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  การเรียนรวม  (Inclusion)  คือ กระบวนการในการจัดการศึกษา  เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิที่จะได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพ้ืนฐานทางการเรียน  และการมีชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมี
การค้นหาวิธีต่างๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการจ าเป็นพิเศษที่หลากหลายของเด็กพิการแต่ละคน  และเพ่ือให้เด็ก
ทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ  เป้าหมายปลายทาง  (ultimate  goal)  ของการเรียนรวม  คือ  การที่เด็ก  
ทุกคน  ได้เรียนในชั้นเรียนปกติในโรงเรียนทั่วไป โดยได้รับสิทธิทางการศึกษา  อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ  ตั้งแต่
เริ่มเข้ารับการศึกษารวมถึงได้พัฒนาชีวิตและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม  โดยถือเป็นหน้าที่ของระบบ
การศึกษาที่ต้องสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการเพ่ือยกระดับสู่การเรียนรวมโดยมีการจัดเตรียม  วางแผน
และปรับกระบวนการบริหารอย่างเหมาะสม  เพ่ือแน่ใจว่าจะไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้งให้ไม่ได้รับการศึกษา  ตกหล่น  
หรือไม่มีเด็กต้องออกกลางคันหรือจบการศึกษาอย่างไม่มีคุณภาพแต่ทุกคนสามารถพัฒนาไปพร้อมกันในสังคม  การ
จัดการเรียนรวมจะต้องร่วมกันคิดพิจารณาให้รอบคอบกับทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร แพทย์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญ เป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล  การด าเนินงาน
ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนว่าการจัดการเรียนรวมท าให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ผู้เรียน   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเรียนรวมมาโดยตลอด  เอกสารเล่มนี้ได้ล าดับความส าคัญของการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเด็กแอลดี  การคัดแยก  คัดกรอง วินิจฉัย การจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและประเมินผล การส่งต่อในชั้นเรียน
ที่สูงขึ้น  สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา   ตลอดจนแนวทางในการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการทั้ง  9  ประเภท  
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนเรียนรวมในสังกัดจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเอกสารเล่มนี้  ตลอดจน     
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา ช่วยเหลือ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
  
                                                                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สำรบัญ 
 
บทที่  1  เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำ หน้า 
            ความเป็นมาและความส าคัญ 1 
            ความหมายของเด็กแอลดี 2 
            สาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6 
            เทคนิคการสอนและการจัดชั้นเรียนส าหรับเด็กแอลดี 7 
           วิธีการให้ความช่วยเหลือเด็กแอลดี 8 
           ข้อควรจ าเกี่ยวกับเด็กแอลดี 8 
บทที่ 2 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 10 
           พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545               
           ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

10 
10 

           พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ.2551 11 
           นโยบายปฏิรูปการศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 12 
           ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการ   
           ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 

16 
16 

บทที่ 3 กำรคัดแยก  คัดกรอง  และวินิจฉัย  นักเรียนเรียนรวม 19 
          การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) 19 
บทที ่4  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  ส่ือ  บริกำร  และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 25 
          สิ่งอ านวยความสะดวก 25 
          สื่อ 25 
          ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 25 
          จุดม่งหมายในการใช้สื่อการสอน 27 
บทที ่5  แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนรวม  29 
          แนวทางการด าเนินงาน 29 
  
  
  
  
  
  
  
  



1 
 

บทที่ 1 
เหตุผลและควำมจ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

Samuel  kirk  นักการศึกษาชาวอเมริกัน  เป็นผู้เริ่มใช้ค าว่า “Learning  Disabilities”  หรือที่เรียกว่า  
LD  ในปี ค.ศ. 1963 เพ่ืออธิบายบุคคลที่ดูเหมือนปกติในด้านสติปัญญา  แต่มีความยากล าบากในการเรียนรู้ทาง
วิชาการในบางเรื่อง  เช่น  การอ่าน  การสะกดค า  การเขียน  การพูด และการคิดค านวณ ( Lerner, 2006 ;  
Bender, 1996; Smith et al. 2006)  โดยพบว่าความบกพร่องเหล่านี้เป็นผลท าให้เกิดความไม่สอดคล้องหรือ
ช่องว่าง (gap)  ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับสติปัญญาที่แท้จริง 
 ส าหรับในประเทศไทย  ค าว่า “Learning  Disabilities” มีค าที่ใช้เรียกกันหลายค า  เช่น  ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ (ศันสนีย์  ฉัตรคุปต์, 2544)  ปัญหาในการเรียนรู้ (ผดุง  อารยะวิญญู, 2544)  ความบกพร่องด้าน   
การเรียนรู้ (เบญจพร  ปัญญายง)  ความด้อยความสามารถในการเรียน (ศรีเรือน  แก้วกังวาน, 2548) ซึ่งเป็นค าที่ใช้
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องก าหนดประเภท  และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ .ศ. 2552       
( พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติฯ) 
         แม้ว่ายังไม่มีค าจ ากัดความใดที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ เนื่องจากลักษณะของความบกพร่องที่แสดงว่าเด็กมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้นั้นมีความหลากหลาย  จึงมีความยากล าบากในการใช้ลักษณะเหล่านั้นมาจ าแนกเด็กที่
มีความบกพร่องทางสติปัญญา  และในอดีตอาจถูกจัดให้เรียนร่วมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  ด้วยเหตุนี้
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะที่แสดงถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้  
รวมทั้งแนวทางวิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือค้นหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเรียนรู้ ได้ตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาที่แตกต่างกัน และจะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 ส าหรับลักษณะบ่งชี้ถึงความบกพร่องของนักเรียน  ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนอาจมีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้นั้น  ครูผู้สอนมักพบว่านักเรียนบางคนมีปัญหาด้านการอ่าน  เช่น  นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  อ่านสะกดค า
ง่าย ๆ ไม่ได้  สับสนในการอ่านตัวอักษร  หรือค าที่คล้ายกัน  ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน  หรืออ่านแล้ วจับใจความไม่ได้   
บางคนเขียนหนังสือไม่ได้  แม้ว่าจะคัดลอกจากหนังสือหรือบนกระดานด าก็ตาม  เขียนหนังสื อไม่เป็นตัว  เขียน
อักษรกลับหลัง  เขียนอักษรหลายลักษณะปะปนกัน  เขียนแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง  ส่วนในด้านคณิตศาสตร์นักเรียนบาง
คนไม่สามารถคิดค านวณง่าย ๆ ได้ ไม่เข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  จ าหลักเลขไม่ได้  เป็นต้น  ทั้งๆ ที่
ครูผู้สอนทราบดีว่านักเรียนกลุ่มนี้ไม่ได้บกพร่องทางสติปัญญา  หรือไม่ได้บกพร่องด้านอ่ืน ๆ  รวมทั้งไม่ได้เกิดจาก
ความด้อยโอกาสในการใช้ภาษาอ่ืน  เช่น เด็กชาวเขา  หรือความแตกต่างทางวัฒนธรรม  โดยพบว่านักเรียนสามารถ
เรียนรู้ในเรื่องอ่ืนได้ดี  หรือดูเป็นปกติเช่นเดียวกับนักเรียนคนอ่ืนๆ ในชั้นเรียนเดียวกัน  แต่ว่าครูผู้สอนได้พยายาม
จัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาเหล่านั้น  โดยใช้สื่อและจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่แล้ว  นักเรียนก็ยังมี
ความยากล าบากในการเรียนในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งพบว่านักเรียนบางคนไม่มีความก้าวหน้าทางการเรียนเลย  ซึ่งส่งผล
ให้นักเรียนขาดความเชื่อมั่น  ท้อถอย  หลีกเลี่ยงหรือไม่สนใจเรียนรู้ในเรื่องนั้น  เพราะคิดว่าตนเองด้อย
ความสามารถในการเรียนรู้  และแม้ว่าจะพยายามเรียนรู้แล้ว  ก็ยังพบว่าตนเองไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
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นอกจากนี้อาจท าให้ครูผู้สอนมีความกังวลใจมากยิ่งขึ้น  เพราะเมื่อนักเรียนเรียนในชั้นที่สูงขึ้นปัญหาดังกล่าวก็ยังคง
อยู่  ซึ่งพบว่านักเรียนมีความสามารถต่ ากว่า  ชั้นเรียนปัจจุบัน  2  ชั้นเรียนหรือมากกว่านั้น  ในปัจจุบันจ านวน
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และพบได้ทุกวัยโดยในประเทศสหรัฐอเมริกามีการส ารวจ
พบว่าเด็กกลุ่มนี้มีจ านวนมากกว่าเด็กพิเศษอ่ืน ๆ ทั้งหมด ในประเทศไทยจากการศึกษาของ ศรีเรือน  แก้วกังวล, 
2548  พบว่าจ านวนของเด็กกลุ่มนี้มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นในปัจจุบันหลายประเทศ  เช่น สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  มีการตั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้  ส่วนในประเทศไทยเริ่มมีการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้อย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง  ดังนั้นจึงเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งด าเนินงานให้มี ความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งการวิเคราะห์  คัดแยกเพ่ือรู้จักนักเรียนและการก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียนกลุ่มนี้  ทั้งนี้
โดยมีรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันกลุ่มเสี่ยง  ตั้งแต่เมื่อเริ่มเรียนชั้นต้น 
ๆ แล้ว  ยังน าสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาในเรื่องที่มีความบกพร่องดังกล่าวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 

 ควำมหมำยของเด็กแอลดี 
 เด็กแอลดี  ตามนิยามกฎหมายการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ( Individuals  with  Disabilities  Education  
Act  - IDEA)  หมายถึง  เด็กที่มีความบกพร่องในกระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Processes)  ท าให้เด็ก
รับรู้ได้ไม่ดี  จึงส่งผลท าให้เด็กเกิดความยุ่งยากล าบากในการอ่าน  การเขียน  การสะกดค า  และการคิดค านวณ  ไม่
รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  ร่างกาย  สติปัญญา  ซึ่งมีปัญหาในการอ่านการเขียนเช่นกัน 
 อาจกล่าวได้ว่า  เด็กแอลดี  มีปัญหาในการแปลความหมายทางสายตา  นั้นคือ  สับสนในสิ่งที่มองเห็น  
มองเห็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ  แล้วแปลความหมายไม่ได้  สิ่งที่มองเห็นไม่มีความหมาย 
 เด็กแอลดีมีปัญหาในการแปลความหมายของสิ่งที่ได้ยิน  นั้นคือ  ได้ยินเสียง  ได้ยินค าพูด  แต่แปล
ความหมายไม่ได้  เมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินจึงไม่สนใจฟัง 
 เด็กกลุ่มนี้จึงมีปัญหาในการอ่าน  การเขียน  การสะกดค า  การคิดค านวณ  การเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ  จึง
สอบตกในวิชา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  อาจเรียกได้ว่าเป็น  “เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”  
แต่ไม่ทุกวิชา  วิชาอ่ืน สาระอ่ืนเขาเรียนได้หากครูสอนให้สอดคล้องตามวิธีเรียนของเด็กแอลดี 
 

 อำกำรของเด็ก  LD  อำจแบ่งได้เป็น  3  กลุ่ม  คือ 
1. มีปัญหาในการอ่านหนังสือ  (Dyslexia)  อาจจะอ่านไม่ออก  หรืออ่านได้บ้าง  แต่สะกดค าไม่ถูก    

ผสมค าไม่ได้  สลับตัวพยัญชนะ  สับสนกับการผันสระ  วรรณยุกต์  บางทีสนใจแต่การสะกดค า  ท าให้อ่านแล้วจับ
ใจความไม่ได้ 

2. มีปัญหาในการเขียนหนังสือ  (Dysgraphia)  ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเขียนอะไร  แต่ก็เขียนไม่ได้  หรือเขียนได้ช้า   
เขียนตกหล่น  เขียนพยัญชนะสลับกัน  หรือค าเดียวกันแต่เขียนสองครั้งไม่เหมือนกัน  บางคน เขียนสลับซ้ายขวา
เหมือนส่องกระจก  ลายมือโย้เย้  ขนาดของตัวอักษรไม่เท่ากัน  ขึ้นลงไม่ตรงบรรทัด  ไม่เว้นช่องไฟ  อาจเกิดจากมือ
และสายตาท างานไม่ประสานกัน  หรือการรับภาพของสมองไม่เหมือนคนอ่ืน ๆ 
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3.  มีปัญหาในการค านวณ (Dyscalculia)  อาจจะค านวณไม่ได้เลย  หรือท าได้แต่สับสนกับตัวเลข  ไม่ 
เข้าใจสัญลักษณ์  ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข  บางคนสับสนตั้งแต่การจ าเครื่องหมายบวก  ลบ  คูณ  หาร  ไม่สามารถจับ
หลักการได้  เช่น  หลักหน่วย  หลักสิบ  หลักร้อย  ต่างกันอย่างไร  บางคนบวกลบเป็น  เข้าใจเครื่องหมาย  แต่ตี
โจทย์คณิตศาสตร์ไม่ได้  เช่น ถามว่า 2+2 เท่ากับเท่าไร  ตอบได้  แต่ถ้าบอกว่ามีส้มอยู่ 2 ลูก ป้าให้มาอีก 2 ลูกรวม
เป็นกี่ลูกเด็กกลุ่มนี้จะตอบไม่ได้ 
  

 ลักษณะของเด็กแอลดี 
1. ลักษณะของเด็ก LD ด้านการเขียน 

1.) ลากเส้นวกวนไม่รู้จะม้วนหัวเข้าหรือออกนอก  ขีดวน ๆ ซ้ า ๆ 
2.) เรียงล าดับอักษรผิด  เช่น  สถิติ  เป็น  สติถ ิ
3.) เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขสลับกัน  เช่น ม–น, ภ–ด, ด- ค, พ-ผ, b-d, p-d, 6-9 
4.) เขียนพยัญชนะ ก-ฮ ไม่ได้แต่บอกให้เขียนเป็นตัว ๆ ได้ 
5.) เขียนพยัญชนะ  หรือเขียนตัวเลขกลับด้าน  คล้ายมองกระจกเงา 
6.) เขียนค าตามตัวสะกด  เช่น  เกษตร  เป็น  กะเสด 
7.) จับดินสอหรือปากกาแน่นมาก 
8.) สะกดค าผิด  โดยเฉพาะค าพ้องเสียง  ตัวสะกดแม่เดียวกัน  ตัวการันต์ 
9.) เขียนหนังสือช้า  เพราะกลัวสะกดผิด 
10.)  เขียนไม่ตรงบรรทัด  ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน ไม่เว้นขอบ  ไม่เว้นช่องไฟ 
11.)  เขียนทับบ่อย ๆ  เขียนทับค าเดิมหลายครั้ง 

2.  ลักษณะของเด็ก LD ด้านการอ่าน 
1.) อ่านช้า  อ่านค าต่อค า  ต้องสะกดค าจึงจะอ่านได้ 
2.) อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน 
3.) เดาค าเวลาอ่าน 
4.) อ่านข้าม  อ่านเพ่ิมค า  อ่านผิดประโยชน์หรือผิดต าแหน่ง 
5.) อ่านโดยไม่เน้นค า  หรือเน้นข้อความบางตอน 
6.) ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้ 
7.) ไม่รู้ความหมายของเรื่องที่อ่าน 
8.) เล่าเรื่องที่อ่านไม่ได้  จับใจความส าคัญไม่ได้ 

3. ลักษณะของเด็ก LD ด้านการคิดค านวณ 
1.) ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข  เช่น  หลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเป็นเท่าใด 
2.) นับเลขไปข้างหน้าหรือถอยหลังไม่ได้ 
3.) ค านวณบวกลบคูณหารโดยการนับนิ้ว 
4.) จ าสูตรคูณไม่ได้ 
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5.) เขียนเลขกลับกัน เช่น 13  เป็น 31 
6.) ทดไม่เป็นหรือยืมไม่เป็น 
7.) ตีโจทย์เลขไม่ออก 
8.) ค านวณเลขจากซ้ายไปขวาแทนที่จะท าจากขวาไปซ้าย 
9.) ไม่เข้าใจเรื่องเวลา 

 

ลักษณะส ำคัญของ  LD 
1.) IQ  อยู่ในระดับปกติ 
2.) ผลการเรียนห่างจากผลที่คาดหวังมาก 
3.) ความบกพร่องไม่ได้เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม, การขาดโอกาสทางการศึกษา,               

ความยากจน  หรือความพิการอื่น ๆ 
4.) มักมลีักษณะเด่น  คือ  บกพร่องด้านภาษา  หรือส่วนที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษา  เช่น  การสื่อสาร  

การเขียน  การอ่าน  โดยมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเด็กท่ีอ่อนในชั้นเรียน 
5.) ปัญหาภายในร่างกายที่เก่ียวกับระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)  ที่ท าให้มี

ผลต่อการรับรู้ข้อมูล  การประมวลข้อมูลที่ขัดขวางความสามารถในการเรียนรู้ 
6.) มีปัญหาต่อการรับรู้และการสร้างความเข้าใจที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ 

 

 นอกจำกนี้เด็กแอลดียังมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.  ลักษณะทำงด้ำนวิชำกำร 

1.)  ผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 
2.) ไม่ร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียน 
3.) สอนยาก 
4.) ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
5.) ผลการเรียนไม่แน่นอน 
6.) ขาดความกระตือรือร้น 
7.) อ่อนด้านทักษะทางภาษา 
8.) อ่อนด้านการอ่าน  การพูดเขียน  การจัดกระท ากับข้อมูลและการสรุปอ้างอิง 

2. ลักษณะทำงด้ำนสังคม 
1.) วุฒิภาวะเหมาะสม 
2.) เพ่ือนไม่ค่อยยอมรับ 
3.) ตีความผิด 
4.) ไม่สามารถเข้าใจภาษาท่าทาง  ที่ไม่ใช้ค าพูด 
5.) ขาดการตัดสินใจที่ดี 
6.) ตกเป็นเหยื่อ,ถูกลักขโมยของ,หรือถูกรังแก 
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7.) ไม่สามารถคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น 
8.) ไม่รู้จักกาลเทศะ  ขาดมารยาท 
9.) ต่อต้าน 

3. ลักษณะทำงพฤติกรรม 
1.)  ไม่สนใจอะไร 
2.) ว้าวุ่น 
3.) อยู่ไม่สุข 
4.) ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
5.) ขาดระเบียบ 
6.) เฉื่อยชา 
7.) พ่ึงพาผู้อื่น 
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สำเหตุของควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
     ผดุง  อารยะวิญญู 2542 (อ้างถึงใน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)  กล่าวไว้ว่า  

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียนเนื่องจากเด็กไม่สามารถเรียนได้ดีเท่ากับเด็กปกติทั่วไป  
การค้นหาความบกพร่องของเด็กส่วนมากเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางสาธารณสุข  บุคลากรทางการศึกษาอาจจ าแนก     
การรับรู้ไว้  เพ่ือจะได้หาทางจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาของเด็กต่อไป  สาเหตุของความบกพร่องนี้อาจ
จ าแนกได้ดังนี้ 

1.  กำรได้รับบำดเจ็บทำงสมอง  บุคลากรทางการแพทย์ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางการเรียนรู้ในหลายประเทศมีความเชื่อว่า  สาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดีนั้น  เนื่องมาจาก
การได้รับบาดเจ็บทางสมอง  (brain damage)  อาจเป็นการได้รับบาดเจ็บก่อนคลอด  ระหว่างคลอด  หรือหลัง
คลอดก็ได้  การบาดเจ็บนี้ท าให้ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถท างานได้เต็มที่  อย่างไรก็ตามการได้รับบาดเจ็บ
อาจไม่รุนแรงมากนัก  (minimal  brain  dysfunction)  สมองและระบบประสาทส่วนกลางยังท างานได้ดีมาก  มี
บางส่วนเท่านั้นที่บกพร่องไปบ้าง  ท าให้เด็กมีปัญหาในการรับรู้  ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก  แต่ปัญหานี้
ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด  เพราะเด็กบางรายเป็นกรณียกเว้นได้ 

2. กรรมพันธุ์  งานวิจัยจ านวนมากระบุตรงกันว่าบกพร่องทางการเรียนรู้บางอย่างสามารถถ่ายทอด 
ทางพันธุกรรมได้  ดังจะเห็นได้จากการศึกษาเป็นรายกรณี  พบว่าเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้บางคน  อาจมีพ่ี
น้องที่เกิดจากท้องเดียวกันมีความบกพร่องทางการเรียนรู้  หรืออาจมีพ่อ  แม่  พี่  น้อง  หรือญาติใกล้ชิดมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้เช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการอ่าน  การเขียนและความเข้าใจ  มีรายงานการวิจัยที่
น่าเชื่อถือได้ว่า  เด็กฝาแฝดที่เกิดจากไข่ใบเดียวกัน  (Identical Twin)  เมื่อพบว่าฝาแฝดคนหนึ่งมีปัญหาในการอ่าน
ด้วย  แต่ปัญหานี้ไม่พบบ่อยนักส าหรับฝาแฝดที่มาจากไข่คนละใบ  (fraternal  twins)  จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ามี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้อาจสืบทอดมาจากพันธุกรรมได้ 

3.  ส่ิงแวดล้อม  ในที่นี้หมายถึง  สาเหตุอื่น ๆ  ที่มิใช่การได้รับบาดเจ็บทางสมองและกรรมพันธุ์  เป็น 
สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กภายหลังคลอด  เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  เช่น  การที่เด็กมี
พัฒนาการล่าช้าด้วยสาเหตุบางประการ  หรือร่างกายได้รับสารบางประการอันเนื่องจากสภาพมลพิษในสิ่งแวดล้อม  
การขาดสารอาหารในวัยทารก  และในวัยเด็ก  การสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพของครู ตลอดจนการขาดโอกาสใน
การศึกษา  เป็นต้น  แม้ว่าองค์ประกอบในสภาพแวดล้อมเหล่านี้จะไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทาง       
การเรียนรู้โดยตรง  แต่องค์ประกอบเหล่านี้อาจท าให้สภาพการเรียนรู้ของเด็กมีความบกพร่องมีความบกพร่องมาก
ยิ่งขึ้น 
  

 หลักส ำคัญในกำรช่วยเหลือเด็กแอลดี 
1.  ครูและผู้ปกครองควรปรับทัศนคติในการมองปัญหาของเด็ก  ควรมองว่าแอลดีเป็นความผิดปกติ   

หรือความพิการอย่างหนึ่งที่ท าให้เด็กท่ีเป็นแอลดีสมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษแตกต่างจากเด็กปกติท่ัวไป  
(การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษไม่ได้หมายความว่าเป็นการให้ “อภิสิทธิ์” กับเด็กท่ีเป็นแอลดี)  แต่จะต้องมีความรู้
และเข้าใจธรรมชาติของเด็กแอลดี  แล้วปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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2. แก้ไขความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเฉพาะ  เช่น ถ้านักเรียนมีความบกพร่อง 
ด้านใดก็ใช้เทคนิคเฉพาะด้านนั้น ๆ  ในการแก้ไข 

3. จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) 
ส าหรับเด็กที่เป็นแอลดีทุกคน  วิธีการสอน  จ านวนชั่วโมงการเรียน  และเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลต้องปรับ
เพ่ือให้เข้ากับความบกพร่องและความต้องการของเด็กที่เป็นแอลดีแต่ละราย  ซึ่งจะแตกต่างจากเด็กปกติ 

4. แก้ไขปัญหาทางอารมณ์ท่ีมักจะพบร่วมกันบ่อย ๆ ในเด็กที่เป็นแอลดี 
5. ส่งเสริมจุดแข็งหรือความสามารถอ่ืน ๆ ของเด็ก  ให้ค าชมเชย  ส่งเสริมให้ก าลังใจและท าทุกวิถีทาง 

เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถ  มีคุณค่า  กระตือรือร้นที่จะพัฒนาจุดเด่น  
และแก้ไขจุดบกพร่องของตนเอง 
 

 เทคนิคกำรสอนและกำรจัดชั้นเรียนส ำหรับเด็กแอลดี 
 แนวคิดท่ีจะบอกถึงวิธีเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูและผู้ปกครองก็สามารถช่วยได้  ได้แก่ 

1. ให้เพ่ือนช่วยสอน  โดยให้นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนดี  อาจตั้งเป็นกลุ่มขึ้นในชั้นเรียน  
วิธีการนี้จะท าให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟัง  การอธิบายของเพ่ือน  ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ซึ่งจากการวิจัยพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลดี 

2. ใช้นิ้วลากเส้นไปตามตัวอักษรเมื่อเริ่มสอนหัดอ่านค าศัพท์ใหม่  หรือการใช้ดินน้ ามันมาปั้นเป็น 
รูปอักษรที่เริ่มสอนค าใหม่  เอากระดาษมาเจาะเป็นช่องส าหรับค าที่ต้องการสอนให้อ่านค าศัพท์ใหม่  สอนให้
นักเรียนอ่านดัง ๆ  แทนการอ่านในใจ 

3. สอนนักเรียนโดยใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม  เช่น  สอนการนับก็ให้ครูน าเมล็ดถั่วหรือสิ่งของที่หาได้ง่าย ๆ 
มาให้เด็กนับ  หรือสอนการอ่านพยัญชนะเมื่อครูออกเสียงพยัญชนะก็ชูบัตรภาพพยัญชนะไปพร้อมด้วย  สอนเขียน
พยัญชนะก็น าพยัญชนะที่ท าเป็นบัตรค าศัพท์ติดไว้ที่โต๊ะของนักเรียน 

4. ให้การบ้านที่เหมาะกับนักเรียน  การบ้านหรืองานที่เด็กปกติท าเสร็จใน 20  นาที  นักเรียนแอลดี
ต้องใช้เวลาท า 2 – 3 ชั่วโมง และจะสร้างความทุกข์ให้กับเด็กและพ่อแม่ที่บ้านที่ต้องเคี่ยวเข็ญให้ลูกท าในสิ่งที่เกิน
ความสามารถ 

5. ก าหนดปริมาณงานที่นักเรียนสามารถท าได้ส าเร็จ  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ  และเชื่อมั่นใน
ตนเอง  เช่น  ถ้าเด็กไม่สามารถสะกดค าได้  15  ค า  เหมือนเพื่อนในชั้นเรียน  ก็ก าหนดให้เด็กสะกดได้ 5 ค า ก็พอ 

6. จัดที่นั่งให้นักเรียนนั่งใกล้โต๊ะท างานของครูหรือนั่งหน้าชั้น  เพ่ือให้ครูสามารถช่วยเหลือให้
ค าแนะน านักเรียนได้สะดวกขึ้น 

7. เมื่อนักเรยีนท างานได้ถูกให้รีบชมเชยทันที และชมเชยบ่อย ๆ  โดยเฉพาะนักเรียนแอลดี 
8. ในการสอนเด็กไม่ใช่สอนเฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว  แต่ควรส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาอารมณ์  

และความรู้สึกของนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  เห็นคุณค่าของตนเอง  รู้จักเกรงใจซึ่ งกันและ
กัน  เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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วิธีกำรให้ควำมช่วยเหลือเด็กแอลดี 
 ถ้าครูพบเด็กที่เรียนได้ไม่เท่ากับความสามารถที่เด็กจะเรียนได้  และมีลักษณะต่าง ๆ  ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็กแอลดี  ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นครูควรส่งเด็กให้จิตแพทย์  นักจิตวิทยา  หรือผู้เชี่ยวชาญ
การศึกษาพิเศษ  เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและในขณะเดียวกันครูก็สามารถให้ความช่วยเหลือเด็กได้หลายวิธี  พอสรุป
ได้  คือ 
 วิธีที่  1  ครูต้องชมเชยหรือให้รางวัลทันที  เมื่อนักเรียนท างานเสร็จตามท่ีครูมอบหมาย 
 วิธีที่  2  เนื้อหาหรือบทเรียนที่จะน ามาสอนควรเป็นเนื้อหาหรือบทเรียนที่ต่ ากว่าระดับชั้นของนักเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถเรียนได้  เป็นการสร้างความม่ันใจในตนเองให้กับเด็ก 
 วิธีที่  3  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่เน้นความสามารถเด่นของนักเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนได้รบัประสบการณ์ของความส าเร็จนั้น 
 วิธีที่  4  หลังจากนักเรียนได้รับประสบการณ์ของความส าเร็จแล้ว  ครูควรน าประสบการณ์นั้นไปพัฒนา
ความบกพร่องของนักเรียนด้านอื่นต่อไป โดยที่ครูจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เน้นจุดบกพร่องของนักเรียน  เพราะจะ
เป็นการย้ าจุดบกพร่องที่มีอยู่ในตัวของเด็กมากข้ึน 
 วิธีที่  5  การใช้สื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนควรเป็นรูปธรรมมากที่สุด 
 วิธีที่  6  เทคนิคการสอน  ควรเป็นวิธีที่ไม่เหมือนกับเด็กปกติ  เช่น  ควรมีเกม  หรือการแสดงละคร  
เพราะครูจะต้องหาเทคนิควิธีสอนที่ท าให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียนรู้ 
 วิธีที่  7  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ต้องการประสบการณ์ซ้ า  และบ่อยมากกว่าเด็ก
ปกติ  ครูควรสอนบ่อย ๆ 
 เด็กต้องอยู่ในโรงเรียนที่ครูต้องมีความเข้าใจ  และพร้อมจะช่วยเหลือ  เช่น  เด็กที่มีปัญหาทางการอ่าน  
ครูต้องช่วยอ่านโจทย์ให้ฟังเวลาสอบ  เขาก็สามารถเข้าใจและตอบข้อสอบได้  หรือมาปรับวิธีการสอน  การอ่านค า
ให้เขา  เช่น  แทนที่จะสอนให้รู้จักการผสมค า  ก็ต้องสอนให้ใช้วิธีจ าเป็นค า ๆ ไป  สิ่งที่ส าคัญที่สุด  คือ  ถ้าครูเข้าใจ  
ให้ความร่วมมือเขาก็จะรู้สึกต่อสิ่งรอบข้าง  รู้สึกดีต่อตัวเองว่าจริง ๆ เขาเรียนได้เขาไม่ได้โง่  ส่วนผู้ปกครองสามารถ
ช่วยเหลือได้โดยช่วยประคับประคองให้เด็กมีความสุขในการเรียน  ให้มีความมั่นใจ  มีความคิดเป็นของตนเอง  ว่า
เขามีคุณค่า  เพราะเด็กที่เรียนอ่อนมักจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ผู้ปกครองต้องพยายามเข้าใจลูก  ไม่ใช้การดุด่า  หยิกตี  แต่
ต้องมีความใจเย็น  ใช้ความอดทนสูงในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน  
  

 ข้อควรจ ำเกี่ยวกับเด็กแอลดี (LD) 
1.  เด็กแอลดีบางคนเมื่อโตขึ้นอาการจะหายไป  เชื่อว่า  สาเหตุมาจากสมองกลุ่มนี้พัฒนาช้า  แต่ในที่สุดก็ 

สามารถพัฒนาไปได้  แต่ในเด็กส่วนใหญ่อาจยังคงอยู่  หากไม่ท าการช่วยเหลือแล้ว  การเรียนรู้ที่สับสนและล าบาก
มักน าไปสู่การล้มเหลวในการเรียนและปัญหาทางอารมณ์ 

2.  การที่เด็กเรียนรู้แบบปกติไม่ได้ทั้ง ๆ ที่สติปัญญาดีนั้นมักท าให้เด็กมีความหงุดหงิดใจ  รู้สึกว่าตัวเองโง่   
เด็กมักถูกเพ่ือน ๆ ล้อ  ถูกผู้ใหญ่ต าหนิว่าไม่พยายาม  เด็กจะมีปฏิกิริยาต่อประสบการณ์ดังกล่าวในหลายลักษณะ  
เช่น  อาจมีอาการวิตกกังวล  ซึมเศร้า  หรือไม่ก็พฤติกรรมก้าวร้าว  ซึ่งก็ท าให้ปัญหาการเรียนที่มีอยู่นั้นแย่ลงไปอีก 
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3.  ในสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีใครเข้าใจเรื่องเด็ก LD มากนัก  คนที่เป็น LD  เลยต้องประสบปัญหาหลายคน 
ปรับตัวไม่ได้และต้องออกจากโรงเรียนกลายเป็นอันธพาลเกเร  บางคนหางานท าไม่ได้  เป็นต้น 

4. เด็กแอลดีร้อยละ  15 - 20  มีภาวะสมาธิสั้น  ADHD (Attention  Deficit  and  Hyperactive   
Disorder )  ร่วมด้วย 
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บทที่  2 
กฎหมำยที่เกีย่วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 

 

กฎหมำยและนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ  
 

1. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีบทบัญญัติ

หลายหมวด หลายมาตรา ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
หมวด  2  สิทธิและหน้ำที่ทำงกำรศึกษำ  
มำตรำ 10  การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  

การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด ทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วย
รูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  

หมวด  4  แนวกำรจัดกำรศึกษำ  
        มำตรำ  22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  
        มำตรำ  24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการดังต่อไปนี้  
              (1)  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  
              (2)  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
              (3)  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น ท าเป็น รักการ
อ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  
              (4)  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
              (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ การเรียนและอ านวยความ
สะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี ้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  
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              (6)  จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ  
        มำตรำ  28  หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทั้งหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคคลตาม มาตรา 10 วรรค
สอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ ให้จัดตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับ โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ สาระหลักสูตร ทั้งที่เป็นวิชาการ และวิชาชีพ ต้องมุ่งพัฒนา
คนให้มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรคสองแล้ว ยังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่
จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนา องค์ความรู้และพัฒนาสังคม  
 

          2. พระรำชบัญญัติกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551 และอนุบัญญัติตำมพระรำชบัญญัติ ฯ 
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
 มาตรา  1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551” 
 มาตรา  2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
        มาตรา  3  ในพระราชบัญญัตินี้  
      “ คนพิกำร ” หมายความว่า  บุคคลที่มีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม  เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น  การได้ยิน  การเคลื่อนไหว  การสื่อสาร  จิตใจ  อารมณ์  
พฤติกรรม  สติปัญญา  การเรียนรู้  หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
               “ แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล ” หมายความว่า แผนซึ่งก าหนดแนวทาง การจัดการศึกษา ที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ ตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล  
               “ เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ” หมายความว่า เครื่องมือ อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
บริการที่ใช้ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ หรือที่มีการดัดแปลงหรือปรับใช้ให้ตรงกับ ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคน
พิการแต่ละบุคคล เพ่ือเพ่ิม รักษา คงไว้ หรือพัฒนาความสามารถ และศักยภาพที่จะเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การ
สื่อสาร รวมถึงกิจกรรมอ่ืนใดในชีวิตประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิตอิสระ  
               “ กำรเรียนร่วม ” หมายความว่า การจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไป ทุกระดับและ
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการจัดการศึกษา ให้สามารถรองรับการเรียนการสอน ส าหรับ คนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ  
      มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดังนี้  
               (1) ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพร้อมทั้งได้รับ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  
               (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง ความสามารถ 
ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น  
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               (3) ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของคนพิการแต่ละประเภท
และบุคคล  
        มาตรา 8  ให้สถานศึกษาในทุกสังกัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  โดยให้ สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ มาตรา 8 วรรค 5 สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการ
เข้าศึกษา ให้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย ไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย  
        มาตรา 18 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่
เกี่ยวกับงานเลขานุการ ของคณะกรรมการ รวมทั้งให้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
       (1)  ส่งเสริมสนับสนุน  และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบอย่างทั่วถุงและมีคุณภาพ 
                (2) สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการเรียนร่วมแก่คนพิการในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
        (3)  วิจัย  และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของคนพิการ 
        (4)  ผลิต  วิจัย  และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
        (5)  ด าเนินการเก่ียวกับการจัดสรรเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก 
        (6)  ด าเนินการเก่ียวกับงานธุรการของกองทุน 
                 (7)  ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสามารถผลิต  และพัฒนาเทคโนโลยี  สิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
                 (8)  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
        (9)  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สามารถจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการให้
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรา 19 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษา โดยเฉพาะ การจัดการเรียนร่วม 
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 

         3. นโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำรในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) 
          วิสัยทัศน์  คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค  
          นโยบำยข้อที่ 1 คนพิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง และเสมอภำค  
          ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 เพ่ิมโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา  
          มาตรการ  
              1. พัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลคนพิการด้านการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและมี คุณภาพ  
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              2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ การคัดกรอง การวินิจฉัย และประเมินสมรรถภาพ พ้ืนฐานของคนพิการ
เพ่ือเข้ารับการศึกษา  
              3. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นของคนพิการทุกประเภทและทุกระดับ  
              4. เพ่ิมจ านวนสถานศึกษา สาขา ห้องเรียน และเครือข่ายครอบครัว ชุมชน ในการจัดการศึกษาให้กับคน
พิการอย่างหลากหลาย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
              5. ก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ์และวิธีการให้คนพิการทุกคนได้รับบริการ ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
 

         นโยบำยข้อที ่2 คนพิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแต่ละ ประเภท
ควำมพิกำรในทุกระบบและรูปแบบ  
          ยุทธศาสตร์ข้อที ่2 .1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้ เหมาะสม
ส าหรับคนพิการ  
          มาตรการ  
              1. พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับคนพิการของแต่ละ ประเภทความพิการใน
ทุกระบบ และรูปแบบการศึกษา  
              2. ส่งเสริม การวจิัย พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การจัดหลักสูตร 
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  
              3. พัฒนาระบบและให้การสนับสนุนสื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก บริการ และ ความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับคนพิการแต่ละประเภท ในทุกระบบและรูปแบบ
การศึกษา  
              4. ก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การเทียบโอน 
ส าหรับคนพิการแต่ละประเภท ในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา  
          ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 2.2  พัฒนาคุณภาพคร ูและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับ คนพิการ  
          มาตรการ  
               1. ส่งเสริมให้มีมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูการศึกษา
พิเศษ  
               2. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตครูการศึกษาพิเศษ ให้ครูการศึกษาพิเศษ ครูและ คณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ การศึกษาต่อเนื่องและทักษะในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุก
ระบบและรูปแบบการศึกษา  
              3. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาสมรรถนะ บุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ และผู้เกี่ยวข้องใน การจัดการศึกษา
ส าหรับคนพิการแต่ละประเภทในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา  
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              4. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูการศึกษา พิเศษ คร ูคณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
            ยุทธศาสตร์ข้อที ่2.3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับคนพิการ  
            มาตรการ  
             1. ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้มีระบบการประกันคุณภาพ และได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  
             2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ที่คนพิการสามารถเขาถึง และใช้ประโยชน์ได้  
             3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในทุกสังกัด จัดสภาพแวดล้อม ระบบสนับสนุนการ
เรียนการสอน ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาท่ีคนพิการสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้  
 

          นโยบำยข้อที่ 3 กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรบัคนพิกำร  
             ยุทธศาสตร์   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
             มาตรการ  
               1. ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
               2. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร เอกชน         
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน ให้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาส าหรับ       
คนพิการ  
               3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครอบครัวมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างต่อเนื่อง และการ
เรียนรู้โดยครอบครัวศึกษา  
              4. พัฒนากลไก การประสานงานเครือข่ายในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ทั้งใน ระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ  
 

          นโยบำยข้อที่ 4 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับคนพิกำร  
          ยุทธศาสตร์  4.1 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
          มาตรการ  
              1. จัดท าแผนแม่บทในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการให้ครอบคลุมทุกระดับและ ประเภทความพิการ  
              2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ระบบการส่งต่อ และระบบการสนับสนุนการ จัดการศึกษา ส าหรับคน
พิการอย่างเป็นรูปธรรม  
              3. เร่งจัดท า กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษา ส าหรับคนพิการ ที่
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ และ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
              4. ก าหนดนโยบายด้านการบริหาร และกลไกการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พร้อมจัดท าแผนพัฒนาสู่
การปฏิบัติ  
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              5. ส่งเสริมศักยภาพในการประสานงาน ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาพิเศษใน
ระดับชาติ  
              6. ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานของสถานศึกษา โรงเรียนดีประจ าต าบล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 7. ยกระดับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้มีฐานะเท่ากรม   
          ยุทธศาสตร์ข้อที ่4.2 ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณ เพ่ือการศึกษาส าหรับ คนพิการ  
          มาตรการ  
              1. เร่งรัดให้มีรายได้จากการออกสลากการกุศล และภาษีของสินค้าที่เป็นต้นเหตุ แห่งความพิการเข้า
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับคนพิการ  
              2. ให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส าหรับ คนพิการ เพ่ือใช้ใน
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  
              3. ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาส าหรับ คนพิการโดยเฉพาะ
ระบบร่วมทุน  
              4. สนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการภาคเอกชน ให้สอดคล้องและเหมาะกับ
ค่าใช้จ่ายจริง  
 

          4. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา       
พ.ศ. 2552 และ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2552 รายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง ก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิกำรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง
การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคน
พิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”  
           ข้อ ๒ ประเภทของคนพิการ มีดังต่อไปนี ้ 
           (๑)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  
          (๒)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
           (๓)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  
           (๔)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ  
           (๕)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
                 (๖)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  
                 (๗)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  
                 (๘)  บุคคลออทิสติก  
                 (๙)  บุคคลพิการซ้อน  
          ข้อ ๓ การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพร่องเพ่ือจัดประเภทของคนพิการ ให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
          (๑) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอด
สนิท ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภทดังนี้  
                (๑.๑)  คนตาบอด หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหากตรวจวัด
ความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๖๐ (๖/๖๐) หรือ ๒๐ ส่วน ๒๐๐(๒๐/๒๐๐) จนถึงไม่
สามารถรับรู้เรื่องแสง  
                (๑.๒)  คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่
ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก หากวัดความชัดเจนของสายตาข้างดีเมื่อ
แก้ไขแล้วอยู่ในระดับ ๖ ส่วน ๑๘ (๖/๑๘) หรือ ๒๐ ส่วน ๗๐(๒๐/๗๐)  
             (๒) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก ่บุคคลที่สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหู
หนวก ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
               (๒.๑)  คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการได้ยิน
ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน ๙๐ เดซิเบลขึ้นไป  
               (๒.๒)  คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยินการพูดผ่านทางการได้ยิน 
โดยทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า ๙๐ เดซิเบลลงมาถึง ๒๖  
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เดซิเบล  
             (๓)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก ่บุคคลที่มีความจ ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 
(Functioning)  ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทางสติปัญญาต่ ากว่าเกณฑ์ เฉลี่ยอย่างมีนัยส าคัญ
ร่วมกับความจ ากัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย ๒ ทักษะจาก ๑๐ ทักษะได้แก ่การสื่อความหมาย การดูแล
ตนเอง การด ารงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จัก
ดูแลควบคุมตนเอง การน าความรู้มาใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างาน การใช้เวลาว่าง การรักษาสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัย ทั้งนี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ  ๑๘ ปี  
            (๔)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็น  ๒ ประเภท ดังนี้  
                  (๔.๑)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ได้แก่ บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วน
หรือขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหวความบกพร่องดังกล่าวอาจเกิดจากโรค
ทางระบบประสาท โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกการไม่สมประกอบ มาแต่ก าเนิด อุบัติเหตุและโรคติดต่อ  
                  (๔.๒)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคลที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ าตัว
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท าให้เกิดความจ าเป็นต้องได้รับ
การศึกษาพิเศษ  
           (๕)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติในการท างานของสมองบางส่วน
ที่แสดงถึงความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะความสามารถด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน คือ 
การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่บกพร่องได้ ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ  
           (๖)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  ได้แก่ บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น 
เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือบุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้
ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ของ
ภาษา  
           (๗)  บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ ได้แก ่บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ
เป็นอย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติทาง
จิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์หรือความคิดเช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น  
           (๘)  บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการท างานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความ
บกพร่องทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และมีข้อจ ากัดด้านพฤติกรรม หรือมี
ความสนใจจ ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยความผิดปกตินั้นค้นพบได้ก่อนอายุ  ๓๐ เดอืน  
           (๙)  บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคล
เดียวกัน  

                                                                        ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
                                                                                        จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
                                                                                 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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          5. ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับ 4 ประเภทความ
พิการ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน ๔ ประเภทความบกพร่อง 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 ตามท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๖๑) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ประกอบกับการก าหนดสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 
๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ก าหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในขึ้น  
         อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษาและให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้มาตรฐานการศึกษาพิเศษข้ันพ้ืนฐาน ๔ ประเภทความบกพร่อง เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก ่๑) ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ๒) 
ความบกพร่องทางการเห็น ๓) ความบกพร่องทางการได้ยิน และ ๔) ความบกพร่องทางสติปัญญา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 
และหน่วยงานต้นสังกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อไป  
 
            ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
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                                                      บทที ่ 3 
                             กำรคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัย นักเรียนเรียนรวม  

กำรคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัย  
        ก่อนการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ จะต้องบอกให้ได้ก่อนว่าเด็กคนใดมีความบกพร่อง ด้านใด จึงจะ
ช่วยเหลือเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องส ารวจความบกพร่องของเด็กที่เราสงสัยว่าจะเป็นเด็กพิการใน
ประเภทใดประเภทหนึ่งและน ามาคัดกรอง (Screening) คัดแยก (Identification) และวินิจฉัย (Diagnosis)  
        ส าหรับความหมายค าศัพท์แต่ละค า มีดังนี ้(ผดุง อารยะวิญญู และ วาสนา เลิศศิลป์.  
แนวทางการจัดการเรียนร่วม. 11, 2550.)  
 กำรคัดกรอง (Screening) หมายถึง การคัดเลือกไม่ละเอียดนัก พอทราบว่าเด็กคนใดมีปัญหาในลักษณะใด 
ใช้ได้ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหารุนแรง เห็นได้ชัด กรองได้ง่ายแต่คนที่มีปัญหาละเอียดอ่อนจะรอดจากการกรองเบื้องต้น  
        กำรคัดแยก (Identification) หมายถึง การระบุว่าเด็กมีลักษณะแตกต่างจากเด็กอ่ืน อย่างไร ข้อมูลที่ได้จะใช้
ในการวางแผนให้ความช่วยเหลือ มิได้หมายความว่าจะสอนแยกจากกลุ่ม  
         กำรวินิจฉัย (Diagnosis)  เป็นการพิจารณาลักษณะของเด็กในแนวลึกโดยละเอียด ว่า เขามีปัญหาอย่างไร 
ปัญหาของเขาละเอียดเพียงใด จะได้หาทางช่วยเหลือได้โดยละเอียดเช่นกัน 
        ดังนั้นในการจะบ่งชี้ว่าเด็กคนใดเป็นเด็กพิการประเภทใด ครูผู้สอน จะต้องด าเนินการคัดกรอง คัดแยกจนถึง
ขั้นวินิจฉัย โดยการใช้เครื่องมือที่ตรงกับข้อสงสัย ข้อสังเกตของครู และในปัจจุบันได้มี ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้
พัฒนาแบบคัดกรองเด็กพิการแต่ละประเภทขึ้น ซึ่งครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถ น ามาใช้ในการคัดแยก คัดกรองเด็ก
พิการที่เราพบได้ ส่วนการด าเนินการคัดแยก คัดกรองและวินิจฉัย ซึ่งเครื่องมือในการคัดกรองส าหรับเด็กพิการเรียน
ร่วม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได ้ก าหนดให้ใช้แบบคัดกรองพ้ืนฐาน ดังต่อไปนี้  
          แบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ของ ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เป็นแบบ
คัดกรองเด็กพิการทั้ง 9 ประเภท เป็นแบบคัดกรองที่สามารถใช้กับเด็กทุกระดับชั้น (รายละเอียดอยู่ภาคผนวก)  
 

กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  (Individualized Education Program : IEP) 

1.  IEP คืออะไร 
          IEP เป็นแผนซึ่งก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ  (Special 
needs) ของคนพิการ ตลอดจนก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการ   และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล 

2. ท ำไมต้องจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)  
         1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10  
ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ ค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความ
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บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเอง ได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ และโอกาส
ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ  
         การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษา ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ 
ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถของ บุคคลนั้น  
         2. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มาตรา  5  เพ่ือให้คนพิการทุกคนได้รับ การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างมี  คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละประเภทความพิการ ในทุกระบบ และรูปแบบการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค  
         3 . พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มาตรา  8  ก าหนดให้สถานศึกษา ในทุกสังกัด จัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของ คนพิการ และต้องมีการ
ปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง 
 

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล (IEP)  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำเฉพำะบุคคล สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน        
การจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยบุคคลที่เก่ียวข้องกับคนพิการ ดังนี้  

 1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
1.2  ครูผู้สอนหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที ่ดังนี้  

- รวบรวมข้อมูลทุกด้าน จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
- จัดท าเอกสารประกอบการประชุม  
- จัดประชุมจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- จัดท างบประมาณโครงการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- จัดท าบัญชี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง ตามความต้องการจ าเป็นที่ระบุในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของคนพิการแต่ละคน  
- ประสานงานการด าเนินงาน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- ติดตามการประเมินผลแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

 1.3  ครูประจ าชั้นหรือครูผู้ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่ดังนี้  
- รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลในแบบบันทึกแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
- น าเสนอข้อมูลของคนพิการแต่ละคนต่อที่ประชุม  
- น ามติของคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
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- จุดมุ่งหมาย และแนวทางการด าเนินการตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปประสานงาน 
และปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  
                     - ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคลในที่ประชุม  
                     - เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
               1.4  นักวิชาชีพหรือครูที่ท าหน้าที่ ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่าง  ๆ  เช่น  กายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด โสตสัมผัสวิทยา แก้ไขการพูด และจิตวิทยา เป็นต้น ท าหน้าที่ เป็นผู้ให้ข้อมูล เสนอแนะร่วมก าหนด
จุดมุ่งหมาย ให้บริการ ประสานงานต่าง ๆ ติดตาม รายงานผล รวมทั้งร่วมประเมินผลและปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
                1.5  ผู้ปกครอง เป็นผู้ให้ข้อมูล เสนอแนะ ร่วมก าหนดจุดมุ่งหมาย ประสานงานการน าคนพิการไป
ขอรับบริการต่าง ๆ และช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รวมทั้งติดตาม รายงานผล ร่วมประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  
               1.6  คนพิการ (กรณีที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) เป็นผู้ให้ข้อมูล เสนอแนะ ร่วมก าหนดจุดมุ่งหมาย
ประสานงานการขอรับบริการต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  รวมทั้ง
ติดตาม รายงานผล ร่วมประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
               1.7  ผู้แทนองค์กรคนพิการ องค์กรเอกชนหรืออาสาสมัคร เป็นผู้ให้ข้อมูล เสนอแนะ ร่วมก าหนด
จุดมุ่งหมายและประสานงานการให้บริการต่าง ๆ รวมทั้งติดตาม รายงานผล และร่วมประเมินผลและปรับปรุง
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 

        2. ประชุมชี้แจงและท ำควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองนักเรียนเรียนรวม  
        ก่อนจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล สิ่งส าคัญที่ควรด าเนินการเป็นอันดับแรก คือ สถานศึกษาต้องชี้แจงท า
ความเข้าใจกับผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือในประเด็น ต่อไปนี้  
         - ตระหนักและยอมรับถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ส าหรับคนพิการที่อยู่
ในความปกครองดูแล  
         - อนุญาตให้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
         - มีส่วนร่วมและเข้าประชุมในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของคนพิการที่อยู่ในความปกครอง
ดูแล  
         - ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
         - น าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลไปปฏิบัติ  
         - เข้าประชุมและมีส่วนร่วมในการประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
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        3. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล  เพ่ือก าหนดสิ่งต่อไปนี้ ในการจัดท า
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  
              1. จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องแต่ละระดับชั้น ควรศึกษาว่า  
มีจุดประสงค์ใดบ้างที่ต้องการให้นักเรียนที่มีความบกพร่องได้เรียนรู้ รวบรวมและจ าแนกเป็นกลุ่ม  
ตามล าดับความยากง่าย  
             2. เนื้อหา ผู้สอนต้องเลือกเนื้อหาจากหลักสูตรสถานศึกษา ว่าเนื้อหาใด สนองจุดประสงค์ใด และจะเสริม
เนื้อหาอะไรบ้าง เพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้จนบรรลุจุดประสงค์ได้  
              3. กิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นนี้ผู้เรียนจะได้รับการจัดประสบการณ์ เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง ใช้
กิจกรรมอย่างหลากหลาย การเรียนรู้ให้เป็นไปตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยจะจัดท าเปน็ แผนการสอน ซึ่งเรียกว่า 
“ แผนการสอนเฉพาะบุคคล” (Individual Implementation Plan : IIP) ซึ่งเป็นแผนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะ
ส าหรับผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน IEP  
              4. การจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) จะต้องพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เช่น จุดอ่อนและ
จุดเด่น ระดับพัฒนาการของผู้เรียน ทักษะที่ผู้เรียนมีอยู่แล้ว และทักษะที่ยังท าไม่ได้ หรือยังไม่มี อายุ ความสนใจ 
เจตคต ิเป็นต้นควรด าเนินการ ดังนี้  
➢ ก าหนดทักษะที่จะสอนโดยการตรวจสอบ ในขั้นนี้ครูจะตัดสินใจว่าจะสอน อะไรที่จะประสบความส าเร็จ 

จะต้องเริ่มจากเลือกสิ่งที่จะสอน เพ่ือจะได้รู้ว่านักเรียนรู้ทักษะอะไรไปบ้าง แล้ว ต่อจากนั้นจึงก าหนด
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ชัดเจนว่าทักษะเป้าหมายที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ คืออะไร  

➢ ก าหนดองค์ประกอบและสถานการณ์ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ขั้นนี้ ครูตัดสินใจว่าจะสอนอย่างไร
ส าหรับนักเรียนแต่ละคน ครูต้องพยายามหาโอกาสที่จะสังเกตนักเรียน โดยตรง สัมภาษณ์พ่อแม่ พูดคุยกับ
นักเรียน อ่านประวัติการศึกษา ระเบียนสะสม หรือสมุดประจ าตัวนักเรียน  

➢ วางแผนการสอน ในขั้นนี้ครูจะจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใช้ข้อมูล การตรวจสอบเป็นฐานแล้ว ให้
ใช้หลักการสอนหรือเทคนิคการสอนที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งติดตาม ความก้าวหน้าของนักเรียน เพ่ือจะได้รู้ว่า
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการสอนในเรื่องอะไรบ้างที่จ าเป็น  

➢ กระบวนการเรียนการสอน วิธีสอนและกิจกรรม ผู้สอนควรเลือกวิธีสอนให้ เหมาะสมกับเนื้อหา และ 
    นักเรียนตลอดจนจัดกิจกรรมเสริมหรือจัดกิจกรรมให้หลากหลาย ไม่ให้เด็ก เบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน    
    และควรเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด  
➢ สื่อกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนจะต้องเตรียมสื่อการสอน โดยการจัดหาหรือ ผลิตขึ้นใช้เองให้เหมาะสมกับ

เนื้อหา และวัยของนักเรียน เช่น สื่อประเภทเคลื่อนไหวได้ เพ่ือดึงดูด ความสนใจให้นักเรียนร่วมกิจกรรมได้
นาน ๆ  

หมำยเหตุ  เลขานุการคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล จัดท ารายงาน การประชุม การ

จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และจัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถน าไป
ปฏิบัติได้โดยเร็ว  
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     5. น าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการในชั้นเรียน
รวม  
     6. การวัดและประเมินผล ควรด าเนินการดังนี้  
➢ วัดผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นหลัก  
➢ วัดเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ใน IEP เท่านั้น (เด็กอาจเรียนและร่วมกิจกรรมการเรียนการรวมกับเด็ก

อ่ืนในชั้นเรียนปกติ แต่การวัดผลจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน IEP เท่านั้น)  
➢ มีการปรับการประเมินเด็ก เช่น ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การทดสอบ ควรมีการอ่านข้อสอบ

ให้เด็กฟัง หากเด็กอ่านเองไม่ได้  
➢ ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสภาพความพิการของเด็กเป็นรายบุคคล  
➢ แยกประเมินผลเด็กพิการกับเด็กปกติ  
➢ ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลให้ชัดเจน ก่อนจะน าไปปฏิบัติ  
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 4. กำรทบทวนแผน IEP กำรเลื่อนชั้น และกระบวนกำรส่งต่อ  
               1. การทบทวนแผน IEP อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง อย่างมากภาคเรียนละ 1 ครั้ง หากแผน IEP ที่จัดท าขึ้น
ง่ายเกินไป นักเรียนจะไม่ได้รับการพัฒนาให้บรรลุตามศักยภาพ หากยากเกินไป ไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
ได ้ท าให้เด็กเรียนไม่ได ้ 
               2. การเลื่อนชั้น ควรค านึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับให้มากที่สุด ไม่ควรค านึงถึง เฉพาะความสะดวก
ของการบริหารจัดการ ดังนั้นควรยึดวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคมของเด็กเป็นหลักไม่ควรค านึงถึงเฉพาะเนื้อหาทาง
วิชาการอย่างเดียว  
              3. กระบวนการส่งต่อเด็กพิการ  
                   การส่งต่อ หมายถึง เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กพิการควรได้รับการศึกษาหรือ บริการพิเศษเพ่ิมเติม
จากนักวิชาการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การตรวจสอบ และการวินิจฉัย หรือการบ าบัดรักษา ทางโรงเรียน
มีหน้าที่ด าเนินการดังนี ้ 

การส่งต่อเพ่ือรับการศึกษา ให้ค านึงถึงความต้องการจ าเป็นพิเศษ และความ สะดวกของเด็กพิการแต่
ละคน ทั้งนี้เพ่ือให้เด็กพิการได้รับประโยชน์เต็มที่จากการศึกษา และหากจ าเป็นต้องฟ้ืนฟูบ าบัดทางการแพทย์ ก็ให้
ประสานกับสถานพยาบาลหรืออนามัย เพ่ือฟ้ืนฟูบ าบัดต่อไป  
➢ การส่งต่อกรณีเด็กพิการมีความพิการรุนแรงและจ าเป็นต้องอยู่กับครอบครัว ให้สถานศึกษาแจ้งศูนย์

การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดครูอาสาไปสอนที่บ้านหรือจัดกลุ่มการเรียนใน
ชุมชน หรือจัดหาสื่อทางไกลให้ได้ศึกษา  

➢ การส่งต่อเด็กพิการเข้ารับการศึกษา ทางสถานศึกษาจ าเป็นต้องส่งรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการคน
นั้น ได้แก่ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แฟ้มผลงานเด็ก  
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บทที่ 4 
                         สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สื่อ  บริกำร  และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ 

 

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร อาคารสถานที่ได้ 
สื่อ  

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องช่วยให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิด 
ความเข้าใจดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น 
บริกำร 

• การสอนเสริม   

•  กายภาพบ าบัด 

•  กิจกรรมบ าบัด   

•  แก้ไขการพูด 

•  ดนตรีบ าบัด    

•  ศิลปะบ าบัด 

•  การประเมินทาง จิตวิทยาและทักษะด้านต่างๆ 
ควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 

• การปรับเนื้อหา หลักสูตร เทคนิคการสอน  

•  การประเมินส าหรับคนพิการแต่ละบุคคล 

•  การจัดอาสาสมัคร 

•  การแนะแนวครอบครัว 

•  การฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพ 
  รายการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับบุคคลที่มีความ
บกพร่องทั้ง  9  ประเภท  ทั้งนี้ได้แบ่งอุปกรณ์การใช้งานและรายการเป็น  3  บัญชี 
  *  ขอยืมสิ่งอ านวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาให้เลือกรายการจากบัญชี  (ก) 
  *  ขอยืมเงินเพ่ือจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  และบริการทางการศึกษา ใหเปนไปตาม
รายการในบัญชี  (ก) และ (ค) 

*  ขอรับการอุดหนุนภายในวงเงินที่ก าหนดใหเลือกรายการจากบัญชี (ข) หรือ (ค) 
บัญชี  ก  หมำยถึงรหัส  A  แบ่งออกเป็น  9  ตำมกำรใช้งำนได้แก ่

1. อุปกรณ์ช่วยในการเห็น (Visual Aids)  ใช้รหัสต้นด้วย  AV…………….. 
2. อุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน (Hearing Aids) ใช้รหัสต้นด้วย  AH……………..  
3. อุปกรณ์ช่วยในการเขียน  (Writing Aids) ใช้รหัสต้นด้วย  AW……………..  
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4. อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน  (Reading Aids) ใช้รหัสต้นด้วย  AR……………..  
5. เครื่องช่วยในการจัดท่าและที่นั่ง (Positioning and Seating)  ใช้รหัสต้นด้วย  AS……………  
6. คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้รหัสต้นด้วย  AC…………….. 

(Computer  and Computer Access) 
7. อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids) ใช้รหัสต้นด้วย  AN……………..  
8. อุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ   ใช้รหัสต้นด้วย  AP……………..  

                          (Physical  and Recreation  Aids) 
9. สื่อการเรียนรู้ (Educational  Tool)   ใช้รหัสต้นด้วย  AE……………..  

 

บัญชี  ข  หมำยถึงรหัส  B  แบ่งออกเป็น  10  รหัสตำมกำรใช้งำนได้แก ่

1. อุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน (Hearing Aids)  ใช้รหัสต้นด้วย  BH…………….. 

2. อุปกรณ์ช่วยในการเขียน (Writing Aids)  ใช้รหัสต้นด้วย  BW……………..  

3. อุปกรณ์ช่วยในการอ่าน (Reading Aids)   ใช้รหัสต้นด้วย  BR……………..  

4. อุปกรณ์ช่วยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ใช้รหัสต้นด้วย  AR……………..  
(Daily Living Aids)      ใช้รหัสต้นด้วย  BD……………… 

5. คอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์  ใช้รหัสต้นด้วย  BC…………….. 
(Computer  and Computer Access) 

6. อุปกรณ์ช่วยการสื่อสาร (Communication Aids) ใช้รหัสต้นด้วย  BN…………….. 

7. อุปกรณ์ช่วยการเคลื่อนที่ (Mobility Aids)  ใช้รหัสต้นด้วย  BB…………….. 

8. สื่อการเรียนรู้ (Educational Tools)   ใช้รหัสต้นด้วย  BE…………….. 

9. วัสดุในการท าสื่อ (Materials)    ใช้รหัสต้นด้วย  BM…………….. 

10. อุปกรณ์พละศึกษาและนันทนาการ   ใช้รหัสต้นด้วย  BP……………..  
                          (Physical  and Recreation  Aids) 
 บัญชี  ค  หมำยถึงใช้รหัส C เป็นกำรบริกำร (Services)  แบ่งเป็น  19  บริกำร  ใช้รหัสข้ึนต้นด้วย 
CS………… 

1. การสอนเสริม 
2. การอ่านหนังสือ  เอกสาร  หรือข้อสอบ 
3. การน าทาง 
4. การผลิตสื่อ 
5. การจดค าบรรยาย 
6. การซ่อมสื่อ 
7. กายภาพบ าบัด 
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8. การแก้ไขการพูดและทักษะการสื่อสาร 
9. กิจกรรมบ าบัด 
10. ล่ามภาษามือ 
11. การอบรมทักษะพื้นฐาน 
12. การแนะแนวการศึกษา 
13. พ่ีเลี้ยงและผู้ช่วยเหลือ 
14. ดนตรีบ าบัด  และดนตรีเพ่ือพัฒนา 
15. การพยาบาล 
16. การซอ่มและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ 
17. พฤติกรรมบ าบัด  และการแก้ไขพฤติกรรม 
18. ศิลปะบ าบัด  และศิลปะเพ่ือการพัฒนา 
19. การประเมินพัฒนาการ  การประเมินทางจิตวิทยาและทักษะด้านต่าง ๆ 

* ถ้าเป็นอุปกรณ์ตามบัญชี ก ให้ท าเรื่องขอยืม  ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ยืม  โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายประจ าเขตการศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีรายการที่ขอยืมนั้นอยู่ในบัญชีคงคลัง
หรือไม่  หรือจ าเป็นต้องรวบรวมรายการทั้งหมดเพ่ือจัดซื้อใหม่ 

* ถ้าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  ความช่วยเหลืออ่ืนใดตามบัญชี ข หรือบริการตามบัญชี ค  ให้ท าเรื่อง 
ขอรับการอุดหนุน  โดยรวมรายการทั้งหมดแล้วไม่เกินรายการวงเงินที่ก าหนด   

 

 สื่อ  ตำมพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน  หมายถึง ท าการติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน 
 จึงได้น าเอาค าว่าสื่อ (Medias)  มาใช้แทนค าว่าอุปกรณ์  และเนื่องจากเน้นที่ตัวครูผู้สอนเป็นส าคัญจึงใช้ค า
ว่าสื่อการสอน (Teaching Medias) แต่มาระยะหลัง  นักการศึกษาหันมาเน้นที่ตัวผู้เรียนมากกว่าครูผู้สอน  จึงเกิด  
ค าว่าสื่อการเรียน (Learning Medias) ขึ้น 
 สื่อการสอน  เช่น แผนภูมิ  แผนภาพ  รูปภาพ  เครื่องมือสาธิต ฯลฯ 
 สื่อการเรียน เช่น  หนังสือ  แบบฝึกของจริง  ของจ าลอง  เครื่องมือทดลอง ฯลฯ 
 

 จุดมุ่งหมำยในกำรใช้สื่อกำรสอนมีดังนี้ 
1. เพ่ือสนับสนุนการสอนของผู้สอน   การใช้สื่อเพ่ือเสริมการสอนของผู้สอนเป็นเรื่องที่เรารู้จักมานาน  แต่ 

ครูก็มีบทบาทมากในการที่จะท าให้การใช้สื่อนั้นมีประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือผู้เรียนฝึกทักษะและปฏิบัติ  มีรูปแบบและลักษณะการถ่ายทอดของสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 

และฝึกปฏิบัติได้  เช่น การเรียนในห้องปฏิบัติการ  บทเรียน   
3. เพ่ือช่วยการเรียนแบบสืบค้น  สื่อการสอนที่ช่วยในการเรียนแบบค้นพบ  หรือสืบค้น  เช่น  การใช้สื่อทั้ง 

ภาพและเสียงสอนวิชาสังคมศาสตร์  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตั้งค าถามและสืบค้นหาค าตอบต่อไป 
 
 



28 
 

4. เพ่ือช่วยจัดการในการสอน  สื่อการสอนช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนได้มีความสัมพันธ์กันมากข้ึนทั้งนี้เพราะ 
ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นผู้จัดการสอนมากกว่าเป็นผู้บอกความรู้  และสื่อการสอนจะช่วยให้ผู้สอนมีเวลามากขึ้นในการ
ที่จะช่วยแก้ปัญหาผู้เรียน  และให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้เรียน อย่างไรก็ตามเราคงไม่ใช้สื่อการสอนแทนผู้เรียน
ทั้งหมด 

5.  เพ่ือช่วยในการสอนแบบเอกัตบุคคล  การสอนแบบเอกัตบุคคลเป็นการสอนที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ 
เรียนไปตามความสนใจ  ความสามารถ  และประสบการณ์ของตนเอง  สื่อการสอนประเภทนี้ได้รับการพัฒนารุดหน้า
อย่างมาก  แต่สื่อการสอนเกือบทั้งหมดสามารถน ามาผสมผสานใช้เป็นสื่อการสอนแบบเอกัตบุคคลได้ 

6. เพ่ือการศึกษาพิเศษ สื่อการสอนแบบเอกัตบุคคลดังที่กล่าวมานั้น  สามารถน ามาใช้เป็นพิเศษกับผู้เรียน 
ที่อยู่ในกลุ่มใหญ่ก็ได้  เช่น เด็กนักเรียนที่พิการและต้องการสอนเป็นพิเศษต่างจากนักเรียนอ่ืน ๆ ในห้องเดียวกัน  
หรือเด็กนักเรียนที่สติปัญญาอ่อนก็อาจต้องการเนื้อหาความรู้ที่เหมาะสมกับสนามประสบการณ์ของเขา  และ
นักเรียนพิการด้านการฟังเสียงได้เท่าเทียมกับผู้อ่ืน  เช่น  ใช้สื่อด้านภาพเข้ามาแทนสื่อประเภทเสียง 
 

 หลักกำรเลือกสื่อ  องค์ประกอบที่เป็นหลักการพิจารณาเลือกมีดังนี้ 
1. พิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียน 
2. พิจารณาธรรมชาติของจุดมุ่งหมาย 
3. พิจารณาลักษณะวิธีสอน 
4. พิจารณาข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อมในการเรียน 
กำรดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้ว  ในกรณีทีเ่ราไม่สามารถเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช้ได้ทันที  เราอาจดัดแปลงสื่อที่ 

มีอยู่แล้ว  ซึ่งจะถูกกว่าการผลิตขึ้นใหม่มาก  และยังท้าทายความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของเราด้วย  
 กำรออกแบบผลิตสื่อสิ่งใหม่ 
 บางครั้งครูผู้สอนอาจต้องผลิตสื่อเพ่ือมาใช้ประกอบการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่  ซึ่งการผลิตขึ้นมาใหม่ต้อง
ค านึงถึง 

1.  จุดมุ่งหมาย ต้องพิจารณาว่าต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนอะไร 
2. ผู้เรียน  ควรได้พิจารณาผู้เรียนโดยรวมว่าเป็นใคร  มีความรู้พื้นฐานและทักษะอะไรมาก่อน 
3. ค่าใช้จ่าย  มีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 
4. ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค  ถ้าตนเองไม่มีทักษะ  จะหาผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาจากที่ใดได้อย่างไร 
5. เครื่องมืออุปกรณ์  มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นพอเพียงต่อการผลิตหรือไม่ 
6. สิ่งอ านวยความสะดวก  มีอยู่แล้วหรือจัดหาได้อย่างไร 
7. เวลา  มีเวลาพอส าหรับการออกแบบและผลิตหรือไม่ 
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บทที่ 5 
                         แนวทำงกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำส ำหรับนักเรียนเรียนรวม  
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเรียนรวม  
 

 เพ่ือเป็นการประกันว่าเด็กพิการมีโอกาสได้รับสิทธิทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ    
พ.ศ. 2542  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
และจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนร่วม ดังนี้  

1. โรงเรียนประกาศรับสมัครเด็กพิการเข้าเรียนพร้อมกับเด็กปกติท่ัวไป  
2. การเลือกโรงเรียนให้ค านึกถึงความต้องการของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และความจ าเป็นพิเศษของเด็ก

พิการเพ่ือให้เด็กพิการได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา  
          3. โรงเรียนจัดประชุม/อบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากรทุกระดับในโรงเรียน 
นักเรียนปกติ และผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ความเข้าใจเด็กพิการ การปฏิบัติต่อเด็กพิการ และ
การสร้างบรรยากาศในโรงเรียน  
          4. เตรียมบุคลากรที่จะต้องสอนเด็กพิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการสอน การปรับหลักสูตร       
การปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อ นวัตกรรมต่าง ๆ  
          5. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของเด็กพิการ  
และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนส าหรับเด็กพิการแต่ละประเภทแต่ละบุคคล  
          6. ให้สถานศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการโรงเรียน รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการเรียนรวม โดย
ให้ผู้บริหารและครูทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมกับประสานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัด การศึกษาให้แก่เด็กพิการ 
เช่น นักจิตวิทยา นักวิชาการศึกษาพิเศษ แพทย์ และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกัน จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) ให้กับเด็กพิการเรียนร่วมแต่ละบุคล  
          7. โรงเรียนด าเนินการคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัยเด็กพิการเรียนรวม และจัดท าสารสนเทศส าหรับเด็ก
พิการเรียนรวม  โดยการกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม   SET :  Special  Education  
Program ( 10 มิ.ย.) ของทุกปี 
          8. ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) ตามประเภทความพิการเป็นรายบุคคล โดย       
การวิเคราะห์และปรับหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ปรับเฉพาะสาระ 
เนื้อหา บางเรื่อง บางวิชาที่เด็กพิการไม่สามารถเรียนได้เท่ากับเด็กปกติ โดยปรับ เนื้อหา กิจกรรม และการวัดผลและ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการจ าเป็นพิเศษ ของเด็กพิการแต่ละบุคคล ตามท่ีได้ใช้เครื่องมือ
คัดกรองและวินิจฉัยมาแล้วเบื้องต้น  
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               ในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ให้ท าตลอด 1 ปีการศึกษา เพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้  
               1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O - NET,  NT)  
               2. เพ่ือขอคูปองการศึกษา จากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยภูมิ ส าหรับครู ที่จัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอนให้เด็กพิการเรียนร่วม ในเวลานอกราชการ (2,000 บาท : เด็ก 1 คน) 

9. ในกรณีที่โรงเรียนได้รับจัดสรรพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยครู โดยอาจช่วยสอนเสริมในวิชา
ต่าง ๆ หรือสอนทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการบางประเภท เช่น สอนทักษะการท าความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
และการเคลื่อนไหว ส าหรับเด็กตาบอด หรือช่วยสอนการท าความสะอาด หลังจากการใช้ห้องส้วมส าหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น  
         10. ในกรณีที่เด็กพิการจ าเป็นต้องได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ให้โรงเรียน  
ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด โดยตรง  
         11. ในเดือน สิงหาคม ของทุกปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะส ารวจข้อมูล  
สารสนเทศของเด็กพิการเรียนร่วม เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับ  
เด็กพิการเรียนร่วมในปีการศึกษาต่อไป  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น  
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด..................................................................      อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค ำชี้แจง 

1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ        โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆ ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควร

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ถูกต้อง   

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ก้มศีรษะ  เอนศีรษะ  เมื่อมองสิ่งของที่วางอยู่ตรงหน้า   

2 มองภาพหรือสิ่งของ  ต้องมองใกล้ ๆ    

3 เวลาอ่านหนังสือ มักจะอ่านข้ามบรรทัด หรืออ่านซ้ าบรรทัดเดิม   
4 มักใช้ประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ส่วนอื่นเพ่ือส ารวจสิ่งของมากกว่าการ

ใช้สายตา 
  

5 บอกรายละเอียดของภาพหรือสิ่งของไม่ได้   

6 เดินไม่คล่องตัว  ชน  และสะดุดวัตถุ   

7 เดินหรือวิ่งไม่สม่ าเสมอ  สะดุดพลาดโดยไม่มีสาเหตุ   
8 เบิ่งตา  หรี่ตา  กดตา  หรือปิดตาข้างหนึ่งเมื่อใช้สายตา   

9 ขยี้ตาหรือกระพริบตาถี่จนผิดปกติหรือกลอกกลิ้งลูกตาไปมาบ่อยๆ   

10 ชอบหรี่ตาและป้องแสงไม่ให้เข้าตา   
11 ขอบตาแดง  น้ าตาคลอ มีน้ าตาไหลเสมอ มีตุ่มหรือผื่นบนหนังตาและ

ขอบตา 
  

12 เคลื่อนศีรษะไปมาเพ่ือหาจุดที่มองเห็นชัดที่สุด   
13 มักบอกอาการปวดศีรษะ  ปวดตา  คลื่นไส้  ตาลาย  คันตา  มองเห็น

สิ่งของไม่ชัดเจน 
  

14 บอกความแตกต่างของสีที่ใกล้เคียงกันหรือสีที่ไม่ตัดกันไม่ได้     เช่น  
สีเขียวกับสีฟ้า  สีขาวกับสีเทา  เป็นต้น 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ถ้าตอบว่าใช่   10 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น  ควรให้การ
ช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้จักษุแพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 
ผลกำรคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

 
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................................
................................................................................................................................................. ...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 

 
ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 

               (....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว).............................................................................................. .................. 
วนั เดือน ปี เกิด..................................................................... อายุ ............................ ป ี....................................เดือน         
ระดับชั้น..................................................................... .....................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค ำชี้แจง 

1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซ่ึงเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อย ๆ  โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ  ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควร

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ถูกต้อง   

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป 
   

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงดัง  เสียงพูด  หรือเสียงดนตร ี   
2 ไม่ตอบสนองต่อแหล่งก าเนิดเสียง   

3 ใช้ท่าทางแทนการพูด   
4 ออกเสียงระดับเดียวกันแต่ไม่เป็นค า   

5 ในการสนทนาจะมองปากหรือจ้องหน้าผู้พูดตลอดเวลา   

6 ตอบไม่ตรงค าถามหรือไม่ตอบค าถาม   
7 พูดตามหรือเลียนเสียงพูดไม่ได้   

8 เป็นหรือเคยเป็นโรคหูน้ าหนวก   

9 การแสดงออกทางพฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่ส่งเสียงดังมากกว่า
ปกติ เช่น การเดินลงส้นเท้า การรับประทานอาหารโดยช้อน กระทบ
จาน  เป็นต้น 

  

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ถ้าตอบว่าใช่ 4 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ควรให้การ
ช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลกำรคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
                (....................................................) 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
                (...................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.................................................................     อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค ำชี้แจง 

1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ  ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควร

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ื อให้เกิดความชัดเจน  
ถูกต้อง   

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
 ทักษะกำรสื่อสำร   

1 ใช้ภาษาไม่สมวัย   

2 ชอบพูดเรื่อยเปื่อย ไม่มีความหมาย หรือพูดได้แต่ไม่ชัด   
 ทักษะกำรดูแลตนเอง   

3 มีการดูแลความสะอาดของร่างกายน้อย   

4 มีการดูแลความสะอาดของเครื่องแต่งกายน้อย   
 ทักษะกำรด ำรงชีวิตภำยในบ้ำน   

5 ต้องกระตุ้นในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันอยู่เสมอ   
6 ช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวันได้ต่ ากว่าวัย   

 ทักษะทำงสังคม/กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน   

7 ชอบเล่นกับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า   
8 เลียนแบบผู้อ่ืนโดยไม่ใช้ความคิดของตนเอง   

 ทักษะกำรรู้จักใช้ทรัพยำกรในชุมชน   

9 มีปัญหาด้านพฤติกรรมในการใช้สิ่งของสาธารณะประโยชน์ เช่น ชอบ
ท าลายหรือใช้อย่างไม่ระมัดระวัง 

  

10 ไม่รู้จักวิธีการใช้  การจัดเก็บ และการดูแลรักษา ของส่วนรวม   
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หมำยเหตุ  ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นแสดงออกก่อนอายุ 18 ปี 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  แต่ละทักษะจะต้องมีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะว่าใช่ทั้ง 2 ข้อ แสดงว่าไม่ผ่านทักษะนั้นและหากว่า
พบทักษะการปรับตัวไม่ผ่านตั้งแต่ 2 ทักษะขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา    ของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัย
ต่อไป 
ผลกำรคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
........................................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
                (.................................................) 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
 ทักษะกำรรู้จักดูแลควบคุมตนเอง   

11 เอาแต่ใจตนเอง มีอารมณ์โกรธ ฉุนเฉียวบ่อย ๆ    

12 มีความสามารถในการเคลื่อนไหวช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน   
 ทักษะกำรน ำควำมรู้มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน   

13 ลืมง่าย / จ าในสิ่งเรียนมาแล้วไม่ได้   
14 ไม่สามารถน าทักษะที่เรียนรู้ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   

 ทักษะกำรท ำงำน   

15 ช่วงความสนใจสั้น   
16 ท าตามค าสั่งต่อเนื่อง 2 ค าสั่งขึ้นไปได้ยาก สับสนง่าย   

 ทักษะกำรใช้เวลำว่ำง   

17 สนใจสิ่งรอบตัวน้อย   
18 ใช้เวลาว่างแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม   

 ทักษะกำรรักษำสุขภำพอนำมัยและควำมปลอดภัย   

19 มีปัญหาเรื่องสุขภาพช่องปากและอวัยวะอ่ืนๆ    
20 มีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตนเองน้อย   
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย หรือกำรเคลื่อนไหว หรือสุขภำพ 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด..........................................................................................อายุ ........................ ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น...........................................................................................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค ำชี้แจง 
1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้นๆ  ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควร

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ผู้ปกครองหรือครูเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ถูกต้อง   

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้ำนร่ำงกำย   
1. มีอวัยวะไม่สมส่วน หรือแขน ขา ลีบ   

2. มีอวัยวะขาดหายไปและเป็นอุปสรรคในการด ารงชีวิต   

3. มีการผิดรูปของกระดูกและข้อ   
4. มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาเกร็ง   

5. มีลักษณะกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง   

 ด้ำนกำรเคลื่อนไหว   
6. มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ทิศทางการเคลื่อนไหว และจังหวะการ

เคลื่อนไหว เช่น กระตุก เกร็ง  
  

7. ไม่สามารถนั่งทรงตัวได้ด้วยตนเอง   

8. ไม่สามารถลุกข้ึนยืนได้ด้วยตนเอง   

9. ไม่สามารถยืนทรงตัวได้ด้วยตนเอง   
10. ไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง   
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้ำนสุขภำพ   
11. มีความเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาเป็นระยะเวลานาน และเป็นอุปสรรค

ต่อการศึกษา เช่น  
  11.1   ประสบอุบัติเหตุ   ผ่าตัด เป็นต้น 
   11.2   เป็นโรคเรื้อรังหรือมีภาวะผิดปกติของระบบต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 
ระบบโลหิต เช่น ภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก ธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น หัวใจพิการแต่ก าเนิด โรคหัวใจรูมาติก 
ระบบไต  เช่น  โรคเนโฟรติก  โรคไตเรื้อรัง 
ระบบประสาท เช่น อัมพาต สมองพิการ ลมชัก 
ระบบหายใจ เช่น หอบหืดโรคปอด 
ระบบภูมิคุ้มกันและภูมิแพ้ เช่น ข้ออักเสบ - รูมาตอยด์ , SLE (เอส แอล อี) 
ระบบต่อมไร้ท่อ เช่น โรคเบาหวาน แคระ หรือโตผิดปกติ  
ระบบผิวหนัง  เช่น เด็กดักแด้   
 เป็นต้น 
 

  

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ด้ำนร่ำงกำย และด้ำนกำรเคลื่อนไหว 
 ถ้าตอบว่าใช่ตั้งแต่ 1 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลื่อนไหว ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนและควรส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะหรือแพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป  
 ด้ำนสุขภำพ 
 ถ้าตอบว่าใช่ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางสุขภาพ  ควรให้การ
ช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
ผลกำรคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (...................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)................................................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด.............................................................................................อายุ .........................ป.ี...................เดือน         
ระดับชั้น............................................................................................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  
ค ำชี้แจง 

1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆ ของเด็ก  โดยเปรียบเทียบกับ
เด็กท่ัวไปในชั้นเรียน   

3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควร
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด เช่น ครูผู้สอน ครูประจ าชั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  
ถูกต้อง  

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ส่วนที่ 1    การวิเคราะห์เบื้องต้น / ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในด้านอ่ืน ๆ นอกจากในด้านการเรียน   

2 ต้องมีปัญหาทางการเรียน  ซึ่งอาจท าไม่ได้เลยหรือท าได้ต่ ากว่า  2  
ชั้นเรียน  ในด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่า  1  ด้าน  ต่อไปนี้ 

1.1 ด้านการอ่าน 
1.2 ด้านการเขียน 
1.3 ด้านการค านวณ 

  

3 ไม่มีปัญหาทางด้านการเห็น  การได้ยิน  สติปัญญา หรือออทิสติกหรือ
จากการถูกละทิ้ง  ละเลย  หรือความด้อยโอกาสอ่ืน ๆ  

  

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ถ้าตอบว่าใช่ 3 ข้อ  แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ควรสังเกตใน         
ส่วนที่ 2 ต่อ 
ผลกำรพิจำรณำส่วนที่ 1 

   พบ      ไม่พบ ( ถ้าพบสังเกตในส่วนที่ 2 ต่อ)  
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ส่วนที่ 2   การวิเคราะห์ความบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละด้าน 
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
 
1 

1.  ด้ำนกำรอ่ำน 
อ่านไม่ได้ 

  

2 อ่านช้า  อ่านค าต่อค า  จ าค าไม่ได้   

3 อ่านสะกดค าไม่ได้   

4 อ่านซ้ าค า เช่น ตาไปนา อ่านว่า “ตาไปไปนา”  
อ่านข้าม เช่น ตาไปนา อ่านว่า “ ตา-นา” 
อ่านเพิ่มค า เช่น ตาไปนา อ่านว่า “ตาไปท านา” 

  

5 ผันเสียงวรรณยุกต์ไม่ได้   

6 อ่านสลับตัวอักษรหรือออกเสียงสลับกัน เช่น ม กับ น หรือ ด กับ  ต   
7 อ่านผิดประโยค  หรือผิดต าแหน่ง  อ่านหลงบรรทัด   

8 ไม่รู้ความหมายของค าที่อ่าน   

9 จับใจความส าคัญไม่ได้   
10 มีอาการเครียดขณะอ่าน   

 
1 

2.  ด้ำนกำรเขียน 
เขียนเป็นตัวอักษรไม่ได้ 

  

2 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองจากกระจกเงา   

3 เขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันสลับกัน  เช่น  ม – น  ,             
ด – ค  ,  พ – ย , b – d , p – q , 6 – 9     

  

4 เรียงล าดับตัวอักษรผิด  เช่น  สถิติ  เป็น  สติถิ   
5 เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก   

6 เขียนแล้วลบบ่อย  ๆ   

7 คัดลอกข้อความไม่ได้ ตกหล่น ข้ามบรรทัด หรือเปลี่ยนแปลงข้อความ   
8 การเขียนพยัญชนะจะลากเส้นวนๆ ซ้ าๆ   

9 เขียนไม่ได้ใจความ   

10 เขียนตามค าบอกไม่ถูกต้อง 
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ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
 
1 

3.  ด้ำนกำรค ำนวณ 
นับจ านวนหรือเรียงล าดับไม่ได้ 

  

2 บอกค่าประจ าหลักไม่ได้ เช่น หลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย     หลักพัน 
หลักหมื่น  

  

3 ค านวณ  บวก  ลบ  คูณ  หาร  ไม่ได้   
4 ค านวณเลขที่มีการทดหรือการยืมไม่ได้   

5 แก้โจทย์ปัญหาง่ายๆ ไม่ได้   

6 สับสนไม่เข้าใจเรื่องเวลา ทิศทาง   
7 ท าเลขผิดบ่อยๆ   

8 บอกความหมาย หรือสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้  เช่น +, −, , 

, >, <, , , =, ≠ 

  

9 เปรียบเทียบขนาด รูปทรง  ระยะทาง  ต าแหน่งไม่ได้   

10 บอกมาตราชั่ง ตวง วัดไม่ได้   
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 

1.  ด้ำนกำรอ่ำน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ด้านการอ่าน     

2.  ด้ำนกำรเขียน 
  ถ้าตอบว่าใช่ 7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ด้านการเขียน     

3.  ด้ำนกำรค ำนวณ 
ถ้าตอบว่าใช่  7  ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเปน็บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ด้านการค านวณ    

  หากพบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านใดด้านหนึ่ง            หรือ
หลายด้าน ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจ
วินิจฉัยต่อไป 

ผลกำรคัดกรอง   

   พบความบกพร่อง   ด้านการอ่าน    ด้านการเขียน    ด้านการค านวณ  
   ไม่พบความบกพร่อง 
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ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................. ........................................................
........................................................................... ..........................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 
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 แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................................................ 
วัน เดือน ปี เกิด......................................................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น..................................................................... ...................วัน เดือน ปี ที่ประเมิน.........................................  

ค ำชี้แจง 
1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆ ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควรสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ถูกต้อง   
4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป 

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 อวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงมีความผิดปกติ   
2 ใช้หน่วยเสยีงแทนกัน    เช่น    แทนที่จะพูดว่า    “นาฬิกา”    พูดว่า    

“นากิ๊กา”    “เสือ”    เป็น    “เฉือ”    เป็นต้น 
  

3 พูดด้วยน้ าเสียงไม่ชัดเจน  เสียงเพ้ียนมาก หรือเป็นเสียงพึมพ า       ฟัง
แล้วไมเ่ข้าใจ 

  

4 เสียงบางส่วนของค าขาดหายไป เช่น “ความ” เป็น “คาม” เป็นต้น   
5 ความบกพร่องของระดับเสียง เช่น เสียงสูงหรือต่ าตลอดเวลา     หรือ

เสียงที่พูดอยู่ในระดับเดียวตลอด เสียงผิดเพศ ผิดวัย 
  

6 พูดไม่ถูกล าดับขั้นตอน ไม่เป็นไปตามโครงสร้างของภาษา 
เช่น  ฉันตลาดไป  ข้าวกินฉัน  เป็นต้น 

  

7 การเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง เช่น “ผ้าสีเขียวขี้...ม้า” เป็นต้น   

8 อัตราการพูดเร็วหรือช้าเกินไป   

9 พูดตะกุกตะกักหรือพูดติดอ่าง   
10 บกพร่องในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียน       

หรือระบบสัญลักษณ์   
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* หมำยเหตุ  ผู้คัดกรองควรอิงแบบพัฒนาการทางภาษาของเด็กทั่วไปควบคู่การประเมิน 

 เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ถ้าตอบว่าใช่  7 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด   และภาษา  ควร
ให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 
 
ผลกำรคัดกรอง   

   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
 
ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................................................. .......................
............................................................................................................ ......................................................................... 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
              (....................................................) 

 
ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 

              (....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม หรืออำรมณ์ 
(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)........................................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.......................................................................................อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน......................................................  

ค ำชี้แจง 
1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจำกปกติอย่ำงมำกและ

เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ   โดยให้ท าเครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับ
ลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆ ของเด็ก  

3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควรสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ถูกต้อง   

4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   
 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ลักขโมยของที่บ้าน ที่โรงเรียนหรือท่ีอ่ืนบ่อยๆ   
2 หนีสังคม ปลีกตัวออกจากสังคม เช่น ไม่พูดคุยหรือเล่นกับเพ่ือน       ไม่

ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัด ชอบอยู่คนเดียว ท างานคนเดียว       เป็นต้น 
  

3 มีการปรับตัวทางสังคมไม่ถูกต้อง ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน หรือสังคม  
ข่มขู่  คุกคามผู้อื่น 

  

4 ทะเลาะวิวาทกับผู้อ่ืนเสมอ   
5 ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว -ก่อกวน เป็นอันตรายต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน 
  

6 ไม่กล้าแสดงออกในชั้นเรียน ขาดความมั่นใจในตนเอง วิตกกังวล หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่ีต้องเผชิญจนขาดทักษะการเข้าสังคม 

  

7 ไม่อยู่นิ่ง ลุกลี้ลุกลน ขาดความสนใจในการเรียนหรือสิ่งรอบตัว     จนเป็น
ปัญหาต่อการเรียน 

  

8 หนีเรียนหรือหลีกเลี่ยงการเรียน การท างาน หรือการท ากิจกรรมเป็นประจ า
โดยอ้างว่าไม่สบายหรือแสดงอาการเจ็บป่วยโดยไม่พบสาเหตุ 

  



48 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ถ้าตอบว่าใช่ 5 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
ควรให้การช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน และส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 
 

ผลการคัดกรอง   
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 
 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
              (....................................................) 

 
ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 

               (....................................................) 
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แบบคัดกรองบุคคลออทิสติก 

(เนื่องจำกไม่มีใบรับรองควำมพิกำร/สมุดประจ ำตัวคนพิกำร/ใบรับรองแพทย์) 
 

ชื่อ-นามสกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นางสาว)............................................................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด..................................................................       อายุ ......................... ปี .....................เดือน         
ระดับชั้น.....................................................................    วัน เดือน ปี ที่ประเมิน......................................... ค ำชี้แจง 

1 แบบคัดกรองฉบับนี้เป็นแบบคัดกรองเพ่ือประโยชน์ในทางการจัดการศึกษาเท่านั้น 
2 วิเคราะห์ลักษณะ/พฤติกรรม ของเด็กซึ่งเป็นลักษณะหรือพฤติกรรม ที่เด็กแสดงออกบ่อยๆ โดยให้ท า

เครื่องหมาย /  ลงในช่อง “ ใช่ ” หรือ “ไม่ใช่ ” ที่ตรงกับลักษณะหรือพฤติกรรมนั้น  ๆ ของเด็ก  
3 ผู้ท าการคัดกรองเบื้องต้นต้องผ่านการอบรมวิธีการใช้ และการประเมิน ตามแบบคัดกรองนี้ และควรสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสุด เช่น ผู้ปกครองหรือครู เพ่ือให้เกิดความชัดเจน  ถูกต้อง   
4 ผู้คัดกรองควรจะมีอย่างน้อย 2 คนข้ึนไป   

 

ที ่ ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 

 ด้ำนพฤติกรรม / อำรมณ์   
1 มีพฤติกรรมกระตุ้นตัวเอง ซึ่งเป็นพฤติกรรมซ้ าๆ เช่น สะบัดนิ้วมือ 

เล่นมือ ดม เคาะ หรือหมุนสิ่งของ เป็นต้น 
  

2 แสดงพฤติกรรมที่ ไม่ เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
ประจ าวัน เช่น เด็กไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางการไปโรงเรียน   เด็กไม่
ยอมเปลี่ยนเก้าอ้ีนั่งในห้องเรียน เป็นต้น 

  

3 มีพฤติกรรมหลีกหนีการสัมผัส เช่น เดินเขย่งปลายเท้า   ไม่ชอบการ
กอดรัด  ทนต่อเสียงบางอย่างไม่ได้   เป็นต้น 

  

4 มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง เช่น ชอบวิ่ง  เดินไปมารอบห้อง เป็นต้น   

5 ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน เช่น   ไม่เข้าใจเวลาเพื่อนโกรธ เศร้า เสียใจ 
เป็นต้น 

  

 ด้ำนกำรสื่อควำมหมำย   

6 แสดงความต้องการโดยการจูงมือ เช่น เด็กจะจูงมือผู้ปกครอง / คร ู
เพ่ือน าไปท าสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น 

  

7 ใช้ภาษาพูดของตนเองที่ผู้อื่นไม่เข้าใจ   
  8 พูดเลียนแบบ หรือพูดทวนค าถาม   

9 พูดค าซ้ าๆ ที่เคยได้ยินบ่อย เช่น พูดตามโฆษณาที่ได้ยินจากโทรทัศน์   
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ลักษณะ / พฤติกรรม 
ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรม 

ใช่ ไม่ใช่ 
10 ไม่สามารถเริ่มต้นบทสนทนากับผู้อ่ืนได้   

11 พูดเรื่องที่ตนเองสนใจโดยไม่สนใจผู้ฟัง   

12 ไม่เข้าใจค าที่เป็นนามธรรม เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่    
 ด้ำนสังคม   

13 ไม่มองสบตากับผู้อ่ืนขณะสนทนา   

14 ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น ไม่เล่นกับเพ่ือน ไม่สนใจคน
รอบข้าง  เป็นต้น 

  

15 มีปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลรอบข้างไม่เหมาะสม เช่น เล่นกับเพ่ือนแรง   
16 แสดงพฤติกรรมการตอบสนองทางอารมณ์ และสังคมไม่เหมาะสม 

เช่น  ส่งเสียงกรีดร้อง ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืนเมื่อถูกขัดใจ เป็นต้น 
  

17 แยกตัวออกมาอยู่ตามล าพัง เช่น ในขณะที่เพ่ือนท ากิจกรรมกลุ่ม    
ไม่ยอมเข้าร่วมกิจกรรม 

  

18 ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบหรือข้อตกลงได้  เช่น        
ไม่รู้จักการรอคอย ไม่รู้จักการเข้าแถว เป็นต้น 

  

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
  ถ้าตอบว่าใช่ อย่างน้อย 2 ด้านๆ ละ 2 ข้อ ขึ้นไป แสดงว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นบุคคลออทิสติก  ควรให้การ
ช่วยเหลือตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียนและส่งต่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป 

ผลกำรคัดกรอง  
   พบความบกพร่อง     ไม่พบความบกพร่อง 

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
.............................................................................. ...........................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 
               (....................................................) 

 
ลงชื่อ  ................................................. ผู้คัดกรอง 

              (.................................................. 

ที่ 
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แผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 

(Individualized  Education  Program  :  IEP) 
  ก่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

   ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ชื่อสถำนศึกษำ..................................................... ระดับช้ัน  ................. สังกัด ..................................................... 
เริ่มใช้แผนวันที่.................................................................  สิ้นสุดแผนวันที่ ..........................................................   

      
๑.    ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ – ชื่อสกุล .................................................................................................................... ...............................                    
 เลขประจ าตัวประชาชน  ........................................................................................................................... ...... 
 การจดทะเบียนคนพิการ   ไม่จด   ยังไม่จด   จดแล้ว  ทะเบียนเลขท่ี ........................................... 
 วัน / เดือน / ปีเกิด ..........................................  อายุ  .............  ป ี...............  เดือน  ศาสนา ...................... ..      

            ประเภทความพิการ  .......................................................    ลักษณะความพิการ  ................................ ........ 

 ชื่อ – ชื่อสกุลบิดา  ............................................................................................................... ............................ 
 ชื่อ – ชื่อสกุลมารดา........................................................................... ........................................................ ...... 
 ชื่อ -  ชื่อสกุลผู้ปกครอง......................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........ .................. 
 ที่อยู่ผู้ปกครองที่ติดต่อได้บ้านเลขที่  ......................  ตรอก/ซอย  .................................... หมู่ที่ .....................   
 ต าบล / แขวง ................................... อ าเภอ / เขต .................................... จังหวัด  .................................. ... 
 รหัสไปรษณีย์ ......................  โทรศัพท์  ...........................โทรศัพท์เคลื่อนที่   .............................................. .. 
 โทรสาร..................................    E - mail  address .......................................................................................  
 

๒.    ข้อมูลทำงด้ำนกำรแพทย์หรือด้ำนสุขภำพ 
  โรคประจ าตัว ................................................................................................................. .......................... 
  โรคภูมิแพ้........................................................................................................................................ .......... 
 การแพ้ยารักษาโรค........................................................................................................ ............................ 
 ข้อมูลประจ าตัว............................................................................................................... .......................... 
 อ่ืนๆ ..................................................................... ............................................................................. ........ 

 

๓.  ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ 
    ไม่เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
       เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
    ศูนย์การศึกษาพิเศษ........................................................ ระดับ.....................พ.ศ...................... 
    โรงเรียนเฉพาะความพิการ............................................. ระดับ.....................พ.ศ....................... 
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   โรงเรียนเรียนร่วม   ........................................................ ระดับ.....................พ.ศ......................       
    การศึกษาด้านอาชีพ .........................................................ระดับ....................พ.ศ…………………. 
    การศึกษานอกระบบ  ........................................................ระดับ....................พ.ศ……………...... 
    การศึกษาตามอัธยาศัย.......................................................ระดับ...................พ.ศ……….……….... 
                       อ่ืน ๆ  ...............................................................................ระดับ....................พ.ศ...................... 
 
๔.  ข้อมูลอ่ืน ๆ  ที่จ ำเป็น  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................ ......................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. .......................................................... 
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๕.  กำรก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำและกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ 
 

 

ระดับควำมสำมำรถในปัจจุบัน 
 

เป้ำหมำยระยะยำว ๑ ปี 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

( เป้ำหมำยระยะสั้น ) 

 

เกณฑ์และวิธีประเมินผล 
 

ผู้รับผิดชอบ 
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๖.  ควำมต้องกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สื่อ  บริกำร  และควำมช่วยเหลืออ่ืนใดทำงกำรศึกษำ 
 

ที ่ รายการ รหัส 

สิ่งที่มีอยู่แล้ว / แหล่งที่มา สิ่งที่ต้องการ / แหล่งที่มา จ านวน 
เงินที่ขอ 
อุดหนุน 

เหตุผลและความจ าเป็น ผู้ประเมิน ผู้จัดหา วิธีการ ผู้จัดหา วิธีการ 

(๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) (๑) (๒) (๓) 
                  

                  

                  
                  

                  
                  

                  

                  
                  

                  

                  
                  

รวมรายการที่ขอรับการอุดหนุน รายการ 

รวมจ านวนเงินที่ขอรับการ
อุดหนุน 

บาท    (                                                                                                                                             ) 

 

หมำยเหตุ     ผู้จัดหา  (๑)  ผู้ปกครอง   (๒)  สถานศึกษา  (๓)  สถานพยาบาล / อ่ืน ๆ 
        วิธีการ  (๑)  ขอรับเงินอุดหนุน  (๒)  ขอยืม  (๓)  ขอยืมเงิน
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๗.   คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล 
 

                       ชื่อ                     ต ำแหน่ง                 ลำยมือชื่อ 
๗.๑  ...................................................... ผู้บริหารสถานศึกษา  ........................................ 
๗.๒ .....................................................           บิดา/ มารดา/หรือผู้ปกครอง ...................................... 
๗.๓  ...................................................... ครูประจ าชั้น/ครูการศึกษาพิเศษ ........................................ 
๗.๔  ...................................................... ครูผู้สอน                ........................................ 
๗.๕  ...................................................... ………………………….              ........................................ 

                     ประชุมวันที ่................   เดือน ............................   พ.ศ. ................. 
 
๘.   ควำมเห็นของบิดำ  มำรดำ  หรือผู้ปกครอง   
 

       การจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ฉบับนี้ 
ข้าพเจ้า           เห็นด้วย 

         ไม่เห็นด้วย   เพราะ.................................................................. ......................... 
  ............................................................................................  

 
        ลงชื่อ ................................................................ .... 
                                                                                                                             (................................................................. ) 
 

                   บิดา / มารดา / ผูป้กครอง หรือผู้เรียน 
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แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individualized  Implemention  Plan : IIP) 

 
 
 
 

จัดท ำโดย 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

 
 
 
 

 
 

 
 

โรงเรียน………………………………………………………. 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
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แผนกำรสอนเฉพำะบุคคล 
(Individualized  Implementation  Plan  :  IIP) 

ชื่อนักเรียน..............................................................................กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ทักษะ…………….............        
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี............................................ จ ำนวน …………………….คำบ    คำบละ ……………………นำที 
วันทีส่อน  ครั้งที่.............วันเริ่มต้น ……………………….........วันสิ้นสุด……………….......................พ.ศ............... 

 
เนื้อหำหรือทักษะที่สอนนักเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ส่ือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วิธีสอน 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 



58 
 

 
กำรเสริมแรงที่ใช้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

บันทึกผลหลังกำรสอน 
................................................................ .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................... .................................. 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้สอน 

         (………………………………………….) 
ควำมคิดเห็นของผู้อ ำนวยกำร 
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................................................................. ......
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................. ...................................................................................... 

. 
                 (ลงชื่อ)..........................................ผู้อ านวยการ 

                       (………………………………..…) 
 
 

 
 
 
 


