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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.1 

เร่ือง “การจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทย” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การศึกษาพิเศษเป็นกระบวนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือแตกต่างไปจากเด็กปกติใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดไปอนัเน่ืองจาก
สาเหตุความบกพร่องของร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และรวมถึงเด็กท่ีมีสติปัญญาสูงกวา่ปกติ คือ  เด็ก
ปัญญาเลิศ  ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีไม่อาจไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษาท่ีจดัใหก้บัเด็กปกติได้   ทั้งดา้นการ
เรียนการสอน  วธีิสอน  ขบวนการ  เน้ือหาวชิา  หลกัสูตร  เคร่ืองมือ   ส่ือการสอน และบริการ   เด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเหล่าน้ีมกัมีความบกพร่องดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้น
ร่างกายและการเคล่ือนไหว เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษาเด็ก   
ท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์หรือสมาธิสั้น เด็กออทิสติก  และเด็กท่ีมีความพิการซอ้น   
การศึกษาพิเศษจึงเป็นการจดัสถานการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกคน
ไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ี จนสามารถพฒันาไปสู่ระดบัสูงสุดแห่งศกัยภาพแต่ละคน เพื่อใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดส้ามารถ
พฒันาร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ไปในทางท่ีดีใกลเ้คียงปกติไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถของแต่ละบุคคล 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ไดร้ะบุวา่ การจดัการศึกษามุ่งให ้ผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมีความบกพร่องทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  ไดเ้รียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพ
ร่างกาย    จิตใจและความสามารถ  ไดพ้ฒันาความถนดัและอจัฉริยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  การ
จดัการศึกษาใหเ้ป็นพิเศษน้ี  จึงเป็นการจดัการศึกษาพิเศษ  ท่ีอาจจดัเป็นสถานศึกษาเฉพาะท่ีเป็น
โรงเรียนเฉพาะความพิการหรือจดัใหส้ถานศึกษาทัว่ไปท่ีเป็นการจดัการเรียนร่วม  ตั้งแต่ก่อนระดบั
ประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยมีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดันอ้ยท่ีสุด  การจดัการศึกษา
ตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบชั้นเรียน  และการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร การปรับสภาพแวดลอ้ม และการ
บริการสนบัสนุนเพิ่มเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาส าหรับบุคคล  โดยมีวตัถุประสงค ์  เพื่อ 

1.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาเท่าเทียมเช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน 
2. ผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาและโอกาสอ่ืนๆเตม็ตามศกัยภาพ 
3. ผูเ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคลอ่ืน 
4. มีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากการศึกษาและสังคมเช่นเดียวกบับุคคลทัว่ไป 
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ความเป็นมาของการจัดการศึกษาพเิศษในประเทศไทยมีตามล าดับ     ดงัน้ี 
         พ.ศ. 2478 การตราพระราชบญัญติัประถมศึกษาภาคบงัคบั ประกาศยกเวน้ใหเ้ด็ก พิการไม่ตอ้ง เขา้เรียน 
         พ.ศ. 2482 นางสาวเจนีวฟี คอลฟิลด ์(พ.ศ. 2431 - 2515) สตรีตาบอดชาวอเมริกนัเร่ิมก่อตั้ง 
โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร  พร้อมกบัไดมี้คณะบุคคลร่วมจดัตั้งมูลนิธิช่วยคนตาบอด
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

พ.ศ. 2494 กระทรวงศึกษาธิการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กพิการประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ เรียน
ชา้ ตาบอด หูหนวก ร่างกายพิการ และเจบ็ป่วยเร้ือรัง โดยทดลองเปิดโครงการ  และโรงเรียนพิเศษ
เฉพาะความพิการ โดยกรมสามญัศึกษาจดัตั้งหน่วยทดลองสอนเยาวชนหูหนวก 1 หอ้ง เรียนใน
โรงเรียนเทศบาลวดัโสมนสัวหิาร กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2495 มีการจดัตั้ง มูลนิธิเศรษฐเสถียร ข้ึนเพื่อร่วมมือกบักระทรวงศึกษาธิการเปิดเป็น
โรงเรียนสอนคนหูหนวกในปีต่อมา และเปล่ียนช่ือมูลนิธิเดิมเป็น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก แทน  
โดยใชท่ี้ดินพร้อมอาคารตึกของคุณหญิงโตะ๊ นรเนติบญัชากิจ บริจาคเป็นสถานท่ีเรียน  ปัจจุบนัโรงเรียน
ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนเศรษฐเสถียร และในปี พ.ศ. 2507 สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์
พระบรมราชินีนาถไดโ้ปรดเกลา้ฯ ทรงรับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์
มูลนิธิจึงมีช่ือใหม่เป็น มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

พ.ศ. 2499 นกัเรียนพิการตาบอดไดเ้ขา้เรียนร่วมกบันกัศึกษาปกติ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาท่ีโรงเรียน
เซนตค์าเบรียล กรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก โดยความช่วยเหลือของมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการจดัใหมี้การทดลองน าเด็กเรียนชา้เขา้เรียนร่วมในโรงเรียนปกติ
ระดบัประถมศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นคร้ังแรก 7 แห่ง คือ โรงเรียนพญาไท โรงเรียนวดัชนะ
สงคราม โรงเรียนวดัพญายงั โรงเรียนวดัหนงั  โรงเรียนวดันิมมานรดี โรงเรียนสามเสนนอก  และ
โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม 

พ.ศ. 2501 กรมสามญัศึกษา อนุมติัใหก้องการศึกษาพิเศษจดัท าโครงการสอนเด็กเจบ็ป่วยดว้ย
โรคโปลิโอ หรือโรคไขสันหลงัอกัเสบ ในโรงพยาบาลศิริราช มีการก่อตั้งมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ  ข้ึน
เพื่อช่วยเหลือในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด็กเหล่าน้ี ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 
ในพระบรมราชูปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และจดัตั้ง  ศูนยบ์ริการเด็กพิการ ข้ึนท่ี
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการท่ียากจน และมีภูมิล าเนาอยูต่่างจงัหวดัหรือไกล
จากโรงพยาบาลศิริราชในกรุงเทพฯ 
         พ.ศ. 2504-2508 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ร่วมกบักองการศึกษาพิเศษ จดัตั้งโรงเรียนสอน
เด็กพิเศษ ข้ึน โดยมีบุคลากรฝ่ายบริหารและท าการสอนจากกองการศึกษาพิเศษ   กรมสามญัศึกษาทั้งใน
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงต่อมา  กระทรวงศึกษาธิการอนุมติังบประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดพ้ระราชทานช่ือใหว้า่ โรงเรียนศรี
สังวาลย ์ในปี พ.ศ. 2508 
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พ.ศ. 2504 กระทรวงศึกษาธิการไดจ้ดัตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกข้ึนอีกแห่งหน่ึงในเขตทุ่ง
มหาเมฆ 
         พ.ศ.  2505 - 2509 กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนดา้น
วทิยาการ จากมูลนิธิอเมริกนัเพื่อคนตาบอดโพน้ทะเล (American Foundation Overseas for the Blind) 

พ.ศ. 2505-2507 มีการจดัตั้งมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์
ข้ึนใน พ.ศ. 2505 และชั้นเรียนพิเศษในโรงพยาบาลปัญญาอ่อน เม่ือ พ.ศ. 2506 เพื่อสอนเด็กปัญญาอ่อน 
อายรุะหวา่ง 7-15 ปี โดยจดัตามระดบัความสามารถเป็น 3 กลุ่ม คือระดบัเรียนได ้ระดบัฝึกได ้และระดบั
ปัญญาอ่อนรุนแรง 

พ.ศ. 2507 กรมสามญัศึกษาขยายการเปิดชั้นเรียนร่วมส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยนิประเภทหูตึงข้ึนในโรงเรียนพญาไท ซ่ึงเป็นชั้นเรียนพิเศษคู่ขนานกบัชั้นประถมศึกษาปกติมีครู
การศึกษาพิเศษเป็นผูส้อนและฝึกแกไ้ขการพดูใหน้กัเรียน 
         พ.ศ. 2512 - 2516 กรมการฝึกหดัครูอนุมติัการจดัตั้ง ศูนยท์ดลองสอนเด็กหูพิการชั้นเด็กเล็ก  
ข้ึนในวทิยาลยัครูสวนดุสิต พร้อมทั้งเปิดสอนวชิาการศึกษาพิเศษในระดบัปริญญา  เป็นแห่งแรกในปี 
พ.ศ. 2513 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา กระทรวงศึกษาไดข้ยายโครงการสอนเด็กนกัเรียนชา้และเด็กหูตึง
เรียนร่วมในระดบัประถมศึกษาออกไปอีกหลายโรงเรียน เช่น โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียน
อนุบาลพิบูลเวศม ์โรงเรียนอนุบาลวดันางนอง  โรงเรียนวดัหนงั โรงเรียนประถมบางแค โรงเรียน
ประถมนนทรี โรงเรียนวดัเวตวนัธรรมาวาส  โรงเรียนพิบูลประชาสรรค ์ฯลฯ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกดักรม
สามญัศึกษา 

พ.ศ. 2531 กรมการฝึกหดัครูไดม้อบใหส้ถาบนัราชภฎัสวนดุสิตจดัใหมี้การใหบ้ริการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมเด็กพิเศษ และครอบครัวโดยมีจุดมุ่งหมายใหค้  าแนะน าพอ่แม่ผูป้กครองในการเล้ียงดูเด็ก
พิการซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 0 -7 ปี เพื่อใหไ้ดพ้ฒันาการไปตามขั้นตอนเช่นเดียวกบัเด็กปกติ  

พ.ศ. 2520 - 2531 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถมัภ์ ประกาศจดัตั้งโรงเรียน
ส าหรับเด็กและบุคคลปัญญาอ่อน ในปี พ.ศ. 2531 มูลนิธิฯ ไดเ้ร่ิมโครงการจดัตั้งศูนยฝึ์กอาชีพแบบ
โรงงานในอารักษ์ พร้อมทั้งฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพแก่บุคคลปัญญาอ่อนวยัผูใ้หญ่ และไดรั้บ
พระราชทานช่ือวา่ ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร ตั้งอยูท่ี่ซอยพระมหาการุณย์ จงัหวดันนทบุรี 
         พ.ศ. 2523 - 2530 กองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา ไดข้ยายการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยรับโอนโรงเรียนกาวลิะอนุกลู จงัหวดัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2523) เดิมช่ือ
โรงเรียนกองทพับกอุปถมัภก์าวลิะวทิยา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนข้ึนกบัค่ายกาวิ
ละและจดัตั้งโรงเรียนอุบลปัญญานุกลู จงัหวดัอุบลราชธานีในปีพ.ศ. 2530 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย4 

 

พ.ศ. 2529  ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ด าเนินงานจดัการเรียนร่วมภายใตช่ื้อ  
โครงการพฒันารูปแบบการจดัการประถมศึกษาส าหรับเด็กพิการร่วมกบัเด็กปกติ  โดยมอบให้ส านกังาน
การ 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินงานทดลองจดัการเรียนร่วมส าหรับเด็กพิการ 2 ประเภท 
คือ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ และเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

ปี พ.ศ. 2539  กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ จดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ และ ในปี พ.ศ.2543
กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศ เร่ือง ปรับปรุงประกาศจดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าเขตการศึกษา
ในวนัท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ.2543 และไดป้ระกาศ เร่ือง ตั้งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ประจ าจงัหวดั  ในวนัท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2543  เพื่อใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม และเตรียมความพร้อมใหเ้ด็กท่ีมีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษรวมทั้งเป็นศูนยท์รัพยากรการเรียนรู้ดา้นการศึกษาพิเศษ ฯลฯ  

ปัจจุบนัการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทยมีรูปแบบในการจดัการศึกษาท่ีหลากหลายทั้งใน
ระบบคือ การจดัการเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไป  จดัการศึกษาตามความตอ้งการจ าเป็นตามลกัษณะ
ความพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ การจดัการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.2 

เร่ือง “แนวคดิและหลกัการของการจัดการศึกษาพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แนวคิดและหลกัการจัดการศึกษาพเิศษ 
การจดัการศึกษาพิเศษโดยทัว่ไปตั้งอยูบ่นรากฐานของความเช่ือหรือหลกัปรัชญาดงัน้ี   

                 1.  ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการท่ีจะไดรั้บบริการทางการศึกษาไม่วา่จะเป็นคนพิการ
หรือคนปกติ  เม่ือรัฐจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กปกติแลว้  ควรจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ
ดว้ย  หากเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไม่สามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาท่ีรัฐจดัใหเ้ด็กปกติได ้จึง
เป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะจดัการศึกษาใหส้นองต่อความตอ้งการของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเหล่านั้น
ดว้ย 
                  2.  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรไดรั้บการศึกษาควบคู่ไปกบัการบ าบดั การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทุกดา้นโดยเร็วท่ีสุด  ในทนัทีท่ีทราบวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการเตรียม
เด็กใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนต่อไปและมีพฒันาการทุกดา้นถึงขีดสูงสุด 
                  3.   การจดัการศึกษาพิเศษควรค านึงถึงการอยูร่่วมสังคมกบัคนปกติอยา่งมีประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนเด็กเหล่าน้ีจึงควรใหเ้รียนร่วมกบัเด็กปกติใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ เวน้แต่เด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ  ผูน้ั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพร่องในขั้นรุนแรงจนไม่อาจเรียนร่วมได ้ อยา่งไร
ก็ตาม  ควรใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดส้ัมผสักบัสังคมปกติ 

     4.   การจดัการศึกษาพิเศษตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพความเสียเปรียบของเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษแต่ละประเภท  โดยใชแ้นวการศึกษาของเด็กปกติ 
                   5. การศึกษาพิเศษและการฟ้ืนฟูบ าบดัทุกดา้น  ควรจดัเป็นโปรแกรมใหเ้ป็นรายบุคคล     ใน
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนบางอยา่ง  อาจจดัเป็นกลุ่มเล็กส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่อง  หรือมี
ความตอ้งการคลา้ยคลึงกนั  และอยูใ่นระดบัความสามารถท่ีใกลเ้คียงกนั 
                   6. การจดัโปรแกรมการสอนเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  ควรเนน้ท่ีความสามารถของเด็ก  
และใหเ้ด็กมีโอกาสไดป้ระสบความส าเร็จมากกวา่ท่ีจะค านึงถึงความพิการ  หรือความบกพร่อง  เพื่อท า
ใหเ้ด็กมีความมัน่ใจวา่  แมต้นจะมีความบกพร่อง  แต่ยงัมีความสามารถบางอยา่งเท่ากบัหรือดีกวา่คน
ปกติ  ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กสามารถปรับตวัไดดี้ข้ึน 
                   7.   การศึกษาพิเศษควรมุ่งใหเ้ด็กมีความเขา้ใจยอมรับตนเองมีความเช่ือมัน่มีสัจธรรมแห่ง
ตน  และมุ่งใหช่้วยตนเองได ้ ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  และสังคม 
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                    8.  การศึกษาพิเศษ  ควรจดัท าอยา่งต่อเน่ือง  เร่ิมตั้งแต่เกิดเร่ือยไป  ขาดตอนไม่ได ้ และควร
เนน้ถึงเร่ืองอาชีพดว้ย  

แนวคิดจากอดีตในการจัดการศึกษาพเิศษ 

  1.  ในอดีตการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจดัในโรงเรียนพิเศษท่ีจดัตั้งข้ึนส าหรับ
เด็กพิการแต่ละประเภท  แต่ในปัจจุบนัน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะจดัการศึกษาในลกัษณะของการเรียนร่วมโดย
จดัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้เรียนร่วมในหอ้งเรียนเดียวกนักบัเด็กปกติ  หากความพิการเป็น
อุปสรรค  ไม่สามารถเรียนร่วมในลกัษณะดวักล่าวไดก้็ควรจดัเป็นชั้นพิเศษในโรงเรียนปกติ  

    2.  ในอดีตการจดัการศึกษาเร่ิมเม่ือเด็กอายไุด ้ 6 - 7 ปี  แมแ้ต่การศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษก็เช่นเดียวกนัแต่มีแนวโนมัวา่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรไดรั้บบริการทางการศึกษา
เม่ืออายยุงันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดห้รือในทนัทีท่ีคน้พบสภาพความพิการของเด็ก  การเร่ิมให้
การศึกษาเม่ือเด็กอาย ุ6 -7 ปี  ชา้เกินไป 

     3.  ในอดีตนกัการศึกษามีความเช่ือวา่การเรียนร่วมนั้นสามารถจดัไดเ้ฉพาะส าหรับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องไม่มากนกัเท่านั้น   แต่ในปัจจุบนันกัการศึกษาเช่ือวา่เด็กพิการไม่วา่จะมีความพิการมาก
หรือนอ้ยเพียงใดหรือแมแ้ต่เด็กพิการในขั้นรุนแรงท่ีสุดก็สามารถเรียนร่วมกบัเด็กปกติไดโ้ดยจดัเป็น
หอ้งพิเศษในโรงเรียนปกติ 
                  4.  เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถ  และความพร้อมแตกต่างกนัมาก  การจดัการ
ศึกษาจึงควรจดัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  และความสามารถของเด็ก  เน่ืองจากเด็กเรียนไดไ้ม่
เท่ากนั  การจดัการศึกษาควรจดัเป็นรายบุคคล  เด็กแต่ละคนควรมีแผนการศึกษาเฉพาะส าหรับตนเอง  
ไม่ควรใชห้ลกัสูตรเดียวกบัเด็กปกติ  หากมีความจ าเป็นเพราะเด็กบางคนอาจเรียนไดม้ากกวา่เน้ือหาท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร  เช่น  เด็กปัญญาเลิศ  บางคนอาจเรียนไดน้อ้ยกวา่เน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
เช่น เด็กปัญญาอ่อน  หลกัสูตรจึงควรยดืหยุน่ เพื่อตอบสนองความสามารถเฉพาะตวัของนกัเรียน 
                  5.  ผูป้กครองควรมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการศึกษาแก่บุตรของตน 
                  6. ในอดีตการศึกษาพิเศษหมายถึง  การศึกษาส าหรับเด็กพิการเท่านั้น  แต่แนวโนม้ในขณะน้ี
การศึกษาพิเศษครอบคลุมไปถึงการศึกษาส าหรับเด็กเก่งเด็กฉลาด หรือเรียกทางการศึกษาวา่ เด็กปัญญาเลิศ  
อีกดว้ย เพราะเด็กเหล่าน้ีมีความเฉลียวฉลาดมาก การท่ีจดัใหส้ าหรับเด็กปกติทัว่ไปไม่อาจตอบสนอง
ความตอ้งการและความสนใจของเขาไดเ้ตม็ท่ี ดงันั้นเหล่าน้ีควรไดรั้บการศึกษาพิเศษมีเน้ือหาเขม้ขน้  
และใชว้ธีิสอนท่ีต่างไปจากเด็กปกติ 
                  7. ในอดีตเช่ือกนัวา่สภาพปัญญาอ่อนสามารถรักษาไดด้ว้ยทางยา แต่หลงัจากพยายามกนั
มากกวา่ 2 ทศวรรษ วงการแพทยก์็พบวา่ไม่สามารถจะรักษาเยยีวยาใหเ้ด็กปัญญาอ่อนกลายเป็นเด็กปกติ
ได ้ แต่การศึกษาสามารถช่วยใหเ้ด็กปัญญาอ่อนช่วยตวัเองได ้ และสามารถด ารงชีวติในสังคมได ้ การ
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กปัญญาอ่อน  จึงเป็นส่ิงส าคญั 
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                   8.   เด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นอารมณ์และพฤติกรรม ในประเทศไทยปัจจุบนัท่ีเรียนร่วม
ปะปนอยูก่บัเด็กปกติ  เด็กเหล่าน้ีมกัมีปัญหาในการปรับตวั   ไม่สามารถเขา้กบัคนอ่ืนได ้  และส่วนมาก
ประสบความลม้เหลวในการเรียน   บางรายตอ้งออกจากโรงเรียน เรียนไม่จบการศึกษา   นกัการศึกษา
ถือวา่เด็กเหล่าน้ีเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทหน่ึง    เด็กเหล่าน้ีควรไดรั้บการช่วยเหลือ
เพิ่มเติมท่ีแตกต่างไปจากปกติ  โดยเฉพาะในดา้นการปรับตวั  เม่ือเด็กสามารถปรับตวัไดแ้ลว้  จึง
ส่งกลบัไปเรียนในชั้นเรียนปกติ  ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือเด็กใหป้ระสบความส าเร็จในการเรียน  และเป็น
การป้องกนัมิใหเ้ด็กกลายเป็นยวุอาชญากรอีกดว้ย 
                9.  การจดับริการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษนั้นไม่ควรมีเฉพาะบุคลากรดา้นการ
สอนเท่านั้น  ควรมีบริการทางการแพทยค์วบคู่กนัไปเท่าท่ีจ  าเป็น  ทั้งน้ีเพื่อมุ่งขจดัความบกพร่องของ
เด็ก  และส่งเสริมใหเ้ด็กเรียนรู้เตม็ความสามารถของตน  บริการท่ีจ าเป็นอาจไดแ้ก่  การแกไ้ขการพดู  
กายภาพบ าบดั  กิจกรรมบ าบดั  จิตบ าบดั และการช่วยเหลือท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 
                 10. การใหก้ารศึกษาแก่เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษควรเร่ิมโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้การศึกษา
ในระดบัปฐมวยั  หรือก่อนระดบัอนุบาล  รวมทั้งระดบัอนุบาล  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 1.3 

เร่ือง “รูปแบบการจัดการศึกษาพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

     ปัจจุบนัการจดัการศึกษาพิเศษมีการจดัในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ โรงเรียนเฉพาะคนพิการ  

 โรงเรียนเรียนร่วม   ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ   และศนูยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ  โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
1.  โรงเรียนเฉพาะคนพกิาร  เป็นสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาใหเ้ฉพาะเด็กท่ีมี 
ความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงเป็นเด็กพิการหรือเด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทต่างๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
สหศึกษาแบบอยูป่ระจ าและไปกลบั  ในปัจจุบนัมีอยู ่ 4 ประเภท ไดแ้ก่ โรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการเห็น จ านวน 2  โรงเรียน   โรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ จ  านวน  
20  โรงเรียน   โรงเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  จ  านวน 19  โรงเรียน  โรงเรียน
ส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือสุขภาพ จ านวน    2  โรง รวม   43   โรงเรียน 
2. โรงเรียนเรียนร่วม   เป็นสถานศึกษาทัว่ไปท่ีจดัการศึกษาใหก้บัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียน
ร่วมกบัเด็กทัว่ไปในโรงเรียน    การเรียนร่วมในโรงเรียนทัว่ไปเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนและท ากิจกรรมร่วมกบัเพื่อน  โดยมีครูประจ าชั้นและครู
การศึกษาพิเศษร่วมมือและรับผดิชอบร่วมกนั  มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการพิเศษทาง
การศึกษาและพฒันาศกัยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล   โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดันอ้ยท่ีสุด  
และไดรั้บประโยชน์สูงสุด โดยพยายามใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดเ้รียนร่วมในชั้นเรียนปกติมากท่ีสุด  
การจดัชั้นเรียนอาจมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัความพิการของเด็ก  สภาพแวดลอ้มและความพร้อมของ
โรงเรียน ดงัน้ี 

2.1  เรียนในชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนทัว่ไปทุกวชิา 
2.2 เรียนในชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติเป็นบางวชิา 
2.3 เรียนในชั้นเรียนปกติเตม็เวลาและรับบริการสอนเสริม  
2.4  เรียนในชั้นเรียนปกติเตม็เวลาและรับบริการครูเดินสอน  
2.5  เรียนในชั้นเรียนปกติเตม็เวลาและรับบริการปรึกษาหารือ  
2.6   เรียนในชั้นเรียนปกติเตม็เวลา 
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การศึกษาพิเศษเป็นกระบวนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษาท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือแตกต่างไปจากเด็กปกติใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีขาดไปอนัเน่ืองจาก
สาเหตุความบกพร่องของร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และรวมถึงเด็กท่ีมีสติปัญญาสูงกวา่ปกติ คือ  เด็ก
ปัญญาเลิศ  ซ่ึงเด็กเหล่าน้ีไม่อาจไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ีจากการศึกษาท่ีจดัใหก้บัเด็กปกติได้   ทั้งดา้นการ
เรียนการสอน  วธีิสอน  ขบวนการ  เน้ือหาวชิา  หลกัสูตร  เคร่ืองมือ   ส่ือการสอน และบริการ   เด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเหล่าน้ีมกัมีความบกพร่องดา้นต่างๆ  ไดแ้ก่  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้น
ร่างกายและการเคล่ือนไหว เด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ เด็กท่ีมีความบกพร่องท่ีมีความบกพร่องทางการ
พดูและภาษา  เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ์หรือสมาธิสั้น เด็กออทิสติก  และเด็กท่ีมี
ความพิการซอ้น   การศึกษาพิเศษจึงเป็นการจดัสถานการณ์การเรียนการสอนเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษทุกคนไดรั้บประโยชน์เตม็ท่ี  จนสามารถพฒันาไปสู่ระดบัสูงสุดแห่งศกัยภาพแต่ละ
คน  เพื่อใหเ้ด็กเหล่าน้ีไดส้ามารถพฒันาร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ไปในทางท่ีดีใกลเ้คียงปกติ
ไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถของแต่ละบุคคล 

 3. ศูนย์การศึกษาพเิศษ   หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอก 
ระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ  และจดัการ
ศึกษาอบรมแก่ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิง 
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อ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในประกาศกระทรวง  ปัจจุบนัมีศนูยก์ารศึกษาพิเศษทุกจงัหวดัรวม 76 ศนูย ์ 
 

4. ศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิาร    หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษา 
นอกระบบ หรือตามอธัยาศยัแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 
ครอบครัว ชุมชนองคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการโรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์และสถาบนัทางสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั 
ตั้งแต่ระดบัการศึกษาปฐมวยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลกัสูตรระยะสั้น 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.1 

เร่ือง “กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบั การจัดการศึกษาพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  

              กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550    มีบางมาตราท่ีใหท้ั้งสิทธิและ
โอกาสแก่คนพิการในการไดรั้บการคุม้ครองและไดรั้บการศึกษา  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   
 
     มาตรา   30     บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนั   
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั    การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม  หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ  จะกระท ามิได ้    มาตรการท่ีรัฐก าหนดข้ึนเพื่อขจดั
อุปสรรคหรือส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถใชสิ้ทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม 
 

มาตรา 49   บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดั
ใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 

ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ตอ้งไดรั้บสิทธิตาม
วรรคหน่ึงและการสนบัสนุนจากรัฐเพื่อใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยทดัเทียมกบับุคคลอ่ืน  

การจดัการศึกษาอบรมขององคก์รวชิาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของ
ประชาชน การเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองและส่งเสริมท่ี
เหมาะสมจากรัฐ 

มาตรา 54   บุคคลซ่ึงพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากสวสัดิการ ส่ิง
อ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 

บุคคลวกิลจริตยอ่มไดรั้บความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมจากรัฐ 
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มาตรา 80   รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม  การสาธารณสุข การศึกษา และ
วฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 

(1)คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการฝึกอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษา
ปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนั
ครอบครัวและ 

ชุมชน รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือ
ทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะยากล าบาก ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได้ 

(2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนั
น าไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยนืของประชาชน   รวมทั้งจดัและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการ
สาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหเ้อกชน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข  โดยผูมี้หนา้ท่ีใหบ้ริการดงักล่าวซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ตามมาตรฐานวชิาชีพและจริยธรรม ยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 

(3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบให้
สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อ
พฒันาการศึกษาของชาติ จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวนิยั ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ชุมชน องคก์ารทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาใหเ้ท่าเทียมและสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

(5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัในศิลปวทิยาการแขนงต่าง ๆ และเผยแพร่
ขอ้มูลผลการศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 

(6) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้  ปลูกจิตส านึกและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ  ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2542  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 )พ.ศ.2545   

                     ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2545   
 ไดก้ าหนดบทบญัญติัซ่ึงคุม้ครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในบางมาตรา ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรา  10                         
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               วรรค 1   ก าหนดใหก้ารจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12  ปี   ท่ีรัฐตอ้งจดัใหท้ัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย   
               วรรค 2  ใหมี้การจดัการศึกษาส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  
อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซ่ึงไม่
สามารถพึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส  รัฐตอ้งจดัการศึกษาใหเ้ป็นพิเศษ   
               วรรค 3   การจดัการศึกษาส าหรับคนพิการในวรรค 2   ใหจ้ดัตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความ
พิการ  และใหบุ้คคลดงักล่าวไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

มาตรา 60     

                วรรค 3  การจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษใหเ้หมาะสม  และ
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการจดัการศึกษา  ส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษ  
แต่ละกลุ่มตามมาตรา 10  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี   โดยค านึงถึงความเสมอภาค  ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษา  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
 

 พระราชบัญญตัิการศึกษาภาคบังคับ พ. ศ.  2542   
พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2542    มาตรา 12 กล่าววา่ ใหก้ระทรวง ศึกษาธิการ  

คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และ  สถานศึกษา    จดัการศึกษาเป็น
พิเศษส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ   สติปัญญา   อารมณ์  สังคม การส่ือสารและการ
เรียนรู้   หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ   หรือนกัเรียนซ่ึงไม่สามารถพึ่งพาตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แล 
หรือดอ้ยโอกาสหรือนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษใหไ้ดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ี
เหมาะสม  รวมทั้งการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ตามความจ าเป็น  เพื่อประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั     องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา  จดัการศึกษาเป็นพิเศษส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือ
เด็กซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้ หรือไม่มีผูดู้แล  หรือดอ้ยโอกาส  หรือเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้
ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบัดว้ยรูปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  
ส่ือ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น  เพื่อประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการ
ไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 

  กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการให้คนพกิารได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ 
และความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา  พ. ศ. 2545      
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จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 3  ท าใหมี้การออก
กฎกระทรวงฉบบัท่ีท าใหค้นพิการไดรั้บสิทธิในการไดรั้บการอุดหนุนทางการศึกษา คือ  กฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ใหค้นพิการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ   และความช่วยเหลือ
อ่ืนใดทางการศึกษา  พ. ศ. 2545    มีหลกัเกณฑใ์นการขอรับสิทธิ  และมีคุณสมบติัของคนพิการท่ีจะ
ไดรั้บสิทธิในการขอรับเงินอุดหนุน  ขอยมืเงินเพื่อจดัซ้ือ    ขอยมื  และขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก  
ส่ือ    บริการ      และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามบญัชี ก  บญัชี ข  และบญัชี  ค  ท่ีแนบทา้ย
กฎกระทรวง  

      กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาส าหรับคน
พกิาร พ.ศ. 2545    

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มาตรา 60 วรรค 3 ก าหนดใหรั้ฐจดัสรร
งบประมาณเป็นพิเศษใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการศึกษา ส าหรับผูเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีเป็นคนพิการ   โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา   และความเป็นธรรม  จึงไดมี้
กฎกระทรวงฉบบัน้ีข้ึนซ่ึงกล่าววา่ ใหจ้ดัสรรงบประมาณแต่ละปีเป็นเงินอุดหนุนส าหรับคนพิการตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการใหค้นพิการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ. ศ. 2545 ในอตัราท่ีมากกวา่แต่ไม่เกิน  5  เท่าของเงินอุดหนุนดา้น
ส่ือและวสัดุการศึกษาท่ีจดัสรรใหแ้ก่นกัเรียนทัว่ไปต่อคน   
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.2 

เร่ือง “พระราชบัญญัติส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร พ.ศ. 2550  ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการ พ.ศ. 2550  ไดร้ะบุถึงสิทธิคนพิการไว้

ดงัน้ี 
มาตรา  ๒๐  คนพิการมีสิทธิเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ไดจ้ากส่ิงอ านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ
ตลอดจนสวสัดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ  ดงัต่อไปน้ี 
๑.     การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์ และค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์  เคร่ืองช่วยความพิการ และส่ือส่งเสริมพฒันาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพใหดี้ข้ึน  ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
๒.     การศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ หรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม
ในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทัว่ไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบโดย
ใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัส่ิงอ านวยความสะดวกส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการใหก้ารสนบัสนุนตามความเหมาะสม 
๓.     การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชีพ การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐาน การคุม้ครองแรงงาน  มาตรการเพื่อ
การมีงานท า ตลอดจนไดรั้บการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการส่ือ ส่ิงอ านวยความ
สะดวกเทคโนโลย ีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อการท างานและประกอบอาชีพของคนพิการ  ตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานประกาศก าหนด  
๔.     การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมืองอยา่งเตม็ท่ี และมี
ประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกบับุคคลทัว่ไป  ตลอดจนไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวกและ
บริการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับคนพิการ 
๕.     การช่วยเหลือใหเ้ขา้ถึงนโยบาย แผนงาน  โครงการ กิจกรรม การพฒันาและบริการอนัเป็น
สาธารณะ ผลิตภณัฑท่ี์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวติ การช่วยเหลือทางกฎหมาย และการจดัหา
ทนายความวา่ต่างแกต่้างคดี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
๖.     ขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารและ
เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการส่ือสารส าหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการส่ือ
สาธารณะจากหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากรัฐ ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  
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และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารก าหนดในกฎกระทรวง  
๗.     บริการล่ามภาษามือตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 
๘.     สิทธิท่ีจะน าสัตวน์ าทาง  เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์น าทาง หรือเคร่ืองช่วยความพิการใดๆติดตวัไปใน
ยานพาหนะหรือสถานท่ีใดๆ เพื่อประโยชน์ในการเดินทางและไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก อนัเป็น
สาธารณะ โดยไดรั้บยกเวน้ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพิ่มเติมส าหรับสัตว์   เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองช่วยความพิการดงักล่าว 
๙.     การจดัสวสัดิการเบ้ียความพิการ(แทนเบ้ียยงัชีพ) กบัคนท่ีจดทะเบียน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
๑๐. การปรับสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั การมีผูช่้วยคนพิการ หรือจดัใหมี้สวสัดิการอ่ืนตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
ผูช่้วยคนพิการ  ใหมี้สิทธิไดรั้บการลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการก าหนด 
คนท่ีพิการท่ีไม่มีผูดู้แลคนพิการ  มีสิทธิไดรั้บการจดัสวสัดิการดา้นท่ีอยูอ่าศยั และการเล้ียงดูจาก
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีสถานสงเคราะห์เอกชนจดัท่ีอยูแ่ละสวสัดิการใหแ้ลว้ รัฐตอ้งจดัเงิน
อุดหนุนใหแ้ก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนดใน
ระเบียบ 
ผูดู้แลคนพิการมีสิทธิไดรั้บบริการใหค้  าปรึกษา แนะน า  ฝึกอบรมทกัษะ การเล้ียงดู การจดัการ
การศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจนความช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อใหพ้ึ่งตนเองได้ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนดในระเบียบ 
คนพิการและผูดู้แลคนพิการมีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่นภาษี หรือยกเวน้ภาษีตามท่ีกฎหมายก าหนด 
องคก์รเอกชนท่ีจดัใหค้นพิการไดรั้บสิทธิประโยชน์ตามมาตรน้ี มีสิทธิไดรั้บการลดหยอ่นภาษี หรือ 
ยกเวน้ภาษีเป็นร้อยละของจ านวนเงินค่าใชจ่้ายตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

               ปัจจุบนัคนพิการไดรั้บสิทธิ และโอกาสต่างๆมากข้ึน   โดยเฉพาะทางดา้นการศึกษาท่ีท าใหค้น
พิการมีโอกาส  และไดรั้บความเป็นธรรมในการไดรั้บการศึกษามากข้ึน ทั้งการไดรั้บการอุดหนุนดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ   และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตลอดจนงบประมาณท่ี
จดัสรรใหเ้ป็นจ านวน 5 เท่าของนกัเรียนทัว่ไป     
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.3 

เร่ือง “พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ. ศ.  2551” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 
พระราชบัญญตัิการจัดการศึกษาส าหรับคนพกิาร  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
           มาตรา ๓ ในพระราชบัญญตัินี้ 
“คนพกิาร”   หมายความวา่  บุคคลซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือ 
เขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเห็น การไดย้นิ การเคล่ือนไหว การส่ือสาร
จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใดประกอบกบัมีอุปสรรคในดา้น
ต่าง ๆ และมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาท่ีจะตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือดา้นหน่ึงดา้นใด
เพื่อใหส้ามารถปฏิบติักิจกรรมในชีวติประจ าวนัหรือเขา้ไปมีส่วนร่วมทางสังคมไดอ้ยา่งบุคคลทัว่ไป
ทั้งน้ี ตามประเภทและหลกัเกณฑท่ี์รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด 
“สถานศึกษาเฉพาะความพกิาร” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนท่ีจดัการศึกษา 
ส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ ทั้งในลกัษณะอยูป่ระจ า ไป กลบั และรับบริการท่ีบา้น 
“ศูนย์การศึกษาพเิศษ” หมายความวา่ สถานศึกษาของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอธัยาศยัแก่คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวติ  และจดัการศึกษาอบรมแก่
ผูดู้แลคนพิการ ครู บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก บริการและ
ความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจนปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 
“ศูนย์การเรียนเฉพาะความพกิาร” หมายความวา่ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษานอกระบบ หรือ 
ตามอธัยาศยัแก่คนพิการโดยเฉพาะ โดยหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคก์รเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบนัทางการแพทย ์สถานสงเคราะห์และสถาบนัทางสังคมอ่ืนเป็นผูจ้ดั ตั้งแต่ระดบั
การศึกษาปฐมวยั การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและหลกัสูตรระยะสั้น 
มาตรา ๔     ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และใหมี้ 
อ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
มาตรา ๕ คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาดงัน้ี 
(๑) ไดรั้บการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวติ  
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พร้อมทั้งไดรั้บเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
(๒) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยค านึงถึง 
ความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของบุคคลนั้น 
 
(๓) ไดรั้บการศึกษาท่ีมีมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของ
คนพิการแต่ละประเภทและบุคคล 
มาตรา ๖ ใหค้รูการศึกษาพิเศษในทุกสังกดัมีสิทธิไดรั้บเงินค่าตอบแทนพิเศษตามท่ีกฎหมาย 
ก าหนดใหค้รูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารยไ์ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ องคค์วามรู้ 
การศึกษาต่อเน่ืองและทกัษะในการจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ก าหนด 
มาตรา ๗ ใหส้ถานศึกษาของรัฐและเอกชนท่ีจดัการเรียนร่วม สถานศึกษาเอกชนการกุศล 
ท่ีจดัการการศึกษาส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ และศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการ ท่ีไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานไดรั้บเงินอุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการรับเงิน
อุดหนุนและความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๘ ใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัจดัท าแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยใหส้อดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ และตอ้งมีการปรับปรุงแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในประกาศกระทรวงฯ 

สถานศึกษาในทุกสังกดัและศูนยก์ารเรียนเฉพาะความพิการอาจจดัการศึกษาส าหรับคนพิการ
ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั ในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งการเรียนร่วม การจดัการศึกษา
เฉพาะความพิการ รวมถึงการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การพฒันาศกัยภาพในการด ารงชีวติอิสระการ
พฒันาทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็น การฝึกอาชีพ หรือการบริการอ่ืนใด 

ใหส้ถานศึกษาในทุกสังกดัจดัสภาพแวดลอ้ม ระบบสนบัสนุนการเรียนการสอน ตลอดจน
บริการเทคโนโลยี ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ท่ีคนพิการ
สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ได ้

ใหส้ถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาในทุกสังกดั มีหนา้ท่ีรับคนพิการเขา้ศึกษาในสัดส่วนหรือ
จ านวนท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการก าหนด 

สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเขา้ศึกษา ใหถื้อเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมาย 

ใหส้ถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนผูดู้แลคนพิการและประสานความร่วมมือ
จากชุมชนหรือนกัวชิาชีพเพื่อใหค้นพิการไดรั้บการศึกษาทุกระดบั หรือบริการทางการศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของคนพิการ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 2.4 

เร่ือง “ประกาศคณะกรรมการพจิารณาให้คนพกิารได้รับสิทธิช่วยเหลอื
ทางการศึกษา เร่ือง ก าหนด  หลกัเกณฑ์และวธีิการ  การรับรองบุคคลของ

สถานศึกษาว่าเป็นคนพกิาร  พ.ศ.2548” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ประกาศคณะกรรมการพจิารณาให้คนพกิารได้รับสิทธิช่วยเหลอืทางการศึกษา  
เร่ือง   ก าหนด  หลกัเกณฑ์และวธีิการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพกิาร  พ.ศ.2548  
 

  อาศยัอ านาจความในขอ้ 1  และ  ขอ้ 5 (3)  แห่งกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการให้
คนพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ.
2545  ประกอบกบัมติคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาในการ
ประชุมคร้ังท่ี 1/2548  เม่ือวนัท่ี  26  พฤษภาคม  2548  คณะกรรมการจึงออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์
และวธีิการการรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่เป็นคนพิการไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1   ประกาศน้ีเรียกวา่  “ประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษา   เร่ือง   ก าหนด   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ   การรับรองบุคคลของสถานศึกษาวา่
เป็นคนพิการ พ.ศ.2548” 

 ขอ้ 2   ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3   ในประกาศน้ี  
 “สถานศึกษา ”   หมายความวา่  สถานพฒันาเด็กปฐมวยั  โรงเรียน  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  
ศูนยก์ารเรียน   วทิยาลยั   สถาบนั  มหาวทิยาลยั  หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของ
เอกชนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีหรือวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษาท่ีคนพิการสมคัรเขา้ศึกษาและได้
ลงทะเบียนแลว้ 

 ขอ้ 4   ประเภทของคนพิการมีดงัต่อไปน้ี  
  (1)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น  
  (2)  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  
  (3)   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา  
  (4)   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  
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  (5)   บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  
  (6)   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา  
  (7)   บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
  (8)   บุคคลออทิสติก  
  (9)   บุคคลพิการซอ้น  
 ขอ้ 5   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการคดักรอง  ใหใ้ชแ้บบและวธีิการคดักรองแนบทา้ยประกาศน้ี  
โดยผูท่ี้ท  าการคดักรองเบ้ืองตน้  ตอ้งผา่นการฝึกอบรมวธีิการใชแ้ละการประเมินตามเกณฑก์ารพิจารณา
ท่ีระบุไวใ้นแบบคดักรอง 
 ขอ้ 6   ใหส้ถานศึกษาน าขอ้มูลจากการคดักรองมาประกอบการพิจารณาการจดัท าแผนการ
จดัการศึกษาเฉพาะบุคคลและในการติดตามประเมินผล 
 ขอ้ 7   ใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเรียกช่ือ
อยา่งอ่ืนรับรองวา่เป็นคนพิการเพื่อประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กพิการทางการศึกษาตามกฎกระทรวง
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิใหค้นพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  พ.ศ.2545 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.1 

เร่ือง “ลกัษณะ และประเภทของเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ ทางการศึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
        เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทางการศึกษา    หมายถึง    เด็กพิการ หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง
กายภาพหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากสภาพปกติทางร่างกาย   สติปัญญา  อารมณ์หรือสังคม   ซ่ึง
ความเบ่ียงเบนน้ีรุนแรงถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อดา้นต่างๆของเด็กโดยเฉพาะทางการศึกษา     เด็ก
เหล่าน้ีจึงมีความตอ้งการพิเศษ  เพื่อใหส้ามารถพฒันาร่างกาย  สติปัญญา   อารมณ์   สังคม   ไปในทางท่ี
ดี  ใกลเ้คียงกบัเด็กปกติไดเ้ตม็ก าลงัความสามารถของแต่ละบุคคล  การแบ่งประเภทเด็กพิการ  ในดา้น
การศึกษาพิเศษตอ้งพิจารณาความจ ากดัทางร่างกาย  และความจ ากดัทางสติปัญญา   ซ่ึงเป็นอุปสรรคใน
การศึกษา  เช่น  หูหนวก  ตาบอด   ปัญญาอ่อน   เป็นอุปสรรคในการเรียนเพื่ออ่านออกเขียนได ้  และ
เป็นปัญหาต่อการเรียนรู้ในสภาพของระบบโรงเรียนทัว่ๆไป  
 เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะประกอบดว้ยลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1.  มีความผดิปกติเกิดข้ึน 
2.  ความผดิแปลกนั้นตอ้งเบ่ียงเบนไปจากตวัแทนของกลุ่ม  (Norm) 
3.  ความผดิแปลกนั้นจะตอ้งเกิดภายในตวัเด็กเอง  คือ  ดา้นร่างกาย  สติปัญญา  

อารมณ์อาจจะเกิดดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้น  
4.  ความผดิปกติจะตอ้งอยูใ่นระดบัรุนแรง   ถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อชีวติความ

เป็นอยูพ่ฒันาการ  ความเจริญเติบโตดา้นหน่ึง  หรือหลายดา้นท่ีประกอบเป็นตวัเด็ก  
                   กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศคณะกรรมการพิจารณาใหค้นพิการไดรั้บสิทธิ
ช่วยเหลือทางการศึกษาในการก าหนด  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ  การรับรองบุคคลของสถานศึกษา
วา่เป็นคนพิการ  พ.ศ.2548 
 

 ข้อ 1  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น  หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดบั
เล็กนอ้ยจนถึงตาบอดสนิท  อาจแบ่งให ้ 2  ประเภท  ดงัน้ี 
  (1)  คนตาบอด   หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งสอนใหอ่้านอกัษรเบรลล์
หรือใชว้ธีิการฟังเทปหรือแถบเสียง  หากตรวจวดัความชดัเจนของสายตางขา้งดีเม่ือแกไ้ขแลว้อยูใ่น
ระดบั 6 ส่วน60  เมตร (6/60)  หรือ  20 ส่วน  200 ฟุต (20/200)  ลงมาจนถึงบอดสนิท (หมายถึงคนตา
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บอดสามารถมองเห็นวตัถุไดใ้นระยะห่างนอ้ยกวา่  6 เมตร  หรือ  20 ฟุต  ในขณะท่ีคนปกติสามารถ
มองเห็นวตัถุเดียวกนั 
ไดใ้นระยะห่าง  60  เมตร  หรือ  200 ฟุต)  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 20 องศา  (หมายถึงมองเห็นได้
กวา้งนอ้ยกวา่  20 องศา) 
  (2)  คนเห็นเลอืนราง   หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นแต่ยงัสามารถอ่านอกัษร
ตวัพิมพท่ี์ขยายใหญ่ได ้หรือตอ้งใชแ้วน่ขยายอ่าน  หากตรวจวดัความชดัเจนของสายตาขา้งดีเม่ือแกไ้ข
แลว้อยูใ่นระดบัระหวา่ง 6 ส่วน 18 เมตร (6/18)  หรือ 20  ส่วน 70 ฟุต (20/70)  ถึง  6 ส่วน 60 เมตร 
(6/60)  หรือ  20 ส่วน 200 ฟุต (20/200)  หรือมีลานสายตาแคบกวา่ 30 องศา  

 ข้อ 2  บุคคลทีค่วามความบกพร่องทางการได้ยนิ    หมายถึง   บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิ
ตั้งแต่ระดบัรุนแรงจนถึงระดบันอ้ย  อาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
  (1) คนหูหนวก   หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิมากจนไม่สามารถรับขอ้มูลผา่น
ทางการไดย้นิไม่วา่จะใส่หรือไม่ใส่เคร่ืองช่วยฟังก็ตาม  โดยทัว่ไปหากตรวจการไดย้นิจะสูญเสียการได้
ยนิประมาณ 90  เดซิเบล ข้ึนไป  (เดซิเบลเป็นหน่วยวดัความดงัของเสียง)    หมายถึง    คนปกติเร่ิมได้
ยนิเสียงเม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล  แต่คนหูหนวกจะเร่ิมไดย้นิเสียงเม่ือเสียงดงัมากกวา่ 90 เดซิเบล 
  (2) คนหูตึง    หมายถึง  บุคคลท่ีมีการไดย้นิเหลืออยูพ่อเพียงท่ีจะรับขอ้มูลผา่นทางการ
ไดย้นิ  โดยทัว่ไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟังหากตรวจวดัการไดย้นิจะพบวา่การสูญเสียการไดย้นินอ้ยกวา่ 90 เด
ซิเบล ลงมาจนถึง 26 เดซิเบล  หมายถึง  คนปกติเร่ิมไดย้นิเสียงเม่ือเสียงดงัไม่เกิน 25 เดซิเบล  แต่คนหู
ตึงจะเร่ิมไดย้นิเสียงท่ีดงัมากวา่ 26  เดซิเบล  จนถึง  90 เดซิเบล 

 ข้อ 3  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางสติปัญญา   หมายถึง  บุคคลท่ีมีพฒันาการชา้กวา่คน
ทัว่ไป  เม่ือวดัระดบัเชาวปั์ญญา  โดยใชแ้บบทดสอบมาตรฐานแลว้ มีระดบัเชาวปั์ญญาต ่ากวา่คนปกติ
ทัว่ไปและความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต ่ากวา่เกณฑท์ัว่ไปอยา่งนอ้ย  2 ทกัษะหรือมากวา่  
เช่น  ทกัษะการส่ือความหมาย   ทกัษะทางสังคม   ทกัษะการใชส้าธารณสมบติั   การดูแลตนเอง   การ
ด ารงชีวติในบา้นการควบคุมตนเอง  สุขอนามยั  และความปลอดภยั  การเรียนวชิาการเพื่อ
ชีวติประจ าวนั  การใชเ้วลาวา่งและการท างาน  ซ่ึงลกัษณะความบกพร่องทางสติปัญญาพบตั้งแต่แรก
เกิดจนอายกุ่อน 18 ปี 

 ข้อ 4  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ   หมายถึง  บุคคลท่ีมีอวยัวะไม่สม
ส่วน  อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนขาดหายไป กระดูกและกลา้มเน้ือพิการ เจบ็ป่วยเร้ือรัง
รุนแรง มีความพิการของระบบประสาท    มีความล าบากในการเคล่ือนไหว   จึงเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษาในสภาพปกติทั้งน้ีไม่รวมคนท่ีมีความบกพร่องทางประสาทสัมผสั  ไดแ้ก่  ตาบอด  หูหนวก 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย23 

 

 ข้อ 5  บุคคลทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้    หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือหลายอยา่งในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจหรือการใชภ้าษาอาจเป็นภาษา
พดูและ / หรือภาษาเขียน  ซ่ึงจะมีผลท าใหมี้ปัญหาในการฟัง  การพดู  การคิด  การอ่าน  การเขียน  การ
สะกดหรือการคิดค านวณ  รวมทั้งสภาพความบกพร่องในการรับรู้  สมองไดรั้บบาดเจบ็  การปฏิบติังาน
ของสมองสูญเสียไป  ซ่ึงอาจท าใหมี้ปัญหาในการอ่าน  และปัญหาในการเขา้ใจภาษา  ทั้งน้ีไม่รวมคนท่ี
มีปัญหาทางการเรียนรู้เน่ืองจากความบกพร่องทางการเห็น  การไดย้นิ  หรือการเคล่ือนไหว  ปัญญาอ่อน  
ปัญหาทางอารมณ์  หรือความดอ้ยโอกาส  เน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม  หรือเศรษฐกิจ  

 ข้อ 6  บุคคลทีม่ีความบกพร่องทางการพูดและภาษา    หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพร่องใน
เร่ืองการเปล่งเสียงพดู  เช่น  เสียงผดิปกติ  อตัราความเร็ว  และจงัหวะการพดูผดิปกติ  หรือคนท่ีมีความ
บกพร่องในเร่ืองความเขา้ใจ  และหรือการใชภ้าษาพดู การเขียน  และหรือระบบสัญลกัษณ์อ่ืนท่ีใชใ้น
การติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงอาจเก่ียวกบัรูปแบบของภาษา  เน้ือหาของภาษา  และหนา้ท่ีของภาษา  

 ข้อ 7  บุคคลทีม่ีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์    หมายถึง  บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ไปจากปกติเป็นอยา่งมาก  และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ไม่เป็นท่ียอมรับทางสังคม
หรือวฒันธรรม 

 ข้อ 8  บุคคลออทสิติก    หมายถึง  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการดา้นสังคม  ภาษา
และการส่ือความหมาย  พฤติกรรม  อารมณ์ และจินตนาการ  ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองจากการท างานในหนา้ท่ี
บางส่วนของสมองท่ีผดิปกติไปและความผดิปกตินั้นพบไดก่้อนวยั 30  เดือน 

 ข้อ 9  บุคคลพกิารซ้อน    หมายถึง  บุคคลท่ีมีสภาพความบกพร่องหรือความพิการมากกวา่
หน่ึงประเภทในบุคคลเดียวกนั  เช่น  คนปัญญาอ่อนสูญเสียการไดย้นิ  เป็นตน้  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 3.2 

เร่ือง “แบบคดัแยกเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ ทางการศึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่ปัีญหาทางการเรียนรู้ 
ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 
1. คนท่ีมีความบกพร่องอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่งในกระบวนการพ้ืนฐานจิตวิทยา  เก่ียวกบัความเขา้ใจหรือการใช้

ภาษา  อาจเป็นภาษาพดูและหรือภาษาเขียน  ซ่ึงมีผลท าให้มีปัญหาในการฟัง  การพดู  การอ่าน  การเขียน  การสะกด  
หรือการคิดค านวณ  เป็นตน้ 

2. ผูป้ระเมินควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน 2 ‟ 3 คน เช่น  ครูผูส้อน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
ร่วมกนัประเมิน    ซ่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 1 เดอืน 

3. ผูป้ระเมินสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก      (  )        ลงในช่องท่ีตรงกบัพฤติกรรมของ
ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมากท่ีสุด  

4. แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
 

เกณฑ์การพจิารณา 
 ถา้ตอบวา่“ใช่” ทั้ง 3 ขอ้ จากการสงัเกตเบ้ืองตน้ขา้งตน้ ร่วมกบัความบกพร่องดา้นใดดา้นหน่ึงหรือมากกวา่  (การอ่าน การเขียน 
การค านวณ) มีแนวโนม้วา่เด็กจะมีปัญหาการเรียนรู้ในดา้นนั้น 
 

ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
 

การสังเกตเบื้องต้น / ข้อมูลพืน้ฐานของเดก็ทีม่ีปัญหาทางการเรียนรู้ 
  

1 ดูฉลาดหรือปกติ ในดา้นอ่ืน ๆ นอกจากในดา้นการเรียน    
2 ตอ้งมีปัญหาทางการเรียน ซ่ึงอาจท าไม่ไดเ้ลยหรือท าไดต้  ่ากวา่   2 ชั้นเรียน ในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือมากกวา่ 1 ดา้น 

ต่อไปน้ี 
   2.1 ดา้นการอ่าน 

  

    2.2 ดา้นการเขียน   
    2.3 ดา้นการค านวณ   
3 ปัญหาทางการเรียนตอ้งไม่ไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางดา้นการเห็น          การไดย้นิ    สติปัญญา    ออทิ

สติก   หรือ  จากการถูกละทิ้งละเลย หรือความดอ้ยโอกาสอ่ืน ๆ 
  

เกณฑ์การพจิารณา (ต่อ) 
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ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
 
1 1.  ความบกพร่องด้านการอ่าน 

อ่านไม่ได้ 

  

2 อ่านชา้ อ่านค าต่อค า จ  าค  าไม่ได้   
3 อ่านสะกดค าไม่ได ้   
4 อ่านซ ้า อ่านขา้ม หรืออ่านเพ่ิมค า   
5 ผนัเสียงวรรณยกุตไ์ม่ได้   
6 อ่านสลบัตวัอกัษรหรือออกเสียงสลบักนั เช่น ม กบั น หรือ ด กบั ต   
7 อ่านผิดประโยค หรือผิดต าแหน่ง อ่านหลงบรรทดั   
8 ไม่รู้ความหมายของค าท่ีอ่าน   
9 จบัใจความส าคญัไม่ได้   
 
1 

2.  ความบกพร่องด้านการเขียน ภาษาเขียน และการสะกดค า  
เขียนเป็นตวัอกัษรไม่ได ้

  

2 เขียนพยญัชนะหรือตวัเลขกลบัดา้น คลา้ยมองจากกระจกเงา   
3 เขียนไม่ไดใ้จความ   
4 เขียนดว้ยลายมือท่ีอ่านไม่ออก   
5 เรียงล าดบัตวัอกัษรผิด เช่น สถิติ เป็น สติถิ   
6 เขียนพยญัชนะหรือตวัเลขท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัสลบักนั เช่น ม ‟  น,   ด ‟ ค  , พ ‟ ย ,  b ‟ d, p ‟ q , 6 ‟ 9    
 
1 

3.  ความบกพร่องด้านการค านวณ 
นบัจ านวนไม่ได้ 

  

2 ไม่เขา้ใจค่าของจ านวน เช่น หน่วย สิบ ร้อย พนั หม่ืน เป็นเท่าใด   
3 ค านวณ บวก ลบ คูณ หาร ไม่ได ้   
4 ค านวณเลขท่ีมีการทดหรือการยมืไม่ได้   
5 แกปั้ญหาโจทยเ์ลขง่าย ๆ ไม่ได ้   
6 ไม่เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การจ าตวัเลข รูปทรง คณิตศาสตร์  เขา้ใจความหมาย สญัญลกัษณ์ 

เวลา ทิศทาง ขนาด  
ระยะทาง การจดัล าดบั การเปรียบเทียบ ฯลฯ 

  

ความคิดเห็นของผูป้ระเมิน  
………………………………………………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………........................ 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

       (....................................................) 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่ปัีญหาทางพฤตกิรรมหรืออารมณ์ 

ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
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รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย26 

 

อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1. บุคคลท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  หมายถึง  คนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ              เป็นอยา่งมาก   
และมีปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ไม่เป็นท่ียอมรับทางสงัคมหรือวฒันธรรม 

2. ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน 2 ‟ 3 คน เช่น  ครูผูส้อน  และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  
ร่วมกนัประเมิน  ซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 1 เดอืน 

3. ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก      
        ( )        ลงในช่อง    “ใช่”    หรือ   “ไม่ใช่”       ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรม 
        แสดงออกบ่อย ๆ เป็นประจ าและต่อเน่ือง  
4. แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม                              

เกณฑ์การพจิารณา 
 ถา้พบวา่มีใช่ในลกัษณะหรือพฤติกรรม ตั้งแต่ 1 รายการข้ึนไป แสดงวา่มีแนวโนม้วา่จะเป็นบุคคลท่ีมีปัญหา

ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  ควรส่งต่อเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม

ต่อไป 

ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 

การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 บ่นหรืออา้งวา่ไม่สบายหรือแสดงอาการเจบ็ป่วยทางกายโดยไม่พบสาเหตุ เพ่ือหลีกเล่ียงการเรียน  การท างานหรือ
การท ากิจกรรม 

  

2 ลกัขโมยของท่ีบา้น  ท่ีโรงเรียนหรือท่ีอ่ืน   
3 ชอบแยกตวัอยูต่ามล าพงัไม่ชอบหรือพดูคุยกบัเพ่ือนหรือผูใ้กลชิ้ด   ปฏิเสธทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง   
4 ไม่เคารพย  าเกรงผูอ่ื้น    ฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียนหรือสงัคม  ข่มขู่ คุกคามผูอ่ื้น    
5 ทะเลาะวิวาทกบัเพ่ือนหรือผูอ่ื้นเสมอ   
6 ควบคุมอารมณ์ไม่ได ้ แสดงพฤติกรรมกา้วร้าว-ก่อกวนจนเป็นอนัตรายต่อตนเองหรือผูอ่ื้น   
7 ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง   หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีตอ้งเผชิญจนขาดทกัษะการเขา้สงัคม   
8 อยูน่ิ่งไม่ได ้ลุกล้ีลุกลน ขาดความสนใจในการเรียนหรือส่ิงรอบตวัจนเป็นปัญหาต่อการเรียน   
9 หนีเรียนเป็นประจ า  ผลการเรียนตกต ่า   

ความคิดเห็นของผูป้ระเมิน ………………………………………………………………………….................... 
………………………………………………………………………………………………………......................... 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

       (....................................................) 
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รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย27 

 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ 

ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ  หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการไดย้นิตั้งแต่ 90เดซิเบลข้ึนไป  
2. ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน   2 ‟ 3    คน  เช่น  ครูผูส้อน  

และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  ร่วมกนัประเมิน  ซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้      ไม่
ต ่ากว่า 1  เดอืน 

3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก    ( )     ลงในช่อง         
“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออก

บ่อย ๆ   เป็น             
       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

     เกณฑ์การพจิารณา 

 ถา้ตอบวา่ “ใช่” ตั้งแต่ 3 ขอ้ข้ึนไป แสดงวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ควรส่งต่อเพ่ือรับการตรวจวดัการได้
ยนิและให้การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อไป 
 

ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ไม่มีปฏิกริยาต่อเสียงดงั เสียงพดู หรือเสียงดนตรี    
2 ไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียก    
3 

ไม่พูด แต่ใช้กิริยาท่าทางแทน 
  

4 พดูไม่ชดั พดูเสียงผิดปกติ  พดูเสียงในระดบัเดียวกนัตลอด     
5 ในการสนทนาจะมองปากหรือจอ้งหนา้ผูพ้ดูตลอดเวลา   
6 ตอบไม่ตรงค าถามหรือไม่ตอบค าถาม   
7 พดูตามหรือเลียนเสียงพดูไม่ได ้   
8 มีประวติัเป็นโรคหูน ้าหนวกเร้ือรัง   

ความคิดเห็นของผูป้ระเมิน 

…………………………………………………………………………...................................................... 
………………………………………………………………………………………………………...............................
........ 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

          (....................................................) 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย28 

 

 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการพูดและและภาษา 

 
ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา  หมายถึง  คนท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองของการออกเสียงพดู  เช่น  เสียง
ผิดปกติ  อตัราความเร็วและจงัหวะการพดูผิดปกติ  หรือคนท่ีมีความบกพร่องในเร่ืองความเขา้ใจ  หรือการใชภ้าษาพดู  
การเขียนหรือระบบสญัลกัษณ์อ่ืนท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงอาจเก่ียวกบัรูปแบบของภาษาเน้ือหาของภาษาและหนา้ท่ี
ของภาษา 

2 ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน    2 ‟ 3     คน    เช่น   ครูผูส้อนและผูท่ี้มี  
ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมิน  ซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้     ไม่ต ่ากว่า         
1  เดอืน                          

3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )   ลงในช่อง         
“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออก

บ่อย ๆ เป็น             
       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 
 
เกณฑ์การพจิารณา 
 ถา้มีความบกพร่องทางการพูด คือ ขอ้ 1 ‟ 6 ขอ้ใดขอ้หน่ึง    
 ถา้มีความบกพร่องทางภาษา คือ ขอ้ 7 หรือ/และ ขอ้ 8 

แสดงวา่มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงวา่เป็นผูบ้กพร่องทางการพดูและภาษา ควรส่งต่อเพ่ือให้การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อไป 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย29 

 

ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 

1 ใชห้น่วยเสียงแทนกนั  เช่น แทนท่ีจะพดูวา่ “นาฬิกา” พดูวา่  
“นาก๊ิกา”  , “เสือ” เป็น “เฉือ” เป็นตน้  

  

2 ออกเสียงไม่ครบทุกเสียงไม่วา่เสียงพยญัชนะนั้นอยูต่  าแหน่งใดของค า เช่น “กลาง” เป็น “กาง” , “นอน” เป็น 
“นอ” เป็นตน้ 

  

3 พดูดว้ยน ้าเสียงไม่ชดัเจน เสียงเพ้ียนมาก หรือเป็นเสียงพึมพ าฟังแลว้ไม่เขา้ใจ    
4 พดูตะกุกตะกกัหรือพดูติดอ่าง    

ที่ ลกัษณะ / พฤติกรรม 
การสังเกต 

ใช่ ใช่ 
    
5 พดูเติมเสียงสระหรือพยญัชนะเขา้ไปในค า เช่น “กวาง” เป็น   “กะวาง”   
6 เปล่งเสียงสูง - ต ่าไม่ได ้หรือออกเสียงสูง ‟ ต  ่าผิด  ออกเสียงวรรณยกุตผ์ิด   
7 ใชภ้าษาไม่ถูกหลกัไวยากรณ์   
8 มีความสามารถทางภาษาต ่ากวา่วยั    
 
 
ความคิดเห็นของผูป้ระเมิน 

…………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

          (....................................................) 
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รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย30 

 

 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการมองเห็น 

 
ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1  บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการมองเห็น  หมายถึง  บุคคลท่ีสูญเสียการมองเห็นตั้งแต่ระดบัเล็กนอ้ยจนถึงบอดสนิท  
แบ่งออกเป็น 2  ประเภท  คือ  ตาบอดสนิท คือ  คนท่ีสูญเสียการเห็นมากจนตอ้งสอนให้อ่านอกัษรเบรลลห์รือใชวิ้ธีการ
ฟังเทปหรือแผน่เสียง    ตาเลอืนลาง  คือ  คนท่ีสูญเสียการเห็น แต่ยงัสามารถอ่านอกัษรตวัพิมพท่ี์ขายใหญ่ได ้ หรือตอ้งใช้
แวน่ขยาย 

2 ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน    2 ‟ 3     คน    เช่น   ครูผูส้อนและผูท่ี้มี  
ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้     ไม่ต ่ากว่า         
1  เดอืน                          

3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )   ลงในช่อง         
“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออก

บ่อย ๆ เป็น             
       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

     เกณฑ์การพจิารณา 

 เมื่อตอบว่าใช่ ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูบ้กพร่องทางการมองเห็นควรส่งต่อเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อไป  
 

ที ่ ลกัษณะ/พฤตกิรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 เดินงุ่มง่าม ชน และสะดุดวตัถุ   
2 เดินหรือวิง่ไม่สม ่าเสมอ สะดุดพลาดโดยไม่มีสาเหต ุ   
3 กม้ศีรษะ เอนศีรษะ เม่ือมองส่ิงของท่ีวางอยูต่รงหนา้   
4 มองภาพหรือส่ิงของ  ตอ้งเดินเขา้ไปมองใกล้ๆ     
5 เบ่ิงตา หร่ีตา กดตา หรือปิดตาขา้งหน่ึงเม่ือใชส้ายตา   
6 เวลาอ่านหนงัสือมกัจะอ่านขา้มบรรทดัหรืออ่านซ ้ าบรรทดัเดิม   
7 ขยี้ตา หรือ กระพริบตาถ่ีจนผิดปกติ หรือ กลอกกล้ิงลูกตาไปมาบ่อยๆ   
8 ชอบหร่ีตา และป้องแสงไม่ใหเ้ขา้ตา   
9 ขอบตาแดง น ้ าตาคลอ มีน ้ าตาไหลเสมอ มีตุ่มหรือผื่นบนหนงัตา และขอบตา   
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย31 

 

 
 

ที ่ ลกัษณะ/พฤตกิรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
10 เคล่ือนศีรษะไปมาเพื่อหาจุดท่ีมองเห็นชดัท่ีสุด   
11 มกัใชป้ระสาทสมัผสัท่ีเหลืออยูส่่วนอ่ืนเพ่ือส ารวจส่ิงของมากกวา่การใชส้ายตา   
12 มกับอกอาการปวดศีรษะ ปวดตา คล่ืนไส ้ตาลาย คนัตา มองเห็นส่ิงของไม่ชดัเจน   
13 ไม่สามารถบอกรายละเอียดของภาพหรือส่ิงของได ้   
14 ไม่สามารถบอกความแตกต่างของสีท่ีใกลเ้คียงกนั หรือสีท่ีไม่ตดักนั เช่น สีเขียวกบัสีฟ้า สีขาว

กบัสีเทา เป็นตน้ 
  

 
ความคิดเห็นของผูป้ระเมิน 

…………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

          (....................................................) 
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รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย32 

 

แบบคดัแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางด้านสตปัิญญา 

 
 
ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1   บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา  หมายถึง  คนท่ีมีพฒันาการชา้กวา่คนปกติทัว่ไป  เม่ือวดัสติปัญญาโดยใช้
แบบทดสอบมาตราฐานแลว้  มีสติปัญญาต ่ากวา่คนปกติและความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมต ่ากวา่เกณฑป์กติ

อยา่งนอ้ย  2  ทกัษะ  เช่น  ทกัษะการส่ือความหมาย  ทกัษะทางสงัคม  ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง  เป็นตน้ 
2 ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน    2 ‟ 3     คน    เช่น   ครูผูส้อนและผูท่ี้มี  

ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้     ไม่ต ่ากว่า         
1  เดอืน                          

3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )   ลงในช่อง         
“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออก

บ่อย ๆ เป็น             
       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรม 

      

เกณฑ์การพจิารณา 
 

- ต้องมีพฒันาการทุกด้านล่าช้า  
- ต้องพบพฤติกรรมผดิปกติเกนิกว่า  7 ข้อ  

แสดงวา่มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงวา่เป็นผูบ้กพร่องทางการดา้นสติปัญญาควรส่งต่อเพ่ือให้การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อไป 

 
 

ที ่ ลกัษณะ/พฤตกิรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
 
1 

การเคลือ่นไหว  / กล้ามเนือ้มอื 
มีปัญหาในการเคล่ือนไหวชา้กวา่เด็กในวยัเดียวกนั 

  

2 มีปัญหาการประสานสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัสายตาไม่ดี   
 
3 

การพูด / ภาษา 
ไม่พดูหรือพดูไม่ชดั 
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รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย33 

 

4 มีภาษาพดูไม่สมวยั   
 
5 

สังคม 
ชอบเล่นกบัเด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 

  

6 มีทกัษะทางสงัคมต ่ากวา่วยั   
7 การรับรู้ / การควบคุมตนเอง 

ช่วงความสนใจสั้น / ไม่มีสมาธิในการเรียนการท างาน 
  

8 ตอบสนองต่อส่ิงต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีไม่เหมาะสม   
9 ท าตามค าสัง่ 2 ค าสัง่ข้ึนไปไดย้าก  / สบัสนง่าย   
 
10 

วชิาการ 
ลืมง่าย / จ าในส่ิงท่ีเรียนแลว้ไม่ได ้

  

11 เรียนรู้บทเรียนไดช้า้  ตอ้งสอนซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก   
12 เลียนแบบผูอ่ื้นโดยไม่ใชค้วามคิดของตนเอง   
13 ไม่สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัทกัษะชีวติประจ าวนั   
14 ช่วยเหลือตนเองในชีวติประจ าวนัไดต้  ่ากวา่วยั   
15 น าทกัษะท่ีเรียนแลว้ไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืนไดน้อ้ยหรือไม่เหมาะสม   

 
ความคดิเห็นของผู้ประเมิน…………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

               (....................................................) 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบคดัแยกบุคคลออทสิตกิ 

ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย34 

 

อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1 บุคคลออทิสติก หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการดา้นสงัคม  ภาษา  และการส่ือ          ความหมาย 
พฤติกรรมอารมณ์และจินตนาการ  ซ่ึงมีสาเหตุเน่ืองมาจากการท างานในหนา้ท่ีบางส่วน       ผิดปกติไป และความผิดปกติ

น้ีพบไดก่้อนวยั  30  เดือน 
2 ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน    2 ‟ 3     คน    เช่น   ครูผูส้อนและผูท่ี้มี  

ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้     ไม่ต ่ากว่า         1  เดอืน                          
3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )   ลงในช่อง         

“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออก
บ่อย ๆ เป็น             
       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การพจิารณา 
 ถา้พบวา่ “ใช่”ในลกัษณะหรือพฤติกรรม ตั้งแต่  7  รายการข้ึนไป แสดงวา่มีแนวโนม้วา่จะเป็นบุคคล ออทิ

สติก  ควรส่งต่อเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมต่อไป 

ที ่ ลกัษณะ/พฤตกิรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
1 ไม่เขา้ใจวธีิเล่น  ไม่รู้และไม่รับรู้กฏกติกาของการเล่น   
2 แยกตวัออกมาอยูต่ามล าพงัคนเดียว   
3 เจตนาหรือไม่เจตนาพดู  อาจเป็นค าไม่สุภาพ (ในกรณีมีภาษาพดู)   
4 ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง   
5 แสดงอารมณ์ของตวัเองและไม่รับรู้อารมณ์ของผูอ่ื้น   
7 ไม่มองสบตาขณะคุยกบัคู่สนทนา   
8 ใชภ้าษาพดูของตนเองท่ีคนอ่ืนอาจไม่เขา้ใจหรือผิดไวยากรณ์   
9 เลียนแบบท่าทางหรือภาษาพดูของผูอ่ื้นเหมือนนกแกว้นกขนุทอง/ทวนต าถาม   
10 พดูและมีพฒันาการทางภาษาล่าชา้กวา่เด็กวยัเดียวกนั   
11 สนใจจดจ่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเกินกวา่ปกติมาก   
12 จ าเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดเ้ป็นระยะเวลานานกวา่ปกติ   
13 ขาดจินตนาการในทุกดา้น   
14 แสดงพฤติกรรมท่ีไม่มีความหายช ้า ๆ เป็นเวลานานๆ   
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utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย35 

 

ความคดิเห็นของผู้ประเมิน…………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

               (....................................................) 
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แบบคดัแยกบุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางด้านร่างกายและสุขภาพ 

ช่ือ -  นามสกลุ ………………………………………………………....... เพศ……………................... 
อายุ ……………………………………....... วนั เดอืน ปี เกดิ ……….................………………………. 
ช้ัน…………………………............……. ช่ืออาจารย์ประจ าช้ัน ………..............……………………… 
วนัที่เร่ิมกรอกข้อมูล ……………………………………..........................……………………………… 

ค าช้ีแจง 

1 บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายและสุขภาพ  หมายถึง  คนท่ีมีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงหรือหลายส่วนขาดหายไป  กระดูกและ
กลา้มเน้ือพิการ  เจบ็ป่วยเร้ือรังรุนแรง  มีความพิการของระบบประสาท  มีความล าบากในการเคล่ือนไหว  ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ในสภาพปกติ 

2 ผูค้ดักรองควรสงัเกตพฤติกรรมอยา่งเป็นระบบโดยมีผูป้ระเมิน    2 ‟ 3     คน    เช่น   ครูผูส้อนและผูท่ี้มี  
ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกนัประเมินซ่ึงผูค้ดักรองจะตอ้งมีการสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมาแลว้     ไม่ต ่ากว่า         1  เดอืน                          

3 ค าแนะน าในการทดสอบผูค้ดักรองสงัเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมแลว้ใส่เคร่ืองหมายถูก ( )   ลงในช่อง         
“ใช่”    หรือ    “ไม่ใช่”    ท่ีตรงกบัพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นพฤติกรรมท่ีผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม แสดงออกบ่อย ๆ เป็น             

       ประจ าและต่อเน่ือง  
4 แบบคดักรองน้ีใชเ้พ่ือตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้อนัจะน าไปสู่การช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

เกณฑ์การพจิารณา 
 ถา้พบวา่ “ใช่”ในลกัษณะหรือพฤติกรรม ตั้งแต่  1  รายการข้ึนไป แสดงวา่มีแนวโนม้วา่จะเป็นบุคคล              
ท่ีมีความบกพร่องทางดา้นร่างกายและสุขภาพ  ควรส่งต่อเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือตามความตอ้งการจ าเป็นพิเศษของผู ้
เขา้รับการฝึกอบรมต่อไป 

ที ่ ลกัษณะ/พฤตกิรรม 
การสังเกต 

ใช่ ไม่ใช่ 
 
1 

การรับประทานอาหาร 
ใชมื้อจบัชอ้นและสอ้มตกัอาหารเขา้ปากดว้ยตนเองไม่ได ้

  

2 ใชมื้อยกแกว้น ้ าด่ืมดว้ยตนเองไม่ได ้   
 
3 

การแต่งตวั 
ใชมื้อขา้งหน่ึงหวผีม แลว้อีกขา้งหน่ึงจดัแต่งผมดว้ยตนเองไม่ได ้

  

4 ใชมื้อทั้ง 2 ขา้ง ติดกระดุมดว้ยตนเองไม่ได ้   
5 สวมกระโปรงหรือกางเกงดว้ยตนเองไม่ได ้   
 
6 

การเคลือ่นไหว 
พลิกตวับนเตียงดว้ยตนเองไม่ได ้

  

7 ลุกจากท่ีนอนเป็นนัง่ดว้ยตนเองไม่ได ้   
8 ลุกจากนัง่เป็นยนืดว้ยตนเองไม่ได ้   
9 เดินบนพ้ืนราบ ดว้ยตนเองไดน้อ้ยกวา่ 10 กา้ว   
10 กา้วข้ึนลงบนัได ไม่นอ้ยกวา่ 4 ขั้น โดยไม่เกาะราวดว้ยตนเองไม่ได ้   

 
 

http://www.utqonline.in.th/


รหัส UTQ-223:  การศกึษาพเิศษ:  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการศกึษาพเิศษ 

 

 
utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย37 

 

ความคดิเห็นของผู้ประเมิน…………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
 
                                                                 ลงช่ือ .....................................................ผูป้ระเมิน 

               (....................................................) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.1 

เร่ือง “แบบคดัแยกเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ ทางการศึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษทางการศึกษา    
ความหมาย 
 การใหบ้ริการช่วยเหลือผูท่ี้มีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบ

ความพิการ  ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคล  และครอบครัว  
    

 ความส าคัญของการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม  
 

การใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  หมายถึง  กระบวนการฟ้ืนฟูและเตรียมความพร้อมใหก้บั
เด็กท่ีมีความบกพร่องประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดหรือตั้งแต่เม่ือทราบวา่มีความบกพร่อง  โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อช่วยเหลือเด็กใหไ้ดรั้บการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีอยูเ่ร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ ซ่ึงตอ้งมีการ
ประเมินศกัยภาพเบ้ืองตน้  สภาพความบกพร่องท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนต่อไป  การรวบรวม
ขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งน ามาวเิคราะห์และวางแผนร่วมกบัผูป้กครอง  การปฏิบติัการฟ้ืนฟูตาม
แผนร่วมกนัระหวา่งผูป้กครองท่ีมีความรู้  ตลอดจนกาารประเมินผลทั้งระหวา่งการใหบ้ริการและหลงั
การใหบ้ริการช่วยเหลือ  ทั้งน้ีโปรแกรมท่ีจดัข้ึนตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการจ าเป็นของเด็กแต่ละบุคคล 

พอ่ แม่ ท่ีมีลูกพิการหรือมีความบกพร่องตั้งแต่แรกเกิดจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ  หมดหวงั  ใน
ตอนแรกจะฝากความหวงัทั้งหมดไวก้บัแพทย ์ และเม่ือแพทยไ์ดรั้กษาดูแลเตม็ท่ีแลว้ระยะหน่ึง  ผล
ปรากฎวา่ลูกยงัมีความพิการหรือมีความบกพร่องนั้นอยู ่ เช่น  ตาบอด  หูหนวก  ร่างกายพิการ  ปัญญา
อ่อน  มีปัญหาทางจิตใจ  พิการซอ้น  เป็นตน้  พอ่แม่ก็จะรู้สึกหมดหวงัอยา่งรุนแรงอีกคร้ังหน่ึง  และ
คร้ังน้ีจะรู้สึกมืดมนกวา่เก่าเพราะไม่รู้วา่จะหนัหนา้ไปพึ่งใครไดอี้ก  อาจจะยอมแพไ้ม่ขวนขวายท่ีจะหา
ใครช่วยลูกอีกก็ได ้ แต่หาคนดูแลท่ีบา้น เช่น อาจเป็นปู่   ยา่  ตา  ยาย  ญาติพี่นอ้ง  หรือวา่จา้งคนเล้ียง
เด็กและเล้ียงดูกนัจนกวา่จะอายถึุงเกณฑเ์ขา้โรงเรียน  ก็จะพยายามอีกคร้ังท่ีจะหาโรงเรียนศึกษาพิเศษ
ใหลู้กไดเ้ขา้เรียน  การท่ีพอ่แม่หรือผูดู้แลเด็กพิการไม่มีความรู้ท่ีจะกระตุน้พฒันาการเด็กพิการใน
ระยะแรกของชีวติน้ี  ผลกระทบของความพิการต่อพฒันาการของเด็กในอนาคตและต่อการเรียนรู้  ใน
ปีต่อ ๆ ไปของเด็กก็จะยิง่เพิ่มมากข้ึน  การท่ีเด็กพิการไม่สามารถเขา้เรียนตามเกณฑอ์ายไุด ้ เพราะเด็ก
ขาดประสบการณ์ทั้งทางดา้นสุขภาพและปริมาณ  ฉะนั้นจะพบเห็นไดโ้ดยทัว่ไปวา่เด็กพิการจะเขา้
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เรียนชา้กวา่เด็กปกติประมาณ  2 ‟ 3 ปี  กล่าวคือ  จะเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 เม่ืออายปุระมาณ  8 
‟ 10 ปี 

ความพยายามท่ีจะช่วยเหลือเด็กพิการ  หรือเด็กท่ีมีความบกพร่องในวยัทารกและวยัเด็กเล็ก  คือตั้งแต่
แรกเกิดถึงประมาณอาย ุ 6  ปี  โดยจดัโปรแกรมท่ีเหมาะสมใหท้นัทีท่ีเด็กไดรั้บการวนิิจฉยัหรือส่งต่อมา  
ท าใหเ้กิดการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  ( Early  Intervention )  ข้ึน โดยจดัเป็นโปรแกรมใหพ้อ่
แม่น าไปใชก้บัลูกท่ีบา้น( home  based  program ) หรือจดัใหใ้นชุมชน ( community based  program )  
ในปัจจุบนัถือวา่การใหบ้ริการ 

การช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมเป็นยทุธศาสตร์ขั้นแรกท่ีจะช่วยเด็กและครอบครัว  โดยเป็นส่วน
หน่ึงของการใหบ้ริการช่วยเหลือทางการศึกษาท่ีต่อเน่ืองแก่เด็กท่ีมีความเส่ียงสูง ( high  risk  group  )ท่ีมี
พฒันาการล่าชา้อนัเน่ืองจากความบกพร่องหรือความดอ้ยโอกาสทางสังคม  เป็นการช่วยเพิ่มพนู
ประสบการณ์การเรียนรู้  ใหแ้ก่เด็กทั้งทางดา้นคุณภาพและปริมาณ  โดยมีเป้าหมายใหเ้ด็กไดเ้รียนร่วม
และมีทกัษะท่ีจ าเป็น  ในการด ารงชีวติอยา่งอิสระในสภาพชุมชนปกติไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้  

 

ความจ าเป็นทีต้่องให้บริการการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม  
 

1. การใหค้วามช่วยเหลือในช่วงแรก ๆ ของชีวติ  จะช่วยค ้าจุนพฒันาการของเด็กและท าใหเ้ด็ก
สามารถพฒันาไดถึ้งขีดสูงสุด 

2. หากไม่ใหก้ารช่วยเหลือท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ดา้นคือ ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นจิตวทิยาและ
การศึกษาแลว้  เด็กท่ีมีความบกพร่องและเด็กท่ีอยูใ่นกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง ( high  risk  group )  ท่ีจะมี
ปัญหาดา้นพฒันาการ  อาจไม่สามารถพฒันาทกัษะของเขาในวยัจอนตน้ของชีวติ  และพฒันาควาส าคญั
ท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะด าเนินชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. การใหก้ารช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมมีจุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อ  ป้องกนัความผดิปกติ   ท่ีอาจ
เกิดข้ึนก่อนหรือระหวา่งคลอดและ แก้ไขความบกพร่อง 

4. การท่ีประเทศไทยไดย้ดึถือเอา การเรียนซ่อมเสริม เป็นรูปแบบส าคญัรูปแบบหน่ึงในการ
จดับริการการศึกษาพิเศษใหแ้ก่เด็กท่ีมีความบกพร่อง  เด็กเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บบริการการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมหรือการศึกษาระยะแรกเร่ิม  เพื่อเตรียมใหส้ามารถเขา้เรียนร่วมในระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษาต่อไป 

ผลดีของการให้บริการการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิม  
 

1. ช่วยใหผู้พ้ิการไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ  เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติอยา่งเป็นอิสระและมี
ความสุข 

2. ประหยดัค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกดา้น 
3. ช่วยใหค้รอบครัวและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถคน้พบความตอ้งการจ าเป็นของคนพิการไดเ้ร็วข้ึน  
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4. ส่งเสริมใหผู้พ้ิการมีความพร้อมเขา้สู่สถานศึกษาทัว่ไปไดเ้ร็วและมีประสิทธิภาพ 
5. ปัญหาต่าง ๆท่ีมากมายท่ีตามมาจากการท่ีพอ่แม่มีลูกพิการ  ท่ีท าใหพ้อ่แม่รู้สึกผดิ  โกรธ และ

คบัขอ้งใจลดนอ้ยลง  เพราะในสภาพแวดลอ้มของการใหบ้ริการ  พอ่แม่จะไดรั้บความเห็นใจ  ก าลงัใจ  
ความเขา้ใจ  และการสนบัสนุนจากผูใ้หบ้ริการและครอบครัวอ่ืนท่ีมีปัญหาอยา่งเดียวกนั  

6. การท่ีพอ่แม่เรียนรู้จากการใหบ้ริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม  ในการใชส่ิ้งเสริมแรงอยา่ง
สม ่าเสมอกบัลูกของตนตลอดโปรแกรม  จะเป็นรากฐานท่ีก่อใหเ้กิดรูปแบบพฒันาการเชิงบวกในเด็กได้  
 
หลกัการให้บริการช่วยเหลอืระยะแรกเร่ิมแก่คนพกิารและครอบครัว  
 

               หลกัการในการจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่คนพิการท่ีมีประสิทธิภาพ คือความร่วมมือ
และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  ระหวา่งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  ครอบครัว  ชุมชนและผู ้
ใหบ้ริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่าง ๆ เช่น แพทย ์ นกักายภาพบ าบดั  นกักิจกรรมบ าบดั  นกัจิตวทิยา  นกั
แกไ้ขการพดู  นกัโสตสัมผสัวทิยาและครูการศึกษาพิเศษ เป็นตน้ 

การจดับริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่คนพิการควรยดึหลกัการดงัน้ี  
1. จดัใหบุ้คคลพิการเป็นรายบุคคลและครอบครัว 
2. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของคนพิการแต่ละคนและครอบครัว  
3. มุ่งพฒันาคนพิการอยา่งเตม็ศกัยภาพทุกดา้น 
4. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการจดับริการ 
5. ครอบคลุม  ยดืหยุน่  ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
6. ติดตาม  ประเมินผลและปรับปรุงการใหบ้ริการเป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง  
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 4.2 

เร่ือง “การให้บริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
การให้บริการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว  (Individual family services plan :IFSP) 

ก่อนด าเนินการวางแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวตอ้งมีการจดัตั้งทีมช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว   ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูป้ระสานบริการ   นกัวชิาชีพ   ผูป้กครอง  และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(กรณีเด็กมีช่ืออยูใ่นสถานศึกษา) 

 ขั้นตอนบริการแผนการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว  
  1)  ขั้นการพบปะครอบครัวคร้ังแรก    เป็นขั้นตอนท่ีผูป้ระสานบริการพบปะกบั
ผูป้กครองเพื่อพดูคุยสร้างความคุน้เคยกนั  เปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดร้ะบายความรู้สึก  และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนัและผูป้กครองกบัผูป้ระสานบริการในเบ้ืองตน้  
  2)   ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน   เป็นขั้นตอนท่ีผูป้ระสานบริการเก็บรวมขอ้มูล
พื้นฐานเก่ียวกบัเด็กพิการโดยละเอียดเพื่อเป็นขอ้มูลในการใหก้ารช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  โดย
วธีิการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ขอ้มูลพื้นฐาน   การสังเกตพฤติกรรมของเด็ก  และปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งเด็กกบัผูป้กครอง   การเยีย่มบา้นเพื่อประเมินสภาพบา้น  และการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเด็ก  เช่น เอกสารการรับรองผลการตรวจจากแพทย ์  
  3)  ขั้นตอนตรวจประเมิน  เป็นขั้นตอนในการตรวจประเมินพฒันาการและ
ความสามารถพื้นฐานของเด็กโดยทีมสหวชิาชีพ  ประกอบดว้ย  นกักิจกรรมบ าบดั  นกัจิตวทิยา  นกั
กายภาพบ าบดั  ครูศิลปะบ าบดั  และครูการศึกษาพิเศษ   เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนการใหบ้ริการ
เฉพาะครอบครัว 
  4)  ขั้นการประชุมจดัท าแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   เป็นขั้นตอนในการ
ประชุมทีมช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  ประกอบดว้ย  นกัวชิาชีพ  ไดแ้ก่  นกักายภาพบ าบดั   นกั
กิจกรรมบ าบดั  นกัจิตวทิยา  ครูศิลปะบ าบดั   ครูการศึกษาพิเศษ   ผูป้ระสานบริการ   ผูป้กครองเด็ก
ออทิสติก  และผูบ้ริหารสถานศึกษาร่วมกนัประชุมร่วมกนัเพื่อจดัท าแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   
  5)  ขั้นด าเนินการตามแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  เป็นการน าแผนฯ  ท่ีจดัท าข้ึนไป
ใช ้
  6)  ขั้นตอนการประเมินผลการใหบ้ริการตามแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว  เป็น
ขั้นตอนการประเมินวา่มีการใหบ้ริการตามแผนฯ  ครบหรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 
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  7)  ขั้นตอนการทบทวนแผนการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   เป็นการ
ทบทวนเป้าหมายการใหบ้ริการวา่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของครอบครัวหรือไม่  และการ
ปรับปรุงแผนใหมี้ความเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
8)  การยติุแผนการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   เม่ือมีการด าเนินการใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
แลว้  ทีมช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวประเมินความตอ้งการจ าเป็นของครอบครัวแลว้พบวา่ไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งรับบริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวอีกต่อไป   หรือครอบครัวมีความประสงคจ์ะยติุการรับ
บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

ขั้นตอนการบริการแผนการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง   แบบบันทกึข้อมูลการจัดท าแผนการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว  
Individualized  Family  Service  Plan : IFSP 

ขั้นตอนที่ 1  ขั้นการพบปะครอบครัวคร้ังแรก     

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน   
  

ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนตรวจประเมิน   

ขั้นตอนที่ 4  ขั้นการประชุมจดัท าแผนการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว   

ขั้นตอนที่ 5  ขั้นด าเนินการตามแผนการช่วยเหลือ
เฉพาะครอบครัว    

ขั้นตอนที่ 6  ขั้นตอนการประเมินผลการ
ใหบ้ริการตามแผนฯ  

ขั้นตอนที่ 7  ขั้นตอนการทบทวนแผนการ
ใหบ้ริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว     

ขั้นตอนที่ 8  ขั้นยติุแผนการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว    
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สถานศึกษา....................................................................... 
ช่ือ-  สกุล ..................................................................................  ช่ือเล่น................................ 
อายุ.................... ปี .................... เดือน 
ทีอ่ยู่ ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................. โทรศพัท ์............................................... 
 

คร้ังที่ 
วนั/เดือน/ปี 

ข้อมูลด้านต่างๆ หมายเหตุ 

 1. บ้าน 
ลกัษณะตวับา้น.................................................................................................. 
........................................................................................................................... 
สภาพบา้น.......................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
บริเวณภายนอก................................................................................................. 
........................................................................................................................... 
ฐานะทางเศรษฐกิจ......................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
อ่ืนๆ .................................................................................................................. 
........................................................................................................................... 
 

 

 2. บุคคลในบ้านและความสัมพนัธ์ในบ้าน 
ประชากรทั้งหมด.................คน      ชาย......... คน     หญิง........ คน 
บิดา.......................................................................  อาย.ุ......... ปี 
มารดา ..................................................................  อาย.ุ......... ปี 
ญาติ 1. ............................................................................................ 
         2. ........................................................................................... 
         3. ........................................................................................... 
         4. ………………………………………………………….. 
 

 

คร้ังที่ 
วนั/เดือน/ปี 

ข้อมูลด้านต่างๆ หมายเหตุ 
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 3.  อุปกรณ์ / เคร่ืองช่วยเหลอื อืน่ๆ  
อุปกรณ์ / เคร่ืองช่วยเหลือ  .............................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
วธีิใช ้. .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
จุดดี .................................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
จุดดอ้ย ............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 

 

  
4.  สภาพแวดล้อม............................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
อาชีพหลกัคนในหมู่บา้น.................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

  
5. การพฒันาเด็กของผู้ปกครอง....................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 

  
6.  นักเรียน....................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
ลกัษณะทัว่ไป................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
พฤติกรรม........................................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
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คร้ังที่ 
วนั/เดือน/ปี 

ข้อมูลด้านต่างๆ หมายเหตุ 

  
จุดเด่น.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
จุดด้อย.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................... 
..........................................................................................................................  

 

  
อืน่ๆข้อมูลเพิม่เติม............................................................................................ 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 

 

ลงช่ือ...........................................................ผูใ้หข้อ้มูล 
         (..........................................................) 
เก่ียวขอ้งเป็น.............................................. 
 
ลงช่ือ...........................................................ผูบ้นัทึก 
         (..........................................................) 
         ................  /......................... / .................. 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง แบบบันทกึข้อมูลการจัดท าแผนการช่วยเหลอืเฉพาะครอบครัว 

Individualized  Family  Service  Plan : IFSP 
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สถานศึกษา....................................................................... 
ช่ือ ........................................................  นามสกุล ............................................... ช่ือ ...................... 
เพศ       ชาย         หญิง 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน   - --- 
วนั/เดือน/ปี เกิด .......................................................    อาย ุ........... ปี ................. เดือน 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี .......................  บา้น ........................................................  หมู่ท่ี  ..................  
ซอย.................................................  ถนน.................................. ต าบล ........................................ 
อ าเภอ ................................................. จงัหวดั ................................... รหสัไปรษณีย.์........................ 
เบอร์โทรศพัท ์........................................................................................... 
ประเภทความพิการ  ................................................................................. 
ลกัษณะความพิการ  
........................................................................................................................................ 
ช่ือบิดา  ........................................................................ อาย.ุ................ปี  อาชีพ ....................................  
ช่ือมารดา  ..................................................................... อาย.ุ................ปี  อาชีพ ................................... 
สถานภาพสมรสของบิดา-มารดา    อยูร่่วมกนั   แยกกนัอยู ่  หยา่   อ่ืนๆ
............................... 
ผูป้กครองช่ือ .............................................................อาชีพ................................ เก่ียวขอ้งเป็น
........................ 
ดา้นการรักษาพยาบาล / การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์

 เคยรักษาดา้น  
............................................................................................................................ 
จากหน่วยงาน 
............................................................................................................................ 

 เคยฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้น 
........................................................................................................... 
จากหน่วยงาน 
............................................................................................................................ 

    ไม่เคยรักษา  
ดา้นการศึกษา 

 เคยเขา้รับการศึกษาจากหน่วยงาน
.............................................................................................. 
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.............................................................................................................................................

...... 
          ระดบัชั้น ........................................................................  

   ไม่เคยเคยเขา้รับการศึกษา 
ปัญหาของเด็ก
................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
แบบบันทกึพฒันาการพืน้ฐาน 

ช่ือ เด็กชาย / เด็กหญงิ ........................................................................ ช่ือเล่น .......................  
1. ลกัษณะทัว่ไปและพฤติกรรม 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
2. พฒันาการด้านทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดใหญ่ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
3. พฒันาการด้านทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
4. พฒันาการด้านทกัษะการช่วยเหลอืตนเอง 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
5. พฒันาการด้านทกัษะความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
6. พฒันาการด้านทกัษะทางสติปัญญา / วชิาการ 
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............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
7. พฒันาการด้านทกัษะทางอารมณ์  สังคม  จิตใจ 
............................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
8. พฒันาการด้านทกัษะอืน่ๆ ตามความต้องการจ าเป็นเฉพาะ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทกึการเยีย่มบ้าน 
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สถานศึกษา....................................................................... 
ช่ือ .............................................. นามสกุล .............................................  อาย ุ............. ปี 

รายการ สภาพปัจจุบนั ผลการวเิคราะห์และนาวทางการพฒันา 
1. สภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ชีวติ 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
2. เจตคติของบุคคลใน
ครอบครัว 

 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
3. เจตคติของบุคคลใน
ชุมชน 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
ลงช่ือ ............................................... ผูป้ระเมิน 
           ( ............................................  ) 
.................../............................../....................... 
 
 

แบบบันทกึการให้บริการเยีย่มบ้าน 
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สถานศึกษา....................................................................... 
ช่ือ .............................................. นามสกุล .............................................  อาย ุ............. ปี 
วนั/เดือน/ปี การใหบ้ริการ ผูรั้บบริการ ผลการใหบ้ริการ 
    

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

    
   
   
   

 
 
 
 
 
 

แผนทีแ่ละทีอ่ยู่ของเด็ก 
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ช่ือ ....................................................นามสกุล........................................  ช่ือเล่น ........................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี .......................  บา้น .....................................................................  หมู่ท่ี  
..................  
ซอย.................................................  ถนน..................................................... ต าบล 
........................................ 
อ าเภอ ................................................. จงัหวดั ................................................ รหสัไปรษณีย์
......................... 
เบอร์โทรศพัท ์........................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางโดยประมาณ สถานศึกษา  ถึงบา้น   ............................กิโลเมตร 
 ลงช่ือ .............................................................. ผูบ้นัทึก 
           ( ........................................................... ) 
            ............/.............................../............... 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.1 

เร่ือง “เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก (Assistive Technology) 
 

เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก หมายถึง เทคโนโลยท่ีีไดรั้บการพฒันาข้ึนหรือดดัแปลงจาก
ท่ีมีอยูเ่ดิม น ามาผลิตเป็นอุปกรณ์หรือผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อน ามาใชใ้นการเพิ่มขีดความสามารถของผู ้
พิการใหส้ามารถท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนัไดแ้บบพึ่งพิงตวัเอง(Independent living) 
หรือพึ่งพิงผูอ่ื้นนอ้ยท่ีสุดและมีส่วนร่วมในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทั้งน้ีครอบคลุมไปถึงการใหบ้ริการ  การ
ประยกุตใ์ชแ้ละการน าไปปฏิบติัเพื่อลดอุปสรรคในการท ากิจกรรมของผูพ้ิการ 

กฎหมายสาธารณะของสหรัฐอเมริกา [Public Law (PL)] วา่ดว้ยเร่ือง Technology Related 
Assistance for Individuals with Disabilities Act (Tech Act) และ Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA) ไดใ้หค้  าจดัความของ อุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก (Assistive 
Technology Device) และการบริการเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก (Assistive Technology Service) 
ดงัน้ี 

 
อุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 

หมายถึง “อุปกรณ์ต่างๆ ช้ินส่วนของอุปกรณ์ หรือผลิตภณัฑ์ ซ่ึงวางจ าหน่ายทัว่ไป ดดัแปลง 
หรือผลิตข้ึนมาเฉพาะบุคค เพื่อน ามาใชใ้นการเพิ่มเติม ดูแลรักษา หรือพฒันาความสามารถในการท า
กิจกรรมต่างๆ ของผูพ้ิการท่ีใชอุ้ปกรณ์นั้น ๆ” ซ่ึงอุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกน้ีหมาย
รวมถึงเทคโนโลยขีั้นพื้นฐาน 
(Low Technology) ไปจนถึงเทคโนโลยขีั้นสูง (High Technology) 
 
การบริการเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 

หมายถึง “การใหบ้ริการใด ๆ ก็ตามท่ีช่วยเหลือผูพ้ิการโดยตรง ในการเลือก การจดัหา การหา
ความรู้และการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก”  การใหบ้ริการเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความ
สะดวกรวมไปถึง 
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1. การตรวจประเมินถึงความตอ้งการจ าเป็นของผูพ้ิการแต่ละคน  ซ่ึงรวมไปถึงการประเมิน

ความสามารถหรือศกัยภาพในการท างานในส่ิงแวดลอ้มเฉพาะของแต่ละบุคคล 
2. การซ้ือ การเช่า หรือการจดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นส าหรับผู ้

พิการแต่ละบุคคล 
3. การเลือก การออกแบบ การผลิตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล การปรับแต่ง และการประยกุตใ์ช้

อุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกใหเ้หมาะสมกบัผูพ้ิการแต่ละบุคคล ตลอดจนการบ ารุงรักษา 
การซ่อมแซม และการปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม 

4. การประสานงานและการหาความร่วมมือในการใหบ้ริการอุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความ
สะดวกกบัผูรั้กษา นกัวชิาชีพ ผูใ้หค้วามช่วยเหลือเบ้ืองตน้ หรือบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. การฝึกหรือใหค้วามช่วยเหลือเก่ียวกบัเทคนิคต่างๆ ในการใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวย
ความสะดวกแก่ผูพ้ิการแต่ละบุคคล หรือครอบครัวของผูพ้ิการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพ้ิการ 
รวมไปถึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ทั้งผูท่ี้ใหบ้ริการดา้นการศึกษาและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผูพ้ิการ 
นายจา้งหรือบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหก้ารบริการ การจา้งงาน หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติส่วน
ใหญ่ของผูพ้ิการแต่ละบุคคล 
 
ประเภทของเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก 

อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวติประจ าวนั (Aids for Daily Living) 
อุปกรณ์ช่วยเหลือตนเอง ( Self help aids ) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชีวติประจ าวนั ไดแ้ก่ 

อุปกรณ์ช่วยในการรับประทานอาหาร การอาบน ้า การท าอาหาร การแต่งตวั การขบัถ่าย การท าความ
สะอาดบา้น เป็นตน้ 

การส่ือสารเสริมและทางเลอืกอืน่ (Augmentative and Alternative Communication: AAC) 
อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระบบท่ีใชแ้ละไม่ใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ท่ีจดัท าหรือพฒันาข้ึนมาเพื่อ

น ามาใชส้ าหรับเสริมหรือทดแทนการติดต่อส่ือสารดว้ยการพดู  ทั้งในดา้น การแสดงออก และการรับ
ขอ้มูลส าหรับบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร 

การเข้าถึงคอมพวิเตอร์ (Computer Access) 
อุปกรณ์/โปรแกรมต่างๆ ท่ีดดัแปลง ปรับปรุง หรือพฒันาข้ึนมาเฉพาะ เพื่อช่วยใหผู้พ้ิการ

สามารถใชง้านคอมพิวเตอร์ได้ ทั้งการป้อนขอ้มูลและการแสดงผลขอ้มูล เช่น เมาส์และคียบ์อร์ดแบบ
พิเศษ แป้นคียบ์อร์ดท่ีแสดงผลเป็นอกัษรเบรลล์ โปรแกรมสังเคราะห์เสียง เป็นตน้ 

ระบบควบคุมส่ิงแวดล้อม (Environment Control Systems) 
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เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยใหบุ้คคลท่ีมีขอ้จ ากดัทางการเคล่ือนไหว สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ท่ีอยูใ่ นหอ้ง บา้น หรือส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ ไดด้ว้ย
ตนเอง เช่น การเปิด-ปิดไฟ การควบคุมการท างานของโทรทศัน์ 

การดัดแปลงบ้านหรือสถานทีท่ างาน (Home/Worksite Modifications) 
เป็นการดดัแปลงโครงสร้าง หรือการสร้างส่ิงต่าง ๆ ข้ึนในบา้น สถานท่ีท างาน หรือในพื้นท่ีอ่ืน 

เช่นทางลาด ลิฟต ์การปรับเปล่ียนหอ้งน ้า เป็นตน้ ซ่ึงอาจจะเป็นการโยกยา้ย หรือการลดอุปสรรคทาง
กายต่าง ๆ ส าหรับผูพ้ิการแต่ละประเภท 

กายอุปกรณ์เทยีมและกายอุปกรณ์เสริม (Prosthesis and Orthosis) 
เป็นการแทนท่ีการท าหนา้ท่ีแทน หรือการเสริมส่วนท่ีขาดหายไป หรือเสริมการท างานท่ีผดิปกติของ
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ดว้ยการใชก้ายอุปกรณ์เทียมต่างๆ เช่น แขนขาเทียม หรือกายอุปกรณ์เสริมอ่ืน 
เช่น อุปกรณ์ประคองเทา้/ขอ้เทา้ อุปกรณ์ประคองแขน นอกจากน่ียงัมีกายอุปกรณ์เทียมท่ีช่วยผูซ่ึ้งมี
ความบกพร่อง 
หรือมีขอ้จ ากดัทางการรับรู้ ซ่ึงรวมถึงเทปท่ีใชใ้นการรับฟังหรือเพจเจอร์ 

ทีน่ั่งและการจัดท่าทาง (Seating and Positioning) 
เป็นระบบการจดัความสะดวกสบายบนรถเขน็ (Wheelchair) หรือท่ีนัง่ต่างๆ ซ่ึงจดัใหส่้วนต่าง 

ๆ ของร่างกายไม่วา่จะเป็นศีรษะ ล าตวั แขนขา ใหอ้ยูใ่นท่าทางท่ีเหมาะสมและถูกตอ้ง เพื่อเป็นการลด
แรงกดผวิหนงั หรืออาการเกร็งของกลา้มเน้ือ หรือช่วยใหท้รงท่าไดดี้ข้ึน เช่น การเสริมเบาะรองนัง่การ
เสริมอุปกรณ์พยงุดา้นขา้งล าตวั หรืออุปกรณ์ประคองศีรษะ เป็นตน้ นอกจากน้ีรวมถึงการจดัท่าทาง
อ่ืนๆ ใหเ้หมาะสมดว้ย เช่น การยนื การนอน เป็นตน้ 

อุปกรณ์ส าหรับช่วยผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการเห็น (Aids for Vision Impaired ) 
อุปกรณ์ท่ีช่วยใหผู้ท่ี้มีความบกพร่องทางการเห็นสามารถเห็นภาพต่างๆ  ไดดี้ข้ึน หรือสามารถ

รับรู้ขอ้มูลต่างๆ แทนการเห็น ไดแ้ก่ อุปกรณ์ช่วยในการขยาย (แวน่ขยาย กลอ้งส่องทางไกล ฯลฯ) 
อุปกรณ์ท่ีแสดงผลเป็นอกัษรเบรลล์ หรือเสียง หรือตวัอกัษรขนาดใหญ่ เคร่ืองโทรทศัน์วงจรปิดส าหรับ
การขยายตวัอกัษร/ภาพบนเอกสาร เป็นตน้ 

อุปกรณ์ส าหรับช่วยผู้ทีม่ีความบกพร่องทางการได้ยนิ (Aids for Hearing Impaired) 
อุปกรณ์ท่ีช่วยใหผู้ท่ี้มีความบกพร่องทางการไดย้นิสามารถรับฟังเสียงไดดี้ข้ึน หรือสามารถรับรู้

ขอ้มูลต่างๆ แทนการไดย้นิเสียง ไดแ้ก่ เคร่ืองช่วยฟัง อุปกรณ์ช่วยการฟังท่ีเป็นระบบอินฟราเรด หรือ
ระบบ FM อุปกรณ์ช่วยขยายเสียง โทรศพัทข์อ้ความ ระบบสัญญาณเตือนต่างๆ ทั้งน้ีเป็นระบบท้ีใชก้าร
มองเห็น หรือการสัมผสั เป็นตน้ 
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รถเข็น และ อุปกรณ์ทีช่่วยในการเคลือ่นที่ (Wheelchairs / Mobility Aids) 
รถเขน็ทั้งท่ีเป็นระบบท่ีใชมื้อและใชอิ้เล็กทรอนิกส์ (Manual and Electric Wheelchair) เกา้อ้ี

แบบเคล่ือนท่ีได ้เคร่ืองช่วยเดิน รถสกตูเตอร์แบบ 3 ลอ้ เคร่ืองช่วยยกและเคล่ือนยา้ย และยานพาหนะ
อ่ืนๆท่ีช่วยในการเคล่ือนท่ีเฉพาะบุคคล  
 

การดัดแปลงยานพาหนะ (Vehicle Modifications ) 
ยานพาหนะท่ีดดัแปลงเพื่อช่วยใหค้นพิการขบัเคล่ือนยานพาหนะไดด้ว้ยตนเอง  เช่น การ

ดดัแปลงอุปกรณ์เพื่อช่วยในการควบคุมยานพาหนะโดยใชมื้อแทนการใชเ้ทา้  การดดัแปลงรถตูห้รือยาน
ยนตอ่ื์นๆ ซ่ึงใชส้ าหรับการคมนาคมขนส่งผูพ้ิการ เช่น การติดเคร่ืองช่วยยกและเคล่ือนยา้ย 

อุปกรณ์ช่วยด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (Academic and Learning Aids) 
เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก ตลอดจนส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถของนกัเรียนพิการใหส้ามารถบรรลุเป้ าหมายในการท ากิจกรรมต่างๆ ในโปรแกรม
การศึกษาท่ีจดัข้ึน ท าใหน้กัเรียนพิการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียนไดดี้ข้ึน  ตวัอยา่งเช่น 
อุปกรณ์ช่วยการอ่าน (Reading Aids) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนพิการท่ีมีความยากล าบากใน
การอ่านท่ีมีทกัษะพื้นฐานการอ่านค าและประโยคไม่ดีมีปัญหาในการรับรู้ขอ้มูลส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ  ผา่น
การมอง อาจท าใหมี้ความยากล าบากในการสะกดค า การตดัค า หรือบางคนอาจเห็นตวัหนงัสือหวักลบั 
เป็นตน้ เช่น นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นตน้ 
อุปกรณ์เทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวกช่วยในการอ่าน เช่น 

„ กรอบบรรทดัช่วยการอ่าน (Reading Window) เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยท าใหน้กัเรียนท่ีมีความ
ยากล าบากในการกวาดสายตาอ่านค าหรือประโยคในแต่ละบรรทดัท่ีติดกนั สามารถใชก้รอบบรรทดั
ช่วยอ่านแยกบรรทดัของค าหรือประโยคแต่ละบรรทดัท่ีติดกนัใหเ้ห็นไดช้ดัเจนข้ึน  ท าให ้
สามารถอ่านค าหรือประโยคท่ีปรากฎในแต่ละบรรทดัไดง่้ายและสะดวกข้ึน เช่น นกัเรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเห็นท่ีเห็นเลือนราง เป็นตน้ 

„ โปรแกรมประมวลผลค าทีม่ีเสียงสังเคราะห์ (Talking word processing 
program) ช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความยากล าบากในการรับรู้ขอ้มูลจากการอ่านส่ือส่ิงพิมพด์ว้ย 
การมอง เปล่ียนมาใชก้ารฟังเสียงผา่นโปรแกรมประมวลผลค าท่ีมีเสียงสังเคราะห์แทน โดยเปิด 
ไฟลข์อ้มูลท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนอ่านผา่นโปรแกรมน่ี 

„ โปรแกรมประมวลผลค าทีม่ีภาพประกอบ (Graphic-based word processing 
program) เป็นโปรแกรมท่ีสามารถแสดงผลขอ้มูลเป็นภาพและค าประกอบกนั ท าใหง่้ายต่อ 
การเร่ิมตน้การอ่าน ซ่ึงการอ่านจากภาพจะท าใหน้กัเรียนท่ีมีปัญหาในการรับรู้ขอ้มูลจากการอ่าน 
ตวัอกัษร สามารถอ่านค าจากภาพท่ีเห็นไดง่้ายข้ึน 
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„ ปากกาแถบสี ใชส้ าหรับลากแถบสีบนค าหรือขอ้ความส าคญัท่ีเนน้ใหอ่้าน เพื่อช่วยใหน้กัเรียน
ท่ีมีปัญหาในแยกแยะขอ้มูลในการมอง สามารถแยกแยะค าท่ีตอ้งอ่านไดดี้ข้ึน 
 

„ โปรแกรมอ่านหนังสืออเิลก็ทรอนิกส์แบบมัลติมีเดียระบบเดซี  นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องใน
การอ่านหนงัสือท่ีใชก้ารมองขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ สามารถเปล่ียนวธีิการรับรู้ขอ้มูลผา่นการฟัง
เสียงประกอบกบัขอ้ความท่ีตอ้งการอ่านผา่นโปรแกรมอ่านหนงัสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์แบบ  
มลัติมีเดียระบบเดซีไดง่้ายและสะดวกข้ึน ซ่ึงโปรแกรมน้ีสามารถแสดงขอ้มูลเป็นทั้งเสียง ขอ้ความ 
และภาพไปพร้อมๆ กนั อีกทั้งยงัสามารถแสดงแถบสีไปยงัค าหรือประโยคท่ีโปรแกรมก าลงัอ่านให้ 
เห็นดว้ย ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรู้การอ่านค าและประโยคไดดี้ข้ึน 
อุปกรณ์ช่วยการสะกดค า (Spelling Aids) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเขียนสะกดค าใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความยากล าบาก
ในการเขียน เน่ืองจากมีความบกพร่องในการรับรู้และการวเิคราะห์ขอ้มูล  ท าใหมี้ความยากล าบากใน
การเขียนสะกดค าตวัอยา่งเช่น 
„ รายการค าศพัทห์รือพจนานุกรมค าศพัท์ (Personal word list or dictionary) 
„ โปรแกรมประมวลผลค าท่ีมีฟังกช์นัเช็คการสะกดค า 
„ โปรแกรมประมวลผลค าท่ีมีเสียงสังเคราะห์ร่วมกบัมีฟังกช์นัเช็คการสะกดค า 
„ โปรแกรมเดาค าศพัท์ 
อุปกรณ์ช่วยการเขียน (Writing Aids) 

อุปกรณ์ท่ีเนน้ช่วยกลุ่มนกัเรียนพิการท่ีมีความยากล าบากในการควบคุมการใชก้ลา้มเน้ือแขน
และมือทั้งสองขา้งในการจบัอุปกรณ์การเขียนปกติในการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขียน  ตวัอยา่ง
อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ช่วยจบัดินสอหรือปากกา กรอบบรรทดัส าหรับเขียนขอ้ความ เคร่ืองจดบนัทึก
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยพิมพแ์ทนการเขียน เป็นตน้ 
อุปกรณ์ช่วยการค านวณ (Math Aids) 

ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องในการค านวณ เช่น เคร่ืองคิดเลข โปรแกรมท่ีช่วยในการ
ค านวณคณิตศาสตร์ เป็นตน้ 
อุปกรณ์ช่วยกจิกรรมนันทนาการและเวลาว่าง(Recreation and Leisure Aids) 

เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผูพ้ิการในการท ากิจกรรมนนัทนาการต่างๆ  เช่น 
การเล่นกีฬา การเล่นของเล่นของเด็กพิการ เป็นตน้ 
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เคร่ืองช่วยในการส่ือสาร (Alternative communication aids devices) 

อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระบบท่ีใชแ้ละไม่ใชอิ้เล็กทรอนิกส์ ท่ีจดัท าหรือพฒันาข้ึนมาเพื่อ
น ามาใชส้ าหรับเสริมหรือทดแทนการติดต่อส่ือสารดว้ยการพดู  ทั้งในดา้น การแสดงออก และการรับ
ขอ้มูลส าหรับบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีความบกพร่องในการส่ือสาร 
1. อุปกรณ์ส่ือสาร : โอภา 

 
 
ลกัษณะ/รายละเอยีด 

1. บนัทึกเสียงและเล่นเสียงขอ้ความได ้60 ขอ้ความ ขอ้ความละ 4 วนิาที สามารถบนัทึกเสียงได้
ใหม่ตลอดเวลา 

2. ใชส้ัญลกัษณ์รูปแทนขอ้ความส่ือสาร 
3. ใชง้านร่วมกบัสวติช์ (single switch) ในหนา้ท่ีการท างานแบบสแกนในการเล่นเสียงขอ้ความท่ี

บนัทึก 
4. ใชรี้โมทในการเล่นเสียงขอ้ความท่ีบนัทึก 
5. ใชรี้โมทในการเล่นเสียงขอ้ความท่ีบนัทึกได้ 
6. สามารถปรับตวัเองใหอ้ยูใ่นระบบประหยดัพลงังานได้ 
7. ใชไ้ฟจากแบตเตอร่ีแบบชาร์จไดข้นาด 9 โวลต ์และใชแ้หล่งจ่ายไฟภายนอกผา่นหมอ้แปลงไฟ

ได ้
8. ขนาด 10 x 20 x 4 เซนติเมตร น ้าหนกั 450 กรัม 

ประโยชน์ 
โอภา เป็นอุปกรณ์ช่วยส่ือสาร (Communication aids) ส าหรับผูท่ี้บกพร่องทางการออกเสียง 

การส่ือความหมายรวมถึงผูท่ี้พดูไม่ได ้โอภาไดรั้บการออกแบบใหเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับใชเ้สียงในการ
สนทนา ซ่ึงจะท าใหผู้ใ้ชมี้ความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการสนทนาอยา่งแทจ้ริง โอภาเป็นการ
ออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการพิเศษของผูใ้ช้ ผูใ้ชส้ามารถสนทนากบับุคคลรอบขา้งไดโ้ดย
การเลือกกดปุ่มสัญลกัษณ์รูปแทนขอ้ความบนแผงหนา้ของอุปกรณ์  หรือใชร่้วมกบัฟังกช์นั สแกนและ
สวติช์ หรือใชรี้โมทในการเลือกขอ้ความ 
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ประเภทความพกิาร/ความต้องการพเิศษ 
1. ผูท่ี้พดูไม่ได ้
2. ผูท่ี้ออกเสียงไม่ชดัเจน มีความบกพร่องในการออกเสียง เน่ืองจากความผดิปกติของอ

ภายในช่องปากและล าคอ 
3. ผูท่ี้มีปัญหาการพดูเน่ืองจากสมองส่วนท่ีควบคุมการพดูบกพร่อง เช่น ผูป่้วยอมัพาต

เน่ืองจากเส้นโลหิตในสมองอุดตนัและเด็กสมองพิการ(cerebral palsy) เป็นตน้ 
4. ประยกุตใ์ชก้บับุคคลทัว่ ไปในกรณีต่างๆ เช่นเป็นส่ือสารกลางในการส่ือสารผูป่้วยท่ี

บาดเจบ็บริเวณหนา้หรือขากรรไกร หรือผูท่ี้ผา่ตดักล่องเสียง หรือประสบปัญหาเส้นเสียง
เสียกบัแพทย ์พยาบาลและบุคคลรอบขา้ง เป็นตน้ 

2. ปราศรัยโปรแกรมช่วยส่ือสาร (Alternative communication aidssoftware) 

 
ลกัษณะ/รายละเอยีด 

1. เป็นเคร่ืองช่วยในการส่ือสารท่ีเป็นซอฟทแ์วร์ 
2. บนัทึกเพิ่มหรือลบเสียง/ขอ้ความ/รูปภาพไดไ้ม่จ  ากดั 
3. จดัหมวดหมู่ฐานขอ้มูลได้ 
4. มีฟังกช์ัน่การท างานพิเศษ scan mode ท่ีสามารถตั้งเวลาไดท้  างานร่วมกบัสวติช์พิเศษเพื่อ

ช่วยเหลือในการเลือกขอ้ความส าหรับผูท่ี้มีปัญหาในการควบคุมการใชง้านของมือและ
แขน 

ประโยชน์ 
ปราศรัย เป็นโปรแกรมท่ีไดรั้บการออกแบบเพื่อช่วยเหลือผูท่ี้สูญเสียความสามารถในการพดู

ใหส้ามารถส่ือสารกบับุคคลรอบขา้งดว้ยเสียงผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยเคร่ืองปราศรัยน้ีไดรั้บแนวคิด
มาจากการใชเ้คร่ืองช่วยส่ือสารดว้ยเสียงพดู(Augmentative Alternative Communication) มาทดแทน
เสียงจริงท่ีผูใ้ชสู้ญเสียไปหรือมีความบกพร่อง ท าใหไ้ม่สามารถส่ือสารกบัผูอ่ื้นใหเ้ขา้ใจได ้โดย
เคร่ืองมือน้ีท าหนา้ท่ีเป็นเสมือนกล่องท่ีบรรจุเสียงพดูท่ีใชใ้นการสนทนาไวอ้ยา่งไม่จ  ากดัจ านวน  โดยใช้
หลกัการจดัเก็บฐานขอ้มูลของเสียงดว้ยเทคโนโลยมีลัติมีเดีย โดยแบ่งเสียงเป็นหมวดหมู่ตามการใชง้าน 
ซ่ึงแต่ละหน่วยประกอบดว้ยเสียงพดู รูปภาพและขอ้ความ 
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ปราศรัยมีโปรแกรมบรรณาธิกรณ์ท่ีสามารถเพิ่มและลบเสียง รูปภาพหรือขอ้ความและสามารถ
จดัหมวดหมู่ของขอ้ความท่ีจะใชส่ื้อสารตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละคน  การใชง้านท าไดง่้าย 
เพียงผูใ้ชค้น้หาขอ้มูลเสียงท่ีจะส่ือสารจากรูปภาพท่ีจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่ แลว้เลือกรูปภาพท่ีตอ้งการโดย
การคลิกเมาส์หรือกดปุ่ม Enter เคร่ืองก็จะเปล่งเสียงขอ้ความท่ีบนัทึกไว ้
ประเภทความพกิาร/ความต้องการพเิศษ 

 ผูท่ี้พดูไม่ได ้
 ผูท่ี้ออกเสียงไม่ชดัเจน มีความบกพร่องในการออกเสียง เน่ืองจากความผดิปกติของอวยัวะ

ภายในช่องปากและล าคอ 
 ผูท่ี้มีปัญหาดา้นการพดูเน่ืองจากสมองส่วนท่ีควบคุมการพดูบกพร่อง  เช่น ผูป่้วยอมัพาต

เน่ืองจากเส้นโลหิตในสมองอุดตนัและเด็กสมองพิการ( Cerebral palsy) เป็นตน้ 
ประยกุตใ์ชก้บับุคคลทัว่ไปในกรณีต่างๆ เช่น ใชเ้ป็นเป็นส่ือกลางในการส่ือสารส าหรับผูป่้วยท่ีบาดเจบ็
บริเวณหนา้หรือขากรรไกรหรือผูท่ี้ผา่ตดักล่องเสียงหรือประสบปัญหาเส้นเสียงเสียกบัแพทย์ พยาบาล
และบุคคลรอบขา้ง เป็นตน้ 
 
3. สวติช์พูดได้ (Talking Switch) 

  
 
ลกัษณะ/รายละเอยีด 

เป็นอุปกรณ์เสริมและทางเลือกอ่ืนส าหรับการส่ือสาร เพื่อช่วยใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางการพดูและภาษาท่ีมีความยากล าบากในการเปล่งเสียงพดู หรือพดูไม่ได ้แต่สามารถรับรู้และเขา้ใจ
ส่ิงท่ีผูอ่ื้นสนทนาดว้ยสวติช์พดูได ้ช่วยใหบุ้คคลท่ีมีความบกพร่อง ทางการพดูและภาษา ไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในการบอกความตอ้งการ ซกัถาม สนทนา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  
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กิจกรรมการเรียนการสอน การถาม และตอบในชั้นเรียนการอ่านหนงัสือหรือการเล่าเร่ืองราวต่าง  ๆ เป็น
ตน้ สามารถบนัทึกขอ้ความซ ้ าลงไปใหม่ไดต้ลอดเวลา มี ๒รูปแบบคือ 

๑. สวติช์พดูไดแ้บบขอ้ความเดียว 
๒. สวติช์พดูไดแ้บบหลายขอ้ความ 

ประโยชน์ 
สวติช์พดูไดเ้ป็นอุปกรณ์ช่วยส่ือสารแบบบนัทึกเสียง ส าหรับบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการ

พดูและการส่ือสารใหมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น ในการสนทนา สามารถพกพาไดส้ะดวก มีปุ่มสวติช์ขนาด
ใหญ่เพือ่ช่วยใหผู้พ้ิการท่ีมีความยากล าบากในการใชแ้ขนและมือสามารถกดสวติช์ไดง่้าย มีช่องส าหรับ
ต่อเช่ือมกบัสวติช์เด่ียว กรณีท่ีตอ้งน าสวติช์มาติดตั้งในต าแหน่งต่างๆของร่างกายท่ีผูพ้ิการยงัใชค้วบคุม
การกดสวติช์ได ้มีล าโพงและไมโครโฟนภายในเคร่ือง มีชิปอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการบนัทึกเสียงใน
หน่วยความจ าซ่ึงสามารถบนัทึกขอ้ความซ ้ าลงไปใหม่ได ้
ประเภทความพกิาร/ความต้องการพเิศษ 

บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 
ท่ีมีความยากล าบากในการเปล่งเสียงพดู หรือพดูไม่ได ้จ าเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารเสริมและทางเลือกอ่ืน  
เพื่อทดแทนภาษาพดู 
 

เคร่ืองมือทีเ่ป็นเคร่ืองกล 
1. เก้าอีร้ถเข็นไฟฟ้า( Electric Wheel Chair) 

    
ลกัษณะ/รายละเอยีด 

1. น าเขา้จากแบรนดช่ื์อดงั Sunrise Medical ประเทศสหรัฐอเมริกา 
2. ประกอบดว้ย 6 ลอ้ ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้กลาง เพื่อการทรงตวัอยา่งมัน่คงและปลอดภยั 
3. ท่ีนัง่ สามารถปรับแต่งไดต้ามความตอ้งการ 

„ ความกวา้ง / ความสูง / ปรับเอน / ความสูงที_ เทา้แขน 
„ ความสูงของที_วางเทา้ 

4. ท่ีชาร์จแบตเตอร่ี 2 ระบบ ชาร์จไดท้ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
5. Quick Release Battery Access สามารถถอดแบตเตอรี_ไดง่้าย 
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6. ท่ีเทา้แขนสามารถปรับยกข้ึนได ้
7. ท่ีรองเทา้สามารถพบัเก็บได ้
8. ช่วงล่างมีระบบโช๊คอพั ลดแรงสั่นสะเทือน 
9. วงเล้ียวแคบเพียง 20 น้ิว 
10. สามารถปรับความเร็วได ้ความเร็วสูงสุด 6.4 km/h 
11. รับน ้าหนกัไดสู้งสุด 135 kg 
12. มีสองสีใหเ้ลือก : แดง / น ้าเงิน 
13. ขบัเคล่ือนดว้ยระบบไฟฟ้า ควบคุมการท างาน ดว้ย Joystick 
14. เบาะนัง่ ออกแบบพิเศษแบบเบาะรถยนตช่์วยโอบรัดล าตวัและพื้นผวิส่วนท่ีนัง่ป้องกนัการ

ล่ืนไหลและปลอดภยัยิง่ข้ึนดว้ยเขม็ขดัรัดล าตวั 
15. เบาะนัง่สามารถปรับเอนไดม้ากสุด ถึง 130 องศา 

ประโยชน์ 
เหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งใชเ้กา้อ้ีรถเขน็ในการเดินทางเป็นระยะทางมากๆ และบ่อยๆ เพื่อความ

สะดวกสบาย รวดเร็ว และไม่เกิดการเม่ือยลา้ในการใชง้าน 
ประเภทความพกิาร/ความต้องการพเิศษ 

ผูท่ี้ไม่สามารถใชแ้ขนหรือไม่มีก าลงักลา้มเน้ือแขนเพียงพอ เช่น ผูท่ี้เป็นอมัพาตทั้งตวั ผูท่ี้เป็น
CP ท่ีมีการเกร็งอยา่งรุนแรง 
2. บันไดลฟิท์ 

   
ลกัษณะ/รายละเอยีด 

1. ง่ายต่อการใชค้วบคุมโดยคนับงัคบัแบบจอยสติก 
2. การท างานราบเรียบตั้งแต่เร่ิม/หยดุการท างาน 
3. ท่ีนัง่ ปรับหมุนได ้โดยไม่ตอ้งบิดหมุนตวัเพื่อข้ึนหรือลงจากเกา้อ้ี 
4. เคร่ืองควบคุมระยะไกลดว้ยมือ(รีโมตคอนโทรล)เพื่อเรียงต าแหน่งเกา้อ้ี 5 ต าแหน่ง 
5. ตวัตรวจจบัสัญญาณความปลอดภยั 5 ต าแหน่งส าหรับส่ิงกีดขวาง เช่น วตัถุ กีดขวางอยูบ่น

บนัได 
6. ท่ีนัง่ ส าหรับ "ผูพ้ิการ" 6 แบบ -- เม่ือผูใ้ชมี้ปัญหาในการนัง่ หรืองอหวัเข่า 
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7. ท่ีนัง่ /ท่ียนื 7 แบบส าหรับการเลือกใชข้องผูใ้ชแ้ต่ละท่านเพื่อท าการนัง่ และยนืในลกัษณะ

อ่ืน ๆ 
8. ลิฟทภ์ายนอกอาคาร ‟สามารถติดตั้งตาม ชั้นบนัไดนอกตวัอาคาร รวมถึงบริเวณสวน 
9. ชานชาลาชนิดโยกยา้ยมี 8 และ 9 แบบ 
10. รางแขวนจ านวน 10 ราง (ส าหรับกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางทางเขา้ประตู) 

ประโยชน์ 
เพื่อช่วยผูพ้ิการหรือผูสู้งอายใุนการขนส่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท่ี้สมรรถภาพทางร่างกายถดถอย

อนัเน่ืองมาจากอายเุพิ่มข้ึน ใหด้ ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งไร้อุปสรรคต่อการข้ึน-ลง 
ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศึกษา 

องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีจะช่วยสนบัสนุนส่งเสริมใหก้ารจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษมีประสิทธิภาพมากข้ึน คือ ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหค้รูมี ส่ือ อุปกรณ์ในการจดัการเรียนการสอนท่ีท าใหน้กัเรียนมี
ความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน นอกจากน้ีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะ 
ไดรั้บความสะดวกและมีบริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียนอยา่งแทจ้ริง  จาก
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรค 3 ท าใหมี้การออกกฎกระทรวงท่ีท าใหค้น
พิการไดรั้บสิทธิในการไดรั้บการอุดหนุนทางการศึกษาไดแ้ก่ กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการใหค้นพิการไดรั้บส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน 
ใดทางการศึกษา พ. ศ. 2545 มีหลกัเกณฑใ์นการขอรับสิทธิ และมีคุณสมบติัของคนพิการท่ีจะไดรั้บ
สิทธิในการขอรับเงินอุดหนุน ขอยมืเงินเพื่อจดัซ้ือ ขอยมืและขอรับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามบญัชี ก บญัชี ข และบญัชี ค ท่ีแนบทา้ยกฎกระทรวง ซ่ึงส่ิง
อ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง 
การศึกษา มีความหมายดงัน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
1) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Accessibility) หมายถึง อุปกรณ์ เคร่ืองมือ โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อช่วยใหค้นพิการแต่ละประเภทไดรั้บการศึกษาโดยสะดวกและสอดคลอ้งตามความ
จ าเป็นของแต่ละบุคคล เช่นส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น ไดแ้ก่ 
ไมเ้ทา้ขาว เคร่ืองพิมพดี์ดอกัษรเบรลล์ โทรทศัน์ 
วงจรปิดเพื่อขยายภาพ เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ 
ไดแ้ก่ เคร่ืองช่วยฟัง เคร่ืองช่วยส่ือสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ
นกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ไดแ้ก่ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่วยในการใช้
คอมพิวเตอร์ หรือ กายอุปกรณ์หรือเคร่ืองช่วยคนพิการเฉพาะบุคคล เป็นตน้ ส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เป็นตน้ 
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2) ส่ือ หมายถึง ส่ือทางการศึกษา ไดแ้ก่ วสัดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา หรือเคร่ืองมือช่วยให้
คนพิการเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม เกิดความเขา้ใจดีข้ึนและรวดเร็ว เช่น หนงัสือเสียง หนงัสือ
อกัษรเบรลล์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดส่ือส่งเสริมพฒันาการดา้นต่างๆ เป็นตน้ 
3) บริการ หมายถึง บริการต่างๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนการศึกษาของคนพิการแต่ละประเภท เช่น การสอน
เสริมกิจกรรมบ าบดั การแกไ้ขการพดู และ การจดค าบรรยาย เป็นตน้ 
4) ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา หมายถึงมาตรการอ่ืนท่ีนอกเหนือจากส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ
และบริการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ เช่น การปรับเน้ือหาหลกัสูตร 
เทคนิคการสอน การประเมินผล การจดัอาสาสมคัร การฝึกอบรม ทกัษะอาชีพ เป็นตน้ 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ กิดานนัท ์มลิทอง ( 2540) ไดก้ล่าวถึงคุณค่าของส่ือการเรียนการสอนท่ีมี
ผลต่อผูเ้รียนดงัน้ี 
1) เป็นส่ิงท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาท่ี
ยุง่ยากซบัซอ้นไดง่้ายในระยะเวลาอนัสั้น และช่วยใหเ้กิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 
2) ช่วยกระตุน้และสร้างความสนใจกบัผูเ้รียน 
3) ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจตรงกนัและเกิดประสบการณ์ร่วมกนั 
4) ช่วยใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน 
5) ช่วยเสริมสร้างลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้และเกิดความคิดสร้างสรรคจ์าก 
การใชส่ื้อ 
6) ช่วยแกปั้ญหาความแตกต่างระหวา่งบุคคล โดยการจดัใหมี้การใชส่ื้อในการศึกษา 
รายบุคคล 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 5.2 

เร่ือง “การบริการเทคโนโลยส่ิีงอ านวยความสะดวก” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 6.1 

เร่ือง “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การจดัการเรียนรู้ส าหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ เป็นการจดัตามความตอ้งการจ าเป็น
เฉพาะบุคคล ซ่ึงมีศกัยภาพ  ความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ยท่ีแตกต่างกนั ผูส้อนควรมีการวเิคราะห์ผู ้เรียน
อยา่งละเอียด และรอบดา้นเพื่อใหส้ามารถตั้งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมและ  เลือกเทคนิควธีิการสอนได้
อยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบันกัเรียนแต่ละคน 
 

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษให้ประสบความส าเร็จ มีดังนี้  
1. เนน้การเรียนรู้ผา่นการมองเห็นจากของจริง จากภาพ แผนภาพหรือแผนภูมิ  
2. เนน้การลงมือท าจริง เช่น นบัลูกหิน 1-10 ทดลองปลูกถัว่งอก (Use hand-on activities) 
3. มีตารางกิจกรรมชดัเจนโดยน าภาพกิจกรรมท่ีเด็กตอ้งท า แต่ละกิจกรรมแยกเป็นแผน่ภาพ 1 

ใบ ติดลงในตารางเวลาเพื่อใหง่้ายต่อการเรียนรู้และการจดัการตนเอง เนน้การเรียนรู้ใหค้ลา้ย
กบัโลกแห่งความเป็นจริง เช่น จดักิจกรรมการซ้ือขายสินคา้เพื่อฝึกการใชเ้งิน แต่ตอ้งไม่
ซบัซอ้นเกินความสามารถของเด็ก  (Make learning relevant to the real world) 

4. เรียนรู้ในส่ิงท่ีเด็กก าลงัสนใจและอยากท่ีจะเรียน (Focus the student’s attention) 
5. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกไม่ควรมีความน่าสนใจไปกวา่วตัถุประสงคใ์นการฝึก จนท าใหเ้ด็ก

วอกแวก  (Provide nondistracting written work) 
6. สอนหรือจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีง่าย และชดัเจน  
7. ส่งเสริมเด็กท่ีมีปัญหากลา้มเน้ือมดัเล็กไม่ดี  
8. ส่งเสริม สนบัสนุนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  ปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม   
9. กิจกรรมท่ีจดัใหแ้ก่เด็กควรรับประกนัความส าเร็จ เพราะความส าเร็จของเด็กมีความส าคญั

มากในการสอน ควรแบ่งงานออกเป็นช้ินเล็กๆ   
10. ส่งเสริมการใชเ้พื่อนน ามาส่งเสริมการเรียนรู้   
11. สร้างปฏิสัมพนัธ์อยา่งมีความสุข   
12. แบ่งกิจกรรมหรือลดกิจกรรมใหมี้รายละเอียดนอ้ยลง  ระยะเวลาสั้น 
13.  กิจกรรมท่ีน ามาพฒันา มีความหมายส าหรับการด าเนินชีวติประจ าวนัของเด็ก  
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กล่าวโดยสรุป เทคนิคการจดัการเรียนรู้ ท่ีสามารถส่งเสริมศกัยภาพเด็กท่ีมีความตอ้งการจ าเป็น
พิเศษ ไดคื้อ 

 1.  การจดัการเรียนการสอนท่ียดึผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นศูนยก์ลาง   จดัเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบั
การด ารงชีวติและใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมคน้ควา้หาความรู้โดยลงมือปฏิบติัจริง 

 2.  การจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  โดยเนน้กระบวนการ การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  ใช้
วธีิการสอนใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้    เนน้การเรียนรู้ใชก้ระบวนการเรียนอยา่ง
มีความสุข การฝึกซ ้ าๆ  และน ากิจกรรมในชีวติประจ าวนัมาฝึกอยา่งมีความหมาย    เพื่อใหเ้ด็กมี
ประสบการณ์มี กระบวนการแกปั้ญหา  การท างาน  การหาความรู้   การวเิคราะห์รวมทั้งสถานการณ์ใน
ชีวติจริงดว้ยตนเอง 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 6.2 

เร่ือง “เทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กทีม่คีวามต้องการพเิศษ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การปรับพฤติกรรม  ( Behavior Modification )  เป็น กระบวน การในการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก  จากพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคเ์ป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ ตลอดจน
การสร้างพฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค ์ มีวธีิการปรับพฤติกรรมท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 

1)  แรงเสริมทางบวก  ( Positive  Reinforcement )  เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมพฤติกรรมของ
บุคคลเพื่อใหแ้สดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ์ ้ าอีก  เม่ือไดรั้บส่ิงเสริมแรง   ตวัอยา่งการเสริมแรงทางบวก
เช่น  เม่ือเด็กท าในส่ิงใดส่ิงหน่ึงส าเร็จ  ครูพดูวา่เก่ง  ดี  วเิศษ  ยอดเยีย่ม  ดีมาก  เป็นตน้  อุปกรณ์
เสริมแรงท่ีเป็นส่ิงของไดแ้ก่  อาหาร    ลูกกวาด  อมยิม้  เป็นตน้  ของเล่น  เช่น  ตุก๊ตา  ลูกหิน  ดินน ้ามนั  
เป็นตน้  การใหแ้รงเสริมควรใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ และทนัทีเม่ือเกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม   เม่ือพฤติกรรม
เร่ิมคงท่ีแลว้  ควรลดแรงเสริมลงและใหแ้รงเสริมเป็นคร้ังคราวเท่านั้นเม่ือพฤติกรรมคงท่ีแลว้ 

2)   แรงเสริมทางลบ  ( Negative  Reinforcement )  เป็นกระบวนการ ท่ีส่งเสริมพฤติกรรม
ของมนุษยเ์พื่อใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคซ์ ้ าอีก โดยน าส่ิงท่ีไม่พึงพอใจออกไป   เด็กแสดง
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พื่อตอ้งการหลีกเล่ียงภาวะท่ีเด็กไม่พึงพอใจ   

3)   การหยดุย ั้ง   ( Extinction )  เป็นการงดใหร้างวลั  งดใหค้วามสนใจต่อพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค ์ ครูควรใหแ้รงเสริมแก่พฤติกรรมท่ีพึงประสงคค์วบคู่ไปดว้ย  เช่น  เม่ือเด็กลุกออกจากท่ีนัง่ครู
แสดงอาการไม่สนใจ  แต่เม่ือเด็กนัง่เรียบร้อยครูจะชม  เป็นตน้  การเพิกเฉยของครูเหมาะส าหรับ
พฤติกรรมท่ีไม่รุนแรงเท่านั้น  วธีิน้ีไม่เหมาะสมส าหรับพฤติกรรมท่ีรุนแรง  เช่น  การชกต่อย  ซ่ึงครู
ควรหยดุพฤติกรรมนั้นทนัที 

4)   การให ้(Token  Economy)  เหรียญรางวลัเหรือคะแนนสะสมเหรียญหรือคะแนน  เพื่อให้
นกัเรียนมีสิทธ์ิไดรั้บรางวลัอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือกระท ากิจกรรมท่ีนกัเรียนชอบ  โดยครูก าหนด
คะแนนหรือเหรียญเป็นระดบัต่าง ๆ แต่ละระดบัมีรางวลัท่ีแตกต่างกนั  เช่น  ครูจะใหค้ะแนน  1  
คะแนน  แก่นกัเรียนทุกคร้ังท่ีท างานเสร็จภายในเวลาทีครูก าหนดให ้ และอีก  1  คะแนน  ถา้หาก
นกัเรียนไม่ลุกออกจากท่ีนัง่ในเวลาท่ีก าหนดให ้ ถา้ใครสะสมคะแนนได ้ 10  คะแนน  ครูจะมีรางวลั
เป็นสติกเกอร์  1  แผน่  หากนกัเรียนสะสมคะแนนได ้ 20  คะแนน  จะไดส้มุด  1  เล่ม  30  คะแนน  ครู
ให ้
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เล่นเกมในชัว่โมงวา่ง  40  คะแนน  เด็กจะไดดู้วดีิโอ ภาพยนตท์ท่ีเด็กชอบ ในเวลาพิเศษ  เป็น
ตน้  การใหร้างวลัควรจดัตามระดบัความส าคญัของรางวลั  และการใหค้ะแนนควรใหส้ าหรับพฤติกรรม
ท่ีเด็กสามารถท าได ้

5)  การแกไ้ขผลการกระท าท่ีเกินกวา่ส่ิงกระท า  (Overcorrection)  เป็นการแกไ้ขผลกระท า
ของเด็กและแกไ้ขในปริมาณท่ีมากกวา่เดิม  เช่น  เด็กคนหน่ึงคว  ่าโตะ๊เรียนในหอ้งเรียนจนโตะ๊เรียน
ระเกะระกะเตม็ไปหมด  ครูจึงสั่งใหเ้ด็กจดัตั้งโตะ๊ใหเ้ป็นระเบียบดงัเดิม  จะเห็นไดว้า่เทคนิคการปรับ
พฤติกรรมเทคนิคน้ีมี  2  ขั้นตอน  ขั้นตอนแรก  คือ  เด็กจะตอ้งแกไ้ขผลการกระท าของเด็กเสียก่อน  
เช่น จดัโตะ๊เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย  ส่วนขั้นท่ี  2  เป็นการใหเ้ด็กท าในส่ิงท่ีดี  แต่เด็กอาจไม่ชอบ  เช่น  การท า
ความสะอาดโตะ๊เรียนทุกตวัในหอ้งเรียน  เป็นตน้  การใหเ้ด็กกระท าเช่นน้ี นบัวา่เป็นการลงโทษสถาน
เบา 

6)   การงดใหร้างวลัในช่วงเวลาจ ากดั (Timeout)  เป็นการงดใหร้างวลั โดยก าหนดช่วงเวลา
เม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม   เช่น  นกัเรียนท่ีคุยกนัจะถูกตดัสิทธ์ิไม่ใหเ้ล่นเกมคอมพิวเตอร์  ใน
ชัว่โมงเรียนคอมพิวเตอร์  เป็นตน้  เด็กท่ีร้องไหไ้ม่หยดุอาจถูกส่งเขา้ไป  “ ขงั ”  ไวใ้นหอ้งนอนเป็นเวลา  
5  นาที  หรือจนกวา่จะหยดุร้องไห ้ เป็นตน้  การงดใหร้างวลัควรกระท าใหเ้หมาะสม  ควรงดในส่ิงท่ี
เด็กชอบ  และไม่ควรงดนานจนเกินไป 

7)   การท าสัญญา  (Behavior  contract ) เป็นการเซ็นสัญญาระหวา่งครูกบันกัเรียน  ใน
ลกัษณะท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เช่น  นกัเรียนสัญญากบัครูวา่  จะไม่ขโมยส่ิงของของเพื่อนอีก  ตลอด
ระยะเวลา  2  เดือน  เป็นส่ิงท่ีจะใหเ้ด็กท าสัญญา  ควรเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนสามารถท าได ้ ระยะเวลาใน
สัญญาไม่ควรนานเกินกวา่ท่ีเด็กจะท าได ้ มีการตรวจสอบตลอดเวลาวา่เด็กปฏิบติัตามสัญญาหรือไม่  
หากผดิสัญญาควรมีการลงโทษ  หากปฏิบติัตามสัญญาครบถว้นควรใหร้างวลัแก่เด็ก 

8)   การลงโทษ  (  Punishment )  เป็นกระบวนการใหก้ารขจดัพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
โดยเด็กแสดงออกและไม่ใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมเช่นน้ีอีกในอนาคต    การลงโทษอาจเป็นการลงโทษ
ดว้ยวาจา  เช่น  การต าหนิ  หรือการลงโทษทางกาย  เช่น  การเฆ่ียนตี  ครูพึงระวงัวา่  การลงโทษเป็น
การหยดุพฤติกรรม  ไม่ใช่เป็นการเสริมพฤติกรรม  หากลงโทษแลว้เด็กยงัแสดงพฤติกรรมดงัเดิมอีก  
แสดงวา่การลงโทษเป็นการปรับพฤติกรรมท่ีไม่มีประสิทธิภาพส าหรับเด็กคนนั้น 

9)   การหล่อหลอมพฤติกรรม  ( Shaping )   เป็นการเลือกใหแ้รงเสริมเฉพาะพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงคเ์ท่านั้น  เช่น  ในหอ้งเรียนครูชมนกัเรียนท่ีตั้งใจฟังครู  ส่วนเด็กท่ีคุยกนันั้นครูไม่ต าหนิ  แต่ครู
จะแสดงอาการไม่สนใจ  การเลือกชมเฉพาะพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ จะช่วยใหเ้ด็กแสดงพฤติกรรมนั้น
ซ ้ าอีก 

10)   การเป็นแบบอยา่งท่ีดี  ( Modeling )  ครูควรเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่เด็ก  เด็กอาจยดึครูเป็น
แบบอยา่งในหลายดา้น  ในการปรับพฤติกรรม  หากครูไม่สามารถเป็นแบบอยา่งได ้ อาจใหน้กัเรียน
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เป็นแบบอยา่งก็ได ้ เช่น  ตวัอยา่งของการพดูจาไพเราะ  การมีสัมมาคารวะต่อครู  การขยนัหมัน่เพียร  
การรับผดิชอบส่ิงท่ีครูมอบหมายให ้ เป็นตน้ 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที่ 6.3 

เร่ือง “แผนการช่วยเหลอืด้านพฤติกรรม” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แผนการช่วยเหลือดา้นพฤติกรรม ( Behavior Intervention Plan) เร่ิมมีบทบาททางการศึกษาในปี 
ค.ศ. 1980 เพื่อช่วยเหลือดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน โดยการ จะกระท าต่อพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา โดย
การ ท าตารางการเสริมแรง การจดัการ การควบคุมบริบทและการสร้างกฎเพื่อใหมี้ผลต่อของพฤติกรรม 

การวางแผนการจดัการพฤติกรรมในระยะยาว เป็นการจดัท าแผนเพื่อช่วยเหลือดา้นพฤติกรรมนั้น
มีขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประเมินพฤติกรรม  
การประเมิน พฤติกรรมดา้นผลการกระท า  หมายถึง วธีิการในการเขา้ใจผลการกระท าหรือ

เป้าหมายของพฤติกรรมนกัเรียน โดยค านึงถึงสมมุติฐานในการประเมินพฤติกรรมนั้นดงัน้ี 
1)  การแสดงพฤติกรรมเป็นการ ตอบสนองต่อผลการกระท า ของพฤติกรรมนั้น 
2)   ผลของการกระท าเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งเฉพาะของแต่ละบุคคล 
3)   พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้สามารถแก้ไขดว้ยการไม่ใหเ้กิดการเรียนรู้ 
4)   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาควรไดรั้บการสนใจและใหค้วามส าคญั ต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออก

เพื่อตอ้งการสือสาร 
5)   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาเป็นผลมาจากการขาดทกัษะพื้นฐานทางสังคม 
6)   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอาจมาจากความพึงพอใจภายในของแต่ละบุคคล  
7)   พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาอาจเป็นบางส่ิงท่ีเด็กนกัเรียนท า ทั้งน้ีเพราะไม่รู้วา่จะท าอยา่งอ่ืน

ไดอ้ยา่งไร  
 
 

2. ก าหนดวตัถุประสงค์ในการปรับพฤติกรรม ดงัน้ี 
1)   อธิบายพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
2)  ระบุองคป์ระกอบท่ีเป็นศกัยภาพภายในบุคคล หรือ องคป์ระกอบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
3)   การก าหนดขอบเขตเวลาและสถานการณ์ 
4)   การระบุการกระท า หรือพฤติกรรม 
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5)   ค าอธิบายทางเลือกท่ีเป็นบวก 
6)   การระบุความช่วยเหลือดา้นพฤติกรรมท่ีมีก่อนหนา้นั้น 

3. วางแผนในการปรับพฤติกรรม  ดงัน้ี 
1)   ก าหนดเป้าหมายของการช่วยเหลือ โดยการสอนพฤติกรรมท่ี 

(1)   มีความส าคญั  ตอ้งดูคลา้ยๆกบัพฤติกรรมอ่ืนท่ีกระท าภายใตส้ถานการณ์เดียวกนัแต่
ตอ้งมีความเหมาะสมส าหรับนกัเรียนดว้ย 

(2)   มีประสิทธิผล ตอ้งรับใชต่้อผลการกระท าของพฤติกรรมแบบเดียวกนั รวมทั้งใหผ้ล
พลอยไดข้องการกระท าเช่นเดียวกบัท่ีไดรั้บจากการกระท าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์

(3)  มีประสิทธิภาพ ตอ้งปฏิบติัการไดร้วดเร็วและท าไดส้ะดวกเช่นเดียวกบัพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์

2)   การวเิคราะห์พฤติกรรมแทนท่ี โดยพิจารณาวา่มีพฤติกรรมอ่ืนอีกหรือไม่ท่ีตอบสนองในส่ิง
ต่อไปน้ี 

(1)   ใหผ้ลไปท่ีตวัเสริมแรงเดียวกนั 
(2)   ใชเ้วลาในการตอบสนองสั้นกวา่ 
(3)   ใหค้วามคงเส้นคงวามากกวา่ 
(4)   ใชค้วามพยายามมากกวา่ 

3) จดัท าแผนสนบัสนุนพฤติกรรม  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
(1)   สรุปขอ้คน้พบต่างๆ เก่ียวกบั การประเมินพฤติกรรม 
(2)   หาจุดเด่นของนกัเรียน 
(3)   สรุปเก่ียวกบัการช่วยเหลือทั้งหมดท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้ก่อนหนา้น้ี 
(4)   สนบัสนุนพฤติกรรมท่ีดี 

4. กลยุทธ์ในการปรับพฤติกรรม  ในขั้นตอนน้ีเป็นการน าวธีิการปรับพฤติกรรมต่างๆมาใชใ้น
การปรับพฤติกรรมดงัน้ี 

1)   กลยทุธ์การเพิ่มพฤติกรรม 
(1)   การเสริมแรง 
(2)   การปรับแต่งพฤติกรรม 
(3)   การกระตุน้เตือน 
(4)   การวเิคราะห์งาน   

2)   กลยทุธ์การลดพฤติกรรม 
(1)   การลงโทษ 
(2)   การหยดุย ั้ง 
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5. การประเมินผล  มีวตัถุประสงคข์องการประเมินผลของพฤติกรรมดงัน้ี คือ 

 
1)   เพื่อใหท้ราบวา่ เด็กไดบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางพฤติกรรมท่ีก าหนดไวแ้ลว้ 

และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคท์างพฤติกรรมใหม่อีก หรือไม่ 
2)   เม่ือสถานการณ์เปล่ียนไปแลว้ เด็กยงัตอ้งการความช่วยเหลือทางพฤติกรรมอีกหรือไม่ 
3)   เม่ือปรากฏชดัเจนวา่แผนการช่วยเหลือพฤติกรรมเดิมนั้นไม่ไดน้ าไปสู่การเปล่ียน

พฤติกรรมในเชิงบวกของเด็ก จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนวธีิการช่วยเหลือแบบอ่ืนๆ 
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