาก็ยอมทําใหเกิด
ความลมเหลวและสูญเปลาทางการศึกษาได 
 กลาวไดวา ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาหรือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเปนอยางมาก เพราะโรงเรียนจะดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพไดหรือไมนั้น 
ขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน ถาผูบริหารโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีความรู 
และเขาใจในหลักการในการบริหารก็จะสามารถนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จได ผูบริหาร
โรงเรียนจึงตองมุงม่ันที่จะสงเสริม และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนใหสูงขึ้นทั้งใน
ดานสติปญญา รางกาย และจิตใจ ผูบริหารตองอาศัยความรู ความสามารถในการบริหาร
โรงเรียน สามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความสามารถในการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
ตองมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธอันดีระหวางเพ่ือนครู นักเรียน และชุมชน 
 
 ขอบขายการบริหารงานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
  ความกาวหนาของชาติจะเจริญม่ันคงได อยูที่การสรางความม่ันคงทางการศึกษา  
ของชาติและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางความม่ันคงใหเกิดขึ้นในชาติ 
เพราะประชาชนสวนใหญจะสิ้นสุดการศึกษาในระบบโรงเรียนในระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา (ประยุทธ ตรีชัย, 2544: 14) ถาการประถมศึกษามีคุณภาพ ก็หมายถึงประชาชน
สวนใหญของประเทศมีคุณภาพดวย โรงเรียนการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาเปน
หนวยงานที่เล็กที่สุดในการบริหารการศึกษา มีผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่บริหารงานตาม
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 1. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารจะตองศึกษาลักษณะของชุมชน
ความตองการของชุมชน การประชาสัมพันธขอมูลของโรงเรียนตอชุมชน บทบาทของโรงเรียน
ตอชุมชน และบทบาทขององคกรตาง ๆ ในชุมชน 
 2. งานวิชาการในกิจกรรมขององคการตาง ๆ ในชุมชน เปนการกําหนดจุดมุงหมาย
เฉพาะของสถานศึกษา การกําหนดโปรแกรมการเรียนการสอน หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร การจัดและเลือกใชสื่อประกอบหลักสูตร และการประเมินผลการเรียนการสอน 
 3. งานกิจการนักเรียน เปนการจัดการของผูบริหารโรงเรียนดานกิจการนักเรียน การ
จัดองคการของนักเรียน ระเบียบ และทะเบียนตาง ๆ งานบริการนักเรียน การควบคุมความ
ประพฤติและระเบียบวินัยของนักเรียน 
 4. การบริหารงานบุคคล ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหารของผูบริหาร
ขึ้นอยูกับการบริหารงานบุคคล การดูแลรับผิดชอบนโยบายดานบุคคล การวิเคราะหอัตรากําลัง
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 5. การบริหารงานอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ เปนเรื่องที่ผูบริหารจะตองเอาใจใส 
เก่ียวกับการวางแผนงานดานอาคารสถานที่ การพัฒนา และการบํารุงรักษาอาคารสถานที่ และ
วัสดุอุปกรณเพ่ือชวยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 6. การบริหารงานการเงินและธุรการ เปนงานที่สําคัญย่ิง จะชวยสนับสนุนการเรียน
การสอน ผูบริหารควรใหความสนใจ ตั้งแตการกําหนดงบประมาณ การใชจาย งานสารบรรณ 
งานประชาสัมพันธ และงานพัสดุครุภัณฑ 
 คิมโบรห (Kimbrough, 1988: 44 อางถึงใน ประยุทธ ตรีชัย, 2544: 15) กลาวถึง
ภารกิจของผูบริหารวามี 8 ดานดวยกัน คือ 
 1. การเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตร 
 2. การบริหารนักเรียน 
 3. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 4. การบริหารงานบุคคล 
 5. การบริหารอาคารสถานที่ 
 6. การบริการชุมชน 
 7. การจัดองคการ โครงสรางการบริหารงาน 
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 8. การบริหารงบประมาณ 
 กอรตัน (Gorton, 1983: 47-49 อางถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช, 2536: 
35) ไดสรุปภารกิจหลักของผูบริหารสถานศึกษาไว 7 ประการดังนี้ 
 1. ภารกิจดานการบริหารบุคคล 
 2. ภารกิจดานกิจการนักเรียน 
 3. ภารกิจดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 4. ภารกิจดานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 5. ภารกิจดานการเงินและพัสดุ 
 6. ภารกิจดานอาคารสถานที่ 
 7. ภารกิจดานอ่ืน ๆ เชน การประชุมสัมมนา การมีสวนรวมกิจกรรมตาง ๆ ใน
โรงเรียน เปนตน 
 พิสมัย ถีถะแกว (2536: 146-158) กลาวถึงขอบขายของการบริหารงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สนอง    
เครือมาก, 2536: 1168) วาผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในการจัดการทุกอยางของ
โรงเรียน ขอบขายของการบริหารและการจัดการโรงเรียนประถมศึกษาสามารถจัดแบงงาน   
ตาง ๆ ได 6 งาน ดังนี้ 
 1. บริหารงานวิชาการ งานวิชาการเปนงานที่สําคัญ ผูบริหารโรงเรียนจะตองให
ความสนใจ และตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบ รูจักปรับปรุงตนเองใหรูและเขาใจงาน
วิชาการ สามารถเปนผูนําของครูในทางวิชาการได 
 2. การบริหารงานบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่บริหารงานบุคลากร ซึ่ง
เปนภารกิจที่สําคัญอีกดานหนึ่ง การบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นตองสามาถใชทรัพยากร
บุคคลเทาที่ มีอยูใหเปนกําลังในการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน 
 3. การบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งเปนงานที่เก่ียวของกับตัวนักเรียนและ
กิจกรรมนักเรียนทั้งหมด ยกเวนเก่ียงกับกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน วัตถุประสงค
ของการบริหารกิจการนักเรียน ก็เพ่ือชวยสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรใหบรรลุ
เปาหมายยิ่งขึ้น 
 4. การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ซึ่งเปนงานประสานและสนับสนุนงาน
อ่ืน ๆ ใหสามารถดําเนินไปสูเปาหมายที่กําหนดไวดวยความราบรื่น 
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 5. การบริหารอาคารสถานที่ เปนงานที่เก่ียวของกับการจัดอาคารสถานที่ การใช
อาคารสถานที่ การบํารุงรักษา ควบคุมดูแล และประเมินการใชอาคารสถานที่ 
 6. การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูบริหารโรงเรียนจัด
ใหบริการชุมชนดานตาง ๆ การรับความชวยเหลือจากชุมชน งานเก่ียวกับกรรมการศึกษา การ
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน และหนวยงานอื่น ๆ การจัดตั้งกลุม ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ  
 
 การบริหารงานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
 การบริหารงานในโรงเรียนการศึกษาพิเศษแตกตางจากการบริหารธุรกิจ ซึ่งหวังผล
กําไร การบริหารโรงเรียนมุงหวังที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2523: 113) 
ใหความเห็นวา การบริหารโรงเรียนเปนการใชคน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ เพ่ือใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการศึกษาตามความมุงหมายของหลักสูตร ชุมศักด์ิ อินทรรักษ (2531: 2) มี
ความเห็นวา การบริหารโรงเรียน เปนการอํานวยความสะดวกเพ่ือการเรียนการสอน จึงควร
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และควรคํานึงถึงความสะดวกที่ใหแกครูใน
ดานอุปกรณ เคร่ืองมือ และบรรยากาศส่ิงแวดลอมในการเรียนการสอน เต็ม เสือออน (2543: 
9) สรุปวา การบริหารโรงเรียน หมายถึง การจัดบริการทางการศึกษา โดยใชกระบวนการ
บริหารงานและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผูบริหารมีหนาที่
บทบาทสําคัญที่สุดในการดําเนินการรวมกับบุคคลฝายตาง ๆ ในการใหบริการดานการศึกษา
แกสมาชิกในสังคม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม 
 สรุปไดวาการบริหารโรงเรียน หมายถึง การท่ีผูบริหารโรงเรียนตองควบคุมการ
ปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการเรียนการสอน โดยใชกระบวนการบริหาร เพ่ือใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร ในการบริหารงานในโรงเรียน มีผูจําแนกไวแตกตางกัน ดังนี้ 
 เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ (2522: 33-36) ไดจําแนกงานของหัวหนาสถานศึกษาไว       
5 งาน คือ งานโปรแกรมการเรียนการสอน งานบุคลากรดานการสอน งานนักเรียน งานการเงิน
และอาคารสถานที่ และงานชุมชน 
 ฉัตรชัย อรุณนันท (2524: 146 อางอิงจาก Kimbrough & Nunnery, 1978: 164-
168) ไดแบงงานโรงเรียนไว 8 งาน คือ งานพัฒนาโรงเรียน งานบริหารหลักสูตรและการสอน 
งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานกิจการนักเรียน งานสราง
ภาวะผูนําในดานสัมพันธกับชุมชน และงานการประเมินการวิจัย 
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 นิพนธ กินาวงศ (2526: 68) ไดจําแนกประเภทงานบริหารโรงเรียนเปน 5 ประเภท 
คือ งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารธุรการ งานบริหารกิจการนักเรียน และ
งานความสัมพันธกับชุมชน 
 ภิญโญ สาธร (2526: 26) เห็นวาการบริหารโรงเรียนควรมีขอบขาย 8 ประการ ดงนี้ 
 1. การบริหารบุคลากร 
 2. การปกครองและแนะแนวโรงเรียน  
 3. การบริหารวิชาการ 
 4. การบริหารหลักสูตร 
 5. การจัดระบบการบริหารโรงเรียน 
 6. การจัดอาคารสถานที่ บริเวณและวัสดุ 
 7. การบริหารงานธุรการ การเงิน และบริการตาง ๆ 
 8. การประเมินผลงาน 
 อุทัย บุญประเสริฐ และ ชโลมใจ ภิงคารวัฒน (2528: 5) แสดงความคิดเห็นวางาน
ภายในสถานศึกษา ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียนที่ตองจัดการดูแล ควบคุม
เพ่ือบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดวย 
 1. งานวิชาการ 
 2. งานกิจการนักเรียน 
 3. งานบุคลากร 
 4. งานดานอาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริหารการศึกษา 
 5. งานบริหารทั่วไป ธุรการ การเงิน พัสดุ 
 6. งานดานความสัมพันธกับชุมชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 5) กําหนดการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาไว 6 งาน ดังนี้ 
 1. งานวิชาการ 
 2. งานบุคลากร 
 3. งานกิจการนักเรียน 
 4. งานธุรการ และการเงิน 
 5. งานอาคารสถานที่ 
 6. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
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 เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคหลักของการบริหารโรงเรียน จะเห็นวางานวิชาการเปน
งานที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคหลักโดยตรง จึงแบงงานบริหารโรงเรียนเปน 2 ประเภท คือ 
 1. งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยตรง 
คือ งานวิชาการ 
 2. งานสนับสนุน เปนงานที่ชวยเสริมใหการปฏิบัติงานหลักเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการและการเงิน งานอาคารสถานที่ 
และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การบริหารงานในโรงเรียน 
 งานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของโรงเรียน โรงเรียนจะประสบผลสําเร็จในการบริหาร
หรือไมนั้น อยูที่งานวิชาการ เพราะตองสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม 
คุณธรรม และคุณสมบัติที่ตองการ งานวิชาการเปนงานที่สรางความม่ันคงในอาชีพ และ
ความสําเร็จในชีวิตของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติดวย (องคกรอินทรัมพรรย, 
2526: 161-162) 
 
 การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนที่
เก่ียวกับการพัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผูบริหารมีหนาที่
เปนผูนําทางวิชาการ ใหคําแนะนําและประสานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

งานธุรการและการเงิน 
งานอาคารสถานที่ 
งานความสัมพันธระหวาง 
โรงเรียนกับชมุชน 

งานบุคลากร 
งานกิจการนักเรียน 

งานบริหารโรงเรียน 

งานหลัก 

งานสนับสนุน 

งานวิชาการ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 17) ไดกําหนดบทบาท
หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และวางแผนงานของโรงเรียน 
 2. ควบคุม กํากับ ติดตาม นิเทศ งานวิชาการอยางมีระบบ 
 3. จัดหาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรใหเพียงพอกับสภาพของโรงเรียน 
 4. จัดใหครู ผลิต จัดหาส่ือการเรียนการสอน และควบคุมดูแลใหครูนําส่ือไปใช
ประกอบการสอน 
 5. จัดใหมีมุมหนังสือ หรือหองสมุดใหเหมาะสมตามสภาพของโรงเรียน 
 6. ใหโรงเรียนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนตามระเบียบวาดวยการ
วัดผล 
 7. สงเสริม แนะนํา เทคนิควิธีการใหม ๆ ที่เหมาะสมมาใชดําเนินงานวิชาการใน
โรงเรียน 
 การบริหารงานบุคลากร ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบดวย คน เงิน วัสดุ 
อุปกรณและการจัดการ คนเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด แมวาผูบริหารจะกําหนดแผนงานหรือ
ระบบงานไวสักเพียงใดก็ตาม แตถาหากผูรับผิดชอบไมมีความรู ความเหมาะสมกับงาน 
ความสําเร็จของแผนงานที่ดําเนินอยูจะไมดีเทาที่ควร ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหความสําคัญ
ตอการบริหารบุคลากรเปนพิเศษ ตองดูแลเอาใจใส และชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียนให
ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีขวัญกําลังใจดี อันจะทําให
การดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2528: 4) 
 การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนใหเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารโรงเรียน
จะตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่สําคัญหลายประการ ดังที่นักการศึกษาและนักวิชาการ       
ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของผูบริหารไวดังนี้: 
 ธงชัย สันติวงษ (2531: 7) กลาววา เปาหมายหนาที่ดานการบริหารงานบุคลากรอยู
ที่การบรรลุเปาหมายตาง ๆ เหลาน้ีคือ มีการใชทรัพยากรมนุษยโดยไดประสิทธิภาพ มี
บรรยากาศความสัมพันธในหนาที่การงานที่ดี ในบรรดาสมาชิกขององคการมีการสงเสริมความ
เจริญเติบโต และกาวหนาของแตละบุคคลที่พรอมมูลและเพ่ือใหเปาหมายขางตนบรรลุตามท่ี
ตองการ ภารกิจ 3 ดาน ที่ผูบริหารตองกระทําใหผลลุลวงไปเปนอยางดี คือ  
 1. ตองสามารถไดคนดีมีความรู ความสามารถทํางาน 
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 2. ตองรูจักวิธีใชคน ใหสามารถปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพสูง 
 3. ตองสามารถดํารงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคนที่จะใหทุมเท จิตใจชวยกัน
ทํางานใหกับเปาหมายสวนรวมขององคการ 
 อุทัย หิรัญโต (2523: 4) ใหความเห็นวาการบริหารบุคลากรผูบริหารควรยึดหลัก
สําคัญดังน้ี คือ การจัดใหบุคลากรที่เลือกสรรมาเปนอยางดีแลวไดทํางานในตําแหนงเหมาะสม 
ใหเขาทุมเทและรับผิดชอบงาน โดยการใหความเปนธรรม ในการกําหนดเงินเดือนหรือคาจาง 
รวมทั้งการเลื่อนตําแหนง ฝกอบรมใหเขามีความรูความสามารถเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสวัสดิการ
หรือประโยชนเก้ือกูลใหเขามีขวัญและกําลังใจที่ดี 
 ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการวางแผน โดยจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรแตละคนใหชัดเจน เชน ประจําชั้น ประจําวิชา สงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอน การสนับสนุนการสอน เปนตน 
 3. การควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศบุคลากร ควรดําเนินการ ดังตอไปน้ี 
  3.1 กําหนดผูรับผิดชอบที่นอกเหนือจากผูบริหารโรงเรียน 
  3.2 กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน หรือกําหนดการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
  3.3 ดําเนินการใหมีการกําหนดวิธีควบคุม กํากับ และติดตาม การปฏิบัติงาน 
  3.4 กําหนดวิธีการรายงาน 
 4. การพัฒนาและการบํารุงรักษาบุคลากร จัดทําดังนี้ 
  4.1 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ในดานสนับสนุนการสอน เชน ดานธุรการ 
การเงิน โภชนาการ อนามัย เปนตน 
  4.2 จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรตามกลุมประสบการณตาง ๆ ที่โรงเรียน
ตองปรับปรุงและพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถมากขึ้น 
  4.3 จัดทําโครงการดานสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ แก
บุคลากร 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผูบริหารโรงเรียนควรดําเนินการดังนี้ 
  5.1 กําหนดผูรับผิดชอบการประเมิน เชน ผูบริหารโรงเรียนเองหรือ
คณะทํางาน 
  5.2 กําหนดแนวทางการประเมินใหชัดเจน 
  5.3 จัดสรางเคร่ืองประเมินที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได 
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  5.4 กําหนดใหมีการรายงานผลการประเมินเปนรายเดือน รายภาคเรียนหรือ
ประจําปการศึกษาที่เห็นวาเหมาะสม 
 สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญมาก เพราะทรัพยากร   
การบริหารที่สําคัญที่สุดที่จะชวยสงเสริมใหการบริหารงานโรงเรียนบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
คือ บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน หากบุคลากรเหลาน้ีขาดขวัญกําลังใจ ไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ยอมเปนการยากที่จะใหงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมายและการบริหารบุคลากรจะ
สําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น สวนที่สําคัญที่สุดคือ สามารถหรือสมรรถภาพในการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน และการใชระบบคุณธรรมในการบริหาร จะชวยใหการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารดําเนินไปดวยความราบรื่นบรรลุจุดหมายที่วางไว 
 
 การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 การที่โรงเรียนจะสรางเด็กใหมีคุณคาขึ้นมาไดนั้นนอกจากจะตองแสวงหา และจัดสรร
ความรูที่ดีมีประโยชนมาสอนใหเด็กดวยวิธีการสอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพแลว บุคลากรใน
โรงเรียนจะตองชวยเหลือดูแลใหเด็กไดมีชีวิตอยูในโรงเรียนอยางมีความสุข ในบรรยากาศหรือ
สภาพการณที่เอ้ืออํานวยใหเด็กสามารถเรียนรูวิชาการตาง ๆ ได อยางเต็มที่และมีความเจริญ
งอกงามในบุคลิกภาพทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคมไปไดอยางตอเน่ือง 
(กาญจนา ศรีกาฬสินธุ, 2531: คํานํา) 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2528: 22-23) ไดกําหนดขอบขาย
ของการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนไว 4 ดาน คือ  
 1. กิจกรรมที่โรงเรียนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
ระเบียบที่เก่ียวกับตัวนักเรียน เชน  
  1.1 การทําเขตบริการ 
  1.2 การทําสํามะโนนักเรียน 
  1.3 การเกณฑ-การรับนักเรียนเขาเรียน 
  1.4 การปฐมนิเทศผูปกครอง 
  1.5 การแกปญหานักเรียนขาดเรียน 
 2. กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการใหนักเรียน 
  2.1 การบริการสุขภาพ 
  2.2 การจัดอาหารกลางวัน 
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  2.3 การบริการแนะแนว 
  2.4 การบริการนักเรียนขาดแคลน 
  2.5 ทุนการศึกษา 
 3. กิจกรรมที่สงเสริมใหมีขึ้นในโรงเรียน เชน 
  3.1 กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 
  3.2 กิจกรรมสงเสริมสรางวินัยในโรงเรียน 
  3.3 กิจกรรมจัดตั้งชุมนุมตาง ๆ 
  3.4 กิจกรรมสหกรณโรงเรียน 
  3.5 การจัดทัศนศึกษา 
  3.6 การจัดกีฬา 
  3.7 การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมจริยธรรมแกนักเรียน 
  3.8 การบําเพ็ญประโยชนตอโรงเรียนและชุมชน 
 4. กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  4.1 การติดตามผลนักเรียน 
  4.2 การตั้งสมาคมศิษยเกา 
  4.3 การสรรหาและยกยองดีเดนประจําทองถิ่นและชุมชน 
 
 การบริหารงานธุรการและการเงิน 
 งานธุรการและการเงิน เปนงานสนับสนุนดานการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เปน
งานอํานวยการความสะดวกใหกับงานดานอ่ืน ๆ หากผูบริหารสามารถบริหารงานธุรการและ
การเงินไดดี จะทําใหการบริหารงานดานอ่ืน ๆ บรรลุเปาหมายไดเร็วขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 4) ไดสรุปขอบขายของ
งานธุรการ การเงินและพัสดุ ไวดังนี้ 
 1. งานธุรการ ประกอบดวย 
  1.1 งานสารบรรณ 
  1.2 งานทะเบียนนักเรียน 
  1.3 งานเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ 
  1.4 งานประชาสัมพันธ 
  1.5 งานจัดสํานักงาน 
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 2. งานการเงินและพัสดุ 
  2.1 งานงบประมาณ 
  2.2 งานพัสดุ 
  2.3 งานการเงินและบัญชี 
 
 การบริหารงานอาคารสถานที่ 
 งานบริหารอาคารสถานที่ เปนงานที่เก่ียวกับการจัดและดูแลรักษาอาคารที่ใชทํา   
การเรียนการสอน อาคารอ่ืน ๆ บริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพที่ดี 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529: 3-4) ไดแบงประเภทและ
ขอบขายงานอาคารสถานที่ของโรงเรียนประถมศึกษา 
 1. อาคารเรียน ซึ่งรวมถึงหองเรียนและหองพิเศษตาง ๆ เชน หองสมุด หองพักครู 
หองพยาบาล หองวิทยาศาสตร หองพัสดุ ฯลฯ 
 2. อาคารประกอบ หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ เชน อาคารเอนกประสงค โรงฝกงาน โรง
อาหาร หองสวม เรือนเพาะชํา รั้ว ถังประปา ฯลฯ 
 3. บริเวณโรงเรียน เชน สนาม ถนน ที่พักผอนหยอนใจ ฯลฯ 
 ผูบริหารสามารถบริหารงานอาคารสถานที่ไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตอง
ทราบขอบขายของงานอาคารสถานที่ ซึ่งไดกําหนดขอบขายไวดังนี้ 
 1. การจัดสรางอาคารสถานที่ จัดระเบียบใหเปนไปตามหลักการ จัดอาคารสถานที่
ของโรงเรียน ตลอดจนการรื้อถอนอาคารสถานที่ 
 2. การใชอาคารสถานที่ หมายถึง การกําหนดวางแผนการใชอาคารสถานที่ใหเกิด
ประโยชนใชสอยมากที่สุดตอการเรียนการสอนโดยตรง ตอการเกิดการเรียนรูนอกหองเรียน
ของนักเรียนและชุมชน 
 3. การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การประดับตกแตง และซอมแซมอาคารสถานที่ให
คงสภาพเดิม 
 4. การควบคุมอาคารสถานที่ คือ การควบคุมโดยทั่วไป เปนการกํากับ ติดตามผล
การใชการบํารุงรักษา ตกแตง รวมถึงการควบคุมการปฏิบัติงานอาคารสถานที่ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และแบบแผนของทางราชการ 
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 5. การประเมินผลการใชอาคารสถานที่ เปนการดําเนินการประเมินผลการใชเพ่ือ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานนี้ใหเหมาะสม เพ่ือประโยชนสูงสุด และเพื่อเก็บขอมูล 
สําหรับการวางแผนดําเนินงานอาคารสถานที่ของปตอไป 
 
 การบริหารงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา เปนสถาบันการศึกษาที่มีความใกลชิดกับชุมชนมาก
ที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนประถมศึกษาในชนบท การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน
จึงเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงในการดําเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษา การละเลยไมเห็น
ความสําคัญของชุมชน เปนการมองขามทรัพยากรท่ีสําคัญที่จะอํานวยความสะดวกตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียนไปอยางนาเสียดาย และบางทีอาจจะกอใหเกิดอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานของโรงเรียนได งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงเปนภารกิจสําคัญ
ประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน 
 งานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนงานที่จัดอยูในกลุมงาน 5 งาน ที่เปนงาน
สนับสนุนงานวิชาการ ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติการสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529: 23) สรุปไดวา โดยทั่ว ๆ ไปแลว   
งานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน จะมีความสําคัญเปนลําดับที่ 6 แตในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในชนบทหางไกลอาจมีความสําคัญอยูในลําดับที่ 5 และผูบริหารควรใชเวลาในการบริหารงาน
ดานนี้โดยเฉลี่ยสัปดาหละ 2-4 ชั่วโมง แลวแตขนาดสภาพปญหาและความตองการของ
โรงเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 21-22) ไดกําหนดวิธีการ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใหสอดคลองกับดานการบริหารโรงเรียน
ครอบคลุมงาน 6 งาน คือ 
 1. งานใหบริการชุมชน ไดแก การใหบริการดานขาวสาร ขอมูลวิชาการ งานอาชีพ 
การใหคําแนะนํา คําปรึกษาหารือ การใหบริการอาคารสถานที่หรือวัสดุครุภัณฑ 
 2. งานรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน การรับความชวยเหลือจากชุมชนทุก
อยาง ทั้งทางดานวิชาการ แรงงาน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ สถานที่หรือคําแนะนํา 
 3. งานการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน ๆ เปนการดําเนินงาน
หรือกิจการของโรงเรียนที่เอ้ืออํานวยใหเกิดความสัมพันธอันดี เชน การจัดนิทรรศการ การจัด
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 4. งานเก่ียวกับคณะกรรมการโรงเรียน เปนงานที่โรงเรียนตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ. 2539 ซึ่งจะตองดําเนินการ
ตั้งแต   การสรรหา การเสนอแตงตั้ง การเสริมความรูบทบาทหนาที่ การจัดการประชุมและดูแล
ใหปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการพัฒนาตามที่รัฐตองการ 
 5. งานการจัดตั้งกลุมชมรม สมาคมหรือมูลนิธิฯ เพ่ือแสวงหาแนวทางและความ
รวมมือจากชุมชน ดวยการสนับสนุนใหชุมชนไดมีโอกาสจัดตั้ง รวมทั้งสนับสนุนใหกลุมเหลาน้ี
ไดมีโอกาสใหคําปรึกษา จัดตั้งกิจกรรมชวยเหลือโรงเรียนหรือรวมมือกันพัฒนาโรงเรียน ใหมี
ความพรอมดานตาง ๆ มากขึ้น 
 6. งานการประชาสัมพันธ เปนงานที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ เพราะเปนงาน
เผยแพรขาวสารการดําเนินงานของโรงเรียนใหชุมชนทราบและมีความภูมิใจในผลงานรวมกัน 
รวมทั้งเปนการสรางความเขาใจกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน อันจะชวยใหโรงเรียนปฏิบัติงาน
ดวยความสะดวกราบรื่นยิ่งขึ้น 
 สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2529: 30) ไดกําหนดบทบาทหนาที่
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน ไวดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษาชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูโดยละเอียด ในดานโครงสรางทางวัฒนธรรม 
ประเพณี อาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ทรัพยากร สภาพปญหา เจตคติ และความเชื่อถือตาง ๆ 
เพ่ือใหโรงเรียนวางแผนปฏิบัติงานดานนี้อยางมีประสิทธิภาพ 
 2. รับผิดชอบในการจัดใหมีการวางแผนดําเนินงานดานความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน 
 3. กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนและใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการวางแผน และดําเนินงานตามแผน 
 4. จัดใหมีการประชาสัมพันธโรงเรียนอยางตอเน่ือง และทั่วถึงโดยใชเทคนิควิธีการ
ตาง ๆ  
 5. จัดใหมีการเยี่ยมเยียนชุมชน เพ่ือรับทราบความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อการ
ดําเนินงาน 
 6. รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในขอบขายของงาน ตลอดถึงการเขารวม
กิจกรรมของชุมชน 
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 7. จัดใหมีการบริการแกชุมชนในดานตาง ๆ ที่โรงเรียนสามารถทําได 
 8. เลือกบุคคลในชุมชน และแตงตั้งเปนกรรมการศึกษาของโรงเรียนและสงเสริม
สนับสนุนใหคณะกรรมการศึกษาไดแสดงบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียน
ใหมากที่สุด โดยใหเปนไปตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ 
 9. ดําเนินการใหโรงเรียนสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรทองถิ่น คือ บุคคล วัสดุ
อุปกรณ สถานที่ และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหมากท่ีสุด 
 (มาริษา แพทยพิทักษ, 2546: 1-3, 13-15, 18-43) 
 
2.2.1 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบริหารงานการศึกษาพิเศษ คือ สํานักงานการศึกษา
พิเศษ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ แบงหนวยงานออกเปน 7 กลุมงานคือ 
 1. กลุมบริหารงานทั่วไปและเลขานุการ คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
 2. กลุมแผนงานและงบประมาณ 
 3. กลุมสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 4. กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 5. กลุมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส 
 6. กลุมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
 7. กลุมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ 
 สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
 1. รวบรวม ศึกษา วิเคราะหขอมูลและประสานการจัดทําขอเสนอ นโยบาย และ
แผนการจัดการศึกษาพิเศษ เพ่ือคนพิการและดอยโอกาสที่สอดคลองกับแผนการศึกษา
แหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐที่เก่ียวของ 
รวมทั้งประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาพิเศษตอคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ประสาน สงเสริมและดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและ
ผูดอยโอกาส จัดระบบสื่อและสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งดําเนินการเก่ียวกับกอง
ทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 
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 3. สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการวิจัย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ
การเรียนรูของคนพิการและผูดอยโอกาส 
 4. ปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ 
 5. บริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการของสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ 
 6. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ หรือ
งานที่ไดรับมอบหมาย 
 หนาที่กลุมงานในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 1. กลุมบริหารงานทั่วไปและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ มี
หนาที่รับผิดชอบโดยรวมดังน้ี 
    บริหารงานทั่วไปของสํานัก เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษา สําหรับ
คนพิการและผูดอยโอกาสใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติงาน     
ตามภารกิจที่กําหนดขึ้นเพ่ือสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา สําหรับคนพิการและ
ผูดอยโอกาส... 
 2. กลุมแผนงานและงบประมาณ มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยรวมดังน้ี 
    วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาพิเศษ แผน เปาหมาย 
บริการสาธารณะ เพ่ือคนพิการและผูดอยโอกาส วิเคราะหวางระบบ สารสนเทศดวยสื่อและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใหบริการขอมูลสารสนเทศไดชัดเจน รวดเร็วตรงตามความตองการของ
ผูใชบริการ และพัฒนาระบบการจัดตั้ง-จัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรในรูปแบบระบบ
มุงเนนผลงาน (PBB: Performance Based Budgeting) ดวยการวิเคราะห วิจัย ติดตาม 
ประเมินผลทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัดวางเครือขาย และจัดทําแผนพัฒนาเชิงรุกเก่ียวกับ
โครงการความรวมมือกับองคกรตางประเทศที่ เกี่ยวของกับการบริการทางการศึกษา
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับความตองการของคนพิการ 9 ประเภท และผูดอยโอกาส 
10 ประเภท มีหนาที่ความรับผิดชอบงานดานแผนงานและโครงการดานลบประมาณและระดม
ทรัพยากรดานขอมูลและสารสนเทศ ดานวิจัย ติดตามและประเมินผล ดานแผนความรวมมือ
และโครงการตางประเทศ ดานกองทุนการศึกษาสําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 
 3. กลุมสื่อและเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
    ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนารวมทั้งเผยแพรและสงเสริมการใชสื่อ เทคโนโลยี 
ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วิเคราะห ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข กําหนดมาตรฐาน 
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 4. กลุมการศึกษาสําหรับคนพิการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
    จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการที่สอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบายของรัฐ
ที่เก่ียวของ รวมทั้งประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
พิเศษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ประสานสงเสริมและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ และดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอนและการเรียนรูของคนพิการ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรืองานที่ไดรับมอบหมาย มีหนาที่รับผิดชอบดานมาตรฐานการ
จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ดานหลักสูตรสําหรับคนพิการ ดานวิจัย พัฒนา และประเมิน
คุณภาพการศึกษาสําหรับคนพิการ ดานประสานและพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ ดานการจัดการเรียนรวม/เรียนรวม ดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเจ็บปวยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาล 
 5. กลุมการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
    จัดทําขอเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาสที่สอดคลอง
กับแผนการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาปฐมวัย นโยบาย
ของรัฐที่เก่ียวของ รวมทั้งประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาพิเศษ คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ประสาน สงเสริม 
และดําเนินการเก่ียกับการจัดการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการ
วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูดอยโอกาส ปฏิบัติงานรวมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เก่ียวของ... โดยแบงความรับผิดชอบเปน      
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 6. กลุมบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสําหรับคนพิการ ของสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
    บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รับผิดชอบงานดานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. การจัดแผนโครงสรางอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง 
การสรรหาคัดเลือก การจัดทําขอมูลทะเบียนประวัติขาราชการและความดีความชอบ การจัด
สวัสดิการสงเสริมสนับสนุน การพัฒนาบุคลากร กํากับ ติดตามดูแลเก่ียวกับวินัย นิติกรรม
สัญญา และงานคดีของขาราชการ รวมทั้งงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับคนพิการและ
ผูดอยโอกาสในสถานศึกษา... โดยแบงความรับผิดชอบเปน 5 ดาน คือ ดานเลขานุการ อ.ก.ค.
ศ. ดานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้งและอัตรากําลัง ดานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ ดานสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ดานวินัยและนิติการ 
 7. กลุมอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
    เปนที่ปรึกษางานกอสรางอาคารสถานที่และสวนประกอบตาง ๆ ของสถานศึกษา
และศูนยการศึกษาพิเศษ งานที่ปรึกษา หมายถึง การสํารวจสภาพพ้ืนที่ อาคาร จัดออกแบบ
อาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด คือ ดานสถาปตยกรรมหลักและภูมิทัศน งานดานวิศวกรรม
โยธา-สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม เขียนแบบและประมาณราคางานที่ออกแบบสําหรับการตั้ง
โครงการงบประมาณประจําป... งานที่กลุมงานนี้รับผิดชอบแบงเปนงาน 3 ดาน คือ ดาน
สถาปตยกรรม ดานวิศวกรรม และดานประมาณราคาและควบคุมงาน  
 หนวยงานในความดูแลของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีดังนี้ 
 1. โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห จํานวน 45 โรง มีดังนี้ 
  ภาคใต 

- ศึกษาสงเคราะหนราธิวาส (อบต.โละจูด) 
- ศึกษาสงเคราะหพัทลุง (อบต.ควนมะพราว) 
- ศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี (อบต.ขุดทะเล) 
- ราชประชานุเคราะห 19 (อบต.หนองหงส) 
- ราชประชานุเคราะห 20 (อบต.สลุย) 
- ราชประชานุเคราะห 37 (เทศบาล ต.เขาพนม) 
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- ราชประชานุเคราะห 35 
- ราชประชานุเคราะห 36 
- ราชประชานุเคราะห 38 

  ภาคกลาง 
- พิบูลประชาสรรค กทม. (ดินแดง) 
- ศึกษาสงเคราะหบางกรวย 
- ศึกษาสงเคราะหพนมทวน (อบต.พนมทวน) 
- สมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต (อบต.ไทรโยค) 
- ศึกษาสงเคราะหเพชรบุรี (อบต.สามพระยา) 
- ศึกษาสงเคราะหชัยนาท (อบต.ธรรมามูล) 
- ราชประชานุเคราะห 33 (อบต.ดินแดง) 

  ภาคเหนือ 
- ศึกษาสงเคราะหตาก (อบต.แมทอ) 
- ศึกษาสงเคราะหเพชรบูรณ (อบต.บานโตก) 
- ราชประชานุเคราะห 23 (อบต.เนินเพิ่ม) 
- ราชประชานุเคราะห 30 (เทศบาลแมอาย) 
- ราชประชานุเคราะห 31 (อบต.ชางเค่ิง) 
- ศึกษาสงเคราะหเชียงดาว (อบต.ปงโคง) 
- ศึกษาสงเคราะหเชียงใหม (อบต.ดอนแกว) 
- ศึกษาสงเคราะหแมจัน (อบต.แมจัน) 
- ศึกษาสงเคราะหนาน (อบต.กลางเวียง) 
- ศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน (อบต.ปางหมู) 
- ราชประชานุเคราะห 22 (อบต.แมนาเติง) 
- ราชประชานุเคราะห 21 (อบต.แมลานอย) 
- ราชประชานุเคราะห 34 (อบต.ถ้ําลอด) 
- ศึกษาสงเคราะหจิตตอารี (เทศบาล ต.พระบาท) 
- ราชประชานุเคราะห 24 (อบต.ทุงรวงทอง) 
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- ราชประชานุเคราะห 25 (อบต.แมยางตาล) 
- ราชประชานุเคราะห 26 (อบต.น้ําดิน) 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ศึกษาสงเคราะหขอนแกน (อบต.โนนสมบูรณ) 
- ศึกษาสงเคราะหเลย (อบต.ศรีสงคราม) 
- ศึกษาสงเคราะหสกลนคร (อบต.นาหัวบอ) 
- ราชประชานุเคราะห 27 (อบต.จุมพล) 
- ศึกษาสงเคราะหอํานาจเจริญ (อบต.โนนหนามแทง) 
- ศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี (อบต.นิเวศน) 
- ราชประชานุเคราะห 28 (อบต.ยอ) 
- ราชประชานุเคราะห 32 (อบต.กระโสบ) 
- ศึกษาสงเคราะหนางรอง (อบต.นางรอง) 
- ราชประชานุเคราะห 29 (อบต.หนองครก) 

  ภาคตะวันออก 
- ศึกษาสงเคราะหจันทบุรี (อบต.พลวง) 
- ศึกษาสงเคราะหตราด (อบต.ดานชุมพล) 

 2. โรงเรียนเฉพาะความพิการ จํานวน 43 โรง มีดังนี้ 
  บกพรองทางสติปญญา 

- สงขลาพัฒนาปญญานุกูล 
- นครศรีธรรมราชปญญานุกูล 
- ชุมพรปญญานุกูล 
- ภูเก็ตปญญานุกูล 
- สุพรรณบุรีปญญานุกูล 
- ลพบุรีปญญานุกูล 
- นครสวรรคปญญานุกูล 
- พิษณุโลกปญญานุกูล 
- กาวิละอนุกูล 
- อุบลปญญานุกูล 
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- กาฬสินธุปญญานุกูล 
- นครราชสีมาปญญานุกูล 
- ระยองปญญานุกูล 
- เพชรบุรีปญญานุกูล 
- พิจิตรปญญานุกูล 
- เชียงรายปญญานุกูล 
- นานปญญานุกูล 
- แพรปญญานุกูล 
- ฉะเชิงเทราปญญานุกูล 

  บกพรองทางการไดยิน 
- เศรษฐเสถียรในพระราชูประถัมภ 
- โสตศึกษาทุงมหาเมฆ 
- โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 
- โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
- โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 
- โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
- โสตศึกษาเทพรัตน 
- โสตศึกษาปานเลิศ 
- โสตศึกษาจังหวัดตาก 
- โสตศึกษาอนุสารสุนทร 
- โสตศึกษาจังหวัดขอนแกน 
- โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
- โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 
- โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร 
- โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 
- โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
- โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ 
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- โสตศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด 
- โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
- โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

 3. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษาและศูนยประจําจังหวัด จํานวน 76 แหงแบง
ออกเปน 

- ศูนยการศึกษา เขตการศึกษา 13 แหง 
- ศูนยการศึกษา ประจําจังหวัด 63 แหง 

 การจัดสรรงบประมาณ 
 งบประมาณที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษไดรับในป 2549 ซึ่งจําแนกตาม
ผลผลิต/โครงการ มีดังนี้ 
 
ท่ี แผนงบประมาณ/

ผลผลิต/โครงการ 
รหัส
บัญชี 

งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน 

งบลงทุน งบอุดหนุน
ท่ัวไป 

รวม 

1 แ ผ น ง บ ป ร ะ ม าณ  : 
สร า งสั งคมแห งก า ร
เ รี ย น รู ต ล อ ด ชี วิ ต 
พัฒนาคนใหมีความรูคู
คุณธรรมและจริยธรรม 

04      

2 ผลผลิต : 2 ผลผลิต 
2.1 ผลผลิตท่ี 4 : เด็ก
พิการไดรับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐ าน แ ล ะ ก า ร
พัฒนาสมรรถภาพ 
กิจกรรม 
2.2 ผลผลิตท่ี 5 : เด็ก
ด อ ย โ อ ก า ส ไ ด รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 

04-004 
 
 

04-006 

 
 
 
 
 

485,089,300 
 
 

471,326,600 

 
 
 
 
 

64,033,000 
 
 

23,416,900 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

295,028,900 
 
 

640,509,600 

 
 
 
 
 

844,121,200 
 
 

1,135,253,100 

3 โ ค ร ง ก า ร ท่ี  1  : 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
โครงสรางพื้นฐานดาน
อาคารและสิ่งกอสราง 

 
 

04-011 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

374,038,900 

 
 
- 

 
 

374,038,900 

 รวม    
956,415,900 

 
87,419,900 

 
374,038,900 

 
935,538,500 

 
2,353,413,200 2 ผลผลิต 1 โครงการ 
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 นอกจากงบประมาณดังกลาวที่รัฐบาลใหการสนับสนุนผลผลิต/โครงการตางๆ ของ
การศึกษาพิเศษแลว ทาง ก.ค. ไดดําเนินการออกระเบียบ ก.ค. วาดวย เงินเพ่ิมสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม พ.ศ. 
2539 (พ.ค.ศ.) ทําใหขาราชการครูผูปฏิบัติหนาที่ครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษ
กรณีเรียนรวมมีสิทธิไดรับเงิน พ.ค.ศ. เปนจํานวนมาก เจาหนาที่ที่เก่ียวของจึงตองตรวจสอบ
คุณสมบัติของขาราชการครูที่ขอรับเงิน พ.ค.ศ. วาขาราชการครูผูนั้นเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ที่จะไดรับเงิน พ.ค.ศ. ตามหลักเกณฑที่ ก.ค. กําหนดหรือไม (ศศิธร ทองคํา และคนอ่ืนๆ, 
2549: 1-43, 45) 
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2.2.2 การบริหารโรงเรียนบกพรองทางสายตา 
 มิสเจนีวีฟ คลอฟลด สตรีตาบอดชาวอเมริกัน เปนผูริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนสอนคน    
ตาบอดที่ถนนคอชเช ศาลาแดง นับเปนโรงเรียนสอนเด็กพิการแหงแรกในประเทศไทย ตอมา
ไดยายโรงเรียนสอนคนตาบอดไปอยูที่ตาง ๆ ในที่สุดไดยายมาตั้งที่สี่แยกตึกชัย ถนนราชวิถี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี ปการศึกษา 2503 โรงเรียนไดเขาสูระบบการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดอยูในประเภทโรงเรียนเอกชนการกุศล และเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ เม่ือวันที่ 2 สิงหาคม 2520 
 
 โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 
 การบริหารงานของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ อยูในความรับผิดชอบของฝาย
การจัดการศึกษา มีผูบริหารดูแลรับผิดชอบดังนี้ 

 ⋅ ผูรับใบอนุญาติและผูจัดการ คือประธานมูลนิธิชวยคนตาบอด แหงประเทศไทยใน
พระบรมราชินูปถัมภ 

 ⋅ ประธานฝายการศึกษา คือ คณะกรรมการมูลนิธิที่มาจากการคัดเลือกของ
คณะกรรมการมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาดูแลดานการจัดการศึกษา 

 ⋅ อาจารยใหญ คือ ผูที่ทําหนาที่ในการบริหารงานในสวนของโรงเรียนตามนโยบาย
ของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ โดยมูลนิธิฯ เปนผูสรรหา
และวาจาง 
 
 นโยบาย 
 นโยบายการบริหารงานของโรงเรียน ดําเนินการบริหารงานตามนโยบายของมูลนิธิ
ชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย มีจุดมุงหมายเพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหเปนผู
มีความรูความสามารถ คิดเปน ทําเปน แกปญหาและพ่ึงพาตนเองได โดยมีการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ มีความรูทางวิชาการ ภาษา ดนตรี และคอมพิวเตอร มี
ทักษะ และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ
ปรัชญาการศึกษาแบบปฏิบัตินิยม ที่ใหความสําคัญและเนนจุดหมายเฉพาะมากกวา
จุดมุงหมายทั่วไป สงเสริมใหเด็กไดเรียนรูมีประสบการณตาง ๆ ไดเขาใจและสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานการณและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได 
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 หลักการบริหารงาน 
 หลักการบริหารงานแบบการกระจายงาน อาจารยใหญจะเปนผูมอบหมายงานตาม
ขอบขายงานใหกับหัวหนาฝายแตละฝายเปนผูกระจายงานใหบุคลากรที่มีความสามารถ
สอดคลองกับงานแตละงาน โดยมอบหมายงานในรูปเอกสารคําส่ัง 
 โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ป ในแตละปการศึกษาจะจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป เปนปฏิทินการปฏิบัติงาน ประกอบดวยกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ การจัดกิจกรรมตาม
โครงการ การจัดประชุม สัมมนา กําหนดการสอบ การวัดผล ประเมินผล 
 
 งบประมาณ  

 ⋅ เงินอุดหนุนจากสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
เปนงบประมาณประจําป ที่ สช. ไดจากกระทรวงศึกษาธิการ 

 ⋅ เงินงบประมาณของมูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 
ที่ไดจากการบริจาค 
 
 การจัดการเรียนการสอน 
 การจัดการเรียนการสอนแบงเปน 3 ระดับ คือ 
 1. ระดับอนุบาล จัดการเรียนการสอน โดยแบงเปน 7 ทักษะ ไดแก 

  ⋅ ทักษะกลามเน้ือมัดใหญ 
  ⋅ ทักษะกลามเน้ือมัดเล็ก 

  ⋅ ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 
  ⋅ ทักษะทางสังคม 

  ⋅ ทักษะการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน 

  ⋅ ทักษะเตรียมความพรอมทางวิชาการ 
  ⋅ ทักษะการสรางความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว 
 การจัดการเรียนการสอนเปนการบูรณาการทั้ง 7 ทักษะ ตามหนวยการเรียนรู 
 2. ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ 
เชนเดียวกับเด็กปกติ โดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพความบกพรองของ
เด็กและปรับกิจกรรม สื่อ เทคนิค  และวิธีการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรูของเด็ก 
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 3. ระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกับเด็กปกติใน โรงเรียน
ปกติทั้งของรัฐและเอกชน แตละโรงเรียนจะมีครูเสริมวิชาการ เปนผูดูแลและประสานงานกับ
ครูผูสอน แตละวิชาในการจัดทําขอสอบ และเอกสารการสอนเปนอักษรเบรลล 
 
2.2.3 การบริหารโรงเรียนบกพรองทางการไดยิน 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดนครปฐม ไดกอตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2538 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ไดโปรดเกลาบริจาคทุนทรัพยสวนพระองคเปน
เบื้องตน เพ่ือปรับถมเนื้อที่ 36 ไร 2 งาน ซึ่งไดรับการบริจาคจาก คุณยาฟู เขียวสุข พรอม
บุตรชาย คือ นายถาวร อมรประกาศ โดยบริจาคผานมูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวกแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ เม่ือวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2531 และมูลนิธิฯ ไดบริจาคให
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2537 
 ในป พ.ศ. 2546 โรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐม ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน
โสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนโรงเรียนประจํา 
ประเภทสหศึกษา ปจจุบันมีนักเรียนจํานวน 322 คน 
 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษาเปนสถาบันที่สําคัญที่สุด ในการจัดการเรียนรูใหกับเยาวชน ภารกิจ
สําคัญของสถานศึกษา คือ การนําพาใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ทั้งทางดานสติปญญา อารมณ 
สังคม ใหมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล... นําพาใหผูเรียนไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมาย องคประกอบสําคัญของสถานศึกษา ไดแก บุคลากร ผูปกครอง 
ชุมชน และ ทรัพยากรทางการศึกษา ตองไดรับการบริหารจัดการที่ดี จึงจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร นโยบายและวิธีการบริหารจัดการมุงสูความสําเร็จ
อยางมีคุณภาพ... 
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 ลักษณะการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐมมีวิธีการบริหารที่เกิดขึ้นดวยภาวะการณที่
สอดคลองกับองคประกอบและบริบทของโรงเรียนหลายประการ ปรากฎเปนรูปแบบการบริหาร 
วงลอปฏิรูป 651 
 หมายเลข 6 หมายถึง การปฏิรูปการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญ 6 ดาน 
 หมายเลข 5 หมายถึง ในแตละดานมีองคประกอบยอย 5 เรื่อง 
 หมายเลข 1 หมายถึง ทุกคนมีสวนรวม รวมกันเปนหนึ่งหลอมรวมทุกดานเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู 
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 ดานการ 

บริหาร  
 
 

การจัด 
การเรยีนรู 

ดานวิชาการ 
ดานสัมพันธ 

ชุมชน 
 
 
 
 
 
 ดานการจัด 

แหลงเรียนรู ดานการดูแล 
นักเรียน 

 
 
 ดานการพัฒนา 

บุคลากร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานการบริหาร 
ดานการบริหาร 

ดานการจัด 
แหลงการเรียนรู 

- หลักสูตร 
- การจัดการเรียนการสอน 
- ส่ือ เทคโนโลยี และ 
  นวัตกรรม 
- วิจัย พัฒนา 
- วัดผลและประเมินผล 

- การจัดการความรู 
- บรรยากาศและส่ิงแวดลอม 

- แหลงการเรียนรูภายนอก 
- องคความรูใหม 

- แหลงการเรียนรูภายใน 

- SBM 
- SEAT 

- โครงสรางการบริหาร 
- วงจรคุณภาพ (PDCA) 

- นโยบายกฎหมาย 
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 ดานการพัฒนา 
บุคลากร 

ดานสัมพันธ
ชุมชน 

ดานการดูแล 
นักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การวางอัตรกําลัง 
- สรรหา บรรจุ แตตั้ง 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การดูแล บํารุง รักษา 
- วินัยและจรรยาบรรณ 

- ฟนฟูศักยภาพ 
- สุขภาพ พลานามัย 
- คุณธรรม จริยธรรม 
- กิจวัตรประจําวัน 
- แนะแนว และสังคม 
สงเคราะห 

- องคกรเครือขาย 
- การระดมทรัพยากร 

- การใหบริการชุมชน 
- รับการสนับสนุนจากชุมชน 

- การสรางความสัมพันธ 

  

 
 โครงการที่จัดข้ึนโดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 โครงการเกษตรศึกษาเพื่อชีวิต 
 โครงการเกษตรศึกษาเพื่อชีวิต มีรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย นอกจากมุงเนน ให
ผูเรียนไดประสบการณโดยตรงแลว ยังขอความรวมมือจากวิทยากรทองถิ่นมาใหความรู และ
การเขาไปเรียนรูในชุมชน ทําใหผูเรียนไดเห็น ไดสัมผัส จนเกิดแนวคิดในการนําภูมิปญญา
ชาวบานกับเทคโนโลยีมาผสมผสาน และนําส่ิงเรียนรูตาง ๆ มาประยุกตใหเขากับสภาพ
ทางการเกษตรอยางเหมาะสม นอกจากการฝกทักษะเพ่ือมุงการประกอบอาชีพแลว การดําเนิน
โครงการยังสอดแทรกจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยสราง
พ้ืนฐานจากกิจกรรมตอกิจกรรม ในการพึ่งพาอาศัยเก้ือกูล ซึ่งกันและกัน... การไดเห็น ได
สัมผัสและการปฏิบัติจริงนับเปนส่ิงสําคัญย่ิงตอการจัดประสบการณเรียนรูใหกับคนหูหนวก 
โครงการเกษตรจึงเปนผลพลอยไดจากการจัด การเรียนรูใหกับคนหูหนวก โครงการเกษตรจึง
เปนผลพลอยไดจากการจัดการเรียนรู อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกลายเปนแหลงเรียนรูและนับเปน
หองเรียนธรรมชาติที่สําคัญ 
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 โครงการจัดเรียนรวม 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม และโรงเรียนภัทรญาณวิทยาเล็งเห็นความสําคัญ
ของการเรียนรวมระหวางเด็กพิการกับเด็กทั่วไป เพ่ือเปดโอกาสใหทํากิจกรรมการเรียน     
การสอน และใชชีวิตประจําวันรวมกันมีเจตคติที่ดีตอกัน มีความรักความสามัคคี และพัฒนา
เด็กหูหนวกใหมีความกาวหนาทางการเรียนรูเทียบเทาเด็กทั่วไป สามารถพัฒนาไดเต็มตาม
ศักยภาพ ในอนาคตนักเรียนเหลาน้ีสามารถกลับไปอยูในสังคมของตนไดอยางมีความสุข 
 
 โครงการจัดการศึกษา สําหรับเด็กพิการซอนหูหนวก-ตาบอด (Deaf-Blind) 
 ในป พ.ศ. 2542 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ไดริเร่ิมโครงการจัดการศึกษา
ใหเด็กพิการซอนหูหนวก-ตาบอดที่มีโอกาสนอยมากที่จะพัฒนาได เด็กประเภทน้ีสวนใหญจะมี
ผลกระทบกับสมองและประสาทสัมผัสสวนอ่ืนดวย บางคร้ังจะเรียกวา เด็กที่มีประสาทสัมผัส
บกพรอง เด็กประเภทน้ีมิอาจไดรับประโยชนจากโปรแกรมการศึกษาที่จัดสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางการเห็นหรือทางการไดยิน  อยางใดอยางหนึ่ง 
 หลักสูตรที่ใชเปนหลักสูตรเพ่ือชีวิต โดยยึดเด็กเปนศูนยกลาง มุงเนนการปฏิบัติจริง
ในการดําเนินชีวิตประจําวันและจัดใหสอดคลองกับความตองการของแตละบุคคล โรงเรียนเปด
โอกาสใหพอแมและครอบครัวเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางเต็มที่ 
 
 โครงการการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวก (Bilingual Education for 
the Deaf) 
 โรงเรียนโสตศึกษาฯ ไดทําการทดลองและวิจัยโครงการการสอนแบบสองภาษาและ
ไดริเร่ิมจัดการเรียนการสอน โดยใชวิธีดังกลาวเปนแหงแรกในประเทศไทยและในทวีปเอเชีย 
 ปการศึกษา 2547 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจัดทําโครงการ
โรงเรียนตนแบบการสอนแบบสองภาษาสําหรับเด็กหูหนวก ซึ่งเปนโครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางสําหนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน 6 โรงเรียนในทุกภาคของประเทศไทย แลวนําผลการวิจัยเผยแพรปรับเปลี่ยนการสอน
สําหรับเด็กหูหนวกใหมทั่วประเทศ 
 กระบวนการแบบสองภาษา ทําการสอนโดยครู 2 คน คือ ครูหูหนวกและครูที่ไดยิน 
โดยครูหูหนวกจะเปนแบบอยางของการใชภาษามือเปนผูถายทอดความรู ประสบการณวิถีชีวิต
ของคนหูหนวกใหกับเด็กหูหนวก สวนครูที่ไดยินจะเปนแบบอยางของการใชภาษาไทย       
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 ทั้งน้ีโรงเรียนตองมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนแบบสอง
ภาษาอยางชัดเจน มีการเตรียมความพรอมครูและบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจในเรื่องการ
สอนแบบสองภาษา การสอนภาษาโดยเนนภาษาที่สอง ภาษามือไทย วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ของคนหูหนวก ปรับสถาพแวดลอมของโรงเรียน และการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
คนหูหนวก 
 
 โครงการจัดการศึกษาสูอาชีพ 
 โรงเรียนมุงเนนที่จะใหนักเรียนทุกคนมีวิชาชีพติดตัวอยางนอยคนละ 1 อาชีพ โดย
จัดกลุมอาชีพ ดังนี้ 
 1. กลุมวิชาชีพเกษตรกรรม 
 2. กลุมวิชาชีพอุตสาหกรรม 
 3. กลุมวิชาชีพศิลปหัตถกรรม 
 4. กลุมวิชาชีพคหกรรม 
 5. กลุมวิชาชีพพาณิชยกรรม 
 6. กลุมวิชาชีพการบริการ 
 7. กลุมวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 แตละกลุมวิชาชีพ จะมีวิชาชีพหลากหลายครอบคลุมความตองการของนักเรียน 
 
 โครงการหองเรียนชุมชน 
 โรงเรียนโสตศึกษาฯ ไดจัดแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะแหลงเรียนรูดาน
อาชีพ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และไดทําทําเนียบแหลงเรียนรูในทองถิ่น และวิทยากรภูมิปญญา
ทองถิ่นครบทุกกลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้น 
 
2.2.4 การบริหารโรงเรียนบกพรองทางสติปญญา 
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่จัดสอนเฉพาะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ภายใตการบริหารงานของมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 
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 ปจจุบันโรงเรียนดําเนินการเรียนการสอน โดยบุคลากรที่เปนครูทั้งหมดจํานวน 38 
คน ผานการฝกอบรมทางดานการศึกษาพิเศษ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย
แบงเปนครูจาก 3 หนวยงาน คือ 
 1. กองการศึกษาเพื่อคนพิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 13 
คน 
 2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 1 คน 
 3. มูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย จางครูจํานวน 24 คน 
 โรงเรียนปญญาวุฒิกร ใหบริการการศึกษาแกเด็กปญญาออนในวัยเรียนและฝก
อาชีพในรูปแบบโรงงานในอารักษ ภายใตปรัชญา “คนปญญาออนมีสิทธิที่จะไดรับการ
รักษาพยาบาล การศึกษา อบรม และฝกฝนใหปรับตัวเขาสังคมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
ภายใตนโยบาย 4 ประการ คือ 
 1. พัฒนาการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 2. พัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรม ศึกษา ดูงานทั้งในและตางประเทศ 
 3. รวมมือกับมูลนิธิฯ หาทุนเพื่อเปนคาดํารงโรงเรียนอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
 4. รวมมือกับองคกรของรัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 
 การจัดการเรียนการสอน 
 โรงเรียนไดจัดการศึกษาใหเด็กกลุมตาง ๆ ดังนี้ 
 1. กลุมเด็กปญญาออนฝกได (Trainable Mental Retardation) 
 2. กลุมเด็กปญญาออนเรียนได (Educable Mental Retardation) 
 3. กลุมอาการดาวน (Down Syndrome) 
 4. กลุมออทิสติก (Autistic) 
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 5. กลุมปญญาออนเน่ืองจากโรคภัยไขเจ็บ เชน โรคลมชัก ลิ้นหัวใจรั่ว เด็กที่มี  น้ําใน
สมอง ฯลฯ 
 6. กลุมปญญาออนในกลุมพิการทางสมอง (Cerebral Palsy) 
 7. กลุมเด็กที่มีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ (Behavior Disorder) 
 การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาพิเศษ ใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาและออทิสติก นอกจากน้ีโรงเรียนยังจัดบริการ
พิเศษ เปนหองกระตุนพัฒนาการและหองฝกพูดสําหรับเด็กอายุตั้งแต 4 ป  ขึ้นไป เพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนเขาเรียนในชั้นประถมพิเศษ เม่ือเด็กสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนปญญาวุฒิ
กรในระดับประถมศึกษาพิเศษปที่ 6 และไมสามารถไปศึกษาตอที่อ่ืนได โรงเรียนจึงจัดบริการ
การฝกอาชีพใหแกนักเรียนเรียกวา “โรงงานในอารักษ” (Sheltered Workshop) อาชีพที่บุคคล
ปญญาออนทําไดคือ งานงาย ๆ เชน การประกอบอาหาร งานประดิษฐ และงานเกษตร เปนตน 
 
 งานบริหาร 
 งานบริหารของมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย แบงออกเปน 2 สวน คือ 
 1. สวนกลาง 
    มีศูนยกลางอยูที่สํานักงานมูลนิธิฯ ใหบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได
จัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนปญญาวุฒิกร 
  2. ศูนยฝกเด็กปญญาออนประภาคารปญญา 
  3. ศูนยฝกอาชีพปญญาคาร 
  4. ศูนยพัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย 
  5. ศูนยพัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุงสองหอง 
 2. สวนภูมิภาค 
    ไดจัดตั้งศูนยสงเคราะหบุคคลปญญาออน เพ่ือเปนตัวแทนมูลนิธิฯ และใหบริการ
ประจําภาคตาง ๆ ตังนี้: 
  1. ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม 
  2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี 
  3. ภาคใต ที่จังหวัดสงขลา 
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 นอกจากน้ันยังไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดตาง 
ๆ จํานวน 10 จังหวัด คือ 
  1. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดสุราษฎรธานี 
  2. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดพัทลุง 
  3. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดสงขลา 
  5. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดนราธิวาส 
  6. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดชลบุรี 
  7. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
  8. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดนครราชสีมา 
  9. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดเพชรบุรี 
  10. คณะกรรมการสงเคราะหบุคคลปญญาออนประจําจังหวัดระยอง 
 
2.2.5 การบริหารโรงเรียนบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน เปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ มีชื่อเดิมวา โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกน สังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ไดรับประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 เพ่ือสนองนโยบายการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของเด็กพิการ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534 โดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 และนโยบายการจัดการศึกษาพิเศษในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-
2544) มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพที่    
ไมสามารถเขาเรียนรวมในโรงเรียนปกติได ซึ่งนับวาเปนแหงแรกของกรมสามัญศึกษา (เดิม) 
โดยไดรับอนุเคราะหที่ดินจากสํานักพัฒนาที่ดินเขต 5 จํานวน 25 ไร มี นายชาญ จิรําไพกูล 
เปนผูบริหารคนแรกดํารงตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2539-2543 และนางอุรุดา สุดมี ดํารง
ตําแหนงตั้งแตปการศึกษา 2544 จนถึงปจจุบัน 
 โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกน ไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อ “โรงเรียน
ศรีสังวาลยขอนแกน” ตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ตั้งอยูเลขท่ี 680 หมู 14 ซอยปญญา 
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 เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพในโรงเรียนนี้สวนใหญ มีภูมิลําเนาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจากครอบครัวเกษตรกรที่มีฐานะยากจนและมีการศึกษานอย 
นักเรียนรอยละ 60-70 พิการทางรางกายจากสาเหตุสมองพิการ (Cerebral Palsy) และรอยละ 
50 ของนักเรียนกลุมน้ีมีความพิการซอนอีกดวย 
 
 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
  หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวน อวัยวะสวนใดสวนหน่ึงหรือหลายสวนขาดหายไป 
กระดูกและกลามเน้ือพิการ เจ็บปวยเรื้อรังรุนแรงมีความพิการระบบประสาทมีความลําบากใน
การเคล่ือนไหว ซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติทั้งน้ีไมรวม   คนที่มีความบกพรอง
ทางประสาทสัมผัส ไดแก คนหูหนวก คนตาบอด เปนตน 
 บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ อาจแบงไดเปนประเภทดังนี้ 
 1. โรคระบบประสาท เชน ซีบรัล พัลซี (Cerebral Palsy: CP) หรือโรคอัมพาต
เน่ืองจากสมองพิการ โรคลมชัก มัลติเพิล สเคลอโรซีส (Multiple Sclerosis) 
 2. โรคทางระบบกลามเน้ือ เชน ขออักเสบ เทาปุก โรคกระดูกออน โรคอัมพาต 
กลามเน้ือลีบ หรือมัสคิวลาร ดิสโทรฟ (Muscular Dystrophy) กระดูกสันหลังคด 
 3. การไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน โรคศีรษะ สไปนาไบฟดา (Spina Bifida) 
แขนขาดวนแตกําเนิด เตี้ยแคระ 
 4. สภาพความพิการและความบกพรองทางสุขภาพอ่ืน ๆ ไดแก 
  - สภาพความพิการ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและโรคติดตอ เชน ไฟไหม แขน
ขาขาด โรคโปลิโอ โรคเยื่อสมองอักเสบจากไวรัส และอันตรายจากการคลอด 
  - ความบกพรองทางสุขภาพ เชน หอบ หืด โรคหัวใจ วัณโรค ปอดอักเสบ 
 โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน มุงเนนที่จะพัฒนาผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกาย
หรือสุขภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีคุณคาและมีความสุข หรือประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองไดตาม
ศักยภาพ โดยมีพันธกิจดังน้ี 
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 1. จัดกระบวนการพัฒนา ฟนฟูสมรรถภาพผูพิการแบบองครวมทั้งทางดานรางกาย 
อารมณ สังคมและสติปญญา 
 2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา จัดระบบการบริหารการจัดการ โดยการ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมมาใชในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ 
 3. สงเสริมและดําเนินการตามนโยบายจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควบคุม กํากับ 
ประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4. สงเสริมการเรียนการสอนที่ มุงเนนผู เรียนเปนสําคัญ โดยจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาที่เหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียนแตละบุคคล ซึ่ง แตกตางกัน
ตามประเภทและระดับความพิการ ทั้งดานวิชาการและทักษะดานการประกอบอาชีพ 
 5. สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางดานรางกายหรือสุขภาพ 
 6. สงเสริมความสัมพันธ ความรวมมือระหวางโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองและชุมชนในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 ในปงบประมาณ 2547-2548 โรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน ไดกําหนดยุทธ -ศาสตร
และจุดเนนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาใหผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ 
    สุขภาพ ไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีสุขภาพ 
    แข็งแรง พ่ึงตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 ยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและผูที่ 
    เก่ียวของ ใหมีความรูความสามารถและทักษะใน 
    การพัฒนาผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ 
    สุขภาพใหเต็มตามศักยภาพ  

ยุทธศาสตรที่ 3 จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา   
    สิ่งอํานวยความสะดวก และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใช 
    ใหเหมาะสมตามความตองการจําเปนของผูเรียน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ  
    โดยเนนกระบวนการ PDCA อยางตอเน่ือง 
 ยุทธศาสตรที่ 5 การประสานเครือขายการทํางาน ระหวางหนวยงาน 
    ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดม 
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    ทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษา สําหรับผูเรียนที่มีความ 
    บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 
 โครงการสําคัญที่ดําเนินการในชวงปการศึกษา 2546-2547 
 ยุทธศาสตรที่ 1 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพและฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายและจิตใจของผูเรียนที่
มีความบกพรองทางดานรางกายหรือสุขภาพ 
  - โครงการจัดหาและผลิตกายอุปกรณ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
  - โครงการสงเสริมสนับสนุนการผาตัดแกไขความพิการ โดยความรวมมือจาก
องคการ ไอ ซี เอส 
  - โครงการสวนสุขภาพ 
  - โครงการสงเสริมสุขภาพผูเรียน 
  - โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
 2. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 3. โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
 4. โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ และทักษะดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 
 5. โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี 
 6. โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 7. โครงการสอนอยางไรใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 ยุทธศาสตรที่ 2 
 1. โครงการพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะดานวิชาชีพ 
 2. โครงการสงเสริมพัฒนาครู 
 3. โครงการอบรมผูปกครองและอาสาสมัครใหมีความรู และทักษะในการดูแล
ชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 
 4. โครงการพัฒนาจิตสําหรับผูปฏิบัติงาน กับผูที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ 
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 ยุทธศาสตรที่ 3 
 1. จัดหาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 2. ผลิตสื่อวิชาตาง ๆ ทุกชวงชั้น 
 3. จัดหาส่ือ สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ 
 4. จัดใหบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 ยุทธศาสตรที่ 4 
 1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยเนนการมีสวนรวมและมีการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 2. โครงการพัฒนาการใชเทคโนโลยี เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตรที่ 5  
 1. จัดทําโฮมเพจขอมูลโรงเรียน 
 2. จัดทําและเผยแพรวารสารและแผนพับประชาสัมพันธ 
 3. จัดทําสื่อวีดิทัศน บทความวิทยุ เผยแพรผลการดําเนินงานโรงเรียนและขอมูล 
การจัดการศึกษาสําหรับผูที่บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 4. กิจกรรมเพ่ือระดมทรัพยากร 
 
 งบประมาณ 
 งบประมาณของโรงเรียนศรีสังวาลยขอนแกน ไดมาจาก 
 1. หนวยรัฐ เชน เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 
 2. อัตราและเกณฑเดียวกันกับโรงเรียนเฉพาะทาง 
 3. องคกรเอกชน 
 4. ประชาชนทั่วไป 
 5. มูลนิธิคุวานันท 
 6. มูลนิธิอนุเคราะหคนพิการ 
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 7. องคกรจากตางประเทศ 
 8. องคกร International Child Support 
 9. เครือขายทางวิชาการ 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การพัฒนาผูเรียน 
 1. ดานวิชาการ 
    หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรอง
ทางรางกายหรือสุขภาพ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค กลาวคือ เปนคนดี มี
ปญญา มีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพเลี้ยงตน
ไดตามศักยภาพ โดยเหตุที่ผูเรียนมีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ โดยใชแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการประเมินผลตามสภาพเจริงและยืดหยุนตามศักยภาพ 
 2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สําหรับเด็กพบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ คอมพิวเตอรจะสามารถพัฒนา
ศักยภาพของผูเรียนไดทุกดาน ทั้งดานสติปญญา อารมณ สังคมและทักษะการเคลื่อนไหว 
โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกนจึงดําเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแตป
การศึกษา 2544-ปจจุบัน โดยจัดทําหองเรียนคอมพิวเตอร 2 หอง พรอมทั้งระบบ Lan และ
อินเตอรเน็ต โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณดานคอมพิวเตอร โดยขอรับบริจาคจาก
องคกรเอกชนและประชาชน รวมทั้งจัดหาซ้ือโดยเงินงบประมาณ ปจจุบันโรงเรียนมี
คอมพิวเตอรจํานวน 30 ชุด รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
คอมพิวเตอร สําหรับผูที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 3. การพัฒนาหลักสูตร 
    โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกนจึงจําเปนตองปรับหรือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม 
ทั้งเน้ือหาสาระ วิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ โรงเรียนไดจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ในปการศึกษา 2545-2547 ไดพัฒนาปรับปรุงรวมกับโรงเรียนเฉพาะทางที่จัด
การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 ลักษณะของหลักสูตรมีดังนี้ 
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 1. จัดโครงสรางและเนื้อหาหลักสูตรบนหลักการและจุดมุงหมายวา คนพิการตองการ
เรียนรูเน้ือหาเทาคนทั่วไป แตตองปรับภาษาที่ใชในการสอน สื่อ อุปกรณ วิธีการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล ตลอดจนเกณฑการจบหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการจําเปน
ของคนพิการแตละคน 
 2. จัดเวลาเรียนใหคนพิการสามารถมีเวลาไปรับบริการฟนฟูสมรรถภาพ ทั้งที่
สถานศึกษาและที่หนวยงานนอกสถานศึกษา 
 3. จัดเวลาเรียนแตละวิชาใหเหมาะสมกับคนพิการแตละคน เน่ืองจากคนที่มีความ
บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพบางคน ตองใชเวลาในการสื่อสาร และการเคลื่อนยายจาก
หองเรียนหนึ่งไปอีกหองเรียนหนึ่งมากกวาคนทั่วไป 
 4. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยคนพิการ 
ผูปกครอง และบุคคลทุกกลุมทุกวิชาชีพมีสวนรวมมากที่สุด 
 5. จัดทําแผนการสอนโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เชน การยึดคนพิการ
เปนสําคัญ การเรียนรูแบบมีสวนรวม และการเรียนรูจากปญหา เปนตน 
 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายสาระวิชาในหนวยการเรียน
เดียวกัน 
 7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพดานตาง ๆ เชน 
สงเสริมการฟนฟูสมรรถภาพดานสังคม โดยใหคนพิการไดรวมกิจกรรมกับคนพิการและ คน
ทั่วไป รวมทั้งรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและสังคม เปนตน 
 8. จัดบูรณาการฟนฟูสมรรถภาพในการเรียนการสอนในทุกวิชา โดยใหมีความ
เชื่อมโยงหรือตอเนื่องกันของแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการสอนรายบุคคล และ
แผนการฟนฟูสมรรถภาพรายบุคคล 
 9. จัดแฟมประวัติผูเรียนรายบุคคล เพ่ือใหผูทําหนาที่ฟนฟูสมรรถภาพแตละดานและ
ครูไดติดตามกาวหนาของผูเรียนแตละคนในภาพรวมจากแฟมเดียวกัน 
 10. จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือกระตุนพัฒนาการ เสริมสรางความสนใจและ
สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถ การจัดกิจกรรมตองคํานึงถึงศักยภาพของ
ผูเรียนและจัดส่ือ สิ่งอํานวยความสะดวกใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียนและกิจกรรม โดยเนนให
ผูเรียนไดมีสวนรวมใหมากที่สุด 
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 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาใหผูเรยีนที่
มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ ไดเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหเปนคนดี มีสุขภาพ
แข็งแรงพึ่งตนเองได และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ และฟนฟูสมรรถภาพดานรางกายและจิตใจของผูเรียนที่
มีความบกพรองทางดานรางกายหรือสุขภาพ 
  1.1 โครงการจัดหาและผลิตกายอุปกรณ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
  1.2 โครงการสงเสริมสนับสนุนการผาตัดแกไขความพิการโดยความ รวมมือ
จากองคการ ไอ ซี เอส 
  1.3 โครงการสวนสุขภาพ 
  1.4 โครงการสงเสริมสุขภาพผูเรียน 
   1.4.1 กิจกรรมการตรวจประเมินความพิการ 
   1.4.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไป 
   1.4.3 กิจกรรมทันอนามัย 
  1.5 โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย กีฬา และนันทนาการ 
   1.5.1 กิจกรรมขยับสบายชีวี 
   1.5.2 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
   1.5.3 กิจกรรมการแขงขันกีฬาคนพิการแหงชาติ 
   1.5.4 กิจกรรมสงเสริมนักกีฬาไปแขงขันกีฬาระหวางประเทศ 
 2. โครงการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  2.1 การเขียนแผนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2 การจัดหา ผลิต และใชสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 
  2.3 การใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 3. โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีรายไดระหวางเรียน 
 4. โครงการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถและทักษะทางดานศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป 
 5. โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี 
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  5.1 โครงการคายอาชีพดานศิลปะ Art for All ภาคอีสานรวมกับคณะ
ศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  5.2 กิจกรรมดนตรีมีคุณคา...นารูจัก 
  5.3 โครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมสูเยาวชนพิการและดอยโอกาส จัด
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป จังหวัดกาฬสินธุ 
 6. โครงการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  6.1 โครงการสํารวจ/จัดหาแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน 
  6.2 โครงการรูจักตนไมในโรงเรียนของเรา 
  6.3 โครงการพัฒนาหองสมุด 
 7. โครงการสอนอยางไรใหผูเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
  7.1 อบรมจริยธรรมโดยพระสงฆ 
  7.2 กิจกรรมบันทึกความดี 
  7.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
  7.4 คายพุทธบุตร 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษา ผูปกครอง และผูที่เก่ียวของ ใหมีความรูความสามารถและทักษะในการพัฒนา
ผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพใหเต็มตามศักยภาพ มีดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะดานวิชาชีพครู โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนและการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
  1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนบทเรียนสําเร็จรูป 
  1.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม 
  1.3 โครงการอบรมครูระหวางโรงเรียน 
 2. โครงการสงเสริมพัฒนาครู 
 3. โครงการศึกษาดูงานสถานศึกษา/หนวงานที่จัดงานศึกษาหรือฟนฟูสมรรถภาพ 
สําหรับผูที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพภายในประเทศ 
 4. โครงการอบรมผูปกครอง และอาสาสมัครใหมีความรูและทักษะในการดูแล
ชวยเหลือผูที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
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 5. โครงการพัฒนาจิตสําหรับผูปฏิบัติงานกับผูที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ 
  5.1 โครงการธรรมะกาวหนา 
  5.2 โครงการคายปฏิบัติธรรม 
  5.3 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาอีคิวและไอคิว 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3 การจัดหา ผลิต และพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชให
เหมาะสมตามความตองการจําเปนของผูเรียน 
 1. จัดหาแหลงเรียนรูในสถานศึกษาและสงเสริมการใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
 2. ผลิตสื่อวิชาตาง ๆ ทุกชวงชั้น 
 3. จัดหาส่ือ สิ่งอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพ 
 4. จัดใหบริการสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสุขภาพทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาโดยเนนกระบวนการ PDCA อยางตอเน่ือง 
 1. กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ โดยเนนการมีสวนรวมและมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 2. โครงการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.1 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในการบริหาร 
  2.2 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย 
 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 5 การประสานเครือขายการ
ทํางานระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 1. จัดทําโฮมเพจขอมูลโรงเรียน 
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 2. จัดทําและเผยแพรวารสาร และแผนพับประชาสัมพันธ 
 3. จัดทําส่ือวิดิทัศน บทความวิทยุ เผยแพรผลการดําเนินงานโรงเรียน และขอมูล
การจัดการศึกษาสําหรับผูที่บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 
 4. กิจกรรมเพ่ือระดมทรัพยากร 
 
 ปญหาในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ 

สภาพปจจุบันปญหา  
 นักเรียนพิการทางรางกายหรือสุขภาพของโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแกนรอยละ 60 
มีความพิการซอน เชน พิการทางรางกายระดับมากถึงระดับรุนแรง และบกพรองทางสติปญญา
หรือบกพรองอ่ืน ๆ รวมดวย ไมสามารถชวยเหลือตนเองได มีความยากลําบากในการทํา
กิจวัตรประจําวันและกิจกรรมการเรียนตามกฎ ก.ค. กําหนดเกณฑสําหรับนักเรียนที่บกพรอง
ทางรางกายเทากับนักเรียนที่บกพรองทางสายตาและการไดยิน คือ อัตราครูตอนักเรียน 1:5 
คน และอัตรานักเรียน 10 คนตอหองเรียน ในปการศึกษา 2547 มีนักเรียน 140 คน             
ปการศึกษา 2548 มีนักเรียน 154 มีครู 21 คน 
 นักเรียนพิการทางรางกายหรือสุขภาพมีปญหาสําคัญ คือ การเคล่ือนไหว การ
ชวยเหลือตนเอง ตลอดจนการพูดและการสื่อสาร ในกลุมนักเรียนที่สมองพิการ (Cerebral 
Palsy) จําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพหรือพัฒนาศักยภาพ ทั้งดานรางกายและจิตใจ
อยางตอเนื่อง โดยนักวิชาชีพสาขาตาง ๆ ไดแก นักกายบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยา 
นักอรรถบําบัด นักดนตรีบําบัด และพยาบาล เปนตน 
 ปจจุบันโรงเรียนมีอัตรากําลังลูกจางประจําตําแหนงนักการภารโรงเรียน 1 คน และ
คนงานจางเหมาบริการ 7 คน โรงเรียนไดจัดทําหนาที่ตาง ๆ ไดแก พนักงานขับรถ คนครัว    
พ่ีเลี้ยง คนทําความสะอาด เปนตน แตยังไมเพียงพอกับปริมาณงานที่มีอยู เน่ืองจากสภาพ
ความพิการทางรางกายของนักเรียน จึงจําเปนตองมีบุคลากรมากเปนพิเศษ โรงเรียนพยายาม
แกปญหาโดยการรับบริจาค เพ่ือจางพ่ีเลี้ยงแตยังไมเพียงพอและจางไมตอเน่ือง 
 นักเรียนจําเปนตองใชกายอุปกรณ ไดแก วิลแชร วอคเกอร ไมค้ํายัน และขาเทียม 
แขนเทียม ดังน้ันปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่บกพรองทางรางกายหรือ
สุขภาพในโรงเรียน คือ จํานวนบุคลากรครู บุคลากรวิชาชีพดานการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 
และลูกจางไมเพียงพอ 
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แนวทางแกปญหา  
 1. ขออนุมัติปรับเกณฑ จํานวนครูตอนักเรียนใหเปน 1:4 และอัตรานักเรียน 8 คนตอ 
1 หองเรียน การปรับเกณฑดังกลาวจะมีงบใหเพ่ิมอัตรากําลังทั้งครูปฏิบัติการสอนและลูกจาง
คนงานอยางเพียงพอที่จะใหการศึกษา และใหบริการนักเรียนพิการรางกายหรือสุขภาพได
อยางมีคุณภาพ  
 2. ขออนุมัติกําหนดตําแหนงบุคลากรวิชาชีพดานฟนฟูสมรรถภาพในโรงเรียน
นอกเหนือจากอัตราครู อยางนอยตําแหนงละ 1 อัตรา ไดแก นักกายภาพบําบัด นัก
กิจกรรมบําบัด นักอรรถบําบัด พยาบาล นักจิตวิทยาและนักกายอุปกรณ 

 
2.2.6 การบริหารโรงเรียนเรียนรวม 
 เปนที่ยอมรับกันวาไมมีสังคมใดไรคนพิการ ดังนั้น เม่ือคนพิการเปนสวนหนึ่งของ
สังคมและเราไมสามารถขจัดคนพิการออกไปจากสังคมได จึงควรเตรียมผูพิการตั้งแตเยาววัย
ใหมีความพรอมที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมได นักการศึกษาพิเศษสวนใหญเชื่อวาการใหเด็ก
พิการหรือเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมีโอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติ จะชวยใหเด็กไดมีความ
เขาใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จะทําใหบุคคลเหลาน้ีสามารถดํารงชีวิตรวมกันไดใน
สังคมอยางมีความสุขเม่ือเขาเติบโตเปนผูใหญ ดังนั้น ควรใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดมี
โอกาสเรียนรวมกับเด็กปกติเทาที่สามารถจะทําได 
 
 ปรัชญาของการเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 
 การที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติจัดการศึกษาพิเศษใน
รูปแบบของการเรียนรวมนี้ ไดดําเนินการบนพื้นฐานของปรัชญาและหลักการสําคัญ 3 ประการ 
คือ 
 1. เรื่องสิทธิมนุษยชน เพราะเด็กทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการศึกษา การไดรับ
บริการทางการศึกษาและอ่ืน ๆ จะสามารถไดรับประโยชนสูงสุดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล 
 2. การจัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความบกพรองหรือเด็กพิการนั้น ควรจัดใหเร็วที่สุด
ตั้งแตแรกเริ่มคนพบความพิการในเด็ก และจะตองจัดใหสนองกับความตองการพิเศษของ
ผูเรียน เพ่ือพัฒนาคนพิการใหมีความสามารถชวยเหลือตนเองได และสามารถมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศ 
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 3. การบําบัดและปองกัน การจัดบริการการศึกษาพิเศษใหมีบทบาทในการ
บําบัดรักษาและปองกัน เพ่ือขจัดความไมสามารถในการเรียนรูใหลดลงจากเด็ก โดยการหา
วิธีการเรียนการสอนแบบตาง ๆ มาทดแทน สวนการปองกันมีลักษณะใหการศึกษา เพ่ือสนอง
ความตองการของเด็ก และจัดหาวิธีการที่ปองกันสภาพความพิการไมใหขยายมากขึ้นและไม
ทําใหเกิดปญหาเพ่ิมขึ้น 
 
 ทฤษฎีพื้นฐานของการเรียนรวม 
 การจัดการศึกษาพิเศษจําเปนตองจัดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความ
ตองการและความสามารถเพ่ือประโยชนสําหรับเด็กอยางเต็มที่ สรุปทฤษฎีพ้ืนฐานของการ
เรียนรวม ไดดังนี้ (ผดุง อารยะวิญู, 2533: 7) 
 1. ในสังคมมนุษย มีทั้งคนปกติและผูมีความบกพรองตาง ๆ เม่ือสังคมไมสามารถ
แยกคนท่ีมีความบกพรองออกจากสังคมปกติได ดังน้ัน จึงไมควรแยกการศึกษาเฉพาะดานใด
ดานหนึ่ง ควรใหเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ 
 2. เด็กพิเศษมีความตองการและความสามารถซึ่งตางจากเด็กปกติ ดังนั้น ควร
จัดรูปแบบและวิธีการศึกษาใหแตกตางไปจากเด็กปกติ เพ่ือใหเด็กมีศักยภาพในการเรียนรู
อยางเต็มที่ 
 3. เด็กแตละคนมีความสามารถแตกตางกันไมวาจะเปนเด็กปกติหรือเด็กพิเศษ 
การศึกษาจะชวยใหความสามารถของเด็กแตละคนปรากฏเดนชัดขึ้น 
 4. เด็กแตละคนมีพ้ืนฐานตางกันทางการเลี้ยงดูจากครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สติปญญา และทักษะ การศึกษาจะชวยใหแตละคนไดเรียนรูเพ่ือการปรับตัวเขาหา
กันและใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 5. เด็กแตละคนมีความแตกตางกันในดานรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม 
การจัดการศึกษาจึงตองจัดเพ่ือพัฒนาทุกดานใหสูงสุด ตามความสามารถของแตละบุคคล 
 จากปรัชญาและทฤษฎีพ้ืนฐานของการเรียนรวมดังกลาวจะเห็นไดวา เปนการ
ยอมรับแลววาเด็กพิเศษเปนสวนหนึ่งของสังคม การใหเด็กพิเศษไดเรียนรวมกับเด็กปกติ ยอม
กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน อันเปนพ้ืนฐานสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมอยาง
มีความสุขในอนาคต เม่ือเด็กเหลาน้ีเติบโตเปนผูใหญ ดังนั้น จึงตองจัดเตรียมเด็กพิเศษใหมี
ความพรอมที่จะดํารงชีพอยูในสังคมดวยศักยภาพที่แตละคนมีอยู ประกอบกับการฝกฝน ฟนฟู 
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 ความหมายของการเรียนรวม 
 คอฟแมนและคนอ่ืน ๆ (Kauffman and others, 1981: 35) ใหคําจํากัดความของการ
เรียนรวมไวอยางครอบคลุมวาเปน “การรวมเด็กพิเศษไวกับเด็กปกติ ในดานเวลา ดานการ
เรียนการสอน และดานสังคม โดยมีพ้ืนฐานอยูบนกระบวนการวางแผนทางการศึกษาเปน
รายบุคคลและตอเน่ือง และมีการกําหนดแบงหนาที่รับผิดชอบกันระหวางบุคลากรฝายบริหาร 
ฝายสอน และฝายสนับสนุน ทั้งในดานการศึกษาปกติและดานการศึกษาพิเศษ เกียรฮารท และ
ไวชาน (Gearheart and Weishahn, 1980: 3) กลาววา มโนทัศนของการเรียนรวม คือ การ
รวมกิจกรรมในชั้นปกติใหมากท่ีสุด โดยท่ีมีการให ความชวยเหลือแกครูปกติ สวนนักการ
ศึกษาอีกหลายคนถือวาการเรียนรวมเปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ โดยมีพ้ืนฐานอยู
บนความเชื่อวา เด็กแตละคนควรไดรับการศึกษาในสภาพแวดลอมที่จํากัดนอยที่สุด ที่ซึ่งเขาจะ
ไดรับตอบสนองตอความตองการจําเปนทางการศึกษาอยางเหมาะสม ดังนั้น ระบบการเรียน
รวมที่แทจริงจะตองมีทั้งองคประกอบของการอยูรวมในชั้นเรียนปกติ และองคประกอบของการ
รับบริการชวยเหลือสนับสนุนจากครูการศึกษาพิเศษ (Blankenship and Lily, 1981: 1) สิ่งที่
ตองเนนก็คือ การใชคําวา “การเรียนรวม” ไมควรสื่อความหมายแคบ ๆ ในแงของการเรียน 
ทางวิชาการเทาน้ัน แตตองครอบคลุมถึงความตองการจําเปนในทุกดานของเด็กพิเศษ 
หลักการของการเรียนรวมคือ จะตองเอาใจใสดูแลอยางดีที่สุดตอความตองการจําเปนของเด็ก
ทั้งดานสังคม ดานอารมณ และดานวิชาการ ในขณะที่เด็กพิเศษเรียนรวมอยูในการศึกษา   
ภาคปกติ 
 ในภาษาอังกฤษมีคําที่มีความหมายเก่ียวกับการเรียนรวม 3 คํา คือ 
 Mainstreaming หมายถึง การเรียนรวมเต็มเวลา นั่นคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษ
จะถูกสงเขาไปเรียนในหองเรียนสําหรับเด็กปกติทุกอยาง และไมมีบริการเพิ่มเติมสําหรับเด็ก
ประเภทนี้ 
 Integration หมายถึง การเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ
แตเปนการเรียนรวมบางเวลา นั่นคือ เด็กที่มีความตองการพิเศษจะเขาไปเรียนรวมในชั้นปกติ
บางเวลาเทาน้ัน และมีความหมายรวมไปถึงการจัดชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติดวย 
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 Inclusive Education หมายถึง การเรียนรวมเต็มเวลาในหองเรียน ตลอดจนรับ
บริการเสริมที่เหมาะสมและจําเปน และการใชชีวิตรวมกับคนปกติในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
 สรุปไดวา การเรียนรวม คือ การท่ีเด็กที่มีความตองการพิเศษไดรับโอกาสที่จะเรียน
กับเด็กปกติ โดยไดรับการสนับสนุนชวยเหลือจากบุคลากรในโรงเรียนทุก ๆ ฝายใหสามารถ
เขารวมในกิจกรรมตาง ๆ อยางเหมาะสม เพ่ือวาความตองการพิเศษทางรางกาย ทางอารมณ 
ทางสังคม และสติปญญาของเด็ก จะไดรับการตอบสนองและพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 รูปแบบการเรียนรวม 
 ผดุง อารยะวิญู (2533: 188-190) กลาวถึง รูปแบบการเรียนรวมระหวางเด็กที่มี
ความตองการพิเศษกับเด็กปกติวามีหลายลักษณะ และรูปแบบที่นิยมปฏิบัติกันในหลาย
ประเทศ และประสบผลสําเร็จมีดังตอไปน้ี 
 1. เรียนรวมในชั้นปกติ เปนการจัดเด็กที่มีความตองการพิเศษเขาเรียนรวมกับเด็ก
ปกติ และเรียนเหมือนกับเด็กปกติทุกประการ 
 2. เรียนรวมในชั้นปกติ และมีครูพิเศษใหคําแนะนําปรึกษา 
 3. เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเวียนสอน 
 4. เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการจากครูเสริมวิชาการ 
 5. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ และเรียนรวมบางเวลา 
 6. ชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ 
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จัดเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเร็วที่สุดที่จะเปนไปได

การจัดการเรยีนรวมระหวางเด็กท่ีมีความตองการพิเศษกับเด็กปกติ

(ผดุง  อารยะวิญู, 2533)

 
การจัดการเรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกต ิ

(ผดุง อารยะวิญู, 2533) 
 
 การจัดการเรียนรวมในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยูกับสภาพความพิการและความพรอม
ของเด็ก เด็กที่มีความพิการนอยและมีความพรอมสูง อาจจัดใหเรียนรวมเต็มเวลา เด็กที่มีความ
พิการมากขึ้นและมีความพรอมนอย อาจจัดใหเรียนในชั้นเรียนพิเศษลดหลั่นกันลงไปตาม
ภาพประกอบ และขยายรูปแบบเพิ่มเติม ดังนี้ 
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8. โรงเรียนพิเศษ
7. ช้ันพิเศษเต็มเวลา
6. ช้ันพิเศษ – เรียนรวมบางเวลา
5. ช้ันเรียนรวม – ครูเสริมวิชาการ
4. ช้ันเรียนรวม – ครูเวียนสอน
3. ช้ันเรียนรวม – ครูทีป่รึกษา
2. ช้ันเรียนรวมเต็มเวลา
1. ช้ันเรียนปกติ

อย
าแ
ยก

เด
็กจ
าก
ชั้น

ปก
ติห

าก
ไม
จํา
เป
น

จัดเด็กเขาเรียนรวมกับเด็กปกติเร็วที่สุดที่จะเปนไปได

รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีมี่ความตองการพิเศษ  

(Reynolds  and  Birce, 1977)
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    ES 612 152 



 

1. เรียนรวมในช้ันปกติ  รับบริการพิเศษบาง หรือไม      
ตองรับบริการพิเศษ  เนื่องจากไดรับการฟนฟู
สมรรถภาพ จนถึงระดับทีช่วยตนเองได   

2. เรียนรวมในชั้นปกติ และรับบริการพิเศษจาก              
ครูเวียนสอน/ครูทีป่รึกษาและ/หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะ

3. เรียนรวมในชั้นปกติ  และรับบริการพิเศษจากหองเสริม
วิชาการ  (resource  room) 

4. ชั้นพิเศษโดยสงไปเรียนรวมในชั้นปกติบางวิชา  

5. ช้ันพิเศษสําหรับเด็กพิการแตละประเภทใน
โรงเรียนปกติ  
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แผนภมูกิารจัดการเรียนรวมตามแนวคิดของดิโน   (Dino)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ความสําคัญและประโยชนของการเรียนรวม 
 ชินเดล (Schindele, 1981: 2-3 อางถึงใน นิลบล ทูรานุภาพ, 2540) กลาวถึง 
ประโยชนของการเรียนรวม 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ประโยชนในดานการเรียนรู 
 2. ประโยชนในดานปฏิสัมพันธทางสังคม 
 3. ประโยชนในดานประสบการณจริงที่พบในชีวิตประจําวัน 
 ฮอทชคิส (Hotchkis, n.d. อางถึงในสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, 
2519: 12) กลาวถึงประโยชนของการเรียนรวมไวดังนี้ 
 1. ทางดานการเรียน เด็กมีโอกาสไดเรียนตามระดับชั้นในโรงเรียนปกติ โดยไมมี
ขอยกเวน 
 2. ทางดานสังคม เด็กสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมปกติไดดีขึ้น มีเพ่ือนมากขึ้น  

ES 612 153 



 3. การเปลี่ยนเจตคติ เด็กปกติจะเคยชินกับเด็กพิการมากขึ้น 
 4. ประหยัดงบประมาณของรัฐ เม่ือเด็กพิการสามารถเรียนรวมในโรงเรียนปกติได รัฐ
ก็ไมจําเปนที่จะสรางโรงเรียนพิเศษเฉพาะสําหรับเด็กพิการ 
 ที่กลาวขางตนเปนประโยชนของการเรียนรวมที่เกิดกับนักเรียนพิเศษเทาน้ัน  แตนัก
การศึกษายังชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่เกิดกับบุคคลกลุมอ่ืน ๆ และตอการจัดการศึกษาโดยทั่วไป
ดวย 
 
 หลักการจัดการเรียนรวมใหประสบผลสําเร็จ 
 การเรียนรวมจะประสบผลสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวิธีดําเนินการและการวางแผน
ในการจัดการเรียนรวม ซึ่ง ผดุง อารยะวิญู (2529: 3) สรุปขอเสนอแนะในการจัดการเรียน
รวมไวดังนี้ 
 1. การเรียนรวมนั้นควรเริ่มเม่ืออายุยังนอย (Early Intervention) ดังนั้น ควรเร่ิม
ตั้งแตชั้นปฐมวัย 
 2. ใหโอกาสแกครูที่สอนเด็กปกติในการตัดสินใจวาจะรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ
เขามาในชั้นที่ตนสอนหรือไม 
 3. สถานศึกษาที่จะบริการดานการเรียนรวมตองมีความพรอมดานบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งครูผูทําหนาที่สอนเด็กปกติและเด็กพิเศษ 
 4. ในการเตรียมความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ควรมีการช้ีแจงทําความเขาใจและ
อบรมครู เจาหนาที่ของโรงเรียน และนักเรียนที่เก่ียวกับโครงการเรียนรวมที่จะเร่ิมขึ้นใน
สถานศึกษาแหงน้ัน ใหเขาใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 
 5. สถานศึกษาจะตองมีเครื่องมือเคร่ืองใช ตลอดจนอุปกรณอันจําเปนในการเรียน
การสอนอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 6. ควรมีแผนการศึกษาสําหรับเด็กเปนรายบุคคล (Individual Education Program) 
หรือมีชื่อยอวา IEP เพราะแผนการศึกษารายบุคคลนี้จะชวยใหการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษบรรลุเปาหมาย 
 7. หากไมจําเปนแลวไมควรแยกเด็กที่มีความตองการพิเศษออกจากเด็กปกติ  ในแง
ของการใหบริการการเรียนการสอน ทั้งน้ี เพ่ือใหเด็กปกติไดเขาใจถึงความตองการและ
ความสามารถของเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
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 8. การประเมินพัฒนาการและผลการเรียนของเด็ก ตองกระทําสมํ่าเสมอดวยวิธีการ
ประเมินที่เชื่อถือได 
 9. ศึกษาขอบกพรองของการจัดการเรียนรวมอยูเสมอ และหาทางแกไขปรับปรุง
ใหบริการดังกลาวมีประสิทธิภาพ 
 เรโนลส และเบิรช (Reynolds and Birch, 1977) กลาววาองคประกอบที่จะทําใหการ
เรียนรวมระหวางเด็กที่มีความตองการพิเศษกับเด็กปกติประสบผลมี 10 ประการ คือ 
 1. ครูจะตองทํางานประสานกันและรวมมือกันอยางดีระหวางครูการศึกษาพิเศษกับ
ครูปกติ 
 2. หากครูที่สอนเด็กปกติมีปญหาในการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทาง
โรงเรียนควรหาทางแกปญหา 
 3. ครูผูสอนควรมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรวม 
  3.1 มีความเชื่อวาเด็กทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษา 
  3.2 ควรมีความตั้งใจในการสอน 
  3.3 ควรมีการวางแผนการศึกษาอยางรอบคอบ 
  3.4 ควรจัดการเรียนการสอนใหมีการยืดหยุนได รวมทั้งขนาดของชั้นเรียนควร
ยืดหยุนตามจํานวนและความตองการของเด็ก 
  3.5 ควรระลึกวาพัฒนาการของเด็กในดานอารมณ สังคมของเด็กมีความสําคัญ
เชนเดียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4. จัดอบรมครูปกติใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความตองการของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ 
 5. การเรียนรวมควรไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารโรงเรียน 
 6. มีการประเมินผลความกาวหนาในการเรียนของเด็กอยางสมํ่าเสมอ 
 7. ใชแหลงทรัพยากรจากชุมชนใหมากท่ีสุดเทาที่จะทําได 
 8. ผูปกครองควรมีสวนรวมและรับรูเก่ียวกับการเรียนรวม 
 9. โรงเรียนควรมีความพรอมกอนลงมือจัดการเรียนรวม 
 10. การคัดเลือกเด็กเขาเรียนรวมควรพิจารณาถึงความพรอมของเด็กเปนสําคัญ 
 การจัดการเรียนรวมไมไดหมายถึงเพียงแตการนําเด็กที่มีความตองการพิเศษ  ใหมา
อยูรวมกับเด็กปกติเทาน้ัน แตยังหมายถึงการเรียนรูและการเจริญเติบโตในสิ่งแวดลอมซ่ึงเด็กที่
มีความตองการพิเศษจะไดมีปฏิสัมพันธกับเด็กปกติในการรวมทํากิจกรรมตาง ๆ และมากกวา
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 การจัดการเรียนรวมของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ไดทดลองสอนเด็กพิการทุกประเภทตั้งแตป พ.ศ. 2487 โดย
จัดตั้งเปนโรงเรียนเฉพาะ เชน โรงเรียนสอนคนหูหนวก โรงเรียนสอนคนตาบอด และโรงเรียน
สอนคนปญญาออน เปนตน พบวา เด็กพิการเหลาน้ีสามารถเรียนไดจึงทําใหเกิดความคิดที่จะ
ใหเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กปกติ ดังนั้น ในป พ.ศ. 2500 กระทรวง ศึกษาธิการจึงได
ทดลองจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการใหเรียนรวมกับเด็กปกติขึ้นในโรงเรียนปกติ 
 ตอมามีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 จึงมีการ
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ เพ่ือเนนถึงการใหการศึกษาแกเด็กพิการ โดยกําหนดวา รัฐพึงจัดและ
สนับสนุนผูยากไร ผูมีความผิดปกติทางรางกาย จิตใจ หรือสังคม และผูดอยโอกาสทางการ
ศึกษาใหไดรับการศึกษาโดยทั่วถึง สวนในเรื่องการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการให
การศึกษาแกเด็กพิการน้ัน อาจจัดเปนสถานศึกษาเฉพาะหรือจัดรวมในโรงเรียนปกติก็ไดตาม
ความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นไดชัดวาไดมีการเปดโอกาสในการศึกษาใหแกเด็กพิการอยาง
กวางขวาง และสามารถจะดําเนินการจัดไดทุกรูปแบบจึงทําใหสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติตองรับภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาใหเด็กพิการดวย เพราะสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติมีหนาที่ในการจัดการศึกษาภาคบังคับใหแกเด็กทุกคน
ที่มีอายุยางเขาปที่แปดถึงอายุยางเขาปที่สิบหาอยางทั่วถึง โดยไมแยกวาจะเปนเด็กพิการหรือ
เด็กปกติ 
 ดังน้ัน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดดําเนินการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด โดย
ดําเนินการรวมกับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา จนกระทั่งปงบประมาณ 2529 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จึงไดกําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิการรวมกับเด็กปกติขึ้น โดยมอบหมายให
สํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครดําเนินการ 
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 ในป พ.ศ. 2533 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดกลุม
งานสงเสริมการศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษาขึ้นในกองวิชาการ โดยมุงหมายใหทําหนาที่
และความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาพิเศษดังนี้ 
 1. มอบหมายใหศึกษา คนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล ขอสนเทศ ความคิดเห็น 
ความกาวหนา ความเคลื่อนไหว และความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา 
 2. มอบหมายใหวางแผนดําเนินงานการจัดการประถมศึกษาสําหรับเด็กพิการใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
 3. มอบหมายใหกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการประถมศึกษา 
สําหรับเด็กพิการในโรงเรียนประถมศึกษา 
 4. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรประถมศึกษาสําหรับเด็ก
พิการ 
 5. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือแสวงหาแนวคิดใหม ๆ ที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ สําหรับประถมศึกษา 
 6. จัดทําเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาเผยแพรแก
หนวยงานที่เก่ียวของ 
 7. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานกับองคการและมูลนิธิตาง ๆ ในการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กพิการไดมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 8. ใหคําแนะนําในสวนที่เก่ียวของดานการจัดการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษาแก
หนวยงานในสังกัด 
 จากปงบประมาณ 2533 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ได
ขยายผลการดําเนินงานการจัดการเรียนรวมไปยังสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาง ๆ 
จนถึงปการศึกษา 2538 มีสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดที่จัดการเรียนรวม จํานวน 76 
จังหวัด (นิลบล ทูรานุภาพ, 2540: 21-30) 
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