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ค าน า 
 เดิมเม่ือพูดถึงการศึกษาพิเศษ  ผู้ที่อยู่ในวงการการศึกษาที่จะเข้าใจว่าเป็นงานเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กับผู้บริหารและครูการศึกษาพิเศษและถ้าเป็นเร่ืองการจัดการศึกษาพิเศษคนทั่วไปมักเข้าใจว่า หมายถึง  

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการที่ต้องจัดเป็นสถานศึกษาโดยเฉพาะเท่าน้ัน แต่ปัจจุบันแนวความคิด

ดังกล่าวได้เปล่ียนไปแล้วตามสภาพบังคับของกฎหมายและแนวคิดทางการศึกษาเพ่ือปวงชนซ่ึงเน้นด้าน

สทิธขิองเดก็ทุกคนในการได้รับโอกาสการศึกษาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเดก็ทั่วไปหรือเดก็พิการเพราะจากการ

วิจัยพบว่าเดก็พิการจะเรียนได้ดีกว่าถ้าได้เรียนร่วมกับเพ่ือนปกติในวัยเดียวกัน  โดยได้รับการช่วยเหลือ

จากรัฐอย่างเหมาะสม  เมื่อแนวคิดด้านการจัดการศึกษาทั่วไปในประเทศไทยที่ห้ามปฏิเสธการรับเดก็

พิการแล้วยังมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาต่างๆทุกระดับให้สทิธแิละโอกาสเดก็พิการเข้าเรียนร่วมอย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้นและเพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาพิเศษ  ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไปจึงควรทราบ

ว่าทา่นกเ็ป็นผู้หน่ึงที่มีภาระงานพัฒนาผู้เรียนที่อาจเป็นเดก็พิเศษที่ท่านมีความจ าเป็นในการจัดบริการทาง

การศึกษาพิเศษ  เพราะผู้บริหารสถานศึกษา  คือ  ผู้น าที่ มีประสิทธิภาพของการศึกษาพิเศษใน

สถานศึกษานั้นๆ   
หลกัส าคญัของผูบ้ริหารทางการศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิภาพ  5  ประการเกีย่วกบัการศึกษา

พเิศษ  ดงัต่อไปนี้  
 1. ผูบ้ริหารตอ้งเขา้ใจพื้ นฐานหลกัการของกฎหมาย  และส่วนที่เกี่ยวข้องของกฎหมายเร่ือง

การศึกษาส าหรับคนพิการ ผู้บริหารควรจะต้องเข้าใจเจตนารมณ์หรือหลักการของแนวปฏบัิติอย่างถ่องแท้  

เพราะการที่ผู้บริหารเพียงแต่ท าตามหลักเกณฑ์ต่างๆโดยไม่มีความเข้าใจหลักการที่ถ่องแท้ของกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์น้ันจะน าไปสู่การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษไปตามบุญตามกรรม  คือ การปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษไปอย่างเสียไม่ได้หรือแบบขอไปที  ดังน้ันผลที่ตามมาคือ 

โปรแกรมการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาของท่านกจ็ะด้อยคุณภาพและจะปรากฎต่อสายตาของประชาชน

ทั่วไป 
 2.  ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจว่า   การศึกษาพิเศษนั้นเป็นเรื่องแต่ละบุคคลอย่าง

แทจ้ริง  ดังน้ันงานการศึกษาพิเศษจึงเป็นงานของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะต่างๆ

ของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 
 3.  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจว่า  การจัดการศึกษาพิเศษน้ันไม่ใช่เป็นร่ืองของอาคารสถานที่

ใดสถานที่หน่ึงเทา่นั้น   หรือไม่ใช่เป็นเพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงเท่าน้ัน  แต่เป็นชุดของการบริการ

และการสนบัสนุนต่างๆที่จัดท าข้ึนตามความตอ้งการจ าเป็นของผูเ้รียนเฉพาะบุคคล  เพือ่ใหผู้เ้รียน

เหล่านั้นไดพ้ฒันาเรียนรูใ้นหลกัสูตรปกติของแต่ละโรงเรียน 
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 4.  ผู้บริหารจ าเป็นที่ต้องรู้วิธีการที่จะใหเ้ด็กที่มีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษไดอ้ยู่ในมาตรฐาน

การประเมินผลและกฎเกณฑต่์างๆที่จ าเป็นต้องปฏบัิติตามในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
 5.  ผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องรู้วิธีการที่จะสรา้งสรรคเ์งื่อนไขต่างๆที่จะสนบัสนุนการปฏิบติังาน

การศึกษาพิเศษที่มีประสิทธิภาพ  และสุดท้ายจะบูรณาการการศึกษาพิเศษให้เข้ากับการพัฒนาทุกด้าน

ของสถานศึกษา 
 
การสรา้งสรรคก์ารศึกษาพเิศษใหม้ีคุณภาพ 
1.  การเขา้ใจหลกัการเบื้ องตน้ของการศึกษาพเิศษ (Understanding  the  basics  of  Special  Education)   
 1.1  ผูเ้รียนที่ตอ้งไดร้ับการศึกษาพิเศษ คือ กลุ่มนกัเรียนมีความแตกต่างหลากหลาย  

ลักษณะของเดก็ที่ต้องการการศึกษาพิเศษโดยทั่วไป  จะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับกลุ่มนักเรียนที่

ผลสมัฤทธิ์การเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ 
 1.2  การศึกษาพิเศษไม่ใช่เรื่องของสถานที่  หรือโปรแกรมที่แยกออกไปจัดเป็นพิเศษ  แต่

เป็นระบบของการสนับสนุนและการบริการนักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนนั้น 
 1.3  นโยบายของการศึกษาพิเศษของแต่ละสถานศึกษาอาจจะแตกต่างหลากหลายข้ึนอยู่กบั

จงัหวดั และทอ้งถิน่  แต่มีหลกัการส าคญัเหมือนกนั  น่ันคือ  
       1.3.1  มนุษย์ทุกรวมทั้งคนพิการเป็นผู้มีศักยภาพ  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเร่ิมต้ังแต่พ่อแม่

ผู้ปกครองญาติพ่ีน้องครูอาจารย์ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันศึกษาค้นหาศักยภาพหรือ

ความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวเดก็ออกมาแล้วช่วยกันพัฒนาส่งเสริมตลอดจนช่วยเหลือให้เดก็ได้พัฒนาเตม็

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
       1.3.2  หลักการของสิทธิความเสมอภาคที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆในสังคม  โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงสทิธทิี่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีศักด์ิศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
กฎหมาย  พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  โดยทั่วไปมีหลักการอะไรบ้าง  
 1. หลกัการสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนรวมทั้งคนพิการ ต้องมีสิทธิและที่เท่าเทียมกัน 

และกฎหมายทางการศึกษา  ที่มีหลักที่เป็นแกนกลางที่บังคับ (มีหลักการอะไรบ้าง)  ดูจากกฎหมาย

การศึกษาที่เหมาะสมที่รัฐจัดให้   
 2. หลกัการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ  ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม  เช่น  สิทธิการได้รับ

การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับเดก็ทั่วไป  แต่ที่พิเศษ คือ การจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด

หรือพบความพิการจนตลอดชีวิต  พรอ้มทั้งไดร้บัเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ และบริการ

อื่นใดทางการศึกษา (มาตรา 5 (1) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551) 
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การจัดการศึกษาที่เหมาะสมที่ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหน่ึง  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติ

กจิกรรมในชีวิตประจ าวันหรือมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป  ส่วนการศึกษาเหมาะสมน้ันแสดง

ให้เหน็โดยการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education  Plan : IEP)  ที่
กฎหมายก าหนดให้เดก็พิการทุกคนต้องมี  ซ่ึงในแผนดังกล่าวน้ันจะประกอบด้วยแผนหรือแนวทางจัด

การศึกษาพร้อมสื่อสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเฉพาะบุคคล และเป็นความเหน็ร่วมกันของผู้ปกครอง

และสถานศึกษา 
2.  พื้ นฐานต่างๆ  (Foundations) 
 ลักษณะ  4  ประการของโปรแกรมการศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพสงู 

1. นักเรียนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากหลักสตูรการศึกษาทั่วไปได้ 
2. นักเรียนพิการสามารถร่วมใช้การประเมินผลทุกอย่าง และอยู่ในระบบความรับผิดชอบร่วมกนั 
3. ห้องเรียน  และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาบุคลิกภาพทางบวก 

ให้แก่นักเรียนทุกคน 
4. ต้องมีหลักฐานของการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกบัผู้ปกครอง  และมีการร่วมมือกันอย่าง 

แท้จริงและชัดเจน 
 
รูปแบบของการจดัการศึกษาพเิศษ 
 เดิมการจัดการศึกษาพิเศษจัดในรูปแบบของการการแบ่งเป็นช้ันๆ  (Cascade)  เป็นลักษณะของ
การจัดการศึกษาแบบการไต่ระดับ  ซ่ึงถ้าเขียนเป็นแผนภาพจะเป็นลักษณะทรงกรวย  ซ่ึงนักวิชาการบาง
ท่านอาจจะจัดท าเป็นทรงกรวยหงาย  คือ  ส่วนปากของกรวยใช้แทนการรูปแบบการเรียนร่วมกับเดก็

พิการน้อย  โดยไม่ต้องมีบริการช่วยเหลือใด  แล้วค่อยๆลดหล่ันลงไปจนถึงส่วนที่แคบที่สุดของทรงกรวย

กจ็ะก าหนดให้เป็นรูปการจัดการศึกษาที่จ ากัดที่สุด  เช่น  รูปแบบการจัดการศึกษาให้เดก็พิการประเภท

รุนแรงที่โรงพยาบาล  หรือสถาบันที่จัดการศึกษาให้แก่เดก็พิการที่มีสภาพแวดล้อมจ ากัด  เช่น  เดก็ไม่มี

โอกาสพบปะกบัเพ่ือนปกติในวัยเดียวกนัเลย เป็นต้น   
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แนวคิด/รูปแบบการจดัการศึกษาเดิม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับจาก  Deno &  Dunn 1973.  มลิวัลย์   ธรรมแสง  2528. 
 

แนวคิดเร่ืองรูปแบบดังกล่าวน้ีเกิดขึ้ นในประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีอิทธิพลต่อการจัด

การศึกษาพิเศษในประเทศก าลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน  แม้ว่าในการก าหนดรูปแบบ

การจัดการศึกษาในตอนแรก  ได้มีการก าหนดแนวทางการจัดว่าให้พยายามเล่ือนเดก็ขึ้นมาให้เรียนร่วมให้

มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้  แต่ส่วนใหญ่เดก็ที่มีความพิการมากในความเป็นจริงมักไม่ได้รับโอกาสที่จะได้เรียน

ร่วมเพราะข้อจ ากัดในการสนับสนุนด้านบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  กล่าวคือ เมื่อ

จัดให้เด็กเข้าเรียนในรูปแบบใดแล้วไม่มีความยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการศึกษาตาม

หลักการ  ท าไม่ได้ตามหลักการน้ี   
ต่อมารูปแบบของการจัดการศึกษาพิเศษในสหรัฐเร่ิมชัดเจนมากขึ้น  หลังจากเดก็พิการได้ 

มีโอกาสในการเรียนรวมและใช้หลักสูตรเดียวกับเดก็ทั่วไปมากขึ้น   เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแนวคิดสู่
การศึกษาเพ่ือปวงชน  (Education  For  All)  ซ่ึงเป็นแนวความคิดที่ชัดเจนใน พ.ศ. 2543 

 กล่าวโดยสรุปรูปแบบการศึกษาพิเศษเดิมมีแนวคิดว่า  เดก็พิการเป็นเดก็ที่แตกต่างจากเดก็ทั่วไป

จึงจ าเป็นต้องแยกจัดหรือให้การศึกษา   ต้องมีหลักสตูรพิเศษแตกต่างจากหลักสูตรปกติ  น่ันคือ เดก็ต้อง

ถูกวัด ประเมินจุดแขง็จุดอ่อน  มีเป้าหมายเป็นรายบุคคล  มียุทธวิธีที่จะจัดการกับจุดอ่อนโดยการจัด

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล   ซ่ึงที่มีเป้าหมายแยกจากหลักสูตรการศึกษาทั่วไป เน้นข้อจ ากัด

จัดเป็นเฉพาะบุคคลก็จริงแต่แยกจากหลักสูตรปกติ   ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการเรียนรวม 

(Inclusive  Education)  ที่เน้นการจัดให้เดก็ทุกคนได้เรียนร่วมกนั   

เรียนร่วมอื่นๆในโรงเรียนปกติ 

ชั้นเฉพาะความพกิารในโรงเรียนปกติ 

โรงเรียนเฉพาะความพกิาร 

การจดัการศึกษาทีบ่า้น/โรงพยาบาล 

เลือ่นข้ึนมา

โดยเร็วทีสุ่ด 

พกิารนอ้ย 

พกิารมาก 

เลือ่นลงมาเมือ่ไม่

มีทางเลือกทีด่ีกว่า 
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 รูปแบบของการศึกษาพิเศษตามแนวคิดใหม่ในปัจจุบนั  คือ การมองการศึกษาพิเศษเป็นชุด

ของการบริการหรือบริการสนับสนุนผู้เรียนในโรงเรียนที่ออกแบบขึ้นมาเพ่ือเป็นการช่วยนักเรียนแต่ละคน

ให้สามารถเรียนในหลักสตูรปกติและประสบความส าเรจ็ให้ได้  ดังน้ันรูปแบบน้ีการศึกษาพิเศษจะอยู่ในรูป

ของสี่เหล่ียมผืนผ้า  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  2  ส่วน คือ ส่วนของหลักสูตรทั่วไปและการศึกษาพิเศษและบริการ

ที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ยืดหยุ่นมีเส้นแบ่งไม่ตายตัว  แต่มีหลักการที่ชัดเจนข้ึนอยู่กับความต้องการจ าเป็น

รายบุคคลของผู้เรียน 
 
รูปแบบการจดัการศึกษาพเิศษแนวใหม่   
รูปแบบการศึกษาพิเศษ  :  ยึดแนวปรชัญาเรียนร่วมที่ใชค้วามเชื่อมโยงของหลกัสูตรเป็นแนวปฏิบติั 

(Special  Education  :  A  Curriculum  Continuum) 
 
แผนภูมิที ่ 1   รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษในมุมมองของหลักสูตรปกติกับการศึกษาพิเศษ และการ

จัดบริการช่วยเหลือสนับสนุนผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
ในรูปแบบน้ี แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  หมายถึง แผนซ่ึงก าหนดแนวทางการจัด

การศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการตลอดจนก าหนดเทคโนโลยี สิ่งอ านวย

ความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized  Education  
Plan : IEP) ของนักเรียนควรมาจากการประเมินที่บ่งช้ีว่าเดก็คนน้ีอยู่ในส่วนและข้ันตอนใดของหลักสูตร  
น่ันคือ ทมีที่จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของเดก็จ าเป็นต้องรู้ว่าทกัษะความคิดรวบยอด  และ

ความรู้ที่เดก็มีแล้วคืออะไรบ้าง  ทีมต้องช่วยกันพิจารณาว่า  เดก็คนน้ีจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและ

 

การศึกษาพิเศษและบริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัสูตรปกติ 

ไม่ต้องมีการจัดสื่อ   

สิ่งอ านวยความสะดวก

หรือการดัดแปลง   

การปรับเปล่ียนใดๆ 

มีการจัดหาสื่อ  

สิ่งอ านวยความ

สะดวกและบริการ

ช่วยเหลือ 

การปรับเปล่ียน

มาตรฐานการ

ส าเรจ็การศึกษา 

มาตรฐาน   

การส าเรจ็ที่ใช้

เป็นทางเลือก

แทนมาตรฐาน

ปกติ 
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บริการอะไร เพ่ือช่วยให้สามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆของหลักสูตรปกติให้ได้  บริการต่างๆน้ันอาจจะเป็น

ยุทธวิธีการสอนแบบพิเศษ  เทคโนโลยีหรือสื่อการสอนแบบพิเศษ และวิธีการที่ควบคุมก ากบัดูแล

ความกา้วหนา้ที่อาจตอ้งจัดเป็นพิเศษ  นอกจากน้ันการศึกษาพิเศษอาจช่วยเสริมหลักสูตรการศึกษา

ทั่วไปในลักษณะของการสอนในส่วนทักษะพิเศษที่ไม่ปรากฎอยู่ในหลักสูตรปกติกไ็ด้  เช่น  ทักษะการ

เรียนรู้ (ส าหรับเดก็ออทิสติก) พฤติกรรมทางสังคม  ทักษะในการด ารงชีวิต  ส าหรับเดก็บกพร่องทาง

สติปัญญาหรือทักษะที่ใช้เพ่ือการเข้าถึงความรู้  เน้ือหาต่างๆ  เช่น  ยุทธวิธีในการเรียนรู้ส าหรับเดก็ที่

บกพร่องทางการเรียนรู้   แต่ไม่ไดมุ่้ง (เจตนา)  จะน าทกัษะพเิศษมาแทนเนื้ อหาของหลกัสูตรปกติ 
 ข้อตัดสินใจทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของแต่ละบุคคล  และแตกต่างกันตั้งแต่การเข้าใจความ

คาดหวังของหลักสูตรปกติ  และสิ่งที่จ าเป็นต้องจัดให้เดก็แต่ละคนเพ่ือให้ใช้หลักสูตรปกติให้ได้  เช่น  

เดก็บางคนอาจต้องการเพียงบริการการแก้ไขการพูดและภาษาเท่าน้ันไม่ต้องปรับเปล่ียนหลักสูตรหรือวิธี

จัดการเรียนรู้ตามปกติ  ซ่ึงจะเห็นได้ในแผนภูมิที่  2  ที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการให้บริการจะเป็น

อย่างไรและอยู่ปรากฎใน (เส้นทาง) ส่วนเช่ือมโยงของหลักสูตรอย่างไร  ดังน้ันแผนการจัดการศึกษา

เฉพาะบุคคลของเดก็ในกลุ่มน้ีจะปรากฎว่ามีเฉพาะบริการการช่วยเหลือด้านการพูดและภาษาเท่าน้ัน ซ่ึงถ้า

พิจารณาในแผนภมิูที่  1  ต าแหน่งของการเร่ิมให้การช่วยเหลือจะอยู่ในส่วนต้นของเส้นทางของหลักสูตร

ปกติน่ันเอง 
 
แผนภูมิที ่ 2   รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ  :  เดก็พิการเรียนร่วมโดยไม่ต้องจัดสื่อสิ่งอ านวยความ 

สะดวกและบริการพิเศษต่างๆ 

       (ก) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

การศึกษาพิเศษและบริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัสูตรปกติ 

โป
รแ

ก
รม

ก
าร
ศึ
ก
ษ
า 

ไม่ต้องจัดการบริการช่วยเหลือพิเศษใดๆ 
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แผนภูมิที ่ 3   รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่มีการจัดสื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการช่วยเหลือ 

       (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

แผนภูมิที ่ 4   รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่มีการจัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก บริการช่วยเหลือและ

มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานการส าเรจ็การศึกษา 

      (ค) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

การศึกษาพิเศษและบริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัสูตรปกติ 

โป
รแ

ก
รม

ก
าร
ศึ
ก
ษ
า 

มีการช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การจัดสื่อ  

สิ่งอ านวยความสะดวกเสริมในหลักสูตรปกติ 

 

การศึกษาพิเศษและ

บริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัสูตรปกติ 

โป
รแ

ก
รม

ก
าร
ศึ
ก
ษ
า 

เพ่ิมการปรับเปล่ียนมาตรฐาน  

การส าเรจ็การศึกษา 
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แผนภูมิที ่ 5   รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษที่มีการจัดสื่อสิ่งอ านวยความสะดวก  บริการความ

ช่วยเหลือ และต้องมีการเปล่ียนมาตรฐานการส าเร็จการศึกษาที่เป็นทางเลือกเพ่ือให้

ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรปกติ 

        (ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาพิเศษและ

บริการทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัสูตรปกติ โป
รแ

ก
รม

ก
าร
ศึ
ก
ษ
า 

มาตรฐานการส าเรจ็ศึกษา

ที่ใช้เป็นทางเลือกแทน

มาตรฐานตามปกติ 
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อภิธานศพัทก์ารศึกษาพิเศษทีผู่บ้ริหารควรรู ้

 

Access to the General Education Curriculum : การที่เดก็พิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จาก

หลักสตูรปกติ กฎหมาย การศึกษาส าหรับบุคคลพิการ ก าหนดให้ทมีก าหนดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) ได้ค านึงว่า วิธีที่เดก็ที่ต้องได้รับการศึกษาพิเศษ จะเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และมีความก้าวหน้า

ในการเรียนในหลักสูตรปกติ จึงเป็นเร่ืองของเน้ือหาและวิธีการสอนในช้ันเรียนปกติ เดก็ที่มีความพิการ

จะต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากหลักสตูรได้ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่

เดก็อยู่จะเป็นอย่างไร  

Accounmodation : สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการช่วยเหลืออื่นใด ที่จัดให้แก่คนที่พิการ หมายถึง 

เคร่ืองมือ หรือการสนับสนุนต่างๆ ที่จัดให้แก่นักศึกษาที่มีความพิการ ในการจัดการสอนและ/หรือ

ระหว่างการประเมินที่มีความมุ่งหมายที่จะสกัดกั้นผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสาเหตุของความพิการ สื่อ สิ่ง

อ านวยความสะดวก หรือบริการช่วยเหลืออื่นใดที่จัดให้แก่เดก็ไม่ใช่การท าเพ่ือที่จะเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

หรือสิ่งที่ก  าหนดว่าจะต้องได้รับการประเมิน หรือสิ่งที่ครูต้องสอนหรือเป็นสิ่งที่จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นการลด

มาตรฐานของการเรียนรู้ของการปฏบัิติแต่อย่างใด 

 ดังน้ัน สื่อสิ่งอ านวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดไม่ใช่การเปล่ียนเน้ือหาของสิ่งที่จะต้อง

สอน  หรือผลความคาดหวังที่จะได้รับจากการเรียนการสอนแต่นักเรียนทุกคนจะถูกคาดหวังไว้เรียนรู้

เน้ือหาของหลักสตูรเหมือนกบัเพ่ือนร่วมห้อง  และงานที่มอบหมายตลอดจนกจิกรรมที่จะต้องท าในเน้ือหา

และมาตรฐานการปฏบัิติกเ็หมือนเพ่ือนร่วมห้อง 
 
Adaptation : การปรับให้เหมาะกัน หรือการดัดแปลง ค าน้ีบางคร้ังใช้แทนค า Modification หรือการ
ปรับเปล่ียน การแต่งขยาย ซ่ึงมีความหมายตามเน้ือหาหรือการสอนในการศึกษาปกติที่ถูกปรับเปล่ียน

ในทางใดทางหน่ึงหรือหลายทาง เพ่ือให้เหมาะสมกับเดก็คนหน่ึง หรือเดก็หลายคน โดยทั่วไป หมายถึง 

การดัดแปลงในส่วนที่เป็นเน้ือหา หรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  เช่น การให้โอกาสในการฝึกหัดใช้
ทกัษะพิเศษหรือความคิดรวบยอดในการใช้เอกสารวัสดุที่หลากหลายหรือสถานการณ์  หรือการสอนเป็น
รายบุคคลหรือกลุ่มเลก็ๆในทกัษะพิเศษบางอย่าง  เพ่ือช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทกัษะหรือความคิดรวบยอด

ที่ส าคัญ 
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Alternate Assessment : การประเมินที่เป็นทางเลือก ภายใต้กฎหมายการศึกษาของคนพิการ และ

กฎหมายซ่ึงเดก็ทุกคนต้องได้รับการศึกษา (No Child Left Behind) ของประเทศสหรัฐอเมริกา การประเมิน

ที่เป็นทางเลือกน้ี เป็นการประเมินที่จัดท าข้ึนเพ่ือใช้กับนักเรียนที่มีความพิการ ซ่ึงพบว่าแบบประเมินของ

รัฐ หรือท้องถิ่นไม่มีความเหมาะสม หรือไม่อาจสะท้อนหลักสูตรของเดก็คนน้ันได้ การประเมินที่เป็น

ทางเลือกน้ี จัดท าข้ึนส าหรับเดก็พิการที่มีเพียงร้อยละ  1  หรือน้อยกว่าน้ัน  การประเมินผลทางการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินโดยทั่วไปหรือการประเมินผลที่เป็นทางเลือกล้วนเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ

สอนทั้งสิ้น 

Applied Research : การวิจัยประยุกต์ คือ การวิจัยที่ประยุกต์ หรือ ทดสอบทฤษฎี ที่จะแก้ปัญหาที่แท้จริง

ของโลก การวิจัยประยุกต์ เป็นวิธีการศึกษาทางวิชาการที่มีคุณประโยชน์อย่างย่ิงและใช้วิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ แต่วัตถุประสงค์หลักของการศึกษามิได้มุ่งการสร้างทฤษฎีหรือองค์ความรู้ใหม่ 

Assistive Technology : เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก คือ  เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือ ส่วนหน่ึงส่วนใด

ของเคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ที่สามารถเพ่ิมหรือปรับความสามารถของนักเรียนที่มีความพิการในการปฏบัิติ

หน้าที่ต่างๆ ในการด ารงชีวิต รวมทั้งกจิกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ให้สงูหรือดีข้ึน  

Availability Heuristic : ความเหน็ที่ผิดพลาดที่มักจะเกิดจากผู้มีอ านาจในการตัดสินใจในการที่พยายาม

จะตัดสิน ความถี่ หรือความน่าจะเป็นของสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงคนลงความเหน็จะท าผิดพลาด

ส่วนใหญ่มักจะได้รับอิทธิพลจากสภาพที่เกิดข้ึนน้ันๆ ในสภาพแวดล้อมในขณะน้ัน ซ่ึงส่งผลท าให้

นักวิชาการเหล่าน้ันลงความเหน็ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัสถานการณ์ หรือ ความสมัพันธข์องเหตุและผล  

Behavior Disorders : ปัญหาทางพฤติกรรม หรือบกพร่องทางพฤติกรรม ค าน้ีมักใช้สลับกับค าว่า 

Emotionally  Disturbance หรือการที่มีปัญหารบกวนทางอารมณ์ หรือบุคคลที่พิการทางอารมณ์ 

Emotionally  Handicapped ใช้ในการหมายความถึงเดก็ที่ความพิการที่ปัญหาหลักของเดก็กลุ่มน้ีอยู่ในเร่ือง

ของการปรับตัว และทักษะทางสังคมและพฤติกรรม  หน่วยงานของรัฐ และนักวิชาชีพบางคนใน

สหรัฐอเมริกา ใช้ค าน้ี  (Behavior  Disorder)  แทนค าว่าปัญหารบกวนทางอารมณ์ (Emotionally  

Disturbance)     เพราะนักวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่าจะเป็นการอธบิายธรรมชาติของความพิการของเดก็กลุ่ม

น้ีได้ชัดเจนกว่า 
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Behavior Modification : การปรับพฤติกรรม คือ กระบวนการเฉพาะที่ใช้ในการจัดการหรือลดพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ลง โดยกระบวนการน้ีมีพ้ืนฐานมาจากหลักการของจิตวิทยาพฤติกรรมและเกี่ยวข้องกับ

การบ่งช้ี พฤติกรรมเฉพาะต่างๆ ที่จะต้องเปล่ียนแปลง และระบบการประยุกต์ ใช้ผลที่ตามมาไม่ว่าจะเป็น

ทางบวกหรือทางลบที่จะลดพฤติกรรมน้ันลง 

Cognitive Disability : ความบกพร่องทางการรู้คิด ค าน้ี มักใช้เรียกเดก็ที่มีระดับปัญญาอ่อนน้อยถึงระดับ

มาก การบกพร่องทางการรู้คิด สะท้อนให้เหน็ถึงความจ ากัดของการปฏบัิติงานที่ต้องใช้การรู้คิด รวมถึง 

แต่ไม่จ ากัดในเร่ืองของความจ า การเรียนรู้งานใหม่ๆ การเช่ือมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ความจริง

ต่างๆ หรือความคิดรวบยอดต่างๆ และความสามารถในการอนุมาณ หรือการสรุปจากหลักเกณฑ์ต่างๆ 

รวมทั้งการดัดแปลงพฤติกรรม หรือทกัษะที่จะเป็นส าหรับการด ารงชีวิตประจ าวัน ค าที่ใหม่กว่าค าน้ีที่ได้รับ

การยอมรับมากกว่า คือ นกัเรียนทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา (Students with intellectual disability)  

Collective Responsibility : ความรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ใช้ค าน้ีคนแรก คือ Dr. วาลเลอรี ลี (Valerie Lee) 

เพ่ือจะท้อนให้เห็นถึง อัตราหรือระดับการรับรู้ที่ครูและเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนมีส่วนร่วมในความ

รับผิดชอบในความส าเร็จของนักเรียนทุกคน ความรับผิดชอบร่วมกันระดับสูงในหมู่ ครู อาจารย์ มี

ความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัระดับของผลสมัฤทธิ์ของนักเรียน 

Proven Instruction Practices : การปฏบัิติการสอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว   การสอนและการปฏบัิติการ

บริหารที่เคยผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้ว และพบว่า มีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ การ

ปฏบัิติการดีข้ึนที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้ว  จะสามารถน าไปอ้างอิงและน าไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่าง การ

ปฏบัิติการสอนที่ได้รับการพิสจูน์มาแล้ว  จะผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

และได้ผ่านการตรวจสอบจากชุมชนการศึกษามาแล้ว 

Peer Review : คือ กระบวนการการหาผลของการวิจัยแบบอัตนัยอย่างหน่ึงที่เกิดข้ึนโดยการใช้กลุ่มของ

ผู้เช่ียวชาญจึงสามารถตัดสินความเที่ยงตรงของการที่จะกล่าวอ้างของนักวิจัย  Peer Review ถือว่าเป็น

ความจ าเป็นข้ันต้น ของการเช่ือถือได้ทางวิทยาศาสตร์ บทความในวารสารที่มีมาตรฐานทุกเล่ม จะต้องผ่าน

การพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพน้ันๆก่อนการจัดพิมพ์  ซ่ึงคล้ายคลึงกับการประชุมทางด้าน

วิทยาศาสตร์โดยทั่วๆ ไปที่จ าเป็นต้องมีการพิจารณาโครงการโดยใช้ Peer Review. คือ ใช้ผู้มีความรู้

ความสามารถในสายงานดียวกนัเป็นผู้ให้ความเหน็ 
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Representative Sample : กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทน เป็นส่วนย่อยของส่วนใหญ่ที่นักวิจัยสนใจที่จะศึกษา 

ที่มีลักษณะเช่นเดียวกบักลุ่มใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง ถือว่าเป็นตัวแทนที่สามารถน าไปอ้างอิงประชากรส่วนใหญ่

ที่เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ถ้าการสงัเกตที่พบสามารถประยุกต์ได้อย่างเที่ยงตรง  

Repetition  : เป็นกระบวนการการศึกษาซ า้ โดยการใช้วิธีการที่เหมือนกันแต่ใช้กับกลุ่มตัวอย่างใหม่ ผล

ของการศึกษาซ ้าที่ค้นพบจากการศึกษาซ ้าหลายคร้ัง ถือว่า มีความเที่ยงตรงทางวิทยาศาสตร์กว่าผล

การศึกษาที่เกดิข้ึนจากการศึกษาเพียงคร้ังเดียว หรือน้อยคร้ัง 

Reliability : ความน่าเช่ือถือ เป็นส่วนส าคัญข้ันต้น (ต ่า) ของส่วนผสมของการวิจัยที่จะบ่งช้ีถึงข้อมูลทาง

คุณภาพของการวิจัยน้ันๆ ความน่าเช่ือถือเป็นดรรชนี ของความผิดพลาดที่เกดิข้ึนโดยไม่ต้ังใจ หรือการสุ่ม

ในระบบประเมินผล โดยทั่วไปความน่าเช่ือถือจะถูกแปลความในรูปของความสัมพันธ์ของความเที่ยงตรง

คงที่หรือการทดสอบความสม ่าเสมอหรือกระบวนการประเมินผล แบบทดสอบที่เช่ือถือได้ หมายถึง การ

ทดสอบที่ได้ผลในทศิทางอย่างเดียวกนั ไม่ว่าจะทดสอบกี่คร้ังกต็าม  บางคร้ังเรียกว่าความเช่ือมั่น 
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รูปแบบของการจดัการศึกษาพิเศษระดบัปฐมวยั 
 
 

 สบืเน่ืองจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  หมวด 1 ว่าด้วยสิทธิ

และหน้าที่ทางการศึกษา  ได้กล่าวไว้ว่า ให้คนพิการได้รับการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายต้ังแต่แรกเกิด หรือ

พบความพิการจนตลอดชีวิต  พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่อ บริการ และความ

ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา  และในมาตรา  3  ได้จัดท านิยามหรือหน่วยงานที่ท  าหน้าที่   
 อีกทั้งได้ก าหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาสอดคล้องกับสิทธิทางการศึกษาของคนพิการ  

เช่น  ในการจัดการศึกษาต้ังแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตน้ัน  ให้เป็นหน้าที่ของศูนย์

การศึกษาพิเศษ เป็นต้น (ราชกจิจานุเบกษา, 2551, หน้า 2) 
 นอกจากหน้าที่ที่ปรากฎในค านิยามของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ในมาตรา 3 วรรค 8 แล้ว  จาก

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อื่นไว้  ซ่ึงก าหนดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีหน้าที่

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมอีกด้วย  และในความเป็จริงการเรียนร่วมน้ันมีอยู่ทุกระดับ  ทั้ง

ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการศึกษานอกระบบและตามอธัยาศัย 
 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ให้นิยามการเรียนร่วม หมายความ

ว่าการจัดให้คนพิการได้เข้าศึกษาในระบบการศึกษาทั่วไปทุกระดับ  และหลากหลายรูปแบบรวมถึงการจัด

การศึกษาให้สามารถรองรับการเรียนการสอนส าหรับคนทุกกลุ่มความพิการ   

 การจัดการเรียนร่วมในอดีต  ส่วนใหญ่การเรียนร่วมจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นระบบ

มีแนวคิดและยุทธสาสตร์ในการบริหารจัดการเรียนร่วมที่ชัดเจนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเร่ิม

พัฒนามากขึ้ นในระดับอุดมศึกษา  อย่างไรกต็ามหลักของการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการสากล กล่าวว่า  

บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมหรือการให้บริการเดก็พิการโดยเรว็ที่สุด  และอย่างเข้มข้นครบวงจรจะช่วย

เป็นการปูพ้ืนฐานความสามารถให้เดก็พิการได้ดีที่สดุ   
 แม้ว่าหลักการของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวง

การศึกษาพิเศษมานานแล้วกต็าม  แต่บริการต่างๆของบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมยังมีปัญหาในการ

น าไปสู่การปฏบัิติ (ปัญจนี  วิเลปสวุรรณ 2551, บทคัดย่อ ) 
 ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเผยแพร่แนวคิดการให้บริการการศึกษาพิเศษในรูปแบบ

การจัดการเรียนรวมเข้มข้นย่ิงข้ึนโดยมีการน าเสนอแนวคิด  การจัดบริการช่วยเหลือเดก็ที่มีความต้องการ

พิเศษทางด้านวิชาการ และด้านพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพมากข่ิงข้ึน  แนวคิดน้ีเรียกว่า รูปแบบการให้

ความช่วยเหลือเด็กที่มีความตอ้งการพิเศษที่เนน้ปฏิกิริยาตอบสนองของผูเ้รียนต่อการช่วยเหลือเป็น

หลกั หรือ  Responsive  to  Intervention : RTI  (Bassett, D.S. 2010, p.8)   
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รูปแบบของการจดัการศึกษาพิเศษระดบัปฐมวยัทีเ่นน้ปฏิกิริยาตอบสนอง 
ต่อการเรียนรูเ้ป็นหลกั   

 
 เป็นวิธกีารที่เน้นระบบบูรณาการที่เช่ือมโยงการศึกษาทั่วไป  การศึกษาที่ชดเชย  การศึกษาส าหรับ

เดก็ที่มีความสามารถพิเศษเข้ากับการสอนที่มึคุณภาพมาตรฐานที่สูง  และการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับ

ความต้องการจ าเป็นทางวิชาการ  สงัคม  อารมณ์ และพฤติกรรมของเดก็เข้าด้วยกนัเป็นอย่างดี 
 การตัดสินใจในลักษณะของความร่วมมือขึ้ นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากที่มีการก ากับ  ติดตาม

ความสามารถและอตัราการเรียนรู้ของเดก็ 
 ลกัษณะพิเศษของระบบการช่วยเหลือแบบน้ี คือ  การให้การช่วยเหลือต่างๆไม่สามารถตัดแบ่ง

ออกจากกันได้อย่างเดด็ขาด  แต่จะเป็นการให้บริการที่เช่ือมโยงและลดหล่ันตามล าดับของความเข้มข้น

และเวลาของการให้บริการ 
สรุปเดก็ส่วนใหญ่ได้รับบริการเหมือนกนั  80-90%  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ความช่วยเหลือระดบัพื้ นฐาน 

(Universal   Level) 
80-90% 

ความช่วยเหลือระดบักลุ่มเป้าหมาย 

(Targeted   Level) 
5-15% 

ความช่วยเหลือระดบัเขม้ขน้ 

(กลุ่มการศึกษาพเิศษ) 

(Intensive   Level) 
1-5% 

ทกัษะทางสงัคม 

ทกัษะกล้ามเนื้อ 
มดัใหญ่ 

ทกัษะกล้ามเนื้อมดัเลก็ 

ทกัษะวิชาการ  
(การเตรียม) 

ทกัษะการช่วยเหลือ

ตนเอง 

ทกัษะในการสื่อภาษา 

ความสามารถดา้นวิชาการและ/หรือพฤติกรรม 

รูปแบบของการจดัการศึกษาพิเศษระดบัปฐมวยัทีเ่นน้ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเรียนรูเ้ป็นหลกั   
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ลักษณะส าคัญของรูปแบบน้ีมี  9  ประการ คือ 
1. เดก็ทุกคนเรียนร่วมกนั 
2. ให้ความช่วยเหลือกบัเดก็ทุกคน  ส่วนบริการมากหรือน้อยหรือมีความเข้มข้นขึ้นอยู่กบัความ 

ต้องการจ าเป็นของเดก็แต่ละคนเป็นหลัก 
3. ความต้องการจ าเป็นของนักเรียนแต่ละคนได้มาจากการก ากบัติดตามและการสงัเกตปฏกิริิยา 

ตอบสนองต่อโปรแกรมการเรียนรู้  โดยครู  ผู้ปกครอง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
4. การตัดสนิใจในการจะให้ความช่วยเหลือแก่เดก็คนใดอย่างไร  จะต้องเป็นลักษณะของการ 

ท างานเป็นทมี  (ครูทุกคนและผู้ปกครอง) 
5. ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือต้องสอดคล้องกบัความสามารถทางวิชาการ  และความ 

ต้องการจ าเป็นทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
6.  ทกัษะส าคัญที่เดก็ปฐมวัยควรจะได้รับมี  6  ทกัษะ ดังน้ี 

1.  ทกัษะการใชก้ลา้มเนื้ อมดัใหญ่  เช่น  การยืน  เดิน  น่ัง  นอน  การว่ิง 
2. ทกัษะการใชก้ลา้มเนื้ อมดัเล็ก  เช่น  การช้ี  อุ้งมือ  น้ิวมือ  ในการหยิบ จับ ก า บีบ 
3. ทกัษะการสือ่สารและการใชภ้าษา  เช่น  การแสดงทา่ทาง  เสยีง  การพูด  บอกความ 

ต้องการ  ความรู้สกึ 
4. ทกัษะดา้นวิชาการ (ขั้นเตรียม) เช่น การเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว เพ่ืสร้างความเข้าใจ   

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆสภาพแวดล้อม  ซ่ึงเดก็จะเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสที่น ามาบูรณา

การกนั  เช่น  การเหน็  ฟัง  สมัผัส  ดมกล่ิน  ล้ิมรส  การรับรู้การเคล่ือนไหวของเอน็และข้อต่อ 
5. ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  เป็นการปฏบัิติกจิวัตรประจ าวันโดยพ่ึงพาตนเอง 
6. ทกัษะทางดา้นสงัคม  เช่น  การเล่นกบัเพ่ือน  การอยู่ร่วมกบัผู้อื่นตามระดับอายุ   

(สวิุมล  อุดมพิริยะศักย์, 2550, หน้า 31-32) 

7. ลกัษณะของระบบบริการช่วยเหลือที่เน้นปฏกิริิยาตอบสนองของผู้เรียนเป็นหลักน้ี  ไม่ 
สามารถตดัขาดออกจากกนัหรือแบ่งเป็นขั้นตอนที่ชดัเจน  แต่เป็นบริการให้ความช่วยเหลือที่มีลักษณะ

ต่อเนื่องเชื่อมโยงมากน้อยข้ึนอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย  ซ่ึงมีระดับความต้องการพิเศษที่เข้มข้นไม่กันไม่

เทา่กนั 
8. ประเภทและจ านวนของผูต้ ้องการบริการความช่วยเหลือ  อาจแบ่งได้ดังน้ี  บริการ

ระดับพ้ืนฐาน 
สากลเป็นบริการที่ จัดให้กับเด็กส่วนใหญ่ กล่าวคือ เป็นบริการการศึกษาทั่วไปที่มีคุณภาพสูงตาม

มาตรฐานสากลซ่ึงประกอบด้วยการคัดกรองเด็กทุกคน  การก ากับติดตามความก้าวหน้าและการ

ประเมินผลที่ออกแบบมาเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสม  มีการจัดการเรียนการสอนตามความคาดหวัง

ที่สงู  มีการตอบสนองและการก ากับติดตามของผู้ใหญ่  นักวิชาชีพ และการน าข้อมูลมาใช้ในการจัดความ

ช่วยเหลือที่เน้นการป้องกนัความพิการและเป็นการปฏบัิติงานเชิงรุก 
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9. ระดบัของการใหค้วามช่วยเหลือ  แบ่งเป็น  3  ระดับ 
1. บริการช่วยเหลือระดบัพื้ นฐานสากล (Universal  Level) เป็นการให้บริการกบัทุกคนใน 

โรงเรียนหรือนักเรียนส่วนใหญ่ประมาณ  80-90% ขึ้นไป   
2. บริการช่วยเหลือส าหรบักลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมาย (Targeted  Level) เป็นบริการที่

จัด 
ส าหรับนักเรียนที่ได้รับการบ่งช้ีว่ามีความเสี่ยงทางด้านวิชาการ และ/หรือปัญหาทางด้านสังคม  และ/หรือ

นักเรียนที่ได้รับการบ่งช้ีว่าเป็นนักเรียนที่ต้องให้การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ  นักเรียนในกลุ่มน้ีอาจมี

ประมาณ 5-15%  ของนักเรียนทั้งหมด 

3. บริการช่วยเหลือระดบัเขม้ขน้ (Intensive  Level)  เป็นบริการที่จัดให้กับนักเรียนที่
ต้องการ 

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในโรงเรียน  ซ่ึงอาจจะมีจ านวนนักเรียนประมาณ  1-5%   ของนักเรียนทั้งหมด 
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